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DOTAČNÍ 
AUDIT 

ELEKTROMOBILITA A AKUMULACE ENERGIE 
Nízkouhlíkové technologie  

 
KDO může žádat? 
 podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost s dvouletou historií, kterou lze doložit i transformací, s jasnou 

strukturou vlastnických vztahů; 

 společnosti se 100% podílem veřejného sektoru a státní podniky. 

NA CO lze získat podporu? 
 pořízení elektromobilů – malá užitková, osobní a nákladní vozidla, minibusy; 

 pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu;  

 inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie na bázi chemického principu či fyzikálního principu 

(např. akumulace elektřiny v rámci inteligentních sítí nebo v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, 

aplikace vodíkových technologií); 

 kombinace bateriových systémů a OZE (např. fotovoltaické elektrárny) s investiční dotací až 80 % (pro malý podnik, 

70 % pro střední a 60 % pro velký). Kapacita baterie potom musí tvořit maximálně 5 kWh na každý 1 kWp OZE. 

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit? 
 pořízení elektromobilů; 

 investiční náklady na pořízení technologie v rámci akumulace energie spolu s náklady spjatými s instalací technologie 
(řídící jednotka včetně software, komunikační jednotka, připojovací kabeláž, měření apod.); 

 projektová dokumentace a studie proveditelnosti; 

KOLIK lze získat? 
 Míra podpory na elektromobil je 75 % (malý podnik do 50 zaměstnanců), 65 % (střední podnik do 250 zaměstnanců) 

a 55 % (velký podnik nad 250 zaměstnanců) přímé dotace ze způsobilých výdajů. Způsobilé náklady jsou rozdíl mezi 
cenou elektromobilu a srovnatelného vozidla se spalovacím motorem. Tyto vícenáklady jsou stanovené na 45 % 
z ceny elektromobilu třídy osobní, nákladní a minibus. U lehkých užitkových vozidel jsou vícenáklady stanovené na 30 
% z ceny elektromobilu; 
 
Příklad – malý podnik: 
Cena elektromobilu:                                     700 000 Kč 
Uznatelné náklady (45 % z ceny elektromobilu):                         315 000 Kč 
Dotace pro malý podnik (75 % uznatelných nákladů):   236 250 Kč 
Výsledná cena elektromobilu:                    463 750 Kč 
 

 Míra podpory na dobíjecí stanice pro elektromobily je pro malý podnik 80 %; střední podnik 70 % a velký podnik 60%; 

 Míra podpory na projekty akumulace energie je pro malý podnik 80 %; střední podnik 70 %, velký podnik 60%, 
minimální výše dotace 50 tis. Kč, maximálně 30 mil. Kč.       

KDY lze žádat? 
 příjem žádostí: 1. 3. 2017 – 31. 5. 2017 

Cílové ÚZEMÍ!  

 celá ČR, kromě hl. m. Prahy. 

NA KOHO je možné se obrátit? 
Ing. Petr Novotný .      novotny@renards.cz   722 222 772  


