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Manažerské shrnutí 

Cílem studie bylo provedení porovnání hl. m. Prahy s dalšími městy Evropské unie z pohledu realizace 

či nerealizace nízkoemisních zón (dále jen „NEZ“), tj. analýza a vyhodnocení způsobu aplikace a 

dopadů dopravních opatření (při zavedení NEZ) ve vztahu ke snížení emisí a zlepšení kvality ovzduší.  

V rámci analýzy byly popsány systémy NEZ v 20 evropských městech v celkem 8 zemích. 

Z přestavených systémů lze prezentovat hlavní dva typy, které pak jsou doplněny ostatními typy NEZ. 

Toto členění je založeno na typu omezovaných vozidel, a to dle druhu vozidla (hmotnostní kategorie 

a převážné využití).  

Prvním typem je „německý systém“ NEZ, kdy vozidlům jsou přiřazovány plakety emisních kategorií. 

Opatření platí pro všechna vozidla a kontrola je prováděna osobně prostřednictvím policie. Do této 

kategorie patří téměř všechna německá města, portugalský Lisabon a výhledově česká, rakouská a 

italská města.  

Druhým typem systému NEZ může být „švédský systém“. Ten principiálně spočívá v omezování 

nákladní přepravy (holandská města, Londýn, švédská, finská města). Systémy používají různé typy 

kontrol, z nichž nejčastější je kamerový systém, systém plaket a systém registrace vozidla v databázi 

města. 

1. Charakteristiky NEZ ve vybraných evropských městech 

První část studie analyzuje základní charakteristiky NEZ ve vybraných evropských městech. Kritériem 

pro výběr města do analýzy byla existence fungující NEZ a populační velikost vyšší než 500 tisíc 

obyvatel. Dle stanovených kritérií byla tedy zahrnuta následující města: Praha, Berlín, Mnichov, Kolín 

nad Rýnem, Frankfurt nad Mohanem, Stuttgart, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Brémy, Lipsko, 

Hannover, Kodaň, Milán, Řím, Amsterdam, Rotterdam, Lisabon, Stockholm, Göteborg, Londýn.  

V následující části je uvedena zpracovaná charakteristika na příkladu tří měst, která jsou z hlediska 

počtu obyvatel různá (Berlín cca 3,5 mil., Kolín nad Rýnem cca 1 mil. a Lipsko 0,5 mil). Lze 

konstatovat, že princip zavádění NEZ, jak je uveden na příkladu tří měst, probíhal obdobně u všech 

dalších analyzovaných měst „německého systému“.  

 

 Ve všech případech je režim platnosti zóny celoroční (24h, 7 dní).  

 Územní rozsah NEZ, který byl zvolen prvním vyhlášení NEZ, se v průběhu zpřísňování 

neměnil. Změny spočívaly v parametru NEZ – kategorie EURO vozidel a režimu povolování 

výjimek.  
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Fáze zavádění NEZ z hlediska emisní plakety a data zavedení  

 
 

Územní rozsahy NEZ (příklady Berlín, Kolín nad Rýnem, Lipsko) 

Berlín  
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Kolín nad Rýnem

 

 

Lipsko 
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Ve všech uvedených státech a analyzovaných městech existují systémy výjimek. Tyto systémy jsou 

problematické pro svou nejednotnost, liší se téměř v každém městě. Obecně platí, že jakákoliv 

výjimka snižuje efektivitu opatření. Lze rozlišit mezi Londýnem, švédskými a dánskými městy se 

striktní politikou výjimek na jedné straně a německými a italskými městy s relativně benevolentní 

politikou výjimek. Toto rozdělení velmi reflektuje situaci, zda jsou zakazována pouze lehká užitková a 

nákladní vozidla využívaná pro komerční činnosti anebo všechna vozidla včetně vozidel osobních, kde 

zavedení NEZ může vyvolat jisté sociální napětí. 

2. Analýza měst, která opatření NEZ nezavedla 

Případů, kde NEZ byly napřed uvažovány, ale nakonec nebyly zavedeny, není mnoho. Jako příklady 

měst lze uvést zvláště rakouská města Graz, Linz, Vídeň, Salzburg nebo také Plzeň, která nedokázala 

splnit zákonné podmínky zavedení NEZ spočívající v povinnosti objízdnosti zóny. Německé město 

Aachen stanovilo NEZ jako jedno z opatření v rámci plánu zlepšení kvality ovzduší, nakonec však zóna 

zavedena nebyla. Na dočasnou dobu přestala NEZ platit také v italském Miláně.  

Ačkoliv však některá města NEZ nezavedla, neznamená to, že by opatření k redukci imisní zátěže ve 

středu měst nebyla realizována. Ke snížení imisní zátěže však výše citovaná města využívají jiná 

dopravně-technická, či dopravně-organizační opatření, která umožňují dosažení imisních limitů.  

3. Shrnutí 

V evropských státech existují a jsou používány různé formy dopravních opatření sloužících 

ke snižování emisí ze silniční dopravy. Tato opatření jsou mezi sebou často kombinována, což vytváří 

různé specifické situace. Připočteme-li specifický charakter místního klimatu, dopravní infrastruktury 

daného města a dynamické skladby vozového parku, získáváme zcela unikátní městské celky, mezi 

kterými lze stěží vytvářet komparativní studie. Základní pravidla směřující k celoevropské harmonizaci 

NEZ vydala Evropská komise poměrně v nedávné době. 

Závěrem lze konstatovat, že ať už zavedením NEZ či kombinací NEZ s dalšími dopravními 

opatřeními došlo v analyzovaných městech k částečnému zlepšení kvality ovzduší, které souviselo 

se změnou dopravního chování obyvatel. 
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1 ÚVOD 

Cílem předložené studie je analýza nízkoemisních zón (NEZ) v zahraničních evropských městech a 

získání základního přehledu o NEZ v širším kontextu. Získané informace jsou v přehledné formě 

sumarizovány a poskytují zadavateli studie podklad pro další rozhodování v plánovacím procesu. 

Studie je rozdělena do dvou základních částí. V první části (kapitola 2) je předložen přehled 

základních charakteristik a parametrů NEZ ve vybraných evropských městech. Výběr měst zahrnutých 

do analýzy je podmíněn populační velikostí nad 500 tisíc obyvatel a zavedením některého z typů NEZ. 

Druhá část studie (kapitola 3) je zaměřena na města, která uvažovala o zavedení NEZ, ale nakonec 

opatření nezavedla. U těchto měst žádné další kritérium stanoveno nebylo.  
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2 NÍZKOEMISNÍ ZÓNY VE VYBRANÝCH EVROPSKÝCH MĚSTECH 

Předložená první část studie analyzuje základní charakteristiky NEZ ve vybraných evropských 

městech. Kritériem pro výběr města do analýzy byla existence fungující NEZ a populační velikost vyšší 

než 500 tisíc obyvatel. Dle stanovených kritérií byla tedy zahrnuta následující města: 

Tab. 2.1 Vybraná evropská města zahrnutá do analýzy pro potřeby studie. 

Stát* Město Počet obyvatel 
Platnost údaje 

k datu 

CZ Praha 1 246 780  2012 

DE Berlín 3 501 872 2012 

DE Mnichov 1 378 176 2012 

DE Kolín nad Rýnem 1 017 155 2012 

DE Frankfurt nad Mohanem 691 518 2012 

DE Stuttgart 613 392 2012 

DE Düsseldorf 592 393 2012 

DE Dortmund 580 956 2012 

DE Essen 573 468 2012 

DE Brémy 548 319 2012 

DE Lipsko 531 809 2012 

DE Hannover 522 686 2011 

DK Kodaň 501 285 2003 

IT Milán 1 262 101 2012 

IT Řím 2 638 842 2012 

NL Amsterdam 790 110 2012 

NL Rotterdam 616 260 2012 

PT Lisabon 537 412 2012 

SE Stockholm 864 324 2011 

SE Göteborg 520 374 2011 

UK Londýn 8 173 941 2011 

Zdroj: [1]; * zkratky názvů států dle ISO 3166-1. 

Celkem bylo dle kritérií vybráno dalších 20 měst s existující NEZ v 7 členských státech EU. Zřizování 

NEZ není v evropském měřítku sjednoceno a typy systémů NEZ se mohou lišit mezi jednotlivými 

členskými státy i v rámci jednoho státu mezi jednotlivými městy. Pro vyjádření kontrastu s hlavním 

městem Praha je systém NEZ v České republice a návrh NEZ v Praze zahrnut do analýzy také. 

Mezi základní charakteristiky systémů NEZ lze zařadit následující: 

 Datum zavedení jednotlivých fází NEZ 

 Územní vymezení NEZ1 

 Typ postihnutých vozidel 

 Omezení vozidel z emisního hlediska 

 Režim platnosti 

 Existence jiných dopravních opatření v silniční dopravě 

 Výjimky pro osoby nebo vozidla 

 Systém kontroly dodržování opatření 

                                                           
1
 Grafické vymezení NEZ v mapě je uvedeno v přílohách. 
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Následující tabulky třídí přehled NEZ za vybraná města dle států EU. Jelikož je zavádění NEZ relativně 

dynamickým opatřením, jsou charakteristiky řazeny podle fází změn (zpravidla zpřísňování NEZ) 

provedených ze strany zřizovatele. U některých států je charakteristika systému NEZ doplněna 

o tzv. národní schéma, které shrnuje podmínky zřízení NEZ společně pro všechny zřizovatele NEZ 

(zpravidla města a obce). 

