
Pravidla způsobilosti výdajů programu Expanze – motorová vozidla 

V rámci programu Expanze lze pořizovat vozidla, která bude příjemce podpory využívat pro 

ekonomickou činnost podporovanou programem (přehled činností zde). 

Vyloučeno je pořizování vozidel k činnostem v pozemní a zejména silniční dopravě (osobní 

doprava, taxislužba, nákladní doprava, stěhovací služby) a dále osobních i užitkových 

automobilů bez specifického určení (či pro činnost obchodních zástupců nebo reprezentaci). 

Indikativní výčet vozidel, která lze pořídit 

a) Speciální vozidla, stavební stroje, traktory pro podporovanou ekonomickou 

činnost a speciální přívěsy a návěsy (kat. S a T) 

Vozidla k provádění speciálních prací či přepravě speciálních, pevně zabudovaných 

zařízení různé konstrukce (na podvozku automobilu či přípojného vozidla s pevnou či 

výměnnou nástavbou, s vlastním pohonem či bez pohonu), traktory a traktorové stroje. 

Příklady: autojeřáb, buldozer, autorýpadlo, čerpadlo betonu, drtič kamene, montážní 

vůz, elektrocentrála, pojízdná prodejna, pracovní plošina, vrtná souprava, dozer 

b) Nákladní automobily s účelovými nástavbami (kategorie N) 

Nákladní automobily různých druhů určené k dopravě nákladu v podporované činnosti 

příjemce podpory (stavební činnosti, distribuce vlastních výrobků atd.). 

Příklady: skříňový, sklápěčkový, cisternový, autodomíchávač, mrazírenský, kabelový, 

chladírenský 

c) Užitkové vozy, lehké užitkové vozy, osobní vozy (kategorie N a M1) 

Nespecializované užitkové vozy kategorií N1 – N3 a vozy kategorie M1 (osobní), které 

budou sloužit jako servisní vozidla, pro dovoz zboží či materiálu, poskytování služeb 

u zákazníků, rozvoz jídla atd. 

Pořízení takového vozidla musí být spíše doplňkem projektu. V projektu musí současně 

být pořízen i další investiční majetek (stroje a zařízení, dlouhodobý nehmotný majetek, 

nemovité věci) alespoň ve stejné hodnotě, jaká je hodnota pořizovaného vozidla. 

V popisu projektu musí být důkladně zdůvodněno, jak souvisí pořízení vozidla s realizací 

projektu a jak bude využíváno. Z popisu musí být zřejmá přímá souvislost mezi vozidlem 

a ostatním investičním majetkem, který bude v rámci projektu pořízen. 

Příklady: dodávky, pick-upy, kombinovaná vozidla pro přepravu osob a materiálu, 

osobní vozidla pro poskytování služeb u zákazníků 

http://www.cmzrb.cz/file/50/download/

