
Nízkouhlíkové technologie 
Elektromobilita – Výzva IV

Pomáháme financovat váš rozvoj a inovace 
prostřednictvím Operačního programu 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

dotace na nákup vozidel na elektrický pohon včetně infrastruktury zajišťující vlastní provoz



Základní informace

Co je cílem programu Nízkouhlíkové 
technologie – elektromobilita?

 • Podpora zavádění inovativních technologií 
v oblasti elektromobility.

Podporované aktivity:

 • Pořízení elektromobilu.

 • Pořízení neveřejných (rychlo)dobíjecích stanic 
s možností doplnění o baterii pro elektromobily 
v rámci podnikatelského areálu pro vlastní 
potřebu.

Cílová skupina  Malé, střední 
a velké podniky 

Forma podpory Dotace 

Výše podpory 50 tis. – 10 mil. Kč 

Zahájení příjmu žádostí 3. 12. 2018 

Ukončení příjmu žádostí 31. 5. 2019 

Alokace 200 mil. Kč, pro 
 velké podniky lze 
 poskytnout max. do  
 výše 40% alokace

Způsobilé výdaje:

1. Nákup elektromobilů pro definované 
kategorie silničních vozidel

Jak na to?  
Modelový výpočet: Žadatel si pořizuje 3 ks 
elektromobilů v kategorii M1. Cena prediktivních 
nabídek od dodavatelů činí 1 200 000 Kč bez 
DPH/elektromobil. Způsobilé výdaje činí 45 % 
z ceny vozidla, zároveň je určena max. hranice 
uznatelných nákladů 1 mil Kč. Způsobilé výdaje 
na pořízení jsou tedy 3 x (1 000 000 x 0,45) = 
1 350 000 Kč. Následně bude vypočtena dotace 
dle velikosti podniku – v případě malého pod-
niku se jedná o 75 %, čili žadatel má nárok na 
dotaci 1 012 500 Kč. 

2. Nákup dobíjecích neveřejných stanic
Způsobilým výdajem je konečná cena dobíjecí 
stanice v Kč bez DPH, ze které se následně vypo-
čítá výše dotace v závislosti na velikosti podniku.

malý podnik 

75 %
střední podnik 

65 %
velký podnik 

55 %

Míra podpory



Základní chyby 
aneb čeho se vyvarovat!

Elektromobil nebude podpořen v pří-
padě pořízení za pomocí leasingu, či 
jiného zajištění závazku převodem 
práva. Pořízený majetek musí být po 
celou dobu realizace projektu i v době 
udržitelnosti v majetku žadatele. Žadatel 
musí být prvním vlastníkem vozidla, musí 
být zapsán na prvním místě ve velkém 
technickém průkazu. Zároveň není možné 
podpořit vůz, který již vstoupil do odpisů.

1/

Místem realizace je vždy sídlo (či pro-
vozovna) žadatele zapsané a veřejně 
dohledatelné v příslušném rejstříku. 
U projektů s dobíjecí stanicí se za místo
realizace považuje takové místo, kde 
bude dobíjecí stanice instalována. V ta-
kovém případě je nutné předkládat výpis 
z katastru nemovitostí a pokud žadatel 
není zároveň vlastníkem nemovitosti, je 
nutné doložit nájemní smlouvu s uve-
dením souhlasu vlastníka s provedením 
projektu.

2/

Pořízený elektromobil je nutné opat-
řit polepkou splňující kritéria povin-
né publicity ve velikosti A6. Fotografii 
je nutné doložit k závěrečné žádosti 
o platbu či v době udržitelnosti.

3/

Zadavatel ani jeho zastupující sub-
jekt nesmí být ve střetu zájmů
s vítězným dodavatelem.
Zároveň je třeba se vyvarovat účelovému 
dělení souvisejících zakázek (např. poříze-
ní elektromobilu a dobíjecí stanice).
V případě nejistoty ohledně způsobu 
vyhlášení zakázky doporučujeme vyhlásit 
výběrové řízení s možností dílčího plnění. 
Zvýšenou pozornost je třeba věnovat 
zadání technické specifikace, která musí 
zůstat nediskriminační.

4/

Není možné podpořit nákup 
jakéhokoli typu hybridního 
elektromobilu. Podpořeny budou 
pouze elektromobily typu BEV 
a EREV.

Žádost o dotaci, která bude 
obsahovat pouze pořízení 
dobíjecí stanice, nebude 
podpořena, neboť nedosáhne 
nejnižší možné bodové hranice.



Regionální kanceláře

Praha a Středočeský kraj
praha@agentura-api.org

Jihočeský kraj
ceskebudejovice@agentura-api.org

Jihomoravský kraj
brno@agentura-api.org

Karlovarský kraj
karlovyvary@agentura-api.org

Královéhradecký kraj
hradeckralove@agentura-api.org

Liberecký kraj
liberec@agentura-api.org

Moravskoslezský kraj
ostrava@agentura-api.org

Olomoucký kraj
olomouc@agentura-api.org

Pardubický kraj
pardubice@agentura-api.org

Plzeňský kraj
plzen@agentura-api.org

Ústecký kraj
ustinadlabem@agentura-api.org

Kraj Vysočina
jihlava@agentura-api.org

Zlínský kraj
zlin@agentura-api.org

programy@agentura-api.org

www.agentura-api.org
www.mpo.cz

Zelená linka
+420 800 800 777Plzeň

České
Budějovice

Ústí
nad Labem Hradec

Králové

Pardubice

Zlín

Plzeň

České
Budějovice

Ústí
nad Labem Hradec

Králové

Pardubice

Zlín

Karlovy Vary

Plzeň

České
Budějovice

Jihlava

Praha

Ústí
nad Labem Hradec

Králové

Pardubice

Liberec

Brno Zlín

Olomouc

Ostrava


