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KDO může žádat? 
• podnikatelské subjekty bez ohledu na jejich velikost s dvouletou historií mimo ty vlastněné veřejným subjektem. 

NA CO lze získat podporu? 
• pořízení elektromobilů pouze typu BEV (Battery electric vehicle) nebo FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle); 

• pořízení nabíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu. 

JAKÉ VÝDAJE lze podpořit? 
• pořízení elektrovozidel kategorie M1 (osobní), L (motocykly, čtyřkolky), M2 a M3 do 7,5t (minibus), N1 a N2 do 12t 

(nákladní) a SS (speciální stroje)*; 

• investiční náklady na pořízení technologie nabíjecí stanice. 

KOLIK lze získat? 
• míra podpory na elektromobil kategorie M1 (osobní) i nabíjecí stanici je 60 % (malý podnik do 50 zaměstnanců), 

50 % (střední podnik do 250 zaměstnanců) a 40 % (velký podnik nad 250 zaměstnanců) přímé dotace ze způsobilých 
nákladů; 

• způsobilé výdaje jsou počítány jako 45 % hodnoty vozidla bez DPH; 

• je možné pořídit pouze elektromobil s cenou do 1,25 mil. Kč bez DPH, pokud spadá do kategorie M1 (osobní); 

• minimální výše dotace je 200 000 Kč. 

KDY lze žádat? 

• pravděpodobný příjem žádostí o dotaci bude probíhat v první polovině roku 2022. 

 

CO je dobré vědět? 
• výzva je průběžná – hraje roli datum podání žádosti o dotaci; 

• doba udržitelnosti projektu je 5 let; 

• nelze pořídit vozy typu hybrid, plug-in hybrid; 

• elektromobily kategorie M1 s cenou nad 1,25 mil. Kč bez DPH nejsou pro dotaci způsobilé. 

  

NA KOHO je možné se obrátit? 
Ing. Aneta Báčová   . bacova@renards.cz . 733 130 850 

 

 

 

 

 
*  - Speciální stroje jsou pracovní stroje samojízdné s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro 
vykonávání určitých pracovních činností. Nejsou zpravidla určeny pro přepravní činnost. Příkladem jsou rýpadla, nakladače, dozery, 
skrejpry, grejdry, válce, frézy, finišery, čističe příkopů, úklidové stroje, sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, vysokozdvižné vozíky. 


