
 
 

Avízo výzvy 

 
Výzva č. 3/2022: Ekomobilita 

Výzva financovaná z Národního plánu obnovy, vyhlašovaná skrze Národní 
program životního prostředí (NPŽP) 

 

Příjem žádostí o podporu: 06. 06. 2022 12:00 – 15. 12. 2023 14:00 
Nejzazší termín ukončení realizace projektu: 30. 06. 2025 
Typ dotace: investiční 
Časová způsobilost výdajů: již od 01. 02. 2020 

 
Oprávnění žadatelé jsou níže uvedené organizace: 

- Obce 
- Dobrovolné svazky obcí 
- Státní či národní podniky 
- Správa železnic, státní organizace 
- Státní příspěvkové organizace 
- Veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace 
- Veřejnoprávní instituce 
- Městské části hl. města Prahy 
- Příspěvkové organizace územních samosprávných celků 
- Vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osob 
- Nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, 

zapsané ústavy, spolky) 
- Registrované církve a náboženské společnosti, jejich svazy a evidované právnické osoby 
- Obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem 

 

Finanční podmínky: 

- Celková alokace: 600 mil. Kč 
- Max. výše dotace: dle typu vozidla – viz tabulka níže 
- Max. míra podpory: do 50% 
- V případě náhrady stávajícího vozidla se míra podpory může zvednout až o dalších 20%. 
 
- Způsobilým výdajem je z časového pohledu výdaj, který vznikl příjemci podpory a byl uhrazen 

příjemcem podpory v období od 1. února 2020. 
 

- Příjemce podpory může získat podporu i na projekt, u kterého uplynul termín ukončení 
realizace projektu před předložením žádosti o podporu. 

 
 

Uznatelné náklady: 

- Nákup vozidel s alternativním pohonem (elektro, vodíkový pohon), viz tabulka níže. 

- Neveřejná dobíjecí stanice pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s 
nákupem vozidla). 

 
 



 
Typ vozidla/dobíjecí stanice 

Maximální výše podpory na jedno vozidlo/dobíjecí stanici 

Elektromobil1 

Automobil s vodíkovým 

pohonem 

M1 (osobní) 300 tis. Kč 500 tis. Kč 

N1 (nákladní do 3,5t včetně) 500 tis. Kč není podporováno 

L7E (malá užitková) 200 tis. Kč není podporováno 

L6E 100 tis. Kč není podporováno 

L1E, L2E (motorky do 45 km/h)2
 30 tis. Kč není podporováno 

L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h)2
 50 tis. Kč není podporováno 

M2, M3 do 7,5t včetně (minibus) 1 mil. Kč není podporováno 

N2 do 12t včetně (nákladní střední) 1 mil. Kč není podporováno 

SS (pracovní stroj samojízdný) 700 tis. Kč není podporováno 

Dobíjecí stanice 30 tis. Kč není podporováno 

 


