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Abstrakt 
 

Tato studie zdůrazňuje ekonomické aspekty udržitelné mobility prostřednictvím 
analýzy deseti balíčků ekologických inovací, tj. nástrojů, které pozitivně posilují 
environmentální rozměr dopravy/mobility a podporují udržitelnost 
dopravy/mobility. Tyto balíčky zahrnují nástroje různých typů (např. regulační, 
organizační), týkají se různých druhů dopravy a jsou popsány a analyzovány 
v analytickém rámci, který prezentuje jejich ekonomický dopad a také dopad na 
dopravu, na životní prostředí a dopad selhání trhu. Zjištění z průzkumu literatury 
jsou doplněna on-line průzkumem provedeným mezi subjekty z daného odvětví, 
tvůrci politiky a odborníky.  
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SHRNUTÍ 
 
Cíl 
 
Hlavním cílem této studie je popsat a analyzovat ekonomické dopady řady ekologických 
inovací souvisejících s udržitelnou mobilitou a případně poskytnout jejich kvantitativní 
přehled. Na základě řádného metodického postupu, empirických důkazů a výsledků již 
provedených studií byl Evropskému parlamentu předložen seznam deseti takových 
ekologických inovací. Tento seznam obsahuje různé intermodální druhy ekologických 
inovací a vztahuje se jak na nákladní, tak na osobní dopravu. Tvůrcům politiky jsou na 
základě zjištění studie nabídnuta různá doporučení a rady. 
 
Obecné souvislosti 
 
Evropská unie (EU) v současné době přizpůsobuje svůj rámec dané politiky. Lisabonskou 
agendu z roku 2000 nahradila tzv. strategie Evropa 2020 z roku 2010. Tato strategie 
zaujímá vyváženější přístup se třemi rozměry udržitelnosti (ekonomický, ekologický, 
sociální), který zdůrazňuje tři hlavní priority: 
 

 inteligentní růst (ekonomický, ekologický), 
 udržitelný růst (ekologický, ekonomický), 
 růst podporující začlenění (sociální). 

 
Dopravní politiku v EU bude v příštím desetiletí utvářet nová bílá kniha o dopravě nazvaná 
Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného 
dopravního systému účinně využívajícího zdroje, kterou zveřejnila Evropská komise 
v březnu 2011. Tato bílá kniha popisuje vizi budoucího udržitelného dopravního systému 
a jeho významné prvky a zahrnuje obsáhlý seznam 131 iniciativ, jež by měly být v příštím 
desetiletí (příštích desetiletích) uplatňovány. 
 
Nejvýznamnějším cílem bílé knihy o dopravě je snížit do roku 2050 emise skleníkových 
plynů z dopravy alespoň o 60 % v porovnání s rokem 1990 a zároveň zachovat 
konkurenceschopný dopravní systém, který účinně využívá zdroje. Splněním tohoto cíle 
podpoří dopravní odvětví evropský záměr snížit do roku 2050 emise skleníkových plynů 
o 80 až 95 % v porovnání s rokem 1990. 
 
V době zveřejnění bílé knihy EU stále čelila přetrvávajícím dopadům hospodářské a finanční 
krize z let 2008/2009. Proto je ještě důležitější uvážit ekonomické dopady politik na 
prosazování udržitelné mobility, protože v ideálním případě by takové politiky rovněž 
podporovaly zotavení z hospodářské krize, ačkoli krize je v první řadě důsledkem 
strukturálních selhání v hospodářském a finančním systému, a nikoli v odvětví 
mobility/logistiky. 
 
S ohledem na ekonomické dopady je třeba vzít v úvahu, že ekonomické analýzy v odvětví 
dopravy se obvykle soustředí na dva přístupy: 1) Pokud má být posuzována nová dopravní 
infrastruktura nebo obecné politiky, jako jsou silniční poplatky, provádí se analýza nákladů 
a přínosů, která používá model dopravní sítě a obvykle zjišťuje nejvýraznější dopady 
z hlediska uživatele, tj. úspory času nebo změny v nákladech kvůli poplatkům či daním, jež 
platí uživatelé dopravy (jednotliví uživatelé a odvětví). 2) V posledních letech získal na 
významu alternativní přístup, a to z důvodu narůstající potřeby posuzovat dopady nových 
dopravních technologií používaných např. ke snižování emisí skleníkových plynů. Tento 
přístup se zaměřuje na celkové náklady na vlastnictví při vlastnění a používání vozidla 

