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Možnosti financování infrastruktury pro 

alternativní paliva z EU fondů

 Investiční podpora rozvoje 
infrastruktury dobíjecích stanic 
(viz opatření S11 NAP CM)

 Dotační program Ministerstva 
dopravy - Operační program 
Doprava (OPD)

 Podpora rozvoje dobíjecích 
stanic na hlavní síti TEN-T z 
Nástroje pro propojení Evropy 
(CEF)
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Dotační program MD na podporu infrastruktury 

pro alternativní paliva – celkový rámec

 Celková alokace 1,2 mld Kč.

 Podprogram 1: Podpora rozvoje sítě 
dobíjecích stanic (70% spolufinancování/ 
alokace 850 mil. Kč) 

 Akce 1: realizace páteřní sítě dobíjecích stanic 

 Akce 2: realizace doplňkové sítě dobíjecích stanic 

 Podprogram 2: Podpora rozvoje 
infrastruktury CNG plnících stanic (30% 
spolufinancování/ alokace 50 mil. Kč) 

 Podprogram 3: Podpora rozvoje 
infrastruktury LNG plnících stanic (60% 
spolufinancování/ alokace 100 mil. Kč) 

 Podprogram 4: Podpora rozvoje 
infrastruktury vodíkových plnících stanic                              
(85% spolufinancování/alokace 200 mil. Kč) 



Specifické kvalifikační požadavky pro žadatele v rámci 

jednotlivých podprogramů 

 Podprogram 1

 Žadatel musí provozovat nejméně deset veřejně přístupných dobíjecích 

stanic na území členských států EU po dobu 2 účetních období (podprogram 

1a)

 Žadatel musí provozovat hospodářskou činnost v oblasti elektrických 

zařízení nebo prodeje nebo rozvodu elektřiny (CZ NACE 43.21, CZ NACE 

35.14 nebo CZ NACE 35.13) po dobu 2 účetních období (podprogram 1b) 

 Podprogram 2 a 3 

 Žadatel musí provozovat hospodářskou činnost v oblasti rozvodu plynných 

paliv prostřednictvím sítí nebo obchodu s plynem prostřednictvím sítí nebo 

maloobchodního prodeje pohonných hmot ve specializovaných prodejnách 

po dobu 2 účetních období (CZ NACE D.35.22 nebo CZ NACE D.35.23)

 Podprogram 4

 Žadatel musí být zapojen zapojení do hospodářské činnosti v alespoň jedné 

z následujících oblastí: 

 rozvod nebo obchod plynných paliv prostřednictvím sítí, 

 elektrické instalace/obchod s elektřinou/rozvod elektřiny, 

 výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd, 

 výroba plynu/výroba technických plynů 
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Předpokládaný harmonogram realizace 

dotačního programu 
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Harmonogram realizace podprogramu 1a

Harmonogram realizace ostatních podprogramů

Výzva Trvání výzvy Odhad uzavření smlouvy 

s vítězným uchazečem 

Maximální termín dokončení 

projektu (30 měsíců + 

6 měsíců) 

1. výzva 11/2017- 5/2018 10/2018 10/2021

2. Výzva 7/ – 11/2018 4/2019 4/2022

3. Výzva 3-7/2019 12/2019 12/2022

4. výzva 10/2019 – 2/2020 7/2020 7/2023

Podprogram/výzva Alokace Trvání výzvy Odhad uzavření smluv 

s příjemci podpory  

Maximální termín 

dokončení projektů 

Podprogram 1b  (běžné 

dobíjecí stanice)/1.výzva

100 mil. 1 - 6/2018 12/2018 12/2020

Podprogramu 2 (CNG plnící 

stanice)/1.výzva

50 mil. 3 – 8/2018 2/2019 2/2021

Podprogram 3 (LNG plnící 

stanice)/1. výzva

100 mil 4 – 9/2018 3/2019 3/2021

Podprogram 4 (vodíkové 

plnící stanice)/1.výzva

150 mil 5 – 10/2018 4/2019 4/2021

Podprogram 1b  (běžné 

dobíjecí stanice)/2.výzva

100 mil. 8/2018 – 1/2019 6/2019 6/2021

Podprogram 1b  (běžné 

dobíjecí stanice)/3.výzva

100 mil. 5 - 9/2019 3/2020 3/2022

Podprogram 4 (vodíkové 

plnící stanice)/2.výzva

50 mil 4 – 9/2019 3/2020 3/2022



Specifika pro realizaci nabídkového řízení u podprogramu 

1a – výstavba páteřní sítě rychlodobíjecích stanic
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Projekt musí garantovat umístění 3 dobíjecích stanic v každém z 25 regionů dle 

příslušného vymezení na obrázku 

Projekt musí garantovat umístění 2 dobíjecích stanic v každém z 25 regionů dle 

příslušného vymezení na obrázku 

Projekt nesmí být postaven na realizaci více než 2 dobíjecích stanic v jedné lokalitě, a to i 

v případě, že by část z těchto dobíjecích stanic byla realizována ve více výzvách programu 



