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Elektromobilita a ČEZ 
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Co se děje na trhu 

1) Klesá cena baterií 

2) Veřejné dobíjení je dostupnější 

3) Prodlužuje se dojezd elektromobilů 

4) Stát elektromobilitu podporuje 

ELEKTROMOBILITA PŘESTÁVÁ BÝT 
OKRAJOVÝM TÉMATEM 
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Proč pořídit elektromobil již nyní 

a) Ekonomicky se vyplatí 

b) Je to ekologické (emise, hluk) 

c) Odliší Vás to od konkurence 



INVESTICE VÝROBCŮ AUTOMOBILŮ 
STARTUJÍ TRH S ELEKTROMOBILY 
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Elektromobilita v ČR a ve světě 

 ČR: Do roku 2020 uvolní vláda 1 mld. Kč na výstavbu 500 DC a 400 AC dobíjecích stanic 

 Škoda Auto: 25% prodaných vozů bude elektrických do roku 2025    

 Volkswagen: Investice 3 mld. EUR v posledních 5 letech (do roku 2022 to bude trojnásobek) 

 General Motors: Investice 4 mld. USD do rozvoje elektromobility 

 Čína: 12% prodaných aut jednotlivých automobilek musí být elektrovozidla do roku 2020, podpora >5mld. USD) 
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Pokles ceny baterie a očekávaný vývoj prodeje elektromobilů v ČR 

Zdroje: NAP Čistá mobilita (MPO), LEEF Technologies 
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PROVOZ ELEKTROMOBILU MÁ SVÁ 
SPECIFIKA OPROTI VOZIDLŮM  
SE SPALOVACÍM MOTOREM 
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Dojezd na jedno* 

„natankování“  
600 km 400 km 200 km 

Doba tankování 5 min 5 min 
20-30 min (rychlodobíječka DC) 

4-8 hodin (dobíječka AC) 

Počet veřejných 

dobíjecích stanic v ČR 
4000 500 100 

Provozní specifika nižší výkon 

vysoká akcelerace, 

nižší hlučnost, 

ekologické dopady 

Legislativní specifika platba silniční daně 
bez silniční daně,  

omezené možnosti parkování 

bez silniční daně,  

zvýhodněné parkování na 

modrých zónách 

Ekonomika 

nižší pořizovací cena, 

nákladný provoz, 

vyšší náklady na údržbu 

vyšší pořizovací cena, 

levnější provoz, 

vyšší náklady na údržbu 

vyšší pořizovací cena, 

levný provoz, 

nízké náklady na údržbu 

Vhodné užití 
nepravidelné jízdy na větší 

vzdálenost 

nepravidelné jízdy na větší 

vzdálenost 

časté jízdy na menší  

vzdálenost 

* Konzervativní hodnoty dojezdů  

 



ELEKTROMOBILITA MÁ VÝRAZNÝ 
ENVIRONMENTÁLNÍ PŘÍNOS 
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Elektromobily jsou lokálně bezemisní (výrazně zlepšují životní prostředí ve městech) 

Omezení emisí 

oxidu uhličitého 

Omezení emisí 

oxidu dusíku 
Omezení hluku 

Ekologická 

recyklace 

až 100% až 100% až 20% 

Asi 50% při spotřebě 

elektřiny ze sítě, 100% při 

spotřebě elektřiny 

vyrobené z OZE 

V elektrárnách dochází k 

efektivnímu zachycení 

emisí, OZE ani 

elektromotory emise 

nevypouští 

K nejvýraznějšímu 

omezení dochází při 

nižších rychlostech 

Zatím se z ekonomických 

důvodů nerecykluje lithium, 

ostatní složky jsou 

recyklovány 



PŘI NÁJEZDU OD 30 000 KM/ROK SE 
ELEKTROMOBILY VYPLATÍ 
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Investiční náklady 

 Kupní ceny elektromobilů jsou o desítky 

procent vyšší než ceny aut se 

spalovacími motory, také operativní 

leasing je dražší 

 Při pořízení elektromobilů je třeba do 

investičních nákladů zahrnout také 

nákup a instalaci dobíjecích stanic 

(AC řádově desítky tis. Kč, DC řádově 

stovky tis. Kč) 

Provozní náklady 

 Palivové náklady elektromobilů jsou 

na úrovni 20-30% nákladů 

spalovacích motorů 

 Servisní náklady elektromotoru 

dosahují výše 50% běžných servisních 

nákladů 



Manažerský Osobní Užitkový 

příklad  

vozu 

TESLA MODEL S VW e-Golf NISSAN e-NV200 

dojezd* 430 km 300 km 170 km 

baterie 85 kWh 36 kWh 24 kWh 

NABÍDKA ELEKTROMOBILŮ JE JIŽ 
DOSTATEČNĚ ŠIROKÁ 

8 * Dojezd udávaný výrobci se v realitě může lišit podle způsobu řízení, využívání rekuperace či topení  

 

Vývoj v blízké budoucnosti 

 Průběžné zvyšování kapacity baterie (nově 100 kWh u Modelu S) 

 Vstup dalších výrobců na trh (např. Škoda) a další pokles cen 

 Nabídka větších užitkových dodávek (např. Iveco Daily Electric)   

Škoda Vision E Iveco Daily Electric 

 Na českém trhu se dnes prodává okolo 20 typů elektromobilů ve třech kategoriích 



Wallbox AC Stojan AC Stojan DC 

typ 

dobíječky 

čas 

dobíjení* 
8 hodin 4 hodiny 20 minut 

výkon 3,6 kW 22 kW 50 kW 

vstup 230V / 1x16A 400V / 3x32A 400V / 3x125A 

konektory 

dobíječky 

AC/DC 

DOBÍJET JE MOŽNÉ CELOU NOC ALE 
DÁ SE ZVLÁDNOUT I ZA 20 MINUT 

9 * Uvažujeme dobití 80% kapacity 24kWh baterie s 6,6 kW palubní dobíječkou, u stojanu AC je pro rychlost dobíjení limitující výkon palubní dobíječky 

 

Vývoj v blízké budoucnosti 

 Zvýšení rychlosti dobíjení (již se testují 150 kW dobíječky, 350 kW bude následovat) 

 Indukční dobíjení (automobilky s ním již počítají u nově vyvíjených vozů) 

DC 150 kW (Siemens) 

CHAdeMO CCS Type 2 Síť. zásuvka 



ČEZ BUDUJE NEJVĚTŠÍ SÍŤ 
VEŘEJNÉHO DOBÍJENÍ V ČR 
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dobíjecí stanice 

(AC) 

rychlodobíjecí 

stanice (DC) 

v provozu 50 30 

v přípravě 25 80 

v provozu do 

roku 2020 
200-300 

Budování veřejné dobíjecí infrastruktury ČEZ bude výrazně akcelerovat 

 Výstavba několika stovek stanic do 5 let 

 Hustá dobíjecí síť prioritně ve městech i na páteřních meziměstských silnicích  

 Přehledný a uživatelsky přívětivý platební systém s dodatečnými funkcionalitami pro pohodlné dobíjení 

našich zákazníků 

 V instalaci a provozu dobíjecích stanic jsme v ČR ze všech nejdále  

Současná veřejná dobíjecí síť ČEZ 



ÚVAHA O PROVOZU 
ELEKTROMOBILNÍHO FLEETU JE 
SPOJENA S ŘADOU OTÁZEK  
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1) Jaký typ elektromobilu vybrat?  

• Jaký je reálný dojezd? 

• Bude se muset změnit způsob využívání aut? 

• Jaký je komfort užívání vozů? 

2) Jak postupovat při obměně fleetu? 

• Jaká jsou kritéria z hlediska vhodnosti přechodu na 

elektromobil? 

• Je lepší vyměnit celý fleet najednou nebo obměnu 

fázovat? 

3) Je lepší koupě nebo operativní leasing? 

• Jaké jsou výhody vůz vlastnit? 

• Jaké jsou výhody operativního leasingu? 

• Má toto rozhodnutí efekt na dotační možnosti? 

4) Jak vyřešit dobíjení elektromobilů? 

• Vyplatí se investovat do dražších rychlodobíječek? 

• Musí mít každý elektromobil svoji dobíječku? 

• Jak komplikovaná je instalace dobíječek a jaká 

povolení je třeba obstarat? 

• Utáhne aktuální jistič instalaci víc dobíjecích stanic 

nebo bude třeba zvýšit rezervovaný příkon? 

5) Co obnáší provoz? 

• Bude možné systematicky monitorovat provoz a 

dobíjení jednotlivých aut a stanic? 

• Bude možné přehledně rozúčtovat náklady za 

provoz vozidla? 

• Jak náročná je údržba a servis elektromobilů a 

dobíjecích stanic? 

 Pomůžeme Vám zodpovědět tyto otázky, sestavíme nabídku na míru, zajistíme vozidla i 

instalaci dobíjecích stanic a ušetříme Vám starosti s provozem   
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ELEKTROMOBILITA  

PRO FIREMNÍ FLEETY 



NABÍDKU PŘIPRAVÍME NA MÍRU 
PODLE VAŠICH POTŘEB 
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Administrace dotace 

Elektromobily Firemní dobíjení IT Řešení pro správu fleetu 

 

Dodávka elektřiny Veřejné dobíjení 

3 2 1 

6 5 4 



PŘÍKLADY EKONOMIKY PROVOZU* 
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 TCO (total cost of ownership) zahrnují veškeré náklady spojené s nákupem a provozem fleetu po dobu 5 let 

 Při provozu 10 elektrovozidel s nájezdem 35 tis km/rok je možné uspořit řádově 1 mil. Kč (v závislosti na konkrétním 

řešení)  

* Výpočet slouží pouze pro obecnou ilustraci, rádi vypočteme ekonomiku provozu pro Vaši firmu podle parametrů Vaší firmy 

Nissan Leaf (bez dotace) 

Nissan Leaf (30% dotace na nákup elektromobilů a RDS) 

Škoda Octavia 

Nissan e-MV200 (bez dotace) 

Nissan e-MV200 (80% dotace na DS/RDS) 

VW Caddy Maxi 

Příklad 1 

• Nákup 10 osobních elektromobilů Nissan Leaf 

• Nákup dobíjecích stanic: 2 x DC 

• Referenční vůz: Škoda Octavia 

Příklad 2 

• Operativní leasing 10 elektromobilů Nissan e-NV200 

• Nákup dobíjecích stanic: 2 x DC, 5 x AC 

• Referenční vůz: VW Caddy Maxi 



V PRVNÍM KROKU SESTAVÍME 
NABÍDKU PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ 
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A Požadavky na vůz 
 Transport lidí/zboží 

 Jízdní komfort/PR 

B Požadavky dobíjení 
 Denní počet provozních 

hodin vozidel 

 Možnosti parkování 

 Dostupný příkon 

 Dobrá cena, při větším počtu... umíme řešit s Vaším 

poskytovatelem vozidel  

 Pomůžeme Vám vybrat vhodnou variantu financování 

(nákup x operativní leasing) 

 Zajistíme polepy vozů dle Vašeho přání 

 

 

 Navrhneme Vám optimální počet a typ dobíjecích stanic 

 Vytvoříme projektový plán pro instalaci včetně 

vypořádání legislativních požadavků  

Zašleme Vám podrobnější seznam otázek pro přípravu a indikativního nacenění,  

zároveň provedeme posouzení technických možností instalace dobíjecích stanic ve Vaší firmě 
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DĚKUJEME ZA POZORNOST 

Tomáš Chmelík 

Projektový manažer /E/mobilita 

tomas.chmelik@cez.cz 