 3 



Tematická sekce B: strukturální politika a politika soudržnosti 
____________________________________________________________________________________________ 

a obvykle odhaduje rovnováhu mezi vyššími náklady na investici a nižšími náklady na 
energii z hlediska uživatele (např. kvůli účinnějším technologiím používaným k úspoře 
energie). Uživatelské hledisko však může přehlížet podstatné nepřímé účinky, které jsou 
důležité pro jiné aktéry a úrovně dopravy, než jsou uživatelé, např. se jedná 
o makroekonomii, rozdělení dopadů mezi sociální skupiny nebo regiony či o globální 
konkurenceschopnost. 
 
Když byly v této studii posuzovány ekonomické aspekty ekologických inovací, tak se 
ukázalo, že jedním ze záměrů analýzy je zpochybnit základní předpoklad, že uživatelské 
hledisko představuje správný a komplexní základ pro tvorbu politiky týkající se udržitelné 
mobility. Druhým záměrem je analyzovat, zda může ekologická inovace přispět ke zmírnění 
selhání trhu a která z těchto selhání lze řešit prostřednictvím zvláštní ekologické inovace. 
 
Metodika 
 
Studie vychází z koncepce ekologických inovací a jejím cílem je vybrat pro účely analýzy 
možná opatření na prosazování udržitelné mobility. Takové ekologické inovace by měly 
zmírňovat dopady dopravy na životní prostředí, ale není to nutně jejich hlavním cílem. Na 
základě tohoto chápání ekologických inovací byly provedeny následující metodické kroky, 
jak ukazují jednotlivé kapitoly: 
 

 Nejprve jsou v kapitole 1 stručně popsány obecné souvislosti politiky a v kapitole 2 
je objasněna důležitá terminologie (např. udržitelná mobilita, ekologické inovace) 
a je poskytnut obecný přehled příčin selhání trhu, která mohou ekologické inovace 
řešit. 

 Dále jsou na základě sestavení analýz z oblasti dopravy a studií z oblasti dopravní 
politiky posuzovány různé ekologické inovace a v kapitole 3 je podrobně 
analyzováno deset nejvýznamnějších ekologických inovací. Toto zahrnovalo: 
 Vypracování společného analytického rámce, který obsahuje popis ekologických 

inovací a dopadů na dopravu, životní prostředí, řešená selhání trhu, hospodářství 
a popřípadě rovněž popis zvláštních účinků konkrétní ekologické inovace. 

 Posouzení těchto deseti ekologických inovací podle analytického rámce. 
 Nakonec byl proveden on-line průzkum, jehož cílem bylo potvrdit, nebo vyvrátit 

výběr nejvýznamnějších ekologických inovací. Tohoto průzkumu se zúčastnili vědci 
a stejně tak zainteresované strany z odvětví dopravy, včetně uživatelů dopravy 
a tvůrců politiky. Hlavní body on-line průzkumu jsou obsaženy v kapitole 3 
a kompletní výsledky lze nalézt v příloze III. 

 
Analýza a zjištění 
 
Tabulka 1 uvádí seznam deseti hlavních ekologických inovací, které studie analyzuje, 
přičemž tyto inovace jsou postupně očíslovány od kategorie M1 do M10. Zahrnují soubor 
obecných opatření a opatření týkajících se městské dopravy, dopravy na dlouhé vzdálenosti 
a současně všech druhů dopravy, včetně těch nemotorizovaných. Pozornost je věnována 
jak osobní, tak nákladní dopravě, a aby bylo možné uplatnit ekologické inovace, je třeba 
použít různé nástroje. 
 
