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SKUPINA ČEZ

DOBÍJECÍ STANICE SKUPINY ČEZ

Praha
�� �Praha�1�|�Národní�divadlo�|�garáže�ND�|�Ostrovní�225/1�
�� �Praha�1�|�Vinci�Park�|�Hl.�nádr.�|�Washingtonova�1599/17
�� �Praha�3�|�Žižkovská�věž�|�Mahlerovy�Sady�1
�� �Praha�4�|�AIG�Lincoln�|�The�Park�Chodov�|�V�parku�8
�� �Praha�4�|�BB�Centrum,�FILADELFIE�|�Želetavská�1525/1
�� �Praha�4�|�BB�Centrum,�DELTA�|�Za�Brumlovkou�5,�garáže�
�� �Praha�4�|�Kaufland�|�Lhotecká�2109/2d
�� �Praha�4�|�Novodvorská�Plaza�|�Novodvorská�1800/136
�� �Praha�4�|�Arkády�Pankrác�|�Na�Pankráci�86
�� �Praha�4�|�SOHO�Restaurant�|�Podolské�nábřeží�1
�� �Praha�5�|�OC�Nový�Smíchov�|�Plzeňská�8�|�2×�
�� �Praha�8�|�AAA�Auto�|�Dopraváků
�� �Praha�8�|�Kaufland�|�Voctářova�2401/8
�� �Praha�16�|�nám.�Osvoboditelů�

Středočeský kraj
�� �Chrášťany�|�TNT�Express�|�Chrášťany�206�
�� �Sedlec-Prčice�|�Sedlčanská�
�� �Cerhenice�|�Míru�22�
�� �Horní�Počaply�|�ČEZ�Elektrárna�Mělník
�� Husinec-Řež�|�ÚJV�Řež�I�Hlavní�
�� �Neratovice�|�náměstí�Republiky�

Plzeňský kraj
�� �Plzeň�|�Plaza�|�Radčická�2

Ústecký kraj
�� �Bílina�|�ČEZ�Elektrárna�Ledvice�|�Chudeřice�141
�� Hrušovany�-�Vysočany�|�Hotel�u�sv.�Václava�|�D7/�66.�km
�� �Chomutov�|�Zborovská�4602�
�� �Kadaň�|�ČEZ�Elektrárna�Prunéřov
�� �Klášterec�nad�Ohří�|�Chomutovská�215�
�� �Most�|�Autodrom�|�Tvrzova�5�
�� �Teplice�|�OC�Galerie�|�Náměstí�Svobody�3316�
�� �Ústí�nad�Labem�|�OC�Forum�|�Bílinská�3490/6

Liberecký kraj
�� �Liberec�|�OC�Nisa�|�České�Mládeže�456��

Královéhradecký kraj
�� �Dvůr�Králové�nad�Labem�|�Safari�Park|�2×�
�� �Hradec�Králové�|�ČEZ�VE�Hučák,�Křižíkova�233
�� �Vrchlabí�I.�|�nám.�TGM;�podzemní�garáže�
�� �Vrchlabí�II.�|�nám.�TGM;�povrchové�parkoviště�
�� �Trutnov�|�Peugeot�|�Horská�579�

Pardubický kraj
�� �Pardubice�|�Náměstí�Jana�Pernera�217

Kraj Vysočina
�� �Dukovany�|�ČEZ�JE�Dukovany�
�� �Herálec�|�dálnice�D1/�96.�km,�směr�Praha|�Herálec�102�

Jihomoravský kraj
�� �Brno�|�JD�Parking�(garáže�Janáčkova�divadla)|�
Rooseveltova�711/3�|�2×�

�� �Kuřim�|�Golf�Jinačovice�|�Na�Golfu�1772/1�|�2×�

Zlínský kraj
�� �Zlín�|�OC�Zlaté�jablko�|�náměstí�Míru�174�
�� �Valašské�Meziříčí�|�Soudní

Moravskoslezský kraj
�� �Frýdek-Místek�|�OC�Frýda,�Na�Příkopě�3727�D56/�52.�km�I�2×
�� �Havířov�|�ul.�Jana�Švermy�
�� �Karviná�|�Karola�Sliwky�8a�
�� �Klimkovice�|�Lidická�5�
�� �Ostrava�|�Kaufland�|�Výškovická�3086/44
�� �Ostrava�|�Krajský�úřad�MS�kraje�|�28.�října�117�
�� �Ostrava�|�OC�Nová�Karolína�|�Jantarová�3344/4�
�� �Ostrava�|�Výstavní�1144/103�
�� �Třinec�|�Jablunkovská�160�
�� �Třinec�|�Nemocnice�|�Kaštanová�268�|�2×

	 standardní	dobíjecí	stanice	(DS)

	 rychlodobíjecí	stanice	(URDS)

