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Důvodová zpráva k návrhu na schválení Strategie podpory alternativních pohonů v Praze do roku 

2030 

Radě hlavního města Prahy je, v souladu s usnesením Rady ze dne 15.05.2018 č. 1059 k návrhu na 

zpracování Strategie podpory alternativních pohonů vozidel na území hl.m. Prahy, předkládán ke 

schválení dokument Strategie podpory alternativních pohonů v Praze do roku 2030 (dále jen 

„Strategie“), který je přílohou Usnesení č.1. Tento dokument je přímo podřízen Strategickému plánu 

hl. m. Prahy, Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí a Národnímu akčnímu plánu čisté mobility. 

Alternativními pohony se rozumí plynná paliva včetně zkapalněných a biopaliva pohánějící spalovací 

motory, elektromobilita a vodíková technologie. 

Cílem podpory alternativních pohonů je přispět ke snížení imisní zátěže obyvatelstva exhalacemi, 

snížení emisí skleníkových plynů z dopravy, snížení zatížení obyvatelstva hlukem, snížení tepelné 

zátěže uličního prostoru a zvýšení počtu sdílených vozidel. Přechod na alternativní pohony řeší jen 

negativní důsledky dopravy, primární zůstává řešit příčiny, které generují tzv. zbytnou dopravu.   

Dokument byl připraven v rámci činnosti pracovní skupiny Strategie podpory alternativních pohonů v 

Praze do roku 2030, do které byli zapojeni zástupci odboru dopravy MHMP, odboru ochrany 

prostředí MHMP, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Technické správy komunikací hl. m. 

Prahy, a. s., Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s., Operátora ICT, a.s., ROPID a THMP. 

Strategie se zabývá celkem dvanácti oblastmi podpory. Každé oblasti je věnována samostatná 

kapitola od analýzy přes zásady podpory až po návrh opatření. 

Oblasti podpory a návrhy opatření 

INFRASTRUKTURA CNG / LNG Praha bude podporovat projekty výroby biometanu v čistírně 

odpadních vod a z odpadu, aby v rámci cirkulární ekonomiky bylo možné toto palivo využít napřímo k 

pohonu vozidel na CNG svážejících komunální odpad či provádějících silniční údržbu.  

DOBÍJECÍ INFRASTRUKTURA bude v Praze vznikat s respektováním Zásad zřizování dobíjecí 

infrastruktury, které využijí městské organizace a úřady při povolování výstavby dobíjecích stanic. 

Praha počítá také s procesní podporou zřizování soukromé dobíjecí infrastruktury, bude rovněž 

usilovat o aktualizaci požadavků Pražských stavebních předpisů ve výstavbě nebo obnově veřejného 

osvětlení a parkování uvnitř rezidenčních či parkovacích objektů. V investiční rovině Praha zpracuje 

Generel rozvoje dobíjecí infrastruktury v hlavním městě Praze do roku 2030, který doplní již vznikající 

infrastrukturu soukromých společností na místech veřejných parkovišť na pozemcích města. Praha 

bude nadále rozvíjet téma dobíjení elektromobilů z veřejného osvětlení v uličním prostoru při obnově 

osvětlení.  

POBÍDKY V PARKOVÁNÍ přinesou zvýhodnění elektromobilů a hybridních automobilů v ceně 

parkovacího oprávnění pro rezidenty i abonenty v zónách placeného stání. Nahradí tím stávající 

plošné výhody pro tato vozidla, které jsou do budoucna neudržitelné. Praha se bude zasazovat o 

úpravu předpisů pro stání vozidel s alternativními pohony v uzavřených garážích, zejména pro 

zpřístupnění parkování v objektech pro vozidla s pohonem na CNG příp. LNG.  

POBÍDKY V MOBILITĚ vycházejí z principů mýtného systému, neboť ekonomická regulace je 

nejvhodnějším nástrojem upřednostnění alternativních pohonů při pohybu městem. V této oblasti 

Praha uvažuje o zavedení plnohodnotného mýtného systému.  
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CITY LOGISTIKA je řešena zvýhodněním čistých pohonů pro zásobující vozidla při provádění nakládky 

a vykládky v tzv. zásobovacích místech, resp. přístupu k těmto místům v zónách s regulovaným 

vjezdem v centru města pomocí fyzických zábran v ulicích, typicky v pěších zónách pražské 

památkové rezervace.  

MĚSTSKÉ SLUŽBY, kam patří svoz odpadu, čištění a údržba komunikací, stejně jako flotila 

referentských služebních vozidel, představují početný vozový park s možností uplatnění 

alternativních pohonů. Praha by měla určit pravidla zastoupení alternativních pohonů v prosté 

obnově vozového parku, stejně jako na veřejné zakázky v městských službách.   

TAXI A SPOLUJÍZDA představuje oblast, kde Praha bude směřovat k postupné obnově vozového 

parku taxi směrem k vozům s bezemisními druhy pohonu. Praha rovněž bude spolupracovat s 

Letištěm Praha jako významným hráčem na poli taxislužby, neboť i cílem letiště je snížení uhlíkové 

stopy z provozu taxi. 

SDÍLENÍ AUTOMOBILŮ Praha podpoří tak, aby byl provozovatel bezemisních či nízkoemisních vozidel 

podpořen při přidělování parkovacích oprávnění, stejně jako uvažuje „měkčí“ podmínky při 

zpoplatnění dlouhodobého stání sdílených vozidel v zónách placeného stání. Opatření úzce souvisí s 

úpravou pravidel ZPS pro elektromobily a plug-in hybridy. 

VEŘEJNÁ DOPRAVA není řešena formou návrhu opatření přímo v této Strategii, neboť ji řeší přijatá 

Koncepce využití alternativních paliv v podmínkách autobusové dopravy Dopravního podniku hl.m. 

Prahy, a.s. 

MOBILITA JAKO SLUŽBA navazuje na vývoj vlastní multimodální aplikace k plánování cest, k tomu 

doplňuje zapojení privátních služeb mobility do datové platformy. 

Dvě oblasti podpory - Vodíkové plnící stanice a Finanční pobídky jsou ponechány na národní úrovni, 

Praha v nich nebude aktivně připravovat vlastní opatření. 

Přílohy Strategie 

1. EMISE – Aktualizace emisní a imisní analýzy a skleníkových plynů na území hlavního města 

Prahy (ATEM, 2018)  

2. Záznam prvního workshopu s klíčovými aktéry 23. 10. 2018   

3. Záznam druhého workshopu s klíčovými aktéry 2. 10. 2019  

4. Zásady zřizování dobíjecí infrastruktury  

Úkolem Zásad zřizování dobíjecí infrastruktury, které byly samostatně schváleny Radou hl. m. Prahy 

usnesením č. 538 ze dne 23.3.2020,  je stanovit jasné limity pro umisťování dobíjecí infrastruktury 

pro osobní automobily v rámci jednotlivých struktur zástavby hlavního města Prahy.  

 

Poznámka:  Nad rámec připomínkového řízení byla Strategie podpory alternativních pohonů v Praze 

do roku 2030 projednávána v rámci Pracovní skupiny pro udržitelnou mobilitu, která je součástí 

Komise RHMP pro udržitelnou energii a klima. Připomínky, které byly obdrženy od členů pracovní 

skupiny, jsou vypořádány v Příloze č.3 k důvodové zprávě. 
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