Tyto ekologické inovace mohou být uplatňovány buď přímo prostřednictvím vhodného 
nástroje, nebo nepřímo vytvořením rámcových podmínek, které podporují zavedení 
konkrétní ekologické inovace na trh. Ve většině případů bude nutné uplatnit strategii, která 
využívá více nástrojů, jako jsou daně a poplatky, systémy certifikace, regulace 
a standardizace, informace, označování, marketing, podpora nových technologií, plánování 
a financování infrastruktury. 
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Tabulka 1:  10 hlavních ekologických inovací na podporu udržitelné mobility 

Č. Oblast Zaměření 
Druh 

dopravy 
Opatření podporující udržitelnou 

mobilitu 
Nástroje 

M1 O + N Obecné Silniční Výkonnostní emisní normy CO2 pro 
silniční vozidla (tj. automobily, lehké 
nákladní automobily, těžké nákladní 
automobily) a doprovodný balíček 

Normy, 
daně 
a poplatky, 
informace 

M2 O + N Obecné Všechny, 
silniční 

Internalizace externích nákladů 
zavedením uživatelských poplatků (pro 
uživatele silniční dopravy) – reorganizace 
zdaňování dopravy 

Daně 
a poplatky, 
osvědčení 

M3 O + N Obecné Všechny Paliva s neutrálním obsahem uhlíku: 
e-mobilita v případě silničních vozidel (to 
zahrnuje hybridní vozidla, čistě bateriové 
elektromobily, vozidla s vodíkovými 
palivovými články), biopaliva, biomasa či 
bioplyn v případě letecké dopravy 

Technologie, 
regulace 

M4 O + N Obecné Silniční, 
železniční 

Prosazování školení řidičů, odborná 
příprava a vzdělávání v oblasti 
logistiky a uzpůsobené systémy 
kontroly provozu 

Informace 

M5 O Městská 
doprava 

Silniční, 
VD, NMD 

Nové koncepty multimodální, městské 
mobility bez překážek, které vytvářejí 
„pátý druh“, intermodální a 
interoperabilní elektronický prodej 
jízdenek 

Normy, 
technologie, 
marketing, 
plánování 

M6 O Městská 
doprava 

NMD Vizionářské plánování chůze a jízdy 
na kole ve vizionářských městech – 
pilotní projekty pro městskou mobilitu 
bez emisí uhlíku 

Plánování, 
informace 

M7 O Doprava na 
dlouhou 
vzdálenost 

Železniční Vysokorychlostní železniční páteřní 
síť, včetně napojení na regionální sítě 

Plánování 
a financování, 
daně 
a poplatky 

M8 N Doprava na 
dlouhou 
vzdálenost 

Všechny Kooperativní logistika – optimalizace 
logistiky v podnikových sítích 

Informace, 
technologie 

M9 N Obecné Silniční, 
železniční, 
lodní 

Intermodalita v nákladní dopravě 
kombinující lodní, železniční a silniční 
dopravu, webová propagace multimodální 
dopravy bez překážek, integrované 
trimodální dopravní řetězce a 
odstranění problematických míst 

Plánování, 
informace, 
technologie 

M10 N Doprava na 
dlouhou 
vzdálenost 

Lodní Čistá námořní doprava – provozní a 
technická opatření 

Regulace, 
technologie 

O = osobní doprava, N = nákladní doprava, VD = veřejná doprava, NMD = nemotorizovaná doprava 
 

Zdroj: vlastní kompilace 
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Dopady ekologických inovací na dopravu mohou zahrnovat možnost vyhnout se dopravě, 
změnit dopravu a zlepšit dopravu. Vyhnout se dopravě znamená buď zcela se vyhnout 
cestování, nebo omezit délku cesty výběrem jiné destinace. Změna dopravy znamená zvolit 
druh dopravy, který je šetrnější k životnímu prostředí, a zlepšení dopravy se týká opatření, 
která zlepšují účinnost dopravy, např. jde o navýšení stupně zatížení vozidla. V některých 
případech, např. když mají náklady dopad na vyváženost celkových nákladů na vlastnictví, 
nemusí mít ekologická inovace na dopravu vůbec žádný dopad. 
 
Dopady ekologických inovací v dopravě na životní prostředí spadají přinejmenším do jedné 
z následujících sedmi kategorií: dopad emisí skleníkových plynů na klima, znečištění 
ovzduší, hluk, poptávka po energii a zdrojích surovin (předcházející a následné dopady), 
nehody, dopady na přírodu a krajinu a separace měst. Ekologická inovace obvykle řeší více 
než jeden z těchto dopadů na životní prostředí současně. 
 
Ekonomické dopady udržitelné mobility lze analyzovat a měřit ze šesti různých hledisek, 
jde o hledisko uživatele (individuální uživatel a odvětví), odvětví, makroekonomie, 
společnosti, distribuce, úřadů a vlády. Metody posuzování se u těchto různých hledisek liší 
a totéž platí i u jejich výsledků. 
 
