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Odborná konference 

Efektivní elektromobilita v organizacích II  

Jak účelně a hospodárně realizovat projekty osobních a 
užitkových elektromobilů 

TERMÍN: úterý 3. října 2017 od 9:00 hodin 

MÍSTO: GreenPoint, Praha 10, www.kc-greenpoint.cz  

______________________________________________________________ 
 
Pod záštitou:                       Odborný garant:  

                    
 
Hlavní partner:       
                            

 
 
 
Partneři: 
                                                  
 
Program konference*: 

8:15 Prezence účastníků, pozvání na kávu 

9:00 Zahájení 
Ing. Jakub Slavík, MBA, odborný garant a moderátor konference  
 
9:10 
Ing. Ondřej Tomšej, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Podpora elektromobility pro podnikatelské subjekty (OP PIK) 

Mgr. Jaroslav Kepka, Ministerstvo životního prostředí ČR 
„Podpora elektromobility z pohledu MŽP“ 

Mgr. Jan Bezděkovský, Ministerstvo dopravy ČR: 
Podpora rozvoje čisté mobility ze strany Ministerstva dopravy 

Ing. Jakub Slavík, MBA, odborný garant konference 
„Bezemisní městská logistika a evropský projekt FREVUE“ 
 
Ing. Pavlína Šiknerová, ČSOB Leasing 
„Elektrokredit - Vaše příležitost k financování vozů s alternativním pohonem“  

11:15 – 12:00 Přestávka s občerstvením 

12:00 
Ing. Tomáš Chmelík PhD., ČEZ 
„Výstavba veřejné dobíjecí infrastruktury v rámci Projektu /E/MOBILITA ČEZ“ 

Ing. Miroslav Kuželka, ABB 
„Nabíjecí infrastruktura v ČR pro osobní a městskou hromadnou dopravu“ 

Ing. Veronika Svobodová, Nissan 
„EV Novinky Nissan“ 

Ing. Václav Zikmund, Toyota 
„Hybridní mýty a omyly“ 

14:40 Předvedení vystavených elektromobilů 

17:00 Ukončení konference 

*změna programu vyhrazena 

Vystavené elektromobily: 

Prezentace budou zveřejněny do 
5. října 2017 na portále 
www.smartcityvpraxi.cz, o čemž 
budou registrovaní účastníci 
konference informováni e-mailem. 

http://www.smartcityvpraxi.cz/
http://www.proelektrotechniky.cz/
http://www.kc-greenpoint.cz/
http://www.smartcityvpraxi.cz/
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Před konferenčním centrem uvidíte a vyzkoušíte: 
 
Osobní i užitkové vozy Nissanu:  
užitkový vůz Nissan eNV200 (foto vpravo) a nový Nissan Leaf 
                             
TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID (foto vpravo) 
Toyota byla první společností, která světu představila technologii Plug-in 
Hybrid. V letošním roce uvedla model druhé generace, který v sobě 
kombinuje všechny výhody hybridního vozu a dlouhý dojezd na elektřinu. 
Ten nyní činí až 50 km, přičemž maximální rychlost jízdy se samotným 
elektromotorem může dosahovat až 135 km/h.          
               
Užitkový vůz společnosti Eurogreen Goupil G5 Lithium             
Goupil G5 Lithium (foto vpravo) je kompaktním užitkový vůz, který je 
určen pro víceúčelové aktivity, jako jsou např.: sběr odpadu, čištění ulic, 
parků, zahradní údržba apod. Elektrický pohon je ideálně uzpůsoben pro 
využití, při kterém pouze zastavíte a pokračujete v jízdě – tzv. STOP&GO. 
Model G5 je ergonomicky vytvořen pro služby zabývající se svozem nebo 
rozvozem. 

 
Mediální partneři: 

 

                              

 

Další aktuální informace o konferenci sledujte na následujícím odkazu: 
http://www.smartcityvpraxi.cz/konference10.php 

http://www.smartcityvpraxi.cz/
http://www.proelektrotechniky.cz/
http://www.smartcityvpraxi.cz/konference10.php
http://www.smartcityvpraxi.cz/konference/10-priusplugin.jpg
http://www.smartcityvpraxi.cz/konference/10-GoupilG5.pdf

