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OPPIK – Elektromobilita – Výzva V 

Cílem programu Nízkouhlíkové technologie je podpora konkurenceschopnosti podniků a 

udržitelnosti české ekonomiky prostřednictvím zaváděním inovativních technologií v oblasti 

elektromobility silničních vozidel.  

Kdo může žádat (příjemci podpory): 

 malé, střední, velké podniky;  

 
Na co lze získat podporu (podporované aktivity): 

 pořízení (rychlo)nabíjecích (neveřejných) stanic v rámci podnikatelského areálu pro vlastní 

potřebu pro elektromobily s možností doplnění nabíjecí stanice o baterii a FVE, za 

předpokladu, že baterie i FVE je součástí nabíjecí stanice. 

 pořízení elektromobilu - podporované kategorie silničních vozidel: 

 L (motocykly, čtyřkolky) 

 M1 (osobní) 

 M2 a M3 do 7,5t (minibus) 

 N1 a N2 do 12t (nákladní) 

 BEV – bateriové elektrické vozidlo. 

 EREV - Extended Range Electric Vehicle, elektromobil s rozšířeným dojezdem. 

 
V rámci výzvy lze na jeden ekonomický subjekt (jedno IČ) podat maximálně 10 žádostí o podporu. 
 

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): 

Míra podpory pro kategorie vozidel M1 

 Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV. 

 Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 25 % ZV. 

 Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 20 % ZV. 

 

Míra podpory pro kategorie vozidel L, M2, M3, N1, N2, 

 Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 40 % ZV. 

 Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 35 % ZV. 

 Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 30 % ZV. 

 
Minimální výše dotace 250 tis. Kč a do výše dle pravidel veřejné podpory de minimis  (200 000 
Eur) 
 
Alokace programu - 50 mil. Kč 

Podporu pro podniky nesplňující definici malých a středních podniků lze poskytnout maximálně do 

výše 20 mil. Kč / 40 % alokace na tuto výzvu. 
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Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje): 

 Dlouhodobý hmotný majetek. 

 Dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého 

hmotného majetku). 

 

Specifika a omezení: 

 projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy  

 nebude podporován nákup olověných a alkalických akumulátorů 
 Pořízení elektromobilu kategorie M1s pořizovací cenou vyšší než 1 250 000,- Kč bez 

DPH není v rámci výzvy podporováno. 

 V případě, že žadatel chce pořídit vozidlo/a kategorie M1 a současně i vozidlo/a kategorie L, 

M2, M3, N1,N2, musí podat dvě samostatné žádosti o podporu 

 Průměrná velikost baterie u všech pořizovaných vozidel, s výjimkou vozidel skupin L a N1, 

musí být minimálně 15 kWh. 

  

Termín příjmu žádostí o dotaci: 

 žádosti o podporu jsou přijímány od 6. 1. 2020 do 28.5. 2020 

 Nejzazším termínem pro ukončení projektu je 28.05. 2021 
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