Zainteresované strany z odvětví dopravy a spotřebitelské organizace se při projednávání 
dopravních politik zaměřují spíše na náklady pro uživatele. Běžným argumentem je, že 
snižování nákladů je z ekonomického hlediska pozitivní, protože se tak snižují výrobní 
náklady a zvyšuje konkurenceschopnost nebo se tak snižují výdaje na dopravu, což 
ponechává prostor pro jiné formy spotřeby. Podíváme-li se na věc z druhé strany 
a aplikujeme-li stejný ekonomický princip, snížení nákladů povede ke zvýšení poptávky po 
dopravě, což následně zvýší negativní dopady dopravy na životní prostředí a případně to 
může v závislosti na oblasti vést rovněž k většímu nedostatku infrastruktury, a tedy 
k jejímu přetížení. Brát v úvahu udržitelnost při přijímání politických rozhodnutí znamená 
odchýlit se od cíle jednorozměrného posuzování (např. tradiční zaměření na snížení nákladů 
pro uživatele) a zohlednit i další rozměry. 
 
Podobná námitka platí i pro hledisko dobrých podmínek cestování, které vychází z tradiční 
analýzy nákladů a přínosů v oblasti dopravy a do značné míry vyvozuje přínosy ze zkrácení 
cestovní doby. Další ekonomické aspekty udržitelné mobility, které rovněž musí tento 
přístup vzít v úvahu, jsou dopady na hospodářský růst, distribuci a vládní rozpočty. Tento 
postoj velmi nedávno podpořilo i Mezinárodní fórum pro dopravu (ITF), které zdůraznilo, že 
„metody hodnocení investic do dopravy je třeba přezkoumat, přičemž je nutné klást na růst 
a zaměstnanost větší důraz, než jak tomu je v případě běžných metod, které využívá 
analýza přínosů a nákladů a multikriteriální analýza“ (ITF 2011b, s. 8). 
 
Ekonomické dopady udržitelné mobility z různých hledisek by mělo ilustrovat několik údajů. 
Zohlednění uživatelského hlediska a odhadů nákladů na snižování emisí CO2 u tří různých 
opatření přináší širokou škálu výsledků: stanovení emisních norem CO2 pro nové 
automobily na 130 g CO2/km v roce 2012 má za následek prospěch ze snížení emisí, který 
pro německé majitele automobilů dosahuje v letech 2008 a 2020 hodnoty 100 EUR/t CO2. 
Naopak náklady na snížení emisí u biopaliv by se v roce 2020 pohybovaly v rozsahu úspory 
132 až 322 EUR/t CO2. Co se týče námořní dopravy, odhaduje se, že pomalou plavbou při 
nákladech na snížení emisí ve výši 0 EUR/t CO2 je zde možné ušetřit 28 % emisí CO2. Je 
nutné zdůraznit, že přesné údaje jsou silně ovlivňovány různými parametry, jako jsou 
předpoklady ohledně ceny ropy, zvolená diskontní sazba nebo dopady osvojování 
technologií. 
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Výsledky spojené s hlediskem dobrých podmínek je možné zaznamenat u dopadů investic 
do opatření ve prospěch chůze a jízdy na kole, u nichž se poměr nákladů a přínosů 
odhaduje na hodnoty přibližně 3 a 14 a ve výjimečných případech až na hodnotu 30, 
jestliže jsou zohledněny úplné dopady (např. zlepšení zdraví). Když se zaměříme na 
makroekonomické hledisko a opět vezmeme v úvahu stanovení emisních norem CO2 pro 
automobily v Německu, zjistíme, že HDP by mohlo v roce 2020 vzrůst o 30 miliard EUR, 
zatímco spotřebitelé by za dvanáct let utratili za fosilní paliva o 79 miliard EUR méně. 
Výrazný podíl z této úspory by však tvořily snížené daně z pohonných hmot, což by 
případně mohlo vést ke drastickým důsledkům z hlediska veřejných příjmů. 
 