Praha
�� �Praha�3�|�AUTO�JAROV�|�Osiková�3�
�� Praha�3�|�Kaufland�I�V�Třešňovce�232/2�|�2×
�� �Praha�4�|�AUTO�JAROV�KUNRATICE�|�Vídeňská�126�
�� �Praha�4�|�BB�Centrum�|�Za�Brumlovkou�|�2×
�� �Praha�4�|�Burger�King�-�Michle�|�Chodovská�3/228
�� �Praha�4�|�ČEZ�|�Duhová�2�
�� �Praha�4�|�ČEZ�|�Duhová�3�
�� Praha�6�|�Kaufland�I�Bělohorská�2428/205�I�3×
�� �Praha�6�|�McDonald's�|�Evropska�634/204�|�2×
�� �Praha�7�|�Visionary�|�Železničářů�|�2×�
�� �Praha�8�|�Corso�Court�Karlín�|�Křižíkova�34a�|�2×
�� Praha�9�|�Poděbradská�1011/46a�
�� �Praha�10�|�McDonald´s�|�Průmyslová�700/30a�|�2×
�� Praha�14�|�Kaufland�|�Kolbenova
�� Praha�15�|�McDonald´s�|�Chlumecká�765/6
�� �Praha�16�|�Vrážská

Středočeský kraj
�� �Beroun�I�před�žel.�stanicí,�Na�Podole�I�D5/18.�km�I�2×�
�� Horní�Počaply�|�ČEZ�Elektrárna�Mělník
�� Choťánky�|�Auto�Louda�|�D11/42.�km�|�3×
�� �Kladno�|�V-Group�|�Arménská
�� Kolín�|�Autobusový�terminál�|�Dukelských�hrdinů�|�2×
�� �Kolín�|�Kaufland�|�Benešova�1000
�� �Loket�|�McDonalds�|�Čechtice�63�|�D1/66.�km�|�2×�
�� �Mladá�Boleslav�|�ČEZ�|�Zalužanská�1289�|�D10/44.�km
�� �Vestec�|�Motel�U�krbu�|�Vídeňská�360�|�D0/3.�km�|�3×�
�� �Žebrák�|�V-Auto�|�Za�dálnicí�502�|�D5/34.�km�|�2×�

Jihočeský kraj
�� �České�Budějovice�|�Benzina�|�Nádražní�2768�
�� Písek�|�McDonalds�|�Hradišťská�2645�|�2×�

Plzeňský kraj
�� Domažlice�|�Benzina�|�Kozinova�158�|�2×�
�� Kašperské�Hory�|�Správa�NP�Šumava�|�Sušická�399
�� Kladruby�|�Benzina�|�D5/111.�km�|�2×�
�� Plzeň�|�Benzina�|�Dobřanská�2955/14�|�D5/80.�km
�� Plzeň�|�ČEZ�E�Centrum,�Guldenerova�2577/19
�� Přeštice�|�Třída�1.�máje

Karlovarský kraj
�� �Bochov�|�Benzina�|�Pražská�412�
�� Karlovy�Vary�|�Dycom�|�Jenišov�187�|�D6/131.�km
�� Karlovy�Vary�|�McDonalds�|�Dolní�Kamenná�1039/10�|�2×
�� Mariánské�Lázně�I�Masarykova�ulice�I�2×
�� Ostrov�nad�Ohří�|�Kaufland�|�Jáchymovská��

Ústecký kraj
�� Bílina�|�ČEZ�Elektrárna�Ledvice�|�Chudeřice�141�
�� �Děčín�|�KFC�|�Ústecká�1905/8�
�� �Hrušovany�-�Vysočany�|�Hotel�u�sv.�Václava�|�D7/66.�km
�� �Kadaň�|�ČEZ�Elektrárna�Prunéřov�
�� Litoměřice�|�Krajská�66/7
�� Most�|�Autodrom�Most�|�Tvrzova�5
�� Most�|�McDonald́ s�|�Velebudická�3271�I�2×
�� Siřejovice�|�Benzina�|�D8/44.�km�
�� Teplice�|�Kaufland�|�Čs.�dobrovolců
�� �Ústí�nad�Labem�-�Trmice�|�ČEZ�Teplárna�Trmice�|��
Edisonova�453�|�D8/69.�km�|�2×�

