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Vyhlášeny celkově 4 výzvy v letech 2016-2019

Podpora BEV, PHEV,HEV, CNG

Alokace 400 mil. Kč

Podpořeno více než 800 BEV a 200 CNG

Podpora municipalit, krajů, městské firmy atd.

Max % podpory - 40% 

NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (NPŽP)
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MŽP v oblasti čisté mobility je garantem 2 
subkomponent

2.4.1.3 Podpora dobijecích stanic pro 
domácnosti v rámci výzev NZÚ

Alokace 144 mil. Kč 

Cíl: 2880 nev.dobíjecích bodů

2 výzvy pro domácnosti a bytové domy v 
rámci NZÚ – příjem žádostí 12. 10. 2021, 
možná podpora na DB 45 tis. Kč 

2.4.2.2. Podpora nákupu BEV/H2 + 
neveřejných dobíjecích stanic 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY (NPO) - 2022-2023 (2025)
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2.4.2.2. Podpora nákupu pouze BEV/H2 + 
neveřejných dobíjecích stanic pro veřejný sektor

Předpoklad vyhlášení 2 kontinuálních výzev (22/23)

Žadatelé: municipality, kraje, městské firmy, NNO

Alokace 600 mil. Kč

Cíl a) 1485 BEV, H2 (kategorie L,M,N,SS -nově)

Cíl b) 200 neveřejných dobíjecích bodů

Podpora: Navýšení podpory ze 40 % na 50 %

Výše podpor by se oproti NPŽP neměla snižovat

Máme více prostředků oproti NPŽP

Návaznost na usnesení vlády respektive zákon o 
čistých vozidlech - povinnost veřejných zadavatelů 
nakupovat vozidla s alternativním pohonem

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY (NPO) - 2022-2023 (2025)
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2.2.2 Snížení energetické náročnosti systémů 
veřejného osvětlení

Gestor MPO

hlavní cíl je snížení energetické náročnosti

MŽP přesunulo do této aktivity 25 mil. Kč, aby v rámci 
renovace VO mohla být podpořena příprava na 
dobíjení

Předpokládaná výše podpory na přípravu dobíjecího 
bodu je 25 tis. Kč

Následně bude možné žádat v OP D na veřejné 
dobíjecí stanice

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY (NPO) - 2022-2023 (2025)
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Celková předpokládaná alokace více než 250 mld. Kč

9 oblastí podpory z toho 2 oblasti na podporu čisté 
mobility (TRANSCom + TRANSGov – celková 
alokace 8,5% z předpokl. alokace přes 250 mld. Kč)

Zdroje Modernizačního Fondu budou využity 
primárně po vyčerpání NPO a OP

MODERNIZAČNÍ FOND (2030)
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Podpora čisté mobility napříč resorty

Vychází z Národního akčního plánu čisté mobility (2020)

NPO (Národní plán obnovy) – EV pro podnikatele, tram a trolejbusy v Praze 
(2023,2025), Operační programy (OP Doprava, IROP - Integrovaný regionální OP) (2027)

?OPŽP – 1.5. podpora přechodu na oběhové hospodářství (re-use centra, potravinové 
banky, sběr a svoz odpadu, zdravotnické odpady)?

Bílé místo – podpora nákupu EV vozidel pro fyzické osoby

IROP (MMR)

• Podpora nákupu CNG 
(bio) a EV busů, 
trolejbusů, tram + 
dobíjecí infrastruktura 

• Příjemci:

• veřejné DP (celá ČR 
včetně Prahy)

• + legislativa

• Zákon/usnesení vlády o 
čistých vozidlech

OPD (MD)

• Podpora veřejné
infrastruktury pro EV,  
LNG a vodík. CNG NE

• Příjemci: provozovatelé 
dobíjecích stanic

• NPO

• Podpora nákupu 
trolejbusů a tramvají v 
Praze

OPTAK (MPO)

• Podpora nákupu EV a 
neveřejných dobíjecích 
stanic pro podnikatele po 
vyčerpání NPO

• NPO 

• Podpora nákupu EV a 
neveřejných dobíjecích 
stanic pro podnikatele

(MŽP)

• NPO

• - EV+ dobíjecí stanice pro 
veřejný sektor

• - Dobíjecí stanice pro 
bytové domy a 
domácnosti v rámci NZÚ

• Modernizační Fond

• - Podnikatelé

• - Veřejný sektor

• - Veřejná doprava

• OPŽP - ?
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SHRNUTÍ + 
PLÁNOVANÉ VYUŽITÍ JEDNOTLIVÝCH PROGRAMŮ V ČASE

NPO (2023)
OPERAČNÍ 

PROGRAMY 
(2027)

MODERNIZAČNÍ 
FOND (2030)
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MŽP je zastřešujícím subjektem pro ČR

Zapojit se můžou obce/města

Slogan: Move Better!

