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ELEKTROMOBILITA 
Prezentace výsledků projektu v rámci programu OPPIK 

V letech 2019 - 2020 Martin Stránský (jako Fyzická osoba 
podnikající) realizoval projekt Elektromobilita v rámci programu 
Nízkouhlíkové technologie, který spadá pod Operační program 
podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2013 - 2020).


Implementace inovativní technologie čisté mobility do podnikání     
Martina Stránského proběhla skrze pořízení 1 ks elektromobilu 
(BEV) v kategorii M1.


Využívání elektromobilu v podniku Martina Stránského je hodnoceno pozitivně:

“Firma Martin Stránský realizovala projekt Elektromobilita v  rámci programu nízkouhlíkové 
technologie. Došlo k pořízení elektromobilu Tesla 3. Využívání tohoto elektromobilu je pro  firmu 
velice přínosné.                                                                                                    
Vozidlo má velmi jednoduché ovládání, tichý provoz, pohodlný interiér. 
                                                                    
Provozní náklady vozidla jsou velice nízké, neboť odpadají nákladné servisní prohlídky a opravy.      
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 Martin Stránský 
(jako Fyzická osoba 

podnikající) získal 
celkovou dotaci ve 

výši 337 500,- Kč.
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Co se týče nákladů na PHM, od počátku 
užívání tohoto vozidla v  naší firmě došlo 
k  velkým úsporám na PHM. I v  současné 
době, kdy cena energií stoupá, je stále 
úspora PHM v  porovnání s  vozidly na  
klasické pohonné hmoty znatelná.  Vůbec 
v  dnešní době, kdy je možné využívat 
fotovoltaických systémů. 

Jako uživatel jsem s  vozidlem velice 
spokojen. Po dobu užívání vozidla nedošlo 
k žádnému problému.” 

  

Název programu, ze kterého byl projekt podpořen - Operační program podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost, program podpory Nízkouhlíkové technologie, Výzva IV. programu  
podpory Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita.


Název projektu v rámci programu - Elektromobilita - Martin Stránský


Jméno žadatele - Martin Stránský


Termín realizace - 2. 5. 2019 - 13. 7. 2020


Způsobilé výdaje - Pořízení 1 ks vozidla - elektromobilu v kategorii M1 - celkem 450 000,- Kč. 
Způsobilé výdaje odpovídají 45% z částky 1 mil. Kč, dle pravidel Výzvy.


Popis projektu - Projekt žadatele Martin Stránský v rámci IV. Výzvy programu podpory NUT 
zavedl do činnosti podniku inovativní technologie (TRL 9) čisté mobility. V rámci způsobilých 
výdajů byl pořízen 1x Elektromobil pro vlastní potřebu. Projekt je realizován v Královéhradeckém 
kraji.
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Martin Stránský (jako Fyzická 
osoba podnikající) do svého 
majetku pořídil elektromobil 
Tesla Model 3.
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