
Národní rozvojový program 
mobility pro všechny

Financování v roce 2021



Výše vyčleněných finančních prostředků

Ministerstva jsou povinna vyčlenit 10 mil. Kč na rok

 Ministerstvo pro místní rozvoj

 Ministerstvo financí

 Ministerstvo kultury

 Ministerstvo spravedlnosti

 Ministerstvo zdravotnictví

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 Ministerstvo práce a sociálních věcí

 Ministerstvo dopravy

 Ministerstvo vnitra

Státní fond dopravní infrastruktury 100 mil. Kč na rok

Česká pošta, s. p. 10 mil. Kč na rok

spoluúčast obcí/měst/krajů je ve výši 15–50 % 



Způsob naplňování NRPM

Resorty naplňují účel NRPM třemi způsoby:

• prostřednictvím dotačních programů v souladu s § 14 – 14q rozpočtových
pravidel

• na základě smlouvy, uzavření předchází řízení o poskytnutí příspěvku dle
interních předpisů Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen
“SFDI“), který poskytuje finanční prostředky na základě § 2 písm. e)
zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury, který se týká financování
opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke
zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo
orientace

• investováním finančních prostředků vyčleněných na NRPM přímo, a to
na zpřístupnění budov ve vlastnictví resortu/instituce v souladu s § 12 – 13
rozpočtových pravidel – dle interních předpisů daného resortu



Financování NRPM v roce 2021
(záměry bezbariérových tras měst a obcí)
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Financování NRPM v roce 2021 
záměry bezbariérových tras města a obcí

Název programu/podprogramu

Počet financovaných 

záměrů bezbariérových 

tras

Objem poskytnutých fin. 

prostředků

SFDI

Opatření ke zvýšení bezpečnosti 

nebo plynulosti dopravy nebo opatření 

ke zpřístupňování dopravy osobám s 

omezenou schopností pohybu nebo 

orientace („program Bezpečnost“)

9 21.652.340  Kč

MMR

Podprogram 117D622 

Odstraňování bariér v budovách domů 

s pečovatelskou službou a v budovách 

městských a obecních úřadů

4 4.491.352 Kč

MŠMT

Podprogram 133d 322 

Zajištění národního rozvojového 

programu mobility pro všechny

3 9.023.167 Kč

MZ
Program vyrovnávání příležitostí pro 

občany se zdravotním postižením, 

Podprogram Mobilita
3 6.930.673 Kč

MK Podprogram 134D222 2 4.309.480 Kč

MPSV
Program 013 310 

Rozvoj a obnova materiálně technické 

základny sociálních služeb 2016 - 2022

1 3.000.000 Kč



Finanční podpora NRPM ze státního 
rozpočtu 2005-2021
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