2.1 Česká republika 

Národní schéma 

V České republice byl v roce 2012 přijat zákon umožňující zřizování NEZ na území obcí (zákon 

č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší), který vztahuje opatření na všechny kategorie vozidel. Následně 

byl nařízením vlády č. 56/2013 Sb. (o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel 

do emisních kategorií a o emisních plaketách) zaveden systém emisních plaket. Vozidla kategorie M a 

N jsou rozdělena celkem do 4 emisních kategorií.  Vozidla se vznětovým motorem: emisní 

kategorie 1 = EURO 1 a horší (bez plakety); emisní kategorie 2 = EURO 2 (červená plaketa); emisní 

kategorie 3 = EURO 3 (žlutá plaketa); emisní kategorie 4 = EURO 4 a vyšší (zelená plaketa). Vozidla se 

zážehovým motorem: emisní kategorie 1 = vozidla nesplňující žádné emisní limity (bez plakety); 

emisní kategorie 4 = EURO 1 a vyšší (zelená plaketa). Vozidla kategorie L jsou rozděleny do 3 emisních 

kategorií podle data registrace – kategorie 1, 3 a 4 (viz nařízení vlády č. 56/2013 Sb.). Systém 

umožňuje aplikaci opatření vždy na všechny typy vozidel. Nízkoemisní zóny mohou být zavedeny 

pouze v obcích ve zvláště chráněných územích, lázeňských místech, nebo v obcích, kde došlo 

k překročení imisních limitů. V případě vymezení NEZ na průjezdních úsecích komunikací, musí být 

zajištěn objezd pro nevyhovující vozidla na komunikaci alespoň stejné třídy. Výjimku z omezení mají 

ze zákona typy vozidel uvedené v příloze č. 8 zákona o ochraně ovzduší. Výjimky mohou být 

ze zákona udělovány osobám s trvalým pobytem v NEZ a dále vozidlům specifického charakteru 

(vozidla se speciálním vybavením, vozidla pro kulturní a společenské akce, vozidla pro převoz paliv 

pro nemocniční, sociální a školská zařízení) nebo osobám specifického charakteru (zdravotní 

omezení, pracovní doba mimo fungující MHD, zásadní omezení významu pro podnikání). Distribuci 

emisních plaket zajišťují obecní úřady obcí s rozšířenou působností a MŽP. Systém kontroly 

dodržování podmínek NEZ a případné pokuty za nedodržení podmínek NEZ zatím nabyly na národní 

úrovni stanoveny. Pravidla NEZ jsou platné i pro zahraniční vozidla. 

Lokální schéma 

 PRAHA Charakteristika Hodnota 

Návrh 

Datum zavedení Plánováno 

Územní vymezení 
Dvě navrhované varianty (pouze vnitřní centrum města; rozšířená varianta 
ohraničená městským okruhem (viz příloha 1, 2) 

Typy postih. vozidel Všechny typy vozidel 

Emisní hledisko 
Tři navrhované varianty povolených emisních kategorií (emisní kat. 2 a vyšší, 
emisní kat. 3 a vyšší, emisní kat. 4) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření Dvě zóny selektivního zákazu vjezdu pro nákladní vozidla nad 6 t a 3,5 t 

Zdroj: [2]; [3]  
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2.2 Německo 

Národní schéma 

Ve Spolkové republice Německo jsou NEZ považovány za jedno z opatření plánu kvality ovzduší, které 

jsou vypracovávány na základě Federálního zákona o kontrole imisí2 z roku 2002, resp. s aktualizací 

z roku 2009 a dále nařízením o standardech kvality ovzduší a emisních stropech3. Dané zákony 

vycházejí z direktivy evropské komise z roku 20084. Systém nízkoemisních zón v Německu je postaven 

na omezování všech typů vozidel určité emisní kategorie. Emisní kategorie jsou definovány nařízením 

federální vlády z roku 20075. Emisní kategorie korespondují s emisními limity EURO. Podrobná 

klasifikace je uvedena na webových stránkách Federálního ministerstva pro životní prostředí, 

ochranu přírody, rozvoj a jadernou bezpečnost6. Na národní úrovni jsou výjimky udělovány 

následujícím skupinám speciálních typů vozidel: mobilní pracovní stroje, vozidla pro účely 

zemědělství a lesního hospodářství, jednostopá vozidla a tříkolky, vozidla pro osoby se zdravotním 

postižením, vozidla s právem přednosti v jízdě (policie, hasičská vozidla, záchranářská vozidla), vozidla 

armády a vozidla NATO a vozidla starší 30 let registrovaná jako historická vozidla. Nicméně 

z legislativního hlediska je platný systém výjimek stanovený na lokální úrovni, který tyto skupiny 

vozidel přejímá a zároveň výjimky může rozšiřovat o další druhy vozidel či osob. Národní schéma 

stanovuje systém kontroly, který je založen na kontrole emisních plaket. Kontrolu provádí příslušná 

složka bezpečnostních sborů v daném městě. Za nedodržení vjezdu hrozí pokuta 40 € a ztráta 1 bodu 

v rámci německého bodového systému řidičů. Prodej emisních plaket s příslušnou kontrolou 

emisního standardu vozidla zajišťují dvě organizace s celostátní působností7 a lokální autorizované 

stanice. Německý systém umožňuje modernizaci motorů (instalací filtru pevných částic) vozidel tak, 

aby došlo k výraznějšímu omezení emisí. Pravidla NEZ jsou platná i pro zahraniční vozidla. 

Lokální schéma - Berlín 

BERLÍN  Charakteristika Hodnota 

Fáze 1 

Datum zavedení 1/2008 

Územní vymezení 
S-Bahn Ring, území vymezeno městským okruhem železničních tratí v centru 
města (viz příloha 3) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 2 Datum zavedení 1/2009 

                                                           
2
 [4] 8. Bundes-Immissionsschutzgesetz. 

3
 [5] 39. Neununddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes Verordnung 

über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen. 
4
 [6] DIRECTIVE 2008/50/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 May 2008 on 

ambient air quality and cleaner air for Europe 
5
 [7] 35. Fünfunddreißigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 

zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur Schadstoffbelastung) 

6
 [8] http://www.bmub.bund.de/en/topics/air-mobility-noise/air-pollution-control/umweltzonen-

umweltplakette/low-emission-zone-emissions-control-windscreen-sticker/ 
7
 Technischer Überwachungs-Verein (TÜV), Deutscher Kraftfahrzeug-Überwachungs-Verein (DEKRA) 
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BERLÍN  Charakteristika Hodnota 

Územní vymezení 
S-Bahn Ring, území vymezeno městským okruhem železničních tratí v centru 
města (viz příloha 3) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 3 

Datum zavedení 1/2010 

Územní vymezení 
S-Bahn Ring, území vymezeno městským okruhem železničních tratí v centru 
města (viz příloha 3) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Zdroj: [3], [9]; změny v rámci fází jsou uvedeny červeně. 

Výjimky Berlín 

Tab. 2.2 Výjimky pro specifické typy vozidel pro NEZ v Berlíně. 

Emisní 
kategorie 

Charakteristika 
vozidla 

Soukromá vozidla Komerční vozidla Doba platnosti 

3 
Euro 3 bez 
možnosti 

modernizace 
TÜV, DEKRA vydají certifikát o nemožnosti modernizace 

1 rok (může být 
prodlouženo) 

3 
Euro 3 s 

možností 
modernizace 

bez výjimky 

výjimka pokud bylo vozidlo 
registrováno na současného 

majitele před 1.3.2007, pokud je 
nutné modernizovat více než 1 
vozidlo a pokud náklady nejsou 

cenově dostupné 

  

3 
Euro 2 s 

modernizací 
výjimka pokud bylo vozidlo registrováno na jméno současného majitele 

před 1.3.2007 a pokud výměna vozidla není cenově dostupná 
2 roky 

(maximum) 

2 
Euro 2, Euro 1 s 

modernizací 

výjimka pokud bylo vozidlo 
registrováno na jméno 

současného majitele před 
1.3.2007, pokud výměna vozidla 

není cenově dostupná, pokud 
vlastník je osoba se zdravotním 

postižením kategorie "G", pokud 
osoba je dojíždějící s netypickou 

pracovní dobou 

výjimka pokud bylo vozidlo 
registrováno na současného 

majitele před 1.3.2007, pokud 
vozidlo nelze modernizovat 

(posuzuje TÜV, DEKRA), pokud 
výměna vozidla je cenově 

nedostupná, pokud použití vozidla 
v NEZ je nezbytné 

2 roky 
(maximum); pro 

zdravotně 
postižené 

možno 
prodloužit 
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Emisní 
kategorie 

Charakteristika 
vozidla 

Soukromá vozidla Komerční vozidla Doba platnosti 

1 

Vozidlo se 
vznětovým 

motorem Euro 
1 a nižší, 

benzinové 
vozidlo bez 
kategorie G 

výjimka pokud bylo vozidlo 
registrováno na jméno 

současného majitele před 
1.3.2007, pokud výměna vozidla 

není cenově dostupná, pokud 
vlastník je osoba se zdravotním 

postižením kategorie "G" 

bez výjimky 
2 roky (může být 

prodlouženo) 

1, 2 Speciální vozidla bez výjimky 

výjimka pokud vozidlo nelze 
modernizovat (posuzuje TÜV, 
DEKRA) a pokud vozidlo bylo 
registrováno na současného 

majitele před 1.3.2007 (kromě 
vozidel pro obchodní účely) 

3 roky 
(maximum) 

2,3 
Vozidla, která 
jsou součástí 

vozových parků 
bez výjimky 

Vozový park = více než 4 vozidla v 
jedné firmě, výjimka pouze pro 
užitková vozidla registrovaná na 

současného majitele před 
1.3.2007 

2 rok (maximum 
- pro emis. kat. 

