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Podoblast EKOMOBILITA – rodinné a bytové domy
Kdo může požádat o dotaci?
•

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů. O dotaci mohou žádat také pověření
vlastníci a nabyvatelé rodinných či bytových domů, dále osoby, které svědčí právo stavby, a společenství
vlastníků jednotek bytového domu

Na co se dotace vztahuje?
•

Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a
případných dalších zařízení nezbytných pro její provoz.

Jaká je výška dotace?
•

Jednotková výše podpory činí 30.000 Kč/dobíjecí bod u rodinných domů a 45 000 Kč/dobíjecí bod u bytových
domů.

Jaké jsou podmínky dotace?
a) Podporovány jsou maximálně dva dobíjecí body na rodinný dům.
b) Podporu lze využít také v kombinaci s podporou na výstavbu nebo nákup nového domu.
c) Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které jsou schopné zajistit řízení výkonu nabíjení dle aktuálního
stavu sítě, aktuální spotřeby elektřiny a rezervovaného příkonu v daném rodinném domě (popř. odběrném
místě) a koordinaci výkonu dobíjení s dalšími dobíjecími místy ve stejném domě tak, aby nedocházelo
k překročení celkového sjednaného příkonu. Návrh instalace by měl minimalizovat požadavky na posilování
distribuční sítě na hladině nízkého napětí.
d) Dobíjecí stanice, její příslušenství a elektroinstalace musí být navrženy a provedeny dle platných norem
(včetně plnění požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu a vyzařovaný výkon s ohledem na zdraví osob
a jiná zařízení).
e) Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované
stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popřípadě uvnitř tohoto domu.
f) Podporované dobíjecí stanice mohou běžně využívat pouze vlastníci rodinných domů a nesmí být využívány
veřejností a komerčně provozovány.
g) Vedení elektrických rozvodů, poloha dobíjecí stanice a případná současná i plánovaná výsadba stromů musí
být umísťována ve vzájemném souladu.

Co všechno pokryje dotace?
•

Výdaje na pořízení a instalace dobíjecí stanice včetně jejího příslušenství, přívody el. energie včetně
souvisejících prací (výkopy pro ně apod.), napojení do stávajícího rozvaděče, nadřazený řídicí systém (pokud je
instalováno více stanic).

Jaká je lhůta pro doložení dokumentů k realizaci?
•

V případě žádostí podaných před zahájením realizace nebo v jejím průběhu je lhůta pro doložení dokumentů
vyžadovaných k doložení realizace stanovena na 24 měsíců.

Kdy budu moct čerpat finanční prostředky?
•

Čerpání prostředků podpory je možné až po vydání kladného rozhodnutí ministra. Podpora je Fondem
poskytována ex post, a to bezhotovostním převodem finančních prostředků v Kč na dotační bankovní účet
žadatele uvedený v AIS SFŽP ČR.

Kdy můžu podat žádost o dotaci?
•

Žádost je možné podat v období od 12. 10. 2021 do 30. 6. 2025

