
CÍL VÝZVY
•  snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, 

tj. zejména snížení emisí z dopravy a případné snížení hlukové zátěže, a to 
prostřednictvím podpory využívání vozidel s alternativním pohonem

OPRÁVNĚNÝ ŽADATEL
•  oprávněným žadatelem je veřejnoprávní subjekt – obec, kraj, svazek obcí

VÝŠE DOTACE
•  dotace na pořízení vozidla do majetku obce, a to dle typu vozidla (fixní částka 

na vozidlo)
•  kombinace dotace se zvýhodněnou půjčkou

PODPOROVANÉ TYPY VOZIDEL
•  M1 (osobní)
•  N1 do 2,499 t, N1 od 2,5 t do 3,5 t (nákladní menší) 
•  L7E (malá užitková)
•  L6E (lehké čtyřkolky)
•  L1E, L2E (motorky do 45 km/h), L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h)
•  M2, M3 do 7,5 t včetně (minibus)
•  N2 do 12 t včetně (nákladní střední)

PŘEDMĚT PODPORY – NÁKUP VOZIDEL NA ALTERNATIVNÍ POHON
•  AUTOMOBIL na CNG, který má alespoň jednu pohonnou jednotku na zemní 

plyn
•  PLUG-IN HYBRID (PHEV), tím se rozumí vozidlo s více pohonnými jednotkami, 

které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet z externího zdroje 
elektrické energie

•  HYBRID (FHEV), tím se rozumí vozidlo s plně hybridním pohonem, vybavené 
elektromotorem, umožňující i samostatnou jízdu, při které je v činnosti pouze 
elektromotor

•  ELEKTROMOBIL, tj. myšleno výhradně vozidlo s bateriovým pohonem (BEV), 
výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem (EREV)

DALŠÍ POSTUP
Kontaktujte nás pro podrobnější informace, konkrétní limity možných výdajů, 
cenovou nabídku a nastavení žádosti přesně podle Vašeho záměru.

PODPORA ALTERNATIVNÍCH ZPŮSOBŮ DOPRAVY
Termín podání žádostí: rok 2019 (do vyčerpání alokace)

ODBORNÍ PORADCI DOTin s.r.o. VÁM POMOHOU ZAJISTIT  
KOMPLETNÍ VYŘÍZENÍ ŽÁDOSTI
ČESKÉ BUDĚJOVICE Ing. Marek Pavelec | mobil: 739 312 759| e-mail: pavelec@dotin.cz
PLANÁ NAD LUŽNICÍ Ing. Tereza Čiháková| mobil: 604 231 189| e-mail: cihakova@dotin.cz
BRNO Ing. Josef Bartoš | mobil: 604 210 892| e-mail: bartos@dotin.cz
HODONÍN Ing. Monika Veselská | mobil: 737 115 489 | e-mail: veselska@dotin.cz
DOTin s.r.o.  | sídlo: Žižkova tř. 12, 370 01 České Budějovice | IČO: 281 48 673 | DIČ: CZ28148673 | www.dotin.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21394