Hodnocení projektů a váha jednotlivých kritérii 
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Podprogram 1a 

Kritérium Váha kritéria (%) 

Hospodárnost projektu 55

(požadovaná intenzita podpory a výše podpory) 

Připravenost projektu 30 

Relevance projektu 15 

Podprogramy 1b - 4

Kritérium Váha kritéria (%) 

Hospodárnost projektu 40

(požadovaná intenzita podpory a výše  podpory) 

Připravenost projektu 30 

Relevance projektu 30



Podpora dobíjecí infrastruktury na TEN-T z 

fondu CEF
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 Přehled dosavadních aktivit

 3 „konvenční“ výzvy (pro ČR s podmínkami v rámci 

„kohezního“ CEF)

 2 smíšené výzvy (blending call)

 Plánované aktivity v tomto programovém období

 „konvenční“ výzva (poslední)
 květen – říjen 2018

 Důraz na horizontální témata (včetně alternativních paliv)

 Alokace cca 350 – 400 mil Euro 

 pro studie (včetně pilotního ověření) až 50% spolufinancování,  

u ostatních 20-30%



Podpora dobíjecí infrastruktury na TEN-T z 

fondu CEF – shrnutí dosavadních výsledků 
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 5 podpořených projektů v oblasti 

dobíjecích stanic na hlavní síti TEN-T

 1. výzva - FAST- E (konsorcium 2 společností 

zahrnující E.ON): 2,171,835.00 €

 2. výzva - EV Fast Charging Backbone 

Network Central Europe (ČEZ): 1,967,750 €

 2. výzva - EAST-E (konsorcium 2 společností 

zahrnující E.ON): 5,055,800 €

 3. výzva - NEXT - E (konsorcium 5 společností 

zahrnující E.ON): 18,844,500 €

 3. výzva - CEZ EV Fast Charging Network 

(ČEZ): 2,496,450 €

 2 nepodpořené projekty  

 3. výzva: E-Highway PRE

 3. výzval: Vodíková stanice v Praze 

(UNIPETROL)



Podpora dobíjecí infrastruktury na TEN-T z 

fondu CEF – výsledky smíšené výzvy
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 V rámci 1. smíšené výzvy podpořeny 2 projekty

 Central European Ultra Charging

 Žadatelé: VERBUND Solutions GmbH/ Voltia Czech Republic a.s./

GreenWay Infrastructure s.r.o./ OMV Petrom Marketing S.R.L./ Enel

eS s.r.l.

 Cíl: do 31/12/2020 vybudovat 115 vysoce výkonných stanic na území 

Rakouska, ČR, Maďarska, Slovensko, Rumunska, Bulharska a 

severní Itálie

 Požadovaná prostředky z CEF: 12,8 mil Euro

 LNG Rollout in Central Europe - for a greener transportation sector

 Žadatel: LIQUIND 24/7 GmbH

 Cíl: do 31/12/2020 vybudovat 10 LNG stanic pro vnitrozemskou vodní 

dopravu (přístavy Hamburg, Magdeburg, Berlin, Praha Holešovice, 

Dortmund, Nürnberg, Braunschweig,Frankfurt-Main

 V rámci 2. smíšené výzvy navržen 1 projekt

 Logic-E: Logistic Operations Green in Cities – Electric

 Žadatel: Daimler AG

 Cíl: do 2023 vybudovat 5 000 dobíjecích stanic pro nákladní dopravu 

https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk2ayWurLaAhUMbFAKHbd3BL0QjRx6BAgAEAU&url=https://www.gettyimages.com/event/daimler-ag-chief-executive-officer-dieter-zetsche-attends-renewable-energy-battery-storage-event-590112733&psig=AOvVaw3gJzA154OygcjC5XNfk3cl&ust=1523544090159567
https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk2ayWurLaAhUMbFAKHbd3BL0QjRx6BAgAEAU&url=https://www.gettyimages.com/event/daimler-ag-chief-executive-officer-dieter-zetsche-attends-renewable-energy-battery-storage-event-590112733&psig=AOvVaw3gJzA154OygcjC5XNfk3cl&ust=1523544090159567
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Děkuji za pozornost

http://www.mdcr.cz/cs/
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