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OPŽP 2007-2013

Všech 8 žádostí bylo schváleno, a to v celkové 
výši:

Podpora nákupu CNG autobusů:

výši:
- cca 1,4 mld. Kč dotace EU 
- cca 2,4 mld. Kč celkových nákladů. 

Realizací 8 projektů MSK(5), UK(2) a 
aglomerace Brno (1) bylo podpořeno 
nakoupení:nakoupení:
- 303 autobusů na CNG,
- 4 plnící stanice.



OPŽP 2007-2013 –
Osvěta dopadů 57. výzvy + pohonu CNG

Působnost: MSK, Ústecký kraj, aglomerace 
BrnoBrno
Cílem: propagace snížení emisí, ekonomických 
úspor a bezpečnosti pohonu CNG
Využití samotných autobusů CNG, billboardy, 
regionální média, TV spot s příspěvkem pana 
ministra Brabce
Termín: 9-10/2015Termín: 9-10/2015
Cena: 1,1 mil. Kč



OPŽP 2014-2020  

V rámci OPŽP 2014+ není s tímto tématem 
počítáno. počítáno. 
Oblast podpory alternativní dopravy přešla do OPD 
(MD), IROP (MMR), OPPIK (MPO)
OPŽP 2014-2020 se zaměří na podporu 
stacionárních zdrojů znečištění (kotlíky). 
MŽP - Zaplnění bílých míst z národních prostředků
Soft – propagace, vzdělávání, osvěta ČMSoft – propagace, vzdělávání, osvěta ČM
Návrh podpora nákupu vozidel na alt. pohon
Návaznost na NAP ČM



Národní program ŽP

Podobná podoba jako u OPŽP – 7 PO
5. prioritní osa: životní prostředí ve městech a 5. prioritní osa: životní prostředí ve městech a 
obcích
Cíle: zlepšení ŽP a kvality života v obcích, podpora 
udržitelného rozvoje měst, naplňování- klimaticko-
energetických cílů.
Podoblast 1 – implementace systémových nástrojů 
– Pakt starostů a primátorů
Podoblast 2 – Udržitelná městská doprava a 
mobilita (osvěta ČM, NEZ, vozidla s alt. pohonem)  



Národní program ŽP –
Pakt starostů a primátorů

Podpora měst a obcí k přistoupení k Paktu starostů a 
primátorů 
Oblasti podpory:Oblasti podpory:

- zpracování/aktualizace SEAP (Sustainable 
Energy Action Plan) vč. emisní bilance, závazku a 
plánu opatření na snížení emisí v oblastech 
energetické účinnost budov, dopravy, veřejného 
osvětlení…  

- osvěta – organizace Dnů místní energie
Podmínkou poskytnutí podpory je přistoupení k PaktuPodmínkou poskytnutí podpory je přistoupení k Paktu

Alokace 5 mil. Kč (záměr vyhlašovat každoročně)
Min. 250 tis. Kč, max. 1,5 mil. Kč na projekt
Termín vyhlášení: 11/2015



Národní program ŽP –
Nízkoemisní zóny (NEZ)

Nízkoemisní zóny (NEZ) – Program na podporu 
obcí při zavádění NEZobcí při zavádění NEZ
Podporované aktivity:
- značení
- osvěta

Termín vyhlášení: do konce roku 2015
Alokace 20 mil. Kč



Národní program ŽP – Osvěta v oblasti čisté 
mobility

Termín vyhlášení: 6-8/2015
Působnost: 26 statutárních měst-soutěž Působnost: 26 statutárních měst-soutěž 
projektů)
Zavádění a komunikace SUMP, alternativní 
pohony (CNG,LPG, elektromobilita) veřejná 
doprava, nemotorová doprava, car-sharing, 
bike-sharing), propojení s ETM 
Alokace 20 mil.Alokace 20 mil.
Stav: finalizace hodnocení projektů
Realizace: 2016



Národní program ŽP – podpora 
vozidel s alternativním pohonem I.

Podmínka: Ekologická likvidace starého vozidla 
(10 let)(10 let)
Žadatele: 
1) FO (CNG, elektro, plug-in)
2) OSVČ plus podniky do 50 zaměstnanců 
(CNG)
Podpora: 70 – 100 tis. Kč
Témata k diskuzi: Půjčky, podpora ojetých Témata k diskuzi: Půjčky, podpora ojetých 
vozidel s alternativním pohonem, zapojení 
výrobců automobilů a energetických firem do 
programu, využití IFN



Představte si, že v takovém programu by byly dvě podmínky: za prvé odhlásit 
vozidlo starší deseti let a dát jej k ekologické likvidaci a za druhé si s pomocí 
dotace koupit nové auto s pohonem na stlačený zemní plyn, elektřinu nebo 
hybrid kombinující spalovací motor a elektromotor. Měl(a) byste zájem o takovou 

Národní program ŽP – podpora 
vozidel s alternativním pohonem II.
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hybrid kombinující spalovací motor a elektromotor. Měl(a) byste zájem o takovou 
finanční podporu na koupi zcela nového ekologického vozidla?“
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Národní program ŽP – podpora 
vozidel s alternativním pohonem III.
„Měl(a) byste o program výměny za nové auto na elektřinu s příspěvkem 
… během nejbližšího roku zájem?“ (konstrukce celkových údajů)
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Národní program ŽP – podpora vozidel 
s alternativním pohonem IV.
„…Měl(a) byste o program výměny za nové auto na stlačený zemní plyn
s příspěvkem … během nejbližšího roku zájem?“ (konstrukce celkových údajů)
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Obnovení RVUR

Podpora čisté mobility na úrovni ÚV
Vznik výboru pro udržitelnou dopravu – ustaveny 3 
pracovní skupinypracovní skupiny

1) Pracovní skupina pro snižování zdravotně rizikových emisí z 

dopravy, pro internalizaci externích škod a pro podporu čisté 

mobility se zaměřením na CNG, elektromobilitu a nemotorovou 

dopravu.

2) Pracovní skupina pro otázky udržitelné mobility ve městech a 

aglomeracích.

3) Pracovní skupina pro udržitelnou mobilitu zboží.

Zástupci ÚV, resortů (MŽP, MD, MPO, MMR), Zástupci ÚV, resortů (MŽP, MD, MPO, MMR), 
akademičtí experti, zástupci významných asociací, 
NNO apod.



Nové jednotící logo „ČISTÉ MOBILITY“



Děkuji za pozornost☺

Mgr. Jaroslav Kepka
jaroslav.kepka@mzp.czjaroslav.kepka@mzp.cz