3), 1 rok 
(maximum - pro 

emis. kat. 2) 

Zdroj: [3] 

 

Lokální schéma - Brémy 

BRÉMY  Charakteristika Hodnota 

Fáze 1 

Datum zavedení 1/2009 

Územní vymezení Kompaktní centrum města (viz příloha 4) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 2 

Datum zavedení 1/2010  

Územní vymezení Kompaktní centrum města (viz příloha 4) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 3 

Datum zavedení 7/2014 (plánované)  

Územní vymezení Kompaktní centrum města (viz příloha 4) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Zdroj: [3], [9]; změny jsou uvedeny červeně. 
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Výjimky Brémy 

Následující komunikace jsou vyjmuté z NEZ  pro karavany: Friedrich-Ebert-Straße, Wilhelm-Kaisen-

Brücke, Werderstraße, Kuhhirtenweg nebo Doventor, Martinistraße, Wilhelm-Kaisen-Brücke, 

Werderstraße, Kuhhirtenweg. Následujícím vozidlům je udělena výjimka: vozidla významných hostů, 

kteří se registrují, mohou vjet do NEZ po dobu pobytu; vozidla osob, které jedou do zóny za účelem 

workshopu, školení, konference; vozidla osob, které jedou do zóny za účelem předvolání na úřad, 

policii apod.[3]. 

 

Lokální schéma - Dortmund, Essen 

DORTMUND, 
ESSEN

8
  

Charakteristika Hodnota 

Fáze 1 

Datum zavedení 10/2008 

Územní vymezení 
Regionální zóna zahrnující města: Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, 
Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, 
Mülheim, Oberhausen, Recklinghausen (viz příloha 5) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 2 

Datum zavedení 1/2013  

Územní vymezení 
Regionální zóna zahrnující města: Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, 
Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, 
Mülheim, Oberhausen, Recklinghausen (viz příloha 5) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 3 

Datum zavedení 7/2014 (plánované) 

Územní vymezení 
Regionální zóna zahrnující města: Bochum, Bottrop, Castrop-Rauxel, 
Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Gladbeck, Herne, Herten, 
Mülheim, Oberhausen, Recklinghausen (viz příloha 5) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Zdroj: [3], [9]; změny jsou uvedeny červeně. 

                                                           
8
 Součást RUHRGEBIET (Porúří), kde je vymezena pouze jedna regionální nízkoemisní zóna se stejnými 

parametry pro všechny členská města. 
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Výjimky Dortmund, Essen (Ruhrgebiet)9 

Výjimku s časovou platností může být udělena vozidlu, které bylo registrováno současným majitelem 

před 1. 1. 2008, které nelze již modernizovat (posuzuje TÜV, DEKRA) a pokud vlastník vozidla 

nevlastní žádné jiné vozidlo. Dále lze výjimku udělit osobě, u které je obměna vozidla cenově 

nedostupná10. Výjimku lze udělit firmám, u kterých by obměna vozidla měla existenční dopady. 

Pro všechny jmenované případy je výjimka udělována pro určité cesty nebo specifické sociální 

důvody. V případě určitých cest se jedná o cesty za účelem opravy inženýrských sítí, cesty za účelem 

sociální a zdravotní pomoci, cesty za účelem návštěvy lékaře, cesty dálkových autobusů, cesty 

za účelem návštěvy úřadu a nákupu nezbytného zboží. V případě specifických sociálních důvodů je 

výjimka udělována zdravotně postiženým osobám, historickým vozidlům, speciálním vozidlům 

pro pořádání a účast na veřejných shromážděních. Dále je výjimka udělována komerčním vozidlům, 

která jsou součástí flotil a to dle následujících pravidel: pokud bylo vozidlo registrováno současným 

majitelem před 1. 1. 2008, je mu udělena výjimka, pokud se ve flotile nachází alespoň 2 vozidla 

splňující podmínky NEZ (platné do 31. 12. 2014) anebo 3 vozidla splňující podmínky NEZ (platné 

do 31. 12. 2015). Tyto výjimky skončí 31. 12.2015 a jsou platné vždy na 1 rok. Pro vozidla veřejné 

autobusové dopravy registrovaná současným majitelem před 1. 1. 2008, a která splňují emisní 

kategorii 3 a zajišťují veřejnou dopravu dle §42 a §43 zákona o veřejné přepravě osob11 nebo jsou 

používána pro obsluhu školských zařízení, lze udělit časově platnou výjimku. Platnost této výjimky je 

do 31. 12. 2015. Pro karavany lze udělit výjimku pro cestu mezi domovem a dálnicí, pokud vozidlo 

bylo registrováno současným majitelem před 1. 1. 2008 nebo pokud modernizace vozidla není 

technicky možná, nebo by byla dražší než 4500 € (posuzuje TÜV, DEKRA) [3]. 

 

Lokální schéma - Düsseldorf 

DÜSSELDORF  Charakteristika Hodnota 

Fáze 1 

Datum zavedení 2/2009 

Územní vymezení Centrum města (viz příloha 6) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 2 

Datum zavedení 1/2011  

Územní vymezení Centrum města (viz příloha 6) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

                                                           
9
 Výjimky jsou platné pro celou spolkovou zemi Severní Porýní-Vestfálsko. 

10
 Dostupnost je posuzována měsíčním příjmem osoby: bez závislých osob = méně než 1130 €; 1 závislá osoba = 

méně než 1560 €; 2 z.o. = méně než 1820 €; 3 z.o. = méně než 2110 €; 4 z.o. = méně než 2480 €; 5 z.o. = méně 
než 3020 € [3].  
11

 [10] Personenbeförderungsgesetz (PBefG) 
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DÜSSELDORF  Charakteristika Hodnota 

Fáze 3 

Datum zavedení 7/2014 

Územní vymezení Centrum města (viz příloha 6) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Zdroj: [3], [9]; změny jsou uvedeny červeně. 

Výjimky Düsseldorf 

Výjimky pro město Düsselsdorf jsou shodné s výjimkami pro spolkovou zemi Severní Porýní-

Vestfálsko (viz Dortmund, Essen). 

 

Lokální schéma - Frankfurt nad Mohanem 

FRANKFURT 
NAD 

MOHANEM  
Charakteristika Hodnota 

Fáze 1 

Datum zavedení 1/2008 

Územní vymezení Celé město, hranicí jsou dálniční obchvaty (viz příloha 7) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 2 

Datum zavedení 1/2011 

Územní vymezení Celé město, hranicí jsou dálniční obchvaty (viz příloha 7) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 3 

Datum zavedení 1/2012 

Územní vymezení Celé město, hranicí jsou dálniční obchvaty (viz příloha 7) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Zdroj: [3], [9]; změny jsou uvedeny červeně. 
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Výjimky Frankfurt nad Mohanem 

Výjimku pro jednotlivé cesty si lze zakoupit. Dále lze udělit výjimku u vozidel, u kterých není možná 

modernizace, nebo osob, kterým nízké příjmy znemožňují obměnu vozidla10. Dále lze udělit výjimku 

pro cesty za účelem návštěvy zdravotního zařízení a za účelem pracovní dojížďky v dobu mimo 

fungování veřejné dopravy. Výjimku na max. 6 měsíců lze udělit pro vozidla, jejichž majitel si zakoupil 

vozidlo nové, nebo nechal modernizovat vozidlo jiné. Výjimku lze udělit pro cesty vozidel, které byla 

registrována před 27 lety a jsou považována za historická a cesty vyhlídkových autobusů, kde by bylo 

ohroženo podnikání provozovatele. Dále lze udělit výjimku pro cesty vozidel, která zásobují obyvatele 

nezbytným zbožím, podílejí se na stavbách, účastní se kulturních či propagačních akcí [3]. 

 

Lokální schéma - Hannover 

HANNOVER  Charakteristika Hodnota 

Fáze 1 

Datum zavedení 1/2008 

Územní vymezení  (viz příloha 8) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 2 

Datum zavedení 1/2009 

Územní vymezení  (viz příloha 8) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 3 

Datum zavedení 1/2010 

Územní vymezení  (viz příloha 8) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Zdroj: [3], [9]; změny jsou uvedeny červeně. 

Výjimky Hannover 

Kromě výjimek udělovaných na základě pravidel na úrovní národního schématu, město Hannover 

dále uděluje výjimky do 31. 12. 2015 vozidlům pro účely kulturních a společenských akcí, autobusům 

městské hromadné dopravy a dálkovým autobusům a vozidlům s dočasnou registrační značkou. 

Podrobné znění výjimek ve městě Hannover je dostupné na webu města [11]. 
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Lokální schéma - Kolín nad Rýnem 

KOLÍN NAD 
RÝNEM  

Charakteristika Hodnota 

Fáze 1 

Datum zavedení 1/2008 

Územní vymezení Celé město, hranice jsou dálniční obchvaty (viz příloha 9) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 2 

Datum zavedení 1/2013 

Územní vymezení Celé město, hranice jsou dálniční obchvaty (viz příloha 9) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 3 

Datum zavedení 7/2014 

Územní vymezení Celé město, hranice jsou dálniční obchvaty (viz příloha 9) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Zdroj: [3], [9]; změny jsou uvedeny červeně. 

Výjimky Kolín nad Rýnem 

Výjimky jsou udělovány pouze na základě národního schématu [3]. 

 

Lokální schéma - Lipsko 

LIPSKO  Charakteristika Hodnota 

Fáze 1 

Datum zavedení 3/2011 

Územní vymezení Intraviál města – obydlená oblast (viz příloha 10) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Zdroj: [3], [9]. 
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Výjimky Lipsko 

Výjimky jsou udělovány pro vozidla, které nelze modernizovat (posuzováno TÜV, DEKRA), autobusům 

emisní kategorie 3 do 31. 12. 2014, vozidla podle §19 a §70 zákona o silničním provozu12, vozidla 

opravovaná v servisech na území NEZ, vozidla, která jsou vyžádána policií nebo úřady k předvolání 

[3]. 

