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ELEKTROMOBILITA 
Prezentace výsledků projektu v rámci programu OPPIK 

V roce 2019 společnost PATRON-IT 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 společnosti PATRON-IT s.r.o. proběhla skrze 

pořízení 1 ks elektromobilu (BEV) v kategorii M1. 

 

Využívání elektromobilu ve společnosti PATRON-IT s.r.o. je hodnoceno pozitivně: 

“V rámci projektu bylo hlavním cílem posílit konkurenceschopnost postavení společnosti PATRON-IT 
s.r.o. na trhu, a to díky zavedení inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové silniční dopravy 
(elektromobility). Pořízení elektromobilu se pozitivně promítlo v oblasti snižování provozních nákladů 
v rámci mobility klíčových zaměstnanců společnosti. Realizace projektu umožnila v konečném 
důsledku jak úsporu primárních energií, tak snížení produkce emisí CO2. 
 
S automobilem Tesla Model S jsme velice spokojení. Benefit bezplatného nabíjení na nabíjecích 
stanicích Tesla Supercharger přispěl k nižším nákladům na provoz vozidla. Zaměstnanci si zároveň 
pochvalují jízdní asistenty, kteří pomáhají s řízením a dohlíží na bezpečnou jízdu. Díky nim a bezhlučné 

Společnost PATRON-IT s.r.o. do 

svého majetku pořídila 

elektromobil Tesla Model S. 



Elektromobilita - PATRON-IT s.r.o. 

Elektromobilita - PATRON-IT s.r.o.  2 

technologii elektrických motorů se i při 
delších jízdách cítí méně unavení než  při 
řízení původního firemního vozu. 
 
Naše původní nejistota ohledně dojezdu a 
doby dobíjení u elektrovozů se ukázala jako 
zbytečná. Síť dobíjecích stanic je hustá a 
dobíjení trvá zpravidla několik desítek minut, 
které řidiči využijí k občerstvení a protažení, 
což přispívá k bezpečnější jízdě. 
 
Projekt Elektromobilita “I” hodnotíme pro 
naší firmu jako velice přínosný.” 
 
V navazující V. Výzvě se společnost rozhodla, 

na základě dobré zkušenosti,  realizovat druhý 

projekt a pořídit další elektromobil.  

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 - PATRON-IT s.r.o. 

 

Jméno žadatele - PATRON-IT s.r.o. 

 

Termín realizace - 27. 5. 2019 - 24. 6. 2019 

 

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 PATRON-IT s.r.o. 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. 

  Společnost  
PATRON-IT s.r.o. 

 získala celkovou  
dotaci ve výši  
337 500,- Kč. 