Liberecký kraj
�� �Jablonec�nad�Nisou�|�Kaufland�|�U�kostela�4754/37
�� �Liberec�|�OC�Nisa�|�České�Mládeže�456�
�� �Liberec�|ČS�EuroOil�Stráž�nad�Nisou�|�Londýnská�|�2×

Pardubický kraj
�� Hlinsko�|�Benzina�|�Poličská�1544�
�� Hradec�nad�Svitavou�|�Benzina�|�Hradec�nad�Svitavou�498
�� Pardubice�|�Auto�Louda�|�Hradecká�555�|�2×
�� Vysoké�Mýto�|�Benzina|�Husova�|�2×

Královéhradecký kraj
�� �Hradec�Králové�|�ČEZ�|�Riegrovo�náměstí�3
�� Hradec�Králové�|�Jaguar�|�Bratří�Štefanů�58/37
�� Jaroměř�|�Benzina�|�Hradecká
�� �Trutnov�|�Hotel�Davídek�|�Horská�140�
�� Vrchlabí�|�Benzina�|�Valteřická�1457�

Jihomoravský kraj
�� Blansko�|�Kaufland�|�Na�Řadech�2347/1�
�� Brno�|�AAA�Auto�|�Černovická�38�
�� �Brno�|�J.P.N.�Cars�|�Hviezdoslavova�1187/57
�� Břeclav�|�Benzina�|�Hraniční�1235�|�D2/48.�km
�� �Hodonín�|�Kaufland�|�Dvořákova�4115/6
�� �Kuřim�|�Kaufland�|�Blanenská�2030�
�� �Kuřim�|�TOS�|�Blanenská�257/29�
�� �Ostrovačice�|�Jerex�|�Veveří�210�|�D1/178.�km�|�2×�
�� �Rousínov�u�Vyškova�|�Benzina�|�Slavkovská�1157�|�
D1/216.�km�|�2×�

Moravskoslezský kraj
�� �Frýdek-Místek�|�OC�Frýda�|�Na�Příkopě�3727�|�D56/52.�km
�� �Karviná�|�Kaufland�|�Leonovova�2
�� �Ostrava�|�Autolaros�Speed�|�Krmelínská�9
�� Ostrava�|�Benzina�|�Rudná�3187�|�D1/354.�km
�� �Ostrava�|�ČEZ�Teplárna�Vítkovice�|�Výstavní�1144/103
�� Ostrava�|�Letiště�L.�Janáčka�|�Mošnov�401�|�D1/336.�km�|�2×�
�� �Ostrava�|�Orchard�|�Hornopolní�3308�
�� �Třinec�|�Kamionka,�Přátelství

Zlínský kraj
�� �Zlín�|�Synot�Auto�|�Tř.�Tomáše�Bati�400�
�� �Valašské�Meziříčí�|�Masarykova�791�|�2×�

Olomoucký kraj
�� �Olomouc�|�Dolní�novosadská�|�D35/272.�km�|�2×�
�� Olomouc�|�McDonald´s�|�OC�Haná,�Kafkova�1223/8�|�2×
�� �Šternberk�|�Kaufland�|�Olomoucká



Výhodné	domácí	dobíjení	elektromobilů

Skupina�ČEZ�všem�elektromobilistům�nabízí�distribuční�sazbu�C27,�resp. D27,�
která�jim�umožňuje�pohodlné�a cenově�výhodné�domácí�dobíjení�vozu.�Jako�
řešení�pro�dobíjení�Vašeho�elektromobilu�doma�nebo�ve�firmě�zprostředkováváme�
prodej�tzv.�WALLBOXŮ,�domácích�dobíjecích�stanic�a�dobíjecích�kabelů.�Širokou�
nabídku�naleznete�na�našich�webových�stránkách.

facebook:	ČEZ	fandí	elektromobilům		 www.elektromobilita.cz

DOBÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ  
NA VÍCE NEŽ 170 MÍSTECH V ČR 
aneb	jak	se	stát	zákazníkem	Elektromobility

Smlouvu	o	poskytnutí	služby		
Elektromobilita	můžete	uzavřít:

1.� Osobní�návštěvou�určeného��
Zákaznického�centra�Skupiny�ČEZ�
nebo�centra�ČEZ POINT�(seznam�
ZC�poskytujících�tuto�službu�
na www.elektromobilita.cz)�

2.� Vyplněním�Vašich�údajů�do�smlouvy�
a�jejím�elektronickým�zasláním�
na adresu�elektromobilita@cez.cz

Po�převzetí�je�čip�již�aktivní�a�Vy�
tak můžete�začít�dobíjet�na�kterékoli�
z veřejných�dobíjecích�stanic�Skupiny�
ČEZ.�Aktuální�mapu�naleznete�
na přední�straně�letáku,�případně�
na webu www.elektromobilita.cz.�

Aktuální	ceník

Vyúčtování�služeb�probíhá�podle�
platného�ceníku�2× ročně.�Fakturační�
období�začíná�dnem�předání�karty�
zákazníkovi�a končí�posledním�dnem�
kalendářního�pololetí,�ve kterém��
byl�předávací�protokol�podepsán.�
Cena�za�poskytnutí�služby�Elektromo-
bilita�je�fakturována�pololetně�zpětně�
k poslednímu�dni�fakturačního�období,�

DPH�je�účtována�
dle�platných�
předpisů.�Pro�
první�fakturační�
období�je�počet�
karet�Zákazníka�
roven�počtu�
karet�převzatých�
při podpisu�
předávacího��
protokolu.�

Cena platná pro 
kalendářní rok 
2019 je 2 700 Kč  
bez DPH 
za kalendářní 
pololetí a kartu. 

Dobíjení		
elektromobilu		
na	veřejné		
dobíjecí	stanici

Dobíjecí�stanice�
jsou�zpřístupněny�
čipovou�klíčenkou�
(kartou).�Každý�
uživatel�má�proto�
ke�své�identifikaci�
a fakturaci�přidělen�
svůj�jedinečný�RFID�
kód.�Zámek�stanice�
se�uvolní�přiložením�
klíčenky.�Vhodnou�zásuvku�zvolí�
uživatel�pomocí�navigace�na displeji�
a do�vybrané�zásuvky�zapojí�kabel.�
Řídicí�jednotka�stanice�poté�ověří,�zda�
je�druhý�konec�kabelu�správně�zapojen�
v elektromobilu.�Pokud�ano,�spustí�
dobíjení.�Dobíjecí�stanice�jsou�osazeny�
dvěmi�třífázovými�zásuvkami�32A�typu�
Mennekes.�Rychlodobíjecí�stanice�mají�
rozhraní�standardů�CHAdeMO�a CCS II,�
dobíjecí�kabely�jsou�součástí�stanice.�
Rychlodobíjecí�stanice�dobije�80�%�
baterie�vozu�do�cca�30�minut.

Dobíjení�zásuvkou�Mennekes�(32��A)�
trvá�při�dobíjení�z nuly�na sto�procent�
kapacity�baterie�1–2�hodiny.

Po�odhlášení�uživatele�se�každá��
stanice�opět�uzamkne.�Stejný�postup�
platí�i při�ukončování�dobíjení�a vypo-
jení�kabelu.�U dobíjecích�stanic�ČEZ�
je v naprosté�většině�vyhrazeno�stání�
pro�elektromobily.

Upozorňujeme,�že�parkování�může�
být�na�některých�místech�zpoplatněno�
dle�ceníku�provozovatele�místního�
parkoviště.

Přímé	platby		
za	jednorázové	dobíjení

Uživatelé�a�zájemci�o�služby�sítě�
dobíjecích�stanic�mají�také�možnost�
okamžité�úhrady�poplatku�za�odebra-
nou�energii.�Pomocí�mobilní�aplikace�
řidič�zaplatí�ihned�při�každém�dobíjení.�
Stručný�a�názorný�manuál�k�přímým�
platbám�najdou�řidiči�elektromobilů�
v�aplikaci�Polyfazer�Direct�a�v�návodu�
umístěném�na�každé�dobíjecí�stanici.�

Více�informací�včetně�ceníku�najdete�
na�www.elektromobilita.cz.

Abyste	mohli	používat	veřejné	dobíjecí	stanice,	je	třeba,	abyste	se	stali	
zákazníkem	služby	Elektromobilita	Skupiny	ČEZ.	K	tomu	je	zapotřebí		
mít	uzavřenou	platnou	zákaznickou	smlouvu	na	službu	Elektromobilita.	