Tab. 2.3 Výjimky pro specifické typy vozidel pro NEZ v Lipsku. 

Emisní kategorie Kritérium Podmínka 
Doba 

platnosti 

1,2,3 
zpoždění při 

modernizaci nebo 
obměně vozidla 

modernizace nebo obměna musí být 
objednána a zpoždění nesmí být 

způsobeno vlastníkem vozidla 

1 rok (do 31. 
12. 2014) 

1,2 
vozidla osob se 

zdravotním 
postižením 

vozidlo registrované současným 
majitelem před 19. 12. 2009 a zároveň 

nemožnost modernizace vozidla 
(posuzuje TÜV, DEKRA) 

2 roky (do 
31. 12. 2014) 

1,2 

vozidla 
dojíždějících, 

pokud pracují v 
netypické 

pracovní době 

vozidlo registrované současným 
majitelem před 19. 12. 2009 a zároveň 

nemožnost modernizace vozidla 
(posuzuje TÜV, DEKRA) a obměna 

vozidla není z ekonomických důvodů 
možná 

2 roky (do 
31. 12. 2014) 

1,2 
karavany, pokud 
vlastník má trvalý 
pobyt uvnitř NEZ 

vozidlo registrované současným 
majitelem před 19. 12. 2009 a zároveň 

nemožnost modernizace vozidla 
(posuzuje TÜV, DEKRA) 

2 roky (do 
31. 12. 2014) 

1,2,3 
vozidla osob 
ekonomicky 

slabých 

vozidlo registrované současným 
majitelem před 19. 12. 2009 a zároveň 

nemožnost modernizace vozidla 
(posuzuje TÜV, DEKRA) a obměna 

vozidla není z ekonomických důvodů 
možná 

2 roky (do 
31. 12. 2014) 

1,2 

speciální vozidla 
(historická, k 

pořádání 
kulturních akcí 

apod.) 

vozidlo registrované současným 
majitelem před 19. 12. 2009 a obměna 

vozidla není z ekonomických důvodů 
výhodná 

2 roky (do 
31. 12. 2014) 

1,2,3 

vozidla pro účely 
urgentního 
zásobování 

(zdravotnický 
materiál) a 

základních potřeb 

vozidlo registrované současným 
majitelem před 19. 12. 2009 a zároveň 

nemožnost modernizace vozidla 
(posuzuje TÜV, DEKRA) a obměna 

vozidla není z ekonomických důvodů 
možná 

2 roky (do 
31. 12. 2014) 

Zdroj: [3] 

                                                           

12
 [12] Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung 
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Lokální schéma – Mnichov  

MNICHOV  Charakteristika Hodnota 

Fáze 1 

Datum zavedení 10/2008 

Územní vymezení Hranice je vnitřní městský okruh (viz příloha 11) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 2 

Datum zavedení 10/2010 

Územní vymezení Hranice je vnitřní městský okruh (viz příloha 11) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 3 

Datum zavedení 10/2012 

Územní vymezení Hranice je vnitřní městský okruh (viz příloha 11) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Zdroj: [3], [9]; změny jsou uvedeny červeně. 

Výjimky Mnichov 

Kromě výjimek vyplývající z národního schématu jsou výjimky na lokální úrovni udělovány za platnosti 

3 podmínek:  

 vozidlo emisní kategorie 1 bylo registrováno před 1. 10. 2008 nebo vozidlo emisní kategorie 2 

bylo registrováno před 1. 10. 2010 nebo vozidlo emisní kategorie 3 bylo registrováno před 

1. 10. 2012 

 vozidlo není možné modernizovat instalací zařízení na snížení emisí (TÜV, DEKRA) 

 žadatel je osoba s trvalým pobytem uvnitř NEZ nebo žadatel provozuje živnost oblasti 

zásobování nebo žadatel poskytuje v rámci své živnosti služby pro základní životní potřeby 

Výjimky jsou poskytována vždy na 1 kalendářní rok s možností prodloužení. Poplatky za udělení 

výjimky se liší dle žadatele (rezident, podnikatel, osoba, která si objednala modernizaci či nákup 

nového vozidla) [13]. 
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Lokální schéma - Stuttgart 

STUTTGART  Charakteristika Hodnota 

Fáze 1 

Datum zavedení 3/2008 

Územní vymezení Administrativní hranice města (viz příloha 12) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 2 

Datum zavedení 7/2010 

Územní vymezení Administrativní hranice města (viz příloha 12) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 3 

Datum zavedení 1/2012 

Územní vymezení Administrativní hranice města (viz příloha 12) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem mimo motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané:  
- vozidla se vznětovým motorem: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 
- vozidla se zážehovým motorem: PRE-EURO (bez katalyzátoru) 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Zdroj: [3], [9]; změny jsou uvedeny červeně. 

Výjimky Stuttgart 

Pouze modernizovaná vozidla mohou dostat výjimku.  Výjimku lze udělit vozidlům, jejichž účel cest 

tvoří zásobování specifického zboží, cesty za účelem opravy inženýrských sítí, cesty speciálních 

vozidel za účelem výstavby, vozidel historických a vozidel zajišťujících kulturní akce. Individuální 

výjimky jsou udělovány osobám za účelem návštěv doktora, netypické pracovní doby a zajištění 

specifických služeb [3]. 

2.3 Dánsko 

Národní schéma 

Nízkoemisní zóny v Dánsku jsou zřízeny na základě zákona o ochraně životního prostředí a 

souvisejících předpisů13. Podle §15a uvedeného zákona mohou NEZ zřídit pouze města Kodaň, 

Frederiksberg, Aarhus, Aalborg a Odense. Žádným jiným dánským městům není ze zákona povoleno 

zřídit NEZ. Omezovány jsou pouze vozidla se vznětovými motory nad 3,5 t. Vozidla je nutné opatřit 

jednou ze 3 druhů plaket: vozidlo je v souladu s emisními podmínkami, vozidlo je modernizováno, 

                                                           
13 [14] LBK nr 879 af 26/06/2010 Gældende (Miljøbeskyttelsesloven), [15] BEK nr 1323 af 21/12/2011 

Gældende (Miljøzonebekendtgørelsen) 
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vozidlo má výjimku z omezení. V případě modernizace vozidla je nutná certifikovaná procedura. 

U modernizovaného vozidla musí dojít k redukci emisí minimálně o 80%. Organizace zodpovědná 

za zřizování NEZ je Agentura ochrany přírody14. Výjimky jsou udělovány vozidlům policie, armády, 

záchranné služby a dále historickým vozidlům starším 30 let a dále individuálně na základě žádosti 

k Agentuře ochraně přírody. Města výjimky udělovat nemohou, mohou pouze stanovit úseky silnic 

v NEZ, kde podmínky zóny neplatí. Dodržování pravidel je kontrolováno pomocí plaket umístěných 

na čelním skle vozidla. Kontrolu dodržování pravidel NEZ provádí místní policie a speciální kontroloři. 

Při porušení pravidel NEZ hrozí pokuta 15 000 až 20 000 DKK15. Pravidla NEZ jsou platné 

i pro zahraniční vozidla [3]. 

 

Lokální schéma - Kodaň, Frederiksberk 

KODAŇ, 
FREDERIKSBERK 

Charakteristika Hodnota 

Fáze 1 

Datum zavedení 7/2010 

Územní vymezení Kompaktní město (viz příloha 13) 

Typy postih. vozidel Vozidla se vznětovým motorem nad 3,5 t 

Emisní hledisko Zakázané emisní limity: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 2 

Datum zavedení 1/2010 

Územní vymezení Kompaktní město (viz příloha 13) 

Typy postih. vozidel Vozidla  s vznětovým motorem nad 3,5 t 

Emisní hledisko Zakázané emisní limity: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Zdroj: [3]; [17]; změny jsou uvedeny červeně. 

Výjimky Kodaň 

Města Kodaň a Frederiksberg stanovily výjimku pro tranzitní úsek komunikace v severní části města. 

 

  

                                                           
14

 Miljøstyrelsen 

15
 15 000 DKK může být uděleno vlastníkovi vozidla a 5 000 DKK řidiči vozidla. Cca 2 000 € až 3 000 € [3], [16]. 



23 
 

2.4 Itálie 

Národní schéma 

Na národní úrovni neexistuje sjednocený systém NEZ. Naopak v rámci Itálie existuje několik schémat 

na regionální úrovni. Navíc každé město pak může zavést vlastní podmínky pro svou NEZ [3].  

 

Regionální schéma – Lombardie 

MILANO - 
REGION

16
  

Charakteristika Hodnota 

Fáze 1 

Datum zavedení 10/2011 

Územní vymezení Provincie Milano, Como, Varese, Lecco (viz příloha 14) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem včetně motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané emisní limity:  
-vozidla se vznětovými motory: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 
-vozidla se zážehovými motory: PRE-EURO 

Režim platnosti 
Každoročně od 15. 10 do 15. 3 (přes zimu) 
-motocykly s dvoutaktním motorem a autobusy veřejné dopravy: 24h, 7 dní 
-ostatní vozidla: Po-Pá (7:30 – 19:30) 

Jiná opatření   

Zdroj: [3] 

Výjimky jsou platné pro tranzitní úseky na hlavních komunikacích. Kontrola dodržování pravidel NEZ 

je zajištěna prostřednictvím náhodných silničních kontrol místní policie. Registrace vozidla ani 

umisťování emisní plakety na vozidlo není vyžadováno. Systém NEZ regionu Lombardie umožňuje 

modernizaci vozidel se vznětovými motory z EURO 2 na EURO 3. Za porušení pravidel NEZ hrozí 

pokuta od 75 do 450 €. Pravidla NEZ jsou platná i pro zahraniční vozidla. Výjimku z pravidel NEZ mají 

vozidla s alternativním pohonem (elektromobily, vozidla s CNG a LPG pohonem) a vozidla s hybridním 

pohonem, historická vozidla, vozidla k zemědělským účelům, motocykly se čtyřtaktními motory, 

vozidla pro speciální účely (kulturní akce, sportovní akce, policie, armáda, vozidla záchranné služby a 

hasičů, vozidla červeného kříže, vozidla správních orgánů, školní autobusy a určitá vozidla veřejné 

dopravy, vozidla pro osoby se zdravotním omezením), vozidla používaná pro zásobování pravidelných 

trhů (povolena pouze nejkratší možná trasa přes NEZ), vozidla pro urgentní zdravotní péči osob, 

vozidla osob, které pracují mimo typickou pracovní dobu, církevní vozidla, vozidla s 3 a více lidmi 

(tzv. car pooling), vozidla určená k převozu krve a vozidla používaná autoškolou pro výcvik řidičů [3]. 

  

                                                           
16

 Vnější oblasti města Milán v rámci regionální NEZ Lombardie. 
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Lokální schéma - Milán 

MILÁN - 
CENTRUM  

Charakteristika Hodnota 

Fáze 1 
ECOPASS 

Datum zavedení 1/2008 

Územní vymezení Vnitřní centrum města (příloha 15) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem včetně motocyklů 

Emisní hledisko Zpoplatnění vozidel emisních limitů: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 

Režim platnosti Celoročně Po-Pá (7:30 – 19:30) 

Jiná opatření Zóna zpoplatnění je integrální součást NEZ 

Fáze 2 
AREA C 

Datum zavedení 1/2012 

Územní vymezení Vnitřní centrum města (příloha 15) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem včetně motocyklů 

Emisní hledisko 
Zakázané emisní limity:  
-vozidla se vznětovými motory: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 
-vozidla se zážehovými motory: PRE-EURO 

Režim platnosti Celoročně Po-Pá (7:30 – 19:30) 

Jiná opatření 
Zpoplatnění vjezdu vozidel podle emisních limitů: 
-vozidla se vznětovými motory: EURO 4 a vyšší 
-vozidla se zážehovými motory: EURO 1 a vyšší 

Zdroj: [3]; [18]; [19] 

Výjimky Milán 

Vozidla s emisním limitem EURO 3 bez filtru pevných částic mají povolen vjezd za podmínek jako 

vozidla EURO 4 do 31. 12. 2014, pokud patří residentům, poskytovatelům zásobování, dopravcům 

poskytujícím autobusovou dopravu (mimo standardní systém veřejné dopravy), autoškolám a státní 

správě. Zcela bezplatný volný vjezd mají vozidla s hybridními motory, vozidla s elektrickým pohonem, 

pohonem na bio-paliva, CNG a LPG a to do 31. 12. 2016 [3]. 

 

Lokální schéma – Řím 

Pravidla NEZ nevyžadují registraci vozidla, kontrola dodržování pravidel NEZ je zajištěna náhodnými 

silničními kontrolami. Pokuta za nedodržení podmínek je 70 € plus dalších 70 € v případě neplatné 

emisní známky. Pravidla NEZ jsou platné i pro zahraniční vozidla [3]. V Římě existují dvě NEZ, zóna 1 

blíže centru a zóna 2 okolo zóny 1.  

ŘÍM – ZTL 1
17

  Charakteristika Hodnota 

Fáze 1 

Datum zavedení 1/2012 

Územní vymezení Centrum města, převážně pěší zóna – oranžově (viz příloha 16) 

Typy postih. vozidel Autobusy, lehká užitková vozidla 

Emisní hledisko 
Zakázané emisní limity: 
-autobusy: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 
-lehká užitková vozidla pro zásobování: PRE-EURO, EURO 1 

Režim platnosti Celoročně (24h, 7 dní) 

Jiná opatření 
Časová zóna selektivního zákazu vjezdu všech vozidel (Po-Pá 6:30-18:00; So 
14:00-18:00) 

                                                           
17

 Zona traffico limitato 



25 
 

ŘÍM – ZTL 1
17

  Charakteristika Hodnota 

Fáze 2 

Datum zavedení 11/2012 

Územní vymezení Centrum města, převážně pěší zóna – oranžově (viz příloha 16) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem včetně motocyklů 

Emisní hledisko 

Zakázané emisní limity: 
-autobusy: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 
-lehká užitková vozidla pro zásobování*: PRE-EURO, EURO 1 
-vozidla se vznětovými motory: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 
-vozidla se zážehovými motory a motocykly: PRE-EURO, EURO 1 

Režim platnosti Celoročně (24h, 7 dní) 

Jiná opatření 
Časová zóna selektivního zákazu vjezdu všech vozidel (Po-Pá 6:30-18:00; So 
14:00-18:00) 

Fáze 3 

Datum zavedení 1/2013 

Územní vymezení Centrum města, převážně pěší zóna – oranžově (viz příloha 16) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem včetně motocyklů 

Emisní hledisko 

Zakázané emisní limity: 
-autobusy: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 
-lehká užitková vozidla pro zásobování*: PRE-EURO, EURO 1 
-vozidla se vznětovými motory: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 
-vozidla se zážehovými motory a motocykly: PRE-EURO, EURO 1 

Režim platnosti Celoročně (24h, 7 dní) 

Jiná opatření 
Časová zóna selektivního zákazu vjezdu všech vozidel (Po-Pá 6:30-18:00; So 
14:00-18:00) 

Zdroj: [3]; [20]; * v druhé fázi se fakticky již jedná o vozidla s výjimkou, nicméně vzhledem k složitosti systému NEZ v Římě je 

kategorie lehkých užitkových vozidel vedena v rámci schématu; změny v rámci fází jsou uvedeny červeně. 

ŘÍM – ZTL 2
17

    Charakteristika Hodnota 

Fáze 1 

Datum zavedení 1/2012 

Územní vymezení Oblast vnějšího města (železniční okruh) – fialově (viz příloha 16) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem včetně motocyklů 

Emisní hledisko 

Zakázané emisní limity: 
-autobusy: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 
-lehká užitková vozidla pro zásobování*: PRE-EURO, EURO 1 
-vozidla se vznětovými motory: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 
-vozidla se zážehovými motory a motocykly: PRE-EURO, EURO 1 

Režim platnosti Celoročně (24h, 7 dní) 

Jiná opatření 
 

Fáze 2 

Datum zavedení 7/2012 

Územní vymezení Oblast vnějšího města (železniční okruh) – fialově (viz příloha 16) 

Typy postih. vozidel Autobusy, lehká užitková vozidla 

Emisní hledisko 

Zakázané emisní limity: 
-autobusy: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 
-lehká užitková vozidla pro zásobování*: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 
-vozidla se vznětovými motory: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 
-vozidla se zážehovými motory a motocykly: PRE-EURO, EURO 1 

Režim platnosti 
Celoročně (24h, 7 dní): 
-lehká užitková vozidla pro zásobování EURO 2 a EURO 3 nemají přístup  7:00-
10:00 a 16:00-20:00 

Jiná opatření   

Fáze 3 

Datum zavedení 7/2013 

Územní vymezení Oblast vnějšího města (železniční okruh) – fialově (viz příloha 16) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem včetně motocyklů 

Emisní hledisko 

Zakázané emisní limity: 
-autobusy: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 
-lehká užitková vozidla pro zásobování*: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, 
EURO 4 
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ŘÍM – ZTL 2
17

    Charakteristika Hodnota 

-vozidla se vznětovými motory: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 
-vozidla se zážehovými motory a motocykly: PRE-EURO, EURO 1 

Režim platnosti 

Celoročně (24h, 7 dní): 
-lehká užitková vozidla pro zásobování EURO 2 a EURO 3 nemají přístup  7:00-
10:00 a 16:00-20:00 
-lehká užitková vozidla pro zásobování EURO 4 nemají přístup  17:30-20:00 

Jiná opatření   

Fáze 4 

Datum zavedení 1/2014 

Územní vymezení Oblast vnějšího města (železniční okruh) – fialově (viz příloha 16) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem včetně motocyklů 

Emisní hledisko 

Zakázané emisní limity: 
-autobusy: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 
-lehká užitková vozidla pro zásobování*: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, 
EURO 4 
-vozidla se vznětovými motory: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 
-vozidla se zážehovými motory a motocykly: PRE-EURO, EURO 1 

Režim platnosti 

Celoročně (24h, 7 dní): 
-lehká užitková vozidla pro zásobování EURO 2 a EURO 3 nemají přístup  7:00-
10:00 a 16:00-20:00 
-lehká užitková vozidla pro zásobování EURO 4 nemají přístup  17:30-20:00  

Jiná opatření   

Fáze 5 

Datum zavedení 7/2014 (plánováno) 

Územní vymezení Oblast vnějšího města (železniční okruh) – fialově (viz příloha 16) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem včetně motocyklů 

Emisní hledisko 

Zakázané emisní limity: 
-autobusy: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 
-lehká užitková vozidla pro zásobování*: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, 
EURO 4, EURO 5 
-vozidla se vznětovými motory: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 
-vozidla se zážehovými motory a motocykly: PRE-EURO, EURO 1 

Režim platnosti 

Celoročně (24h, 7 dní): 
-lehká užitková vozidla pro zásobování EURO 2 a EURO 3 nemají přístup  7:00-
10:00 a 16:00-20:00 
-lehká užitková vozidla pro zásobování EURO 4 a EURO 5 nemají přístup  
17:30-20:00  

Jiná opatření   

Fáze 6 

Datum zavedení 7/2015 (plánováno) 

Územní vymezení Oblast vnějšího města (železniční okruh) – fialově (viz příloha 16) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem včetně motocyklů 

Emisní hledisko 

Zakázané emisní limity: 
-autobusy: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 
-lehká užitková vozidla pro zásobování*: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, 
EURO 4, EURO 5, EURO 6 
-vozidla se vznětovými motory: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 
-vozidla se zážehovými motory a motocykly: PRE-EURO, EURO 1 

Režim platnosti 

Celoročně (24h, 7 dní): 
-lehká užitková vozidla pro zásobování EURO 2 a EURO 3 nemají přístup  7:00-
10:00 a 16:00-20:00 
-lehká užitková vozidla pro zásobování EURO 4, EURO 5 a EURO 6 nemají 
přístup  17:30-20:00  

Jiná opatření   

Zdroj: [3]; *v první fázi se jedná o vozidla s výjimkou, nicméně vzhledem k složitosti systému NEZ v Římě je kategorie 

lehkých užitkových vozidel vedena v rámci schématu; změny v rámci fází jsou uvedeny červeně. 

Výjimky Řím (ZTL 1, ZTL 2) 

Výjimku z pravidel NEZ mají motocykly pro zdravotně postižené a historická vozidla [3]. 
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2.5 Nizozemsko 

Národní schéma 

Systém NEZ v Nizozemsku je řešen centrálně, městům je umožněno zřídit NEZ na svém území 

za účelem dosažení standardů kvality ovzduší. Systém je aplikován pouze na holandská vozidla a 

kontrola při vjezdu do NEZ je zajišťována kamerovým systémem. Při nedodržení pravidel NEZ hrozí 

pokuta 230 €. V současné době systém NEZ především na omezování emisí nákladních vozidel, 

výhledově by měl být systém aplikován i na vozidla osobní. 

Výjimky Nizozemsko 

Výjimka může být udělena vozidlu, které není starší 13 let a vozidlo spadá do následujících čtyř 

kategorií: 

 speciální vozidla (vozidla pro účely stavby, hasičská vozidla, mobilní obchody, čistící vozidla, 

vozidla armády, vozidla pro pořádání pouťových a cirkusových akcí, vozidla ke stěhování, 

vozidla určená k přepravě nadměrných nákladů 

 vozidla splňující EURO 3 s pohonem na bio-naftu, která nemohou být modernizována 

 modernizovaná vozidla splňující EURO 3 s necertifikovaným filtrem pevných částic, který byl 

instalován před 1. 10. 2006 

 vozidla splňující EURO 3, která nemohou být modernizována instalací filtru pevných částic 

Samosprávy měst mohou dále udělovat výjimky denní jednorázové (max. 12 krát do roka), a to za 

poplatek, dále výjimky osobám, které mají objednané nové vozidlo a výjimky firmám, které by byly 

existenčně ohroženy zavedením NEZ [3].  

Lokální schéma – Amsterdam  

AMSTERDAM  Charakteristika Hodnota 

Fáze 1 

Datum zavedení  10/2008 

Územní vymezení Kompaktní centrum města (viz příloha 17) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem nad 3,5 t 

Emisní hledisko Zakázané emisní limity: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Zdroj: [3]; [21]. 

 

Lokální schéma – Rotterdam  

ROTTERDAM  Charakteristika Hodnota 

Fáze 1 

Datum zavedení 9/2007 

Územní vymezení   

Typy postih. vozidel Vozidla se vznětovým motorem nad 3,5 t 

Emisní hledisko Zakázané emisní limity: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   
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Fáze 2 

Datum zavedení 7/2013 

Územní vymezení Kompaktní centrum města (viz příloha 18) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem nad 3,5 t 

Emisní hledisko Zakázané emisní limity: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Zdroj: [3]; [21];změny v rámci fází jsou uvedeny červeně. 

2.6 Portugalsko 

Národní schéma 

V Portugalsku je pouze jediná NEZ. Zatím neexistuje národní schéma. 

 

Lokální schéma - Lisabon 

Portugalský systém NEZ byl schválen nařízením vlády z roku 2009. Systém je založen na omezování 

vozidel dle emisní kategorie. Pro kontrolu dodržování pravidel NEZ je zvolen plaketový systém 

obdobný z Německa. Kontrola je prováděna náhodnými kontrolami místní policií. Modernizace 

vozidel prostřednictvím instalace filtru pevných částic není dovolena [3].  

 

LISABON - 1  Charakteristika Hodnota 

Fáze 1 

Datum zavedení 7/2011 

Územní vymezení Centrum města (viz příloha 19) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem včetně motocyklů 

Emisní hledisko Zakázané emisní limity: PRE-EURO 

Režim platnosti Pondělí-Sobota (8-20h) 

Jiná opatření   

Fáze 2 

Datum zavedení 1/2012 

Územní vymezení Centrum města (viz příloha 19) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem včetně motocyklů 

Emisní hledisko Zakázané emisní limity: PRE-EURO, EURO 1 

Režim platnosti Pondělí-Sobota (8-20h) 

Jiná opatření   

Fáze 3 

Datum zavedení 1/2014  

Územní vymezení Centrum města (viz příloha 19) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem včetně motocyklů 

Emisní hledisko Zakázané emisní limity: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 

Režim platnosti Celoročně, Po-So (8:00-20:00) 

Jiná opatření   

Zdroj: [3]; [22]; změny v rámci fází jsou uvedeny červeně. 
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LISABON - 2  Charakteristika Hodnota 

Fáze 1 

Datum zavedení 1/2012 

Územní vymezení Vnější město (viz příloha 19) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem včetně motocyklů 

Emisní hledisko Zakázané emisní limity: PRE-EURO 

Režim platnosti Pondělí-Sobota (8-20h) 

Jiná opatření   

Fáze 2 

Datum zavedení 1/2014 

Územní vymezení Vnější město (viz příloha 19) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem včetně motocyklů 

Emisní hledisko Zakázané emisní limity: PRE-EURO, EURO 1 

Režim platnosti Pondělí-Sobota (8-20h) 

Jiná opatření   

Zdroj: [3]; [22]; změny v rámci fází jsou uvedeny červeně. 

Výjimky Lisabon – 1, Lisabon – 2  

Z pravidel NEZ jsou osvobozeny vozidla záchranného sboru a další speciální vozidla, dále historická 

vozidla a vozidla rezidentů příslušné NEZ [3]. 

2.7 Rakousko 

Národní schéma 

Rakouský systém NEZ je založen na zákoně o čistotě ovzduší (Immissionsschutzgesetz-Luft IG-L), 

který v současné podobě platí od aktualizace z roku 2010. Zákon umožňuje rakouským městům 

omezit vjezd vozidel do vymezené zóny dle emisní kategorie vozidla. Rakouský systém je založený 

na emisních plaketách, kterými postihnutá vozidla musí být opatřena. V současné době existují 

v mnoha rakouských městech řádově desítky takových zón. Oficiálně se zóna nenazývá nízkoemisní, 

ale používá se obecný název „Gebiet“, tedy oblast. Principiálně se však tento typ restrikce neliší 

od standardně chápané nízkoemisní zóny. Omezována jsou pouze nákladní vozidla nad 3,5 t. 

Rozšíření platnosti NEZ v rakouském Grazu i na osobní vozidla se setkalo 2012 s odporem veřejnosti, 

která odmítla v referendu rozšíření NEZ (viz kap. 3) [23].  Vzhledem k obtížně dostupným 

informačním zdrojům o NEZ v Rakousku nelze k rakouskému systému v současné době poskytnout 

více informací. 

2.8 Švédsko 

Národní schéma 

Systém NEZ je spravován lokálně samosprávnými orgány měst. Pravidla systému jsou nastavena 

centrálně. Principem národního schématu je omezování vozidel po uplynutí určité doby od registrace 

do centrálního registru vozidel. Tato doba je obecně stanovena na 6 let od registrace vozidla. 

Toto kritérium je platné pro vozidla všech emisních limitů, kromě vozidel EURO 3, kde je tato doba 

prodloužena na 8 let. Švédský systém tak reflektuje postupné vydávání emisních standardů EURO. 

Tímto jsou stanoveny i jednotlivé fáze NEZ. Neplatí tedy, že zavedením přísnější fáze NEZ je zakázán 

vjezd všem vozidlům nesplňující stanovené emisní limity, ale pouze vozidlům, která nesplňují emisní 

limit a zároveň jsou registrována déle než 6 let (resp. 8 let). Kontrola dodržování pravidel NEZ je 
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prováděna náhodnými silničními kontrolami místní policií. Při porušení podmínek NEZ hrozí pokuta 

1000 SEK18. Pravidla systému NEZ jsou platné i pro zahraniční vozidla, která se musí registrovat 

v národní databázi [3]. 

Výjimky Švédsko 

Výjimky jsou uděleny vozidlům policie a ostatních bezpečnostních složek, pobřežní stráže, záchranné 

služby, lékařské a veterinární pomoci, dále vozidlům, která transportují osoby vyžadující lékařskou 

pomoc, historickým vozidlům, vozidlům s jeřáby a vozidlům s pohonem na CNG, LPG a bio-paliva. 

Samosprávám je umožněno udělovat výjimky na určité komunikace, nikoliv na kategorie vozidel či 

osob. Vozidla, kterým je udělena výjimka, musí být opatřena plaketou na čelním skle vozidla [3]. 

Lokální schéma – Göteborg  

 GÖTEBORG  Charakteristika Hodnota 

Fáze 1 

Datum zavedení 1/1996 

Územní vymezení Vnitřní a vnější město (viz příloha 20) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem nad 3,5 t 

Emisní hledisko Zakázané emisní limity: PRE-EURO* 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 2 

Datum zavedení 1/2004 

Územní vymezení Vnitřní a vnější město (viz příloha 20) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem nad 3,5 t 

Emisní hledisko Zakázané emisní limity: PRE-EURO, EURO 1* 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 3 

Datum zavedení 1/2010 

Územní vymezení Vnitřní a vnější město (viz příloha 20) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem nad 3,5 t 

Emisní hledisko Zakázané emisní limity: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2* 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 4 

Datum zavedení 1/2015 (plánované) 

Územní vymezení Vnitřní a vnější město (viz příloha 20) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem nad 3,5 t 

Emisní hledisko Zakázané emisní limity: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3* 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 5 

Datum zavedení 1/2016 (plánované) 

Územní vymezení Vnitřní a vnější město (viz příloha 20) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem nad 3,5 t 

Emisní hledisko Zakázané emisní limity: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4* 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Zdroj: [3], *povolené emisní kategorie jsou kombinovány se stářím vozidla (viz národní schéma); změny v rámci fází jsou 

uvedeny červeně. 
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 Cca 110 €. 
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Lokální schéma – Stockholm  

STOCKHOLM  Charakteristika Hodnota 

Fáze 1 

Datum zavedení 1/1996 

Územní vymezení Vnitřní město (viz příloha 21) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem nad 3,5 t 

Emisní hledisko Zakázané emisní limity: PRE-EURO* 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 2 

Datum zavedení 1/2004 

Územní vymezení Vnitřní město (viz příloha 21) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem nad 3,5 t 

Emisní hledisko Zakázané emisní limity: PRE-EURO, EURO 1* 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření   

Fáze 3 

Datum zavedení 1/2010 

Územní vymezení Vnitřní město (viz příloha 21) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem nad 3,5 t 

Emisní hledisko Zakázané emisní limity: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2* 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření Zóna zpoplatnění vjezdu  

Fáze 4 

Datum zavedení 1/2015 (plánované) 

Územní vymezení Vnitřní město (viz příloha 21) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem nad 3,5 t 

Emisní hledisko Zakázané emisní limity: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3* 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření Zóna zpoplatnění vjezdu  

Fáze 5 

Datum zavedení 1/2016 (plánované) 

Územní vymezení Vnitřní město (viz příloha 21) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem nad 3,5 t 

Emisní hledisko Zakázané emisní limity: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4* 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření Zóna zpoplatnění vjezdu  

Zdroj: [3]; *povolené emisní kategorie jsou kombinovány se stářím vozidla (viz národní schéma); změny v rámci fází jsou 

uvedeny červeně. 
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2.9 Velká Británie 

Národní schéma 

Na národní úrovni neexistuje schéma upravující pravidla NEZ ve Velké Británii. 

Lokální schéma – Londýn  

Vzhledem k neexistenci národního schématu je celý systém NEZ v Londýně koordinován 

prostřednictvím organizace Transport for London (TfL), která podléhá lokální samosprávě. Systém 

NEZ omezuje vjezd vozidel dle emisní normy. Pro vjezd do NEZ je nutné vozidlo dopředu registrovat 

u TfL. Kontrola NEZ je zajištěna prostřednictvím statického i mobilního kamerového systému. 

V případě nedodržení pravidel NEZ hrozí pokuta £500 pro vozidla do 5 t a £1000 pro vozidla nad 5 t19. 

Pravidla NEZ jsou platné i pro zahraniční vozidla [3].  

 LONDÝN Charakteristika Hodnota 

Fáze 1 

Datum zavedení 2/2008 

Územní vymezení Intravilán města, hranice je dálniční obchvat (viz příloha 22) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem nad 12 t 

Emisní hledisko Zakázané emisní limity: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření Zóna zpoplatnění vjezdu (vnitřní Londýn) 

Fáze 2 

Datum zavedení 7/2008 

Územní vymezení Intravilán města, hranice je dálniční obchvat (viz příloha 22) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem nad 3,5 t 

Emisní hledisko Zakázané emisní limity: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření Zóna zpoplatnění vjezdu (vnitřní Londýn) 

Fáze 3* 

Datum zavedení 1/2012 

Územní vymezení Intravilán města, hranice je dálniční obchvat (viz příloha 22) 

Typy postih. vozidel 
Všechna vozidla s konvenčním pohonem nad 3, 5 t 
Lehká užitková vozidla (1,2 – 3,5 t) a minibusy 

Emisní hledisko 
Zakázané emisní limity pro vozidla nad 3,5 t: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 
Zakázané emisní limity pro lehká užitková vozidla a minibusy: PRE-EURO, EURO 1, 
EURO 2 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření Zóna zpoplatnění vjezdu (vnitřní Londýn) 

Fáze 4(5) 

Datum zavedení 1/2015 (plánované) 

Územní vymezení Intravilán města, hranice je dálniční obchvat (viz příloha 22) 

Typy postih. vozidel 
Všechna vozidla s konvenčním pohonem nad 3, 5 t 
Lehká užitková vozidla (1,2 – 3,5 t) a minibusy 
Autobusový vozový park společnost Transport for London (TfL) 

Emisní hledisko 

Zakázané emisní limity pro vozidla nad 3,5 t: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 
Zakázané emisní limity pro lehká užitková vozidla a minibusy: PRE-EURO, EURO 1, 
EURO 2 
Zakázané emisní limity pro autobusy TfL: PRE-EURO, EURO 1, EURO 2, EURO 3 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření Zóna zpoplatnění vjezdu (vnitřní Londýn) 

Zdroj: [3]; [24]; [25]; *fáze 3 je v materiálech vnímaná jako dvě fáze (zpřísnění emisních limitů a rozšíření skupiny 

postihnutých vozidel, proto v oficiálních dokumentech společnosti Transport for London je následující fáze 4 označovaná 

jako fáze 5; změny v rámci fází jsou uvedeny červeně. 
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 Při platbě do 14 dní je pokuta snížena o 50 %. 
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Výjimky Londýn 

Pokud vozidlo nenaplňuje podmínky NEZ, lze prostřednictvím poplatku (£100 až £200) zakoupit denní 

výjimku pro vjezd. Speciální vozidla k zemědělským účelům, stavebním účelům (jeřáby), historická 

vozidla a vojenská vozidla mají dle lokálního schématu výjimku z NEZ. Všechna vozidla s konvenčním 

pohonem se pro výjimku musí registrovat u TfL  [3]. 

LONDÝN – 
ULTRA NEZ  

Charakteristika Hodnota 

Fáze 1 

Datum zavedení 1/2020 (plánované) 

Územní vymezení Vnitřní Londýn (viz příloha 22) 

Typy postih. vozidel Všechna vozidla s konvenčním pohonem 

Emisní hledisko Zero emissions – bez emisní vozidla 

Režim platnosti Celoroční platnost (24h, 7 dní) 

Jiná opatření Zóna zpoplatnění vjezdu (vnitřní Londýn – územní shoda) 

Zdroj: [26] 
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2.10 Shrnutí 

Systémy NEZ se město od města značně liší. Pro účely srovnávacích studií tudíž předložený seznam 

NEZ příliš vhodný není. Obecně lze říci, že NEZ je opatření s mnoha vnějšími faktory, které nelze 

během evaluačních studií přesně analyzovat. Unikátnost každého města z hlediska polohy v rámci 

klimatu či povětrnostních podmínek je vlastní každému městu. Významnou roli má i struktura 

dynamické skladby vozového parku a především emisní faktory [27]. V rámci analýzy byly popsány 

systémy NEZ v 20 evropských městech v celkem 8 zemích. Z přestavených systémů lze prezentovat 

hlavní dva typy, které pak jsou doplněny ostatními typy NEZ. Toto členění je založeno na typu 

omezovaných vozidel a to dle druhu vozidla (hmotnostní kategorie a převážné využití). Prvním typem 

je tzv. německý systém NEZ, kdy vozidlům jsou přiřazovány plakety emisních kategorií. Opatření platí 

pro všechna vozidla a kontrola je prováděna osobně prostřednictvím policie. Do této kategorie patří 

téměř všechna německá města, portugalský Lisabon a výhledově česká a rakouská města a italská 

města. Druhým typem systému NEZ může být tzv. švédský systém. Ten principiálně spočívá 

v omezování nákladní přepravy (holandská města, Londýn, švédská, finská města). Systémy používají 

různé typy kontrol, z nichž nejčastější je kamerový systém, systém plaket a systém registrace vozidla 

v databázi města. Územně jsou NEZ vymezeny zvláště v centrech měst. Existují však i regionální NEZ, 

které jsou stanoveny pro celou aglomeraci (např. Ruhrgebiet, Lombardie). Problematický je také 

nesjednocený systém výjimek, který se liší téměř v každém městě. Obecně platí, že jakákoliv výjimka 

snižuje efektivitu opatření. Na druhou stranu sociální dopady omezené mobility některých skupin 

obyvatel nejsou přípustné pro současný systém sociálního státu. V tomto ohledu lze rozlišovat mezi 

Londýnem, švédskými a dánskými městy se striktní politikou výjimek na jedné straně a německými a 

italskými městy s relativně benevolentní politikou výjimek. Toto rozdělení velmi reflektuje situaci, 

zda jsou zakazována pouze lehká užitková a nákladní vozidla využívaná pro komerční činnosti anebo 

všechna vozidla včetně vozidel osobních, kde zavedení NEZ může vyvolat jisté sociální napětí.  Ještě je 

nutné zdůraznit význam charakteristiky „jiná opatření“. Uvedené skutečnosti sice odpovídají realitě, 

nicméně žádné město nebylo analyzováno do detailu z hlediska všech typů dopravních omezení. 

U této charakteristiky jsou proto uvedeny údaje, které mohou mít předpokládaný význam směrem 

k NEZ. 
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3 NEZAVEDENÉ NÍZKOEMISNÍ ZÓNY 

Následující kapitola se věnuje specifickým příkladům, kdy zřízení NEZ bylo uvažováno, ale nakonec 

NEZ nebyla zavedena. Smyslem této kapitoly je kromě snahy poskytnout rešerši takových případů, 

předvést také rizika, která jsou spojena se zavedením NEZ. Případů, kde NEZ byly napřed uvažovány, 

ale nakonec nebyly zavedeny, není mnoho. Jako příklady měst lze uvést zvláště rakouská města Graz, 

Linz, Vídeň, Salzburg nebo také česká Plzeň. Odpor proti zavedení NEZ byl vyvolán také v německém 

Hannoveru a Schrambergu, kde však NEZ byla nakonec zavedena. Německé město Aachen stanovilo 

NEZ jako jedno z opatření v rámci plánu zlepšení kvality ovzduší, nakonec však zóna zavedena nebyla. 

Na dočasnou dobu přestala NEZ platit také v italském Miláně [19]. Stručná charakteristika měst je 

uvedena v tab. 3.1. 

Tab. 3.1. Příklady měst, kde NEZ zavedena nebyla, nebo existoval proti zavedení odpor veřejnosti. 

Stát* Město Situace Počet obyvatel 
Platnost údaje 

k datu 

AT Graz nezavedení NEZ 253 994 2009 

AT Linz nezavedení NEZ 188 593 2009 

AT Salzburg nezavedení NEZ 147 732 2009 

AT Vídeň nezavedení NEZ 1 687 271 2009 

CZ Plzeň nezavedení NEZ 167 472 2012 

DE Aachen nezavedení NEZ 260 454 2012 

DE Hannover odpor, zavedení NEZ 522 686 2011 

DE Schramberg odpor, zavedení NEZ 20 701** 2011 

IT Milán přerušení platnosti NEZ na určitou dobu 1 262 101 2012 

Zdroj: [1]; * zkratky názvů států dle ISO 3166-1; ** zdroj: [35] 

Asi nejznámějším případem nezavedené NEZ je situace z rakouského Grazu, kde veřejnost odmítla 

rozšíření stávající NEZ o osobní vozidla v referendu v roce 2012. Město Graz mělo již zavedenou NEZ 

na nákladní vozidla, nicméně rozšíření na osobní vozidla schváleno nebylo. Důvody pro toto zamítnutí 

byly následující: obchodní komora v Grazu se obávala poklesu tržeb v centru města a vyšších nákladů 

pro podnikatele, kteří využívají pro své podnikání osobní nebo lehká užitková vozidla. Dále existovala 

obava, že ekonomicky slabší obyvatele by si nemohli dovolit nákup novějšího a čistšího automobilu. 

Určitou obavu vyvolával také fakt, že po zavedení NEZ by skupina postihnutých vozidel výrazně 

ztratila na ceně, čímž by utrpěly tržby prodejců použitých vozidel [23, 28]. V Grazu nicméně platí 

omezení EURO 3 pro vozidla taxi služeb [28]. 

V reakci na referendum v Grazu se další rakouská města Linz, Salzburg a Vídeň rozhodla 

pro nerozšíření NEZ na svých územích. Obecně v rakouské veřejnosti panuje povědomí, že NEZ 

pro osobní vozidla nejsou efektivní, jak se očekává, jelikož je opatření zaměřeno na snižování PM10. 

V Salzburgu dále existovala obava, že by zavedením NEZ poklesly tržby prodejců z důvodu omezování 

vozidel turistických návštěvníků města [28]. 

Město Plzeň si nechalo zpracovat studii proveditelnosti NEZ v roce 2013. Výsledkem studie bylo 

nedoporučení zavedení NEZ z hlediska nízké efektivity opatření. Zdůrazňovány byly legislativní 

omezení dané zákonem o ochraně ovzduší, které neumožňovali vymezit takovou velikost NEZ 

vzhledem k stávající dopravní infrastruktuře ve městě, aby NEZ mohla být efektivní [29, 30]. 
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Německé město Aachen se rozhodlo nezavést NEZ z důvodu nízké efektivity opatření. Dle vyjádření 

zástupců města, nejméně přísná varianta NEZ omezuje pouze 2 až 3 % vozidel, což má na výslednou 

emisní bilanci malý vliv. Navíc nejsou dostatečně prokázány významy meteorologické vlivů ve vztahu 

k efektivitě NEZ. Dle argumentů dále velká část emisí PM10 je způsobována abrazí z brzd a pneumatik, 

avšak NEZ omezuje z principu pouze emise výfukových plynů. NEZ dále působí jako bariéra, 

která v denním dopravním chování působí na mnohé motoristy nepřehledně. NEZ je také velmi 

administrativně náročná, zvláště vzhledem k vyřizování výjimek a systému kontroly. Město Aachen se 

zaměřuje na zavádění alternativních opatření, které cílí především na redukci objemu automobilové 

dopravy jako celku [31]. Cestu alternativních opatření jako je parkovací politika, či podpora veřejné 

dopravy, zvolila také například Vídeň [23, 28]. Obyvatelé města Schramberg v letech 2012 až 2013 

zorganizovali petici proti nízkoemisní zóně. Postupnou argumentací město přijalo v červenci roku 

2013 NEZ s povolením vjezdu pouze vozidlům emisní kategorie 3 a vyšší [32]. 

Specifickým příkladem je dále například město Milán, kde již fungující NEZ kombinovaná se zónou 

zpoplatnění, byla na 1 měsíc zrušena kvůli protestům vlastníků parkovišť v centru města, 

kteří přicházeli o zákazníky. V současné době NEZ v Miláně opět již existuje [19]. 

Nízkoemisní zóny jsou tedy častým sporem zvláště mezi zastánci čistého vzduchu spolu s odborníky 

na ochranu ovzduší spolu s velkým množstvím občanských sdružení a zpravidla rezidenty a místními 

podnikateli. Zvláště různé obchodní komory, automotokluby a různé podnikatelské subjekty 

argumentují ohrožením podnikatelské činnosti. Všechny sociální skupiny i jednotlivci, kteří využívají 

pro svou činnost vozidla s nevyhovujícími emisními standardy, jsou v případě zavedení NEZ nuceni 

prodat svůj vůz. Problematickým doprovodným jevem zavedení NEZ je však pokles ceny vozidla 

s nevyhovujícími parametry. Obyvatelé, kteří tomuto problému čelí, proto většinou stojí proti 

zavedení NEZ. Dalším mechanismem, který se ukázal na případě rakouských měst, je řetězový efekt, 

kdy v případě nezavedení NEZ z důvodu jasného odmítnutí veřejností, ostatní města zpravidla 

ustupují od zavádění NEZ na svých územích. 
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4 ZÁVĚR 

V rámci analýzy byly popsány systémy NEZ v 20 evropských městech v celkem 8 zemích. Územně jsou 

NEZ vymezeny zvláště v centrech měst. Existují však i regionální NEZ, které jsou stanoveny pro celou 

aglomeraci (např. Ruhrgebiet, Lombardie). Tato studie prokázala jasnou složitost celé problematiky 

nízkoemisních zón potažmo dalších dopravních opatření patřících do kategorie tzv. strategií 

managementu dopravní poptávky [33]. V evropských státech existují a jsou používány různé formy 

dopravních opatření sloužících ke snižování emisí ze silniční dopravy. Tato opatření jsou mezi sebou 

často kombinována, což vytváří různé specifické situace. Připočteme-li specifický charakter místního 

klimatu, dopravní infrastruktury daného města a dynamické skladby vozového parku, získáváme zcela 

unikátní městské celky, mezi kterými lze stěží vytvářet komparativní studie. Významným omezením 

evaluačních studií je taktéž stále ještě probíhající vědecký výzkum v daném tématu. Jiným 

problémem, který souvisí spíše se studiem evaluačních studií, je také transevropský rozměr tématu, 

který je příčinou mnohých jazykových bariér. Třetím problémem je také zatím neexistující 

celoevropská platforma pro diskuzi a sdílení výzkumu v oblasti nízkoemisních zón. Základní pravidla 

směřující k celoevropské harmonizaci vydala evropská komise poměrně v nedávné době [34]. 

Vzhledem ke krátkému termínu pro zpracování studie se nepodařilo zajistit reprezentativní data pro 

evaluaci efektivity NEZ ve vybraných městech, a proto byla pozornost směřována na bližší popis 

systémů NEZ v různých evropských státech a jejich základní charakteristiky jak na celostátních tak i na 

lokálních úrovních.   
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Příloha 16. Nízkoemisní zóna Řím – ZTL 1 a ZTL 2 [3]. 
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Příloha 17. Nízkoemisní zóna Amsterdam [3]. 
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Příloha 18. Nízkoemisní zóna Rotterdam [3]. 
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Příloha 19. Nízkoemisní zóna Lisabon – 1, Lisabon – 2 [3]. 
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Příloha 20. Nízkoemisní zóna Göteburg [3]. 
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Příloha 21. Nízkoemisní zóna Stockholm [3]. 
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Příloha 22. Nízkoemisní zóna Londýn, Ultra nízkoemisní zóna Londýn (centrum Londýna) [3]. 

 

 

 

 

 


