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Čistá mobilita – Proč?

Doprava je největším znečišťovatelem ovzduší ve velkých 
městech.

Nejproblematičtější jsou oxidy dusíku (NOx), malé prachové 
částice (PM2,5) a benzo(a)pyren + CO2

Emise znečisťujících látek jsou produkovány v dýchací zóně 
obyvatel.

Jen kvůli znečištění prachem předčasně zemřelo v roce 2017 v ČR 
5 700 lidí, celkový počet předčasných úmrtí kvůli špinavému 
vzduchu je 11 000 ročně.

Počet automobilů na konvenční pohony v ČR prudce roste (2000 
– 3,4 mil. aut, 2018 – 5,6 mil. aut).



Zdroje emisí znečišťujících látek 
v ČR [%], 2016

Zdroj: ČHMÚ



Podíl znečištění NOX z dopravy ve 
velkých městech
Zdroj: ČHMÚ, Praha 2014
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Podíl znečištění PM2,5 z dopravy 
ve velkých městech
Zdroj: ČHMÚ, Praha 2014

2%

7%

21%

2%
61%

7%
Veřejná
energetika

Průmysl a
služby

Vytápění
domácností

Plošné zdroje

Silniční 
doprava 

Ostatní
doprava



Znečištění ovzduší – NOx 



Podpora čisté mobility napříč resorty

 Vychází z Národního akčního plánu čisté mobility 
(2015)

 Do konce roku 2019 – aktualizace (MPO)
 Bílé místo – podpora EV pro fyzické osoby a podpora 

pro podnikatele v Praze.

IROP (MMR)

• Podpora 
nákupu CNG 
a elektro busů 
a elektrických 
kolejových 
vozidel

• Příjemci:

• veřejné DP

OPD (MD)

• Podpora 
veřejné 
infrastruktury 
dobíjecích 
stanic pro EV 
/ CNG / LNG 
a vodík

• Příjemci:

• provozovate
lé 
dobíjecích 
stanic

OPPIK (MPO)

• Podpora 
nákupu EV a 
pořízení 
dobíjecích 
stanic

• Příjemci:

• podniky 
mimo Prahu

NPŽP (MŽP)

• Podpora 
nákupu EV,
PHEV a CNG

• Příjemci:

• Obce, kraje

• organizace 
jimi zřízené 

• Osvěta

Praha OPPPR

• Podpora 
nákupu 
elektro busů –
2019.

• Příjemce:

• DP Praha



NPŽP – 3 Výzvy na podporu nákupu vozidel 
na alternativní pohon pro municipality a 
kraje

1. výzva č. 13/2016 + 2. Výzva č. 21/2017 + 3. 
výzva č. 11/2018 (aktuální do konce 9/2019)

Alokace: 3 x 100 mil. Kč 
Oblast podpory: elektromobily, PHEV, HEV a 

CNG
Podpořeno celkem: 430 EL, 9 PHEV, 127 CNG (z 

prvních dvou výzev)
Oprávnění příjemci dotace:
- Územní samosprávné celky (obce a kraje)
- Příspěvkové organizace 
- Společnosti vlastněné z více než 50 % obcí či 

krajem
Rozložení alokace: 90% EV, PHEV a HEV; 10%

CNG
Nově podpora Smart Wall Box – 20 tis. Kč



Výše podpory pro jednotlivá 
vozidla (max. 40 % podpory)



Evropský týden mobility 2019

• Datum konání je 16. – 22. září každý 
rok

• Může se zúčastnit jakékoli město nebo 
obec

• V roce 2018 zapojeno 2 792 měst v celé 
Evropě

• V ČŘ se zapojilo 30 obcí a měst. SR -
54

• 2018 - téma „Multimodalita“ 
(kombinace 
2 a více způsobů dopravy)

• 2019 – „Walk with us“
• Plán výzvy: Osvěta čisté mobility pro 

pokrytí nákladů na akce spojené s ETM 
(realizace 2020)

• http://www.mobilityweek.eu/



Podpora projektů NNO
• Vyhlášení výzvy každý rok na podzim (13,5 mil. Kč)
• Projekty do 200 tis. Kč
• Oblast č. 16 - Udržitelná doprava
• V roce 2018: 

 Lidová škola městské cyklistiky (Auto*mat)
 Doprava není otrava (Auto*mat)
 Hejbej se Brnem (Nesehnutí)

• V minulosti: 
 Zažít město jinak (Auto*mat)
 Kola do ulic, kola pro všechy (Rekola)



Děkuji za pozornost 


