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MŽP a podpora čisté 

mobility 

  Komplexní pohled: podpora nemotorové dopravy, 

MHD, vozidel s alternativním pohonem 
 Snížení znečištění ovzduší (CO2, NOx,PM10, PM2,5, 

     BaP..) zejm. ve městech 

  Snížení hladiny hluku 

  Návaznost na strategie: NAP ČM, SPŽP,   

 SSZKO,NPSE,PZKO + závazky k EK  

  Řešení problému mobility ve městech 

  Urychlení vývoje inovativních technologií, podpora 

 VaV (TAČR-EPSILON, LIFE, Norské a EHP fondy) 
 



Imisní limity 
Doprava - výrazný podíl na překračování imisních limitů (PM 2,5, NOx, 

benzoapyren) ve městech 

PM2,5 – r.2013 benzoapyren – r.2013 

NOx – r.2013 



OPŽP 2014-2020   
 

 V rámci OPŽP 2014+ není s tématem ČM počítáno, 

nicméně lze využít Národní program ŽP  

 ČM řešena v rámci dalších OP 2014+ 

 

 

 
IROP (MMR) 

• CNG a elektro 
busy + podpora 
el. kolejových 
vozidel 

• Příjemce - 
Veřejné DP 

OPD (MD) 

• Veřejná 
infrastruktura 
dobíjecích stanic 
pro EL/CNG 
/LNG a vodík 

• Příjemce – 
provozovatelé  
dobíjecích stanic 

OPPIK (MPO) 

• Podpora nákupu 
elektromobilů 

• Pořízení 
dobíjecích stanic 

• Příjemce - 
Podniky (malé, 
střední, velké) – 
mimo Prahu 

NPŽP (MŽP) 

• Podpora nákupu 
elektromobilů, 
plug-in hybridů a 
CNG 

• Příjemce - 
municipality,kraj
e,organizace jimi 
zřízené 



Národní program životní prostředí 

 MŽP - Zaplnění bílých míst, které nejsou 

součástí OP 

 Osa č. 5, ŽP ve městech a obcích 

 

 1) Program podpory nákupu vozidel na   

  alternativní pohon 

 2) Osvěta čisté mobility, Evropský týden mobility 

 



NP ŽP – podpora nákupu vozidel s 

alternativním pohonem I. 
  
 Alokace: 150 mil. Kč (75 % EL, PHEV) 

 Oblast podpory: EL, PHEV, CNG 

 Typologie vozidel: Kategorie L, osobní, užitková, 

menší nákladní do 12 t., malé busy do 7,5t.  

 Jednodušší žádosti než v rámci OP 

 Příjemci a působnost: Celá ČR včetně Prahy 
 Územní samosprávné celky (obce a kraje);  

 Svazky obcí (dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění);  

 Právnické osoby založené nebo zřízené územními samosprávnými celky (příspěvkové 

organizace);  

 O.p.s. založené podle zákona č. 248/1995 Sb. a o.p.s. vzniklé podle zákona č. 68/2013 Sb. 

 Spolky a pobočné spolky (dle Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění) 

založené městem nebo krajem. 

 Akciová společnost vlastněná minimálně 50 procenty obcí či krajem. 

 Společnost s ručením omezeným vlastněná minimálně 50 procenty obcí či krajem.  

 

 

 

 



NP ŽP – podpora nákupu vozidel s 

alternativním pohonem II. 
 

 

 

 
 Výše podpory: v kategorii osobních a užitkových 

vozidel - 50 tis. Kč (CNG), 200 tis. Kč (PHEV) a 220 

tis. Kč (EL) 

 Bonifikace za staré ekologicky zpracované vozidlo 

(Euro 3 a starší) 

 Výzva je navázaná na dobrovolnou dohodu s výrobci 

automobilů/energetiky/plynaři 

T. Vyhlášení:10-11/2016  

 



 

NP ŽP – Osvěta v oblasti čisté 

mobility 

 Vyhlášení: 6-8/2015 

 Realizace na území 16 statutárních měst (2016/2017) 

 alternativní pohony, veřejná doprava, nemotorová doprava, 

car-sharing, bike-sharing), propojení s Evropským týdnem 

mobility 

 Alokace 20 mil. Kč 

 
  

 

  

 

 

     

               

 

 

 



Jednotící logo „ČISTÉ MOBILITY“ 
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