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Nové výzvy
Vyčerpávání surovin
Priorita ekologie
Růst spotřeby

Nové příležitosti
Nové technologie
Nové koncepty podnikání

Nová situace ČEZ
Velká úspěšná firma
Regionální leader

Šance pohnout světem 
k čisté energii zítřka



Strategické směry, kterými se vydáváme

Podpora vědy a výzkumu a využití
nových technologií a postupů
ve výrobě, spotřebě i distribuci 

Snížení zátěže 
životního prostředí

Doplnění tradiční energetiky 
o nový pilíř: lokální výrobu

Rozšíření možnosti lidí
rozhodovat o svém způsobu 
využití energií

Podpora elektromobility 

Zvýšení bezpečnosti 
dodávek a  snížení
celkových nákladů
na energii

Zvýšení pohodlí, prostor 
pro úspory energie i peněz

Zásadní snížení hluku 
a emisí aut, zlevnění
osobní dopravy



Technika je jen cesta – naše cíle:

Pohodlný a bezpečný 
život lidí, co nejméně

zatěžující životní prostředí

Dlouhodobá stabilita 
a prosperita společnosti ČEZ 

Podpora orientace ČR na znalostní
ekonomiku, konkurenceschopnost 

republiky v mezinárodní soutěži



Naše vize:



Elektromobilita nabízí využití elektřiny jako 
nejčistší energie v osobní dopravě

Žádné emise (CO2, NOx,…) při provozu na 
silnicích a v ulicích

Snížení hluku

Celkové emise závisí na způsobu výroby 
elektřiny – s využitím obnovitelných zdrojů či 
jaderné energie jsou emise téměř nulové

Snížení závislosti na ropě



Ochrana životního prostředí

- WTW (Well-to-Wheel): Od zdroje energie ke kolu automobilu
- Škoda Fabia 1.4 63 kW (srovnatelné vozy), 2008
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Noví zákazníci

Pomalé dobíjení v noci umožní lépe 
využít kapacitu elektráren

Využití elektromobilů pro skladování
elektřiny 

Elektromobilita 
– příležitosti pro energetiku
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ČEZ jako nejvýznamnější poskytovatel služeb 
elektromobility ve střední Evropě

Source: CEZ

VIZE ČEZ V 
ELEKTROMO-
BILITĚ

Integrovat relevantní
subjekty

Získat první praktickou 
zkušenost v pilotu

Zhodnotit možnosti 
business modelů

KLÍČOVÉ
FÁZE A 
MOTIVACE

ELEKTROMOBILITA: NOVÁ PODNIKATELSKÁ
PŘÍLEŽITOST PRO SKUPINU ČEZ

Úvodní fáze pilotu Pokročilá fáze pilotu Business 
elektromobilita
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Nabídka "elektromobilního" balíčku společnosti ČEZ: 
přístup k infrastruktuře + dodávky elektřiny + fakturace

Dobíjení na 
pracovišti

Dobíjení na 
veřejných místech

Dobíjení u 
firemních
zákazníků

Dobíjení doma

Výhodná
fakturace

Atraktivní
nabídka pro 
zákazníka

Rozšířená
infrastruktura

Vyrovnávání
sítě

Řídící centrum



Elektromobilita přichází na masový trh

ZÁKLADNÍ RÁMEC PRO ELEKTROMOBILITU

OCHRANA ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ

POLITICKÁ
PODPORA

AKCEPTACE 
ZÁKAZNÍKY

VYLEPŠENÍ TECHNOLOGIE 
BATERIE

HRÁČI NA TRHU



Vylepšení technologie baterie

11

Dojezdová Vzdálenost Elektromobilu1)

Dojezdová vzdálenost 
v roce 2010 již
umožňuje více než
dvoudenní využití bez 
dobití vzhledem 
k průměrné denní cestě

2010

2015

2020

27 km
Průměrná

denní
vzdálenost2)

Zdroj: Rozhovory s hlavními dodavateli baterií; Deutsche Bank, Electric Cars: Plugged in, 2008; Analýza Roland Berger

1) Spotřeba: 12.5 kWh/100 km; předpokládaná konstantní hmotnost baterie 200 kg, předpokládaná
kapacita baterie v r. 2010: 20 kWh; Lithium-iontová baterie

