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ELEKTROMOBILITA 
Prezentace výsledků projektu v rámci programu OPPIK 

V roce 2017 společnost Dentamechanik s.r.o. realizovala 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 proběhla 
skrze pořízení 1 ks užitkového elektromobilu a 1 ks rychlonabíjecí stanice 
pro vlastní potřebu.


Elektromobil značky Nissan využívá společnost Dentamechanik s.r.o. pro rozvážku zboží a 
výrobků a dovoz materiálu v  rámci města České Budějovice a blízkého okolí, dále také za 
účelem návštěvy úřadů. Zvolený typ elektromobilu je pro výše popsané účely velmi vhodný, i 
pokud je v daný den naplánováno více služebních cest, není problém v pracovní době nabít 
elektromobil na vlastní rychlonabíjecí stanici v areálu společnosti.

Za celou dobu užívání vozidlo nemělo poruchu vyžadující servisní zásah, náklady na běžnou 
údržbu jsou zanedbatelné ve srovnání s vozidly se spalovacím motorem.


Bohužel v regionu Českých Budějovic je pouze jedno parkovací místo určené pro elektromobily 
a na rozdíl např. od Hlavního města Prahy není umožněno elektromobilům bezplatné parkování 
na modrých parkovacích zónách.

Pozitivem je rozšiřující se síť nabíjecích stanic v regionu, bohužel pořád chybí jednotný systém 
na spuštění nabíjení.
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Společnost 
Dentamechanik s.r.o. 
do svého majetku 
pořídila elektromobil 
značky Nissan a 
nabíjecí stanici značky 
ABB. společnost v
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Rychlonabíjecí stanice pro elektromobily 
společnosti  Dentamechanik s.r.o. je 
neveřejná a je využívána pouze pro dvě 
firemní vozidla – elektromobily a funguje 
bez závažnějších problémů, doposud 
spočívala údržba pouze ve vyčistění 
konektorů nabíjení.


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


Název projektu v rámci programu - Elektromobilita - Dentamechanik s.r.o.


Jméno žadatele - Dentamechanik s.r.o.


Termín realizace - 30. 7. 2016 - 17. 8. 2017


Způsobilé výdaje - Pořízení 1 ks užitkového vozu - elektromobilu, 1 ks rychlonabíjecí stanice pro 
vlastní potřebu a Podnikatelského záměru, celkem 1 060 957,- Kč.


Popis projektu - Projekt žadatele Dentamechanik s.r.o. v rámci I. 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, rychlonabíjecí stanice pro vlastní potřebu 
a Podnikatelský záměr. Projekt byl realizován v Jihočeském kraji, okres České Budějovice. 
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  Společnost 
Dentamechanik 
s.r.o. získala 
celkovou dotaci ve 
výši 70% 
způsobilých výdajů, 
konkrétně             
742 669,- Kč.
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