
 

 

 

 

PODPORA ALTERNATIVNÍCH ZPŮSOBŮ DOPRAVY   

KDO může žádat? 

 obce, kraje, svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků, společnosti vlastněné z více než 
50 % územně samosprávnými celky 

NA CO lze získat podporu?  

 nákup nových nebo nově přestavěných vozidel s alternativním pohonem (CNG, elektromobil plug-in hybrid, 
hybrid) 

 úhradu nákladů operativního leasingu 

 pořízení vozidel do majetku žadatele podpořenou zápůjčkou 

KOLIK lze získat? 

 Celková alokace činí 100 mil. Kč (80 mil. Kč na plug-in hybridy a elektromobily, 20 mil. Kč na CNG a hybridy) 

 limit maximální výše podpory na jednotlivá vozidla, viz tabulka: 
 

Typ vozidla/Podpora CNG elektromobil plug-in hybrid hybrid 

M1 (osobní) 50 000 Kč 250 000 Kč 200 000 Kč 50 000 Kč 
N1 (nákladní menší do 2,5t) 50 000 Kč 250 000 Kč 200 000 Kč X 
N1 (nákladní menší od 2,5 -3,5t) 100 000 Kč 600 000 Kč x X 
L7E (malá užitková) x 200 000 Kč x X 
L6E x 100 000 Kč x X 
L1E, L2E (motorky do 45km/h) x 20 000 Kč x X 
L3E, L4E, L5E, L6E (motorky nad 45km/h) x 50 000 Kč x X 
M2, M3 do 7,5t (minibus) 150 000 Kč 1 mil. Kč x X 
N2 do 12t (nákladní střední) 250 000 Kč x x x 

 

 V případě, že pořizovací cena jednotlivého vozidla kategorie L1E, L2E, L3E, L4E, L5E, L6E, L7E bude nižší než níže 
uvedená, bude výše podpory na toto vozidlo uvedená v tabulce č. 1 snížena o 50%:  
• 40 tis. Kč bez DPH pro vozidla kategorie L1E, L2E (snížená podpora 10 tis. Kč) 
• 100 tis. Kč bez DPH pro vozidla kategorie L3E, L4E, L5E (snížená podpora 25 tis. Kč) 
• 200 tis. Kč bez DPH pro vozidla kategorie L6E (snížená podpora 50 tis. Kč)  
• 400 tis. Kč bez DPH pro vozidla kategorie L7E (snížená podpora 100 tis. Kč) 

KDY lze žádat?  

 příjem žádostí v období 1. 11. 2017 – 27. 9. 2018 nebo do vyčerpání alokace výzvy 

JAKÉ PODMÍNKY musí projekt splňovat?  

 podporu v kategorii vozidel M2, M3 je možné čerpat pouze za podmínky, že dané vozidlo nebude využíváno 
k účelu zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících 

 žadatel, resp. příjemce podpory je povinen zachovat pořízené vozidlo či vozidla ve svém vlastnictví nejméně 
3 roky od data dokončení realizace projektu. Vozidlo či vozidla musí být po tuto dobu aktivně využívána 

 vozidla musí být pořízena nejpozději do 31. 12. 2019 

NA KOHO je možné se obrátit?  
Bc. Marie Podbřecká  podbrecka@renards.cz 731 656 845 