2) Průměrná denní ujetá vzdálenost v EU25

100 km

150 km

280 km



Akceptace zákazníky

NÁKLADY NA 
PALIVO/JEDNOTKA2)

NÁKLADY NA 
PALIVO 

[Kč/100 km]

13 kWh/100 km 5.57 Kč/kWh 72.4

5 l/100 km 24.86 Kč/l 124.3

Srovnání nákladů na pohonné látky elektromobilu a 
běžného automobilu (benzín)1)

SPOTŘEBA 
PALIVA

1)

1) Škoda Fabia 1.4 63 kW, 2008
2) Průměrné náklady leden-duben 2009



Hráči na trhu – do roku 2012 více než 25 modelů
Očekávaný začátek výroby elektromobilů, 2008 – 2012

20122011201020092008

Segmenty C
a D 

Segmenty G a 
SUV 

Segmenty A 
a B

Užitkové vozy



Evropa zažívá boom elektromobility

Evropská města a státy s piloty elektromobility

Stavanger 2008

Espoo
London

Trondheim

Berlin

Monte Carlo
Oslo

Strasbourg

1990s

2008/09

2009

2009/10

Stockholm

2010

Barcelona
Madrid

Milan
Paris
Pisa

Praha
Rome
Seville

2011

Lisbon

2012

Amsterdam

• Praha bude "first mover"
v regionu střední a východní
Evropy

• Česká republika jako "brána 
elektromobility
do východní Evropy"

V současnosti probíhající piloty Plánované piloty

Projekty probíhající v celé zemi



Příští kroky k elektromobilitě

Zařízení neziskových 
organizací

(nejméně 10 elektromobilů)
Dobíjení na 
pracovišti

Dobíjení u B2B 
zákazníků

Dobíjení doma

B2B B2C

Dobíjení na 
veřejných místech

Úvodní fáze pilotu (dnes) Pokročilá fáze pilotu (2012)

Testování dlouhodobého business 
modelu

Rozšířená dobíjecí infrastruktura v 
Praze a Ostravě

Rozšířená úroveň funkčnosti; rychlé
dobíjení

Zákazníci: - B2B (společnosti) 
- B2C (koneční spotřebitelé)

Investice ČEZ až 500 mil. Kč

Testování technologie dobíjecí
infrastruktury a elektromobilů k 
získání prvních poznatků

Několik dobíjecích stanic se 
základními funkčními znaky; 
normální dobíjení

Místní neziskové organizace jako 
zákazníci

Řídící centrum



Úvodní fáze pilotu je prvním krokem k testování
konceptu elektromobility v reálných podmínkách

Poskytovatel infrastruktury Uživatel elektromobilu

Být partnerem pro testování
elektromobilů v městských 
podmínkách při každodenním 
použití

Používat dobíjecí infrastrukturu 
pro dobíjení baterií

Zvýšit povědomí o 
elektromobilitě v ČR

Testovat technologii 
dobíjecí infrastruktury

Dodávat elektřinu

Obdržet zpětnou vazbu
o elektromobilech a 
chování řidičů

Zvýšit povědomí o 
elektromobilitě v ČR



Domov Sue Ryder bude prvním uživatelem 
elektromobilů v pilotní fázi

Domov Sue Ryder Praha získá k dlouhodobému využívání 2 elektromobily:

osobní vůz Fiorino Combi

minivan Fiorino Cargo

Elektromobily využije k rozšíření služeb pro seniory, především na rozvoz 
obědů a nákupů a na dopravu klientů

Předpoklad využití obou aut je 100 km denně na vůz



Co je Domov Sue Ryder

Domov Sue Ryder začal poskytovat péči seniorům v roce 1998 v 
objektu Michelského dvora na Praze 4

Posláním Domova je zmírňování utrpení plynoucího ze stáří, nemoci či 
postižení a těžké sociální situace

K naplnění svého poslání Domov zajišťuje: 

Sociální a zdravotní služby ve vlastních zařízeních (přechodné a 
trvalé pobyty v Domově pro seniory a provoz denního stacionáře)

Osobní asistenci (sociální a ošetřovatelská péče v bytech klientů)

Rehabilitaci, ergoterapii, fyzioterapii, aktivizační a kulturní programy 
pro klienty i seniory z okolí

Sociální poradenství pro seniory a širokou veřejnost