Téma: Lepší dostupnost (Better connections)

Podpora zejména nemotorové dopravy + podpora vozidel s alt. 
pohonem

V roce 2021nahlášeno 32 obcí a měst (např. Otrokovice, Nový Jičín, 
Valašské Klobouky, Příbor, Kopřivnice)

OSVĚTA ČM - EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY – 16.-22.9.
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Dobrovolná iniciativa měst a obcí, které se rozhodly 
na svém území plnit cíle EU v oblasti ochrany klimatu 
a zvyšování odolnosti vůči negativním dopadům 
změny klimatu

Cíle:

• Snížení emisí CO2 (příp. dalších skleníkových 
plynů) alespoň o 55 % do roku 2030, zejména 
prostřednictvím úspor energie a využívání 
obnovitelných zdrojů energie

• Zvýšení odolnosti vůči negativním dopadům změny 
klimatu (např. teplotní extrémy, povodně, sucho,…)

PAKT STAROSTŮ 
A PRIMÁTORŮ 
PRO KLIMA A 
ENERGII
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Výchozí analýza území

Základní inventura emisí CO2 (Baseline Emission
Inventory)

Hodnocení rizik a zranitelnosti vůči dopadům změny 
klimatu (Risk and Vulnerability Assessment)

Akční plán pro udržitelnou energii a klima 
(Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP)

Výchozí analýza území

Návrh a realizace opatření na snížení emisí a zvýšení 
odolnosti

Monitorovací zpráva o dosaženém pokroku a 
aktualizace SECAP

AKTIVITY 
SIGNATÁŘŮ 
PAKTU
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AKTIVITY SIGNATÁŘŮ 
PAKTU
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Formální politický závazek – usnesení zastupitelstva 
obce a pověření starosty či primátora podpisem 
přístupového formuláře (Adhesion Form)

Pověřený pracovník vyplní registrační údaje a nahraje 
vyplněný přístupový formulář na web Paktu

Obec se stává signatářem Paktu

K Paktu je možné přistoupit kdykoli, a to buď 
individuálně (tj. jako jedna obec), nebo kolektivně (tj. 
jako seskupení menších obcí, které spolu sousedí)

Členství v Paktu je zcela zdarma a bez sankcí

JAK SE ZAPOJIT 
DO PAKTU
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MEZINÁRODNÍ A 
NÁRODNÍ KONTEXT

Pakt v EU 
• v EU - 27 zemí, přes 10 tis. signatářů, přes 228 mil. obyvatel 

Pakt v ČR
• přes 100 signatářů, pokrývá přes 2,7 mil obyvatel ČR
• např. Slavičín, Přerov, Olomouc, Ostrava, Praha, Písek.
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MOŽNOSTI 
FINANCOVÁNÍ

1. výzva 2. výzva 3. výzva 4. výzva

11/2015 7/2017 2/2019 7/2020

5 mil. Kč 5 mil. Kč 5 mil. Kč 10 mil. Kč

Projekty: 4 Projekty: 2 Projekty: 4 Projekty: 11 

Město: Město: Město: Město: 

Litoměřice
Chrudim
Liberec
Ostrava
…

Písek
Brno

Chrudim
Praha
Tábor
Žďár nad S.

Židlochovice
Františkovy
Lázně
Český Krumlov
Přerov
…

9,7 mil. Kč 4,7 mil. Kč 4,4 mil. Kč 10,6 mil. Kč
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Výzva č. 13/2021

• Příjem žádostí do 8. 8. 2022

• Celková alokace: 10 mil. Kč + 5 mil. Kč

• Podpora na jeden projekt: 250 tis. až 2 mil. Kč

Předmět podpory:

• Zpracování, příp. aktualizace SECAP (podpora 80 % 
celkových způsobilých výdajů)

• Osvětové aktivity (podpora 80 % CZV)

• Personální kapacity (podpora 50 % CZV)

Možnost individuálního i kolektivního zapojení (DSO, MAS)

• Podmínka žádosti o podporu: členství v Paktu

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-
vyzvy/?id=103

https://www.paktstarostuaprimatoru.eu

MOŽNOSTI 
FINANCOVÁNÍ

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=103
https://www.paktstarostuaprimatoru.eu/
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Zdroje financování:

• Národní program ŽP 

• Podpora adaptačních opatření (zpracování krajských 
plánů pro sucho, budování a regenerace zdrojů pitné 
vody pro obce, výsadba stromů 

• Nová zelená úsporám 

• Podpora realizace opatření vedoucích ke snížení 
energetické náročnosti budov

• Operační program ŽP 2021-2027 

• Podpora adaptačních opatření (podpora tvorby a obnovy 
přírodě blízkých vodních prvků, podpora zakládání a 
obnovy sídelní zeleně, oběhové hospodářství)

• Národní plán obnovy - 2023

• Podpora boje se suchem - hospodaření se srážkovými 
vodami, systémové zadržování vody v krajině, přírodě 
blízká protipovodňová ochrana, podpora elektromobility, 
Veřejné osvětlení

MOŽNOSTI 
FINANCOVÁNÍ
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KONTAKT- PODPORA EV: 
JAROSLAV.KEPKA@MZP.CZ

KONTAKT - PAKT STAROSTŮ A 
PRIMÁTORŮ: LUCIE.LISKOVA@MZP.CZ


