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JSME VÝZNAMNÝM HRÁČEM NA TRHU 
ENERGETICKÝCH ÚSPOR  

28 000 

zákazníků 

15 dceřiných 

společností 

1 800 

zaměstnanