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1. Na jakém území se nízkoemisní zóna nachází a kdy bude platit?

Předpoklad od
1. 1. 2017
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2. Existuje objízdná trasa?

3

3. Jak poznám hranici nízkoemisní zóny?

Označení vjezdu

Označení výjezdu
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4. Jak si musím označit vozidlo, abych mohl vjet do nízkoemisní
zóny?
Emisní plaketa pro emisní kategorii 3

Od 1. 1. 2017 bude do zóny povolen vjezd vozidlům označených
emisní plaketou emisní kategorie 3 a vyšší.
Emisní plaketa pro emisní kategorii 4

Od 1. 1. 2019 bude do zóny povolen vjezd vozidlům označených
emisní plaketou emisní kategorie 4.
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5. Kde si koupím plaketu a co musím předložit?
Distribuci emisních plaket budou zajišťovat obecní úřady obcí rozšířenou působností
(ORP – seznam ke stažení zde) a další místa, které budou mít pověření k této činnosti od
Ministerstva životního prostředí. Seznam konkrétních míst bude zveřejněn na stránkách
www.mzp.cz po vyhlášení NEZ na území první obce v ČR.
Pro získání emisní plakety je provozovatel silničního motorového vozidla povinen přeložit
technický průkaz silničního motorového vozidla. Žádost o vydání emisní plakety může být
zaslána také poštou nebo elektronicky. V takovém případě je nutné k žádosti připojit kopii
technického průkazu silničního motorového vozidla.

6. Kolik stojí emisní plaketa a jak dlouho platí?
Pořizovací cena plakety je 80 Kč a musí být nalepena na vnitřní straně čirého skla
předního okna vozidla. Emisní plakety budou platit neomezenou dobu (po dobu životnosti
vozidla) ve všech českých nízkoemisních zónách. Není nutné si ji opatřovat opakovaně při
každém vjezdu do nízkoemisních zón nebo každý rok.

7. Mám motocykl, musím si plaketu také koupit?
ANO, pro vjezd do zóny musí být plaketa zakoupena. Dle § 4 odst. 3 zákona č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší v případě, že silniční motorové vozidlo není vybaveno předním sklem,
postačí, prokáže-li jeho řidič, že má plaketu u sebe. Není tedy nutné plaketu vylepovat přímo
na motocykl. Pro zařazení do příslušné emisní kategorie slouží tab. III přílohy č. 1 nařízení
vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do
emisních kategorií a o emisních plaketách.

8. Bude emisní plaketa uznatelná s Německem?
V současné době probíhají jednání mezi Českem a Německem o vzájemném uznávání
emisních plaket. V případě dohody budou mít vjezd do českých NEZ povolen i vozidla
s emisní plaketou vydanou v Německu a naopak do německých měst vozidla s emisní
plaketou vydanou v Česku.

9. Jaké jsou sankce za porušení omezení vjezdu na území NEZ
Porušením omezení vjezdu na území NEZ se fyzická osoba dopouští přestupku podle
§ 125c odst. 1 písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, když
jiným jednáním, než které je uvedeno pod písmeny a) až j) citovaného odstavce, nesplní nebo
poruší povinnost stanovenou v hlavě II zákona o silničním provozu, a to konkrétně povinnost
řídit se při účasti na provozu na pozemních komunikacích dopravními značkami. Za uvedený
přestupek lze uložit pokutu od 1 500 Kč do 2 500 Kč ve správním řízení. Při projednání
v blokovém řízení pak pokutu do výše 2 000 Kč. V souladu s ustanovením § 86 zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, je uvedený přestupek
projednáván v blokovém řízení jak příslušníky Policie ČR, tak i strážníky Městské policie
hlavního města Prahy.
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10. Jaké existují výjimky?
1. Omezení vjezdu do nízkoemisní zóny stanovené vyhláškou se nevztahuje na:
a) vozidla v osobním vlastnictví osob s trvalým pobytem na území nízkoemisní zóny
b) vozidla uvedená v příloze č. 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:














zvláštní vozidla29),
vozidla integrovaného záchranného systému,
vozidla k řešení mimořádné události 30) nebo v souvislosti s řešením krizové
situace31), včetně zásobování postižených míst, svozu dřeva po živelní pohromě,
jízd speciálních vozidel pro odstranění následků škod (lesní stroje, stavební
stroje),
vozidla přepravující osoby zdravotně postižené, označená podle příslušných
předpisů,
vojenská vozidla Armády České republiky a NATO,
historická vozidla,
vozidla k provádění činností bezprostředně spojených s prováděnou údržbou,
opravami a výstavbou pozemních komunikací nebo drah, plynových zařízení,
elektroenergetických zařízení, energetických zařízení soustav zásobování
tepelnou energií a vodárenských zařízení,
vozidla k přepravě poštovních zásilek,
vozidla k přepravě komunálního odpadu,
vozidla určená k odstranění závad vodovodů, kanalizací, plynovodů,
elektrických sítí, rozvodů soustav zásobování tepelnou energií, sítí veřejných
elektronických komunikací a dalších inženýrských sítí ve veřejném zájmu,
vozidla zajišťující veřejnou linkovou dopravu32).

) § 3 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
30
) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
31
) Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů.
32
) § 2 odst. 6 písm. a) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 150/2000 Sb.
29

2. Hlavní město Praha může na základě žádosti povolit dočasnou nebo trvalou výjimku
z omezení vjezdu do nízkoemisní zóny pro silniční motorová vozidla:
a) se speciálním vybavením, například nákladní dopravníky, zábavní zařízení, a vozidla
užívaná jako pracoviště,
b) určená k přepravě věcí na kulturní a společenské akce, včetně akcí rekreačních,
vzdělávacích a výchovných, nebo
c) určená k přepravě tuhých, tekutých a plynných paliv pro zajištění provozu
nemocnic, sociálních ústavů a školských zařízení.
3. Hlavní město Praha může na základě žádosti povolit dočasnou nebo trvalou
individuální výjimku z omezení vjezdu do nízkoemisní zóny z důvodu nemoci, bezmoci
nebo jiného postižení osoby, která nesplňuje podmínky pro přiznání označení pro osobu
těžce zdravotně postiženou.
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11. Kdo, kde a jak může výjimku získat?
Kdo:
Každá fyzická či právnická osoba, která splňuje některou z výše uvedených podmínek.
Kde:
Výjimky bude udělovat na základě žádosti odbor životního prostředí Magistrátu hlavního
města Prahy.
Jak:
V žádosti o povolení výjimky žadatel vymezí důvod pro udělení výjimky a období, na
které má být výjimka povolena. K žádosti je žadatel povinen doložit:
a)
originál nebo úředně ověřenou kopii technického průkazu silničního motorového
vozidla,
b)
originál nebo úředně ověřenou kopii osvědčení o registraci silničního motorového
vozidla vydaného podle jiného právního předpisu,
c)
doklady prokazující splnění podmínek pro povolení výjimky, například:
1. technický popis speciálního vybavení vozidla + fotodokumentace,
2. potvrzení o konání kulturní, společenské, rekreační, vzdělávací nebo výchovné
akce,
3. smlouva uzavřená s provozovatelem nemocnice, sociálního ústavu nebo
školského zařízení nebo jiné potvrzení provozovatele těchto zařízení o
zajišťování přepravy tuhých, tekutých a plynných paliv, nebo potvrzení o
nemoci, bezmoci nebo jiném postižení vystavené ošetřujícím lékařem.
Udělování výjimek bude posuzováno dle individuálních potřeb konkrétního žadatele.
Z tohoto důvodu není možné uvést vyčerpávající seznam potřebných dokladů pro přidělení
výjimky.
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12. Užitečné odkazy
Ministerstvo životního prostředí: doprovodná legislativa
http://www.mzp.cz/cz/nizkoemisni_zony

Hlavního město Praha: informace o plánované NEZ na území HMP
http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/automobilova/nizkoemisni_zony_1/index.html

DEKRA CZ a.s.: plnění evropských norem EURO, vydávání německých emisních plaket
http://www.dekra-automobil.cz/index.php?file=dovozy8_kriteria.php
Evropská komise: informace o NEZ a dalších opatřeních regulujících dopravu v evropských
městech
http://urbanaccessregulations.eu/
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13. Dotazy veřejnosti
Dotaz
Jako obyvatel Starého města, důchodce s důchodovým vozidlem, bych měl dotaz,
jakým způsobem bude řešen vjezd do připravovaných NEZ pro rezidenty.
Odpověď
Ve stávající verzi návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou bude nízkoemisní zóna
vyhlášena, je uvedeno, že omezení vjezdu do nízkoemisní zóny stanovené touto vyhláškou se
nevztahuje na vozidla v osobním vlastnictví osob s trvalým pobytem na území nízkoemisní
zóny. Ve Vašem konkrétním případě nebudete tedy zavedením nízkoemisní zóny omezen.

Dotaz
Obracím se na Vás s dotazem ve věci chystané emisní vyhlášky, zavádějící nízkoemisní
zónu na území hlavního města Prahy.
Česká asociace paraplegiků - CZEPA je nezisková organizace, která zastupuje lidi
ochrnuté po poškození míchy. Naši klienti se pohybují na vozíku, jsou držiteli průkazu osoby
se zdravotním postižením ZTP/P a držiteli parkovacího průkazu pro OZP (průkaz 07).
Otázka na Vás je, zda připravovaná emisní vyhláška ochraňuje držitele parkovacího
průkazu pro osoby se zdravotním postižením (průkaz 07) či držitele průkazu OZP?
Odpověď
Zavádění nízkoemisních zón je upraveno v § 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší a nařízením vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních
motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách. V příloze č. 8 zákona č.
201/2012 Sb. jsou uvedeny výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách. V této
příloze je uvedeno, že omezení provozu v nízkoemisních zónách se nevztahuje na vozidla
přepravující osoby zdravotně postižené, označená podle příslušných předpisů. Obecně
závazná vyhláška, která vymezí nízkoemisní zónu na území hlavního města Prahy, tyto
výjimky zcela převezme. Vozidla přepravující osoby zdravotně postižené budou mít vjezd do
pražské nízkoemisní zóny povolen zcela bez omezení.

Dotaz
Bydlím v Praze 45 let tj. celý život, ale myšlenka emisních zón je pro mne poměrně
strašná! Asi tiskem neproběhly všechny informace, ale zakázat vjezd na stálo autům
nesplňující euro 2 a za dva roky euro 3 je podle mne velice nešťastné řešení. Ohánět se
německými městy a jinými na západ od nás je prostě nesmysl. Chápal bych toto řešení při
zvýšených koncentracích prachu nebo skleníkových plynů. Mám 3 děti a potřebuji velké auto
a neumím si představit kupovat nové/jiné/. Děkuji za informace, které asi nemám.
Odpověď
Hlavní město Praha patří dlouhodobě v rámci České republiky z hlediska kvality
ovzduší k problémovým oblastem. Více než 80 % území města je dlouhodobě zasaženo
alespoň v jednom parametru znečištění ovzduší nadlimitními hodnotami. Hlavními
znečišťujícími látkami, u kterých se vyskytují nadlimitní koncentrace, jsou suspendované
látky frakce PM10 (polétavý prach), oxid dusičitý a polycyklické aromatické uhlovodíky
reprezentované benzo(a)pyrenem. Pokud jde o zdroje emisí, které tuto situaci způsobují,
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velmi podstatnou roli zde hraje právě automobilová doprava. Podle údajů emisní inventury za
rok 2011, zpracované Českým hydrometeorologickým ústavem, byl v Praze podíl silniční
dopravy na emisích oxidů dusíku 68 %, na emisích benzenu 63 % a na emisích
benzo(a)pyrenu 71 %. Vzhledem k tomuto problematickému stavu kvality ovzduší je
povinností samosprávy hlavního města, aby zaváděla taková opatření, která podle
nejnovějších poznatků lékařské vědy minimalizují dopady znečištění ovzduší na zdraví a
životy občanů.
Pro Vaši informaci hlavní město Praha dlouhodobě zavádí opatření ke zlepšení kvality
ovzduší na svém území. Od roku 2006 aplikuje dokument „Integrovaný krajský program
snižování emisí a zlepšení kvality ovzduší na území aglomerace Hlavní město Praha“, který
uvádí řadu těchto opatření. Při jeho aktualizaci v roce 2010 bylo do tohoto programu
začleněno také opatření „Zavedení nízkoemisních zón“, které je jedním ze stávajících 33
opatření v programu stanovených. Jedná se přitom o opatření, jehož potenciál ke zlepšení
kvality ovzduší je hodnocen mezi uvedenými opatřeními jako významný. Stejné hodnocení
významnosti má toto opatření i v dokumentu „Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení
kvality ovzduší v ČR a Program ke zlepšení kvality ovzduší pro Aglomeraci Praha“,
připravované v současnosti Ministerstvem životního prostředí.
Je pravdou, že mohou nastat případy, kdy neexistuje vhodná alternativa a do zóny
musí vjet i vozidlo, které nesplňuje předepsané podmínky. Pro tyto případy jsou v zákoně
definovány výjimky z omezení provozu v nízkoemisních zónách. Existují i výjimky, které
může poskytovat konkrétní obec, která na svém území zónu vyhlásila. Přehled výjimek, které
jsou uvedeny v připravované obecně závazné vyhlášce, najdete na následujícím odkazu na
straně 5:
http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/automobilova/nizkoemisni_zony_1/navrh_parametru_nizkoe
misni_zony_v_praze/index.html

V blízké době přibyde na webových stránkách Ministerstva životního prostředí
(http://mzp.cz/cz/nizkoemisni_zony) jednoduchý manuál pro občany, kterým si
prostřednictvím webových odkazů snadno a rychle ověříte, na jakou emisní plaketu bude mít
Vaše rodinné vozidlo nárok.
Dotaz
Proč zavedení těchto zón není upraveno formou obecně závazného právního předpisu
(zákona) s tím, že města, která by zóny chtěla zavést, by jen vydala vyhlášku, že od určitého
data se tento předpis vztahuje i na toto město
Odpověď
Zavádění nízkoemisních zón je upraveno v § 14 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně
ovzduší a v nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních
motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách. Tyto dva právní předpisy
upravují obecné podmínky pro zavedení nízkoemisních zón na území jakékoli obce v Česku.
Konkrétní parametry zóny si pak, každá obec upraví v Obecně závazné vyhlášce, kterou
vymezí nízkoemisní zónu na svém území. Obecně závazná vyhláška má ve vztahu k zákonu
nižší právní sílu, musí tedy být v souladu s podmínkami, které vymezuje zákon. Vzhledem
k rozmanitosti obcí v Česku nelze vytvořit univerzální model nízkoemisní zóny, který by bylo
možné aplikovat v každé obci.
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Dotaz
Domníváte se skutečně, že tato opatření povedou ke zkvalitnění ovzduší města,
přestože výsledky měření ze západní Evropy vyhodnocují vliv NEZ jako zanedbatelný? Je
možné uveřejnit nějakou relevantní studii, která by prokázala opak?
Odpověď
Možností zavést nízkoemisní zónu (NEZ) na svém území se hlavní město Praha
dlouhodobě zabývá. V březnu 2012 byla zřízena odborná pracovní skupina složená
z odborníků z oblasti dopravy a ochrany ovzduší. Pro posouzení dopadů zavedení NEZ na
svém území nechalo hlavní město Praha zpracovat „Studii proveditelnosti nízkoemisních zón
v podmínkách hlavního města Prahy“ a „Benchmarking – Situace nízkoemisních zón v Praze
a ve srovnatelných městech Evropy“.
Obě tyto studie jsou veřejně dostupné na následujícím odkazu:
http://www.praha.eu/jnp/cz/doprava/automobilova/nizkoemisni_zony_1/studie/index.html.
Z výše uvedených studií je zřejmé, že NEZ na území Prahy je opatření, které přispívá
významnou měrou k vyvedení nejvíce znečišťujících mobilních zdrojů z hustě obydlených
oblastí. Následkem toho dojde ke snížení emisí znečisťujících látek v oblasti nízkoemisní
zóny, které pozitivně ovlivní kvalitu ovzduší v dané oblasti. Tento názor zastává nejenom
municipalita hlavního města Prahy, ale i národní instituce ČR – Ministerstvo životního
prostředí, které je ústředním orgánem státní správy v ochraně ovzduší.
K hodnocení dopadů NEZ ze západní Evropy si dovolím citovat např. 2 autory, kteří
měřili stavy kvality ovzduší v Berlíně, kde byla zóna zavedena už v roce 2008 a dále
zpřísněna ve 2010. Jedná se o následující publikace, které Vám v případě Vašeho zájmu
obratem zašleme.
 Lutz, M., 2009. The Low Emission Zone In Berlin – Results of a First Impact
Assessment. In Workshop on „NOx: Time for Compliance, Birmingham, 2009, 10 s.
 Rauterber-Wulff, A., 2011. Ein Jahr Umweltzone Stufe 2 in Berlin [online]. Berlin:
Senatsverwaltung fur Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz, Berlin, 2011, 38 s.
Dnes město Berlín na svých stránkách zcela veřejně deklaruje přínosy NEZ, které
inspirovaly více jak 60 německých měst, a které vedou k lepšímu standardu kvality životu
občanů německé metropole. V Berlíně byly díky zavedení nízkoemisní zóny sníženy saze
z dieselovým motorů o 60 % a dále o 20 % sníženy oxidy dusíky.
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/luftqualitaet/umweltzone/download/um
weltzone_flyer_2015.pdf
Německo není však jediným státem, které NEZ zavedlo. NEZ jsou v různých formách
zřízeny i v dalších zemích Evropy, např. v Belgii, Dánsku, Itálii, Holandsku, Norsku,
Portugalsku, Švédsku a Velké Británii.
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