Doporučení 
 
Naše analýza ekologických inovací ukazuje, že pro podporu udržitelné mobility a dosažení 
pozitivních ekonomických dopadů je třeba vytvořit strategii využívající více nástrojů. Podle 
naší vlastní analýzy i podle respondentů, kteří se zúčastnili on-line průzkumu, patří mezi tři 
nejvýznamnější ekologické inovace stanovení výkonnostních norem pro CO2 u silničních 
vozidel, internalizace externích nákladů a zavádění paliv s neutrálním obsahem uhlíku do 
odvětví dopravy. V posledně uvedeném případě se pro odvětví silniční dopravy navrhuje e-
mobilita, zatímco biopaliva jsou podle všeho obzvláště vhodná pro leteckou dopravu. Tyto 
tři ekologické inovace mají tu společnou vlastnost, že mohou být přímo uplatněny 
prostřednictvím politických rozhodnutí, tj. stanovením norem, vymezením úrovní daní nebo 
kvót pro používání biopaliv, zejména v případě letecké dopravy, a využívání biopaliv mohou 
doprovázet specializované programy výzkumu a vývoje. 
 
Tento politický balíček zajišťuje součinnost mezi jednotlivými politikami a omezí místní 
a globální dopady evropské dopravy na životní prostředí. Posune vpřed technologický 
pokrok v oblasti vozidel, motorů a palivových technologií a posílí energetickou bezpečnost, 
což by následně mělo zlepšit konkurenční postavení Evropy. 
 
Radikálnější, ale taktéž významný politický balíček spočívá v sestavování nových konceptů 
městské mobility – „pátý druh“ a prosazování chůze a jízdy na kole ve vizionářských 
městech. Obě tyto otázky se zaměřují na městské oblasti a zabývají se změnou v chování. 
Tyto ekologické inovace vyžadují rovněž rozvoj nových technologií, např. malých 
elektrifikovaných městských vozidel nebo jednotných a standardizovaných integrovaných 
systémů pro získávání informací, rezervace, využívání a účtování pátého druhu dopravy. 
Zde bude mít EU významnou roli v otázce standardizace integrovaného systému, aby mohl 
být používán v celé Evropě a mohl nahradit roztříštěná technická řešení, která se 
v jednotlivých regionech liší. 
 
Seznam hlavních ekologických inovací obsahuje rovněž jiný typ ekologické inovace, jejíž 
uplatňování silně závisí na adaptačních procesech v rámci odvětví. Příklady zahrnují 
ekologickou jízdu a systémy kontroly provozu, kooperativní logistiku a trimodální 
kombinace v nákladní dopravě. Přímé uplatňování této politiky není u tohoto typu 
ekologické inovace proveditelné. Po tvůrcích politiky by spíše bylo vyžadováno, aby sestavili 
rámcové podmínky umožňující nové formy spolupráce, aby přepravci a odvětví dopravy 
mohli společně pracovat na překonávání překážek a posilování spolupráce namísto 
konkurence a monopolizace. 
 
Ekonomické aspekty udržitelné mobility lze posuzovat ze šesti různých hledisek, jde 
o hledisko uživatele, odvětví, makroekonomie, společnosti, distribuce, úřadů a vlády. 
Výsledky posouzení se mohou lišit v závislosti na uvažovaném hledisku. V diskusích a při 
rozhodování obvykle převládají posouzení založená na uživatelském hledisku. Jedním 
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z důvodů je nedostatek studií v oblasti dopravy, které by zohledňovaly makroekonomické 
a distribuční hledisko s cílem utvořit si úplnou představu o ekonomických dopadech. 
Příklady takových studií lze nalézt v oblasti politiky týkající se klimatu, které jsou základem 
koncepce tzv. Zeleného Nového údělu. Podobné studie o nepřímých účincích a systémových 
dopadech inovací by měly být prováděny i v oblasti dopravní politiky. 
 
Souhrnně řečeno, ekonomické aspekty udržitelné mobility jsou pro přijímání politických 
rozhodnutí bezpochyby významné. Řádné posouzení nepřímých a dlouhodobých účinků 
ekologických inovací v oblasti dopravy by mělo ukazovat, že ve většině případů převažují 
dlouhodobé přínosy nad případnými krátkodobými ztrátami. Role tvorby politiky tedy 
spočívá ve správném nastavení pobídek s cílem překonat krátkodobé ztráty, pokud existují, 
aby bylo možné dosáhnout dlouhodobějších přínosů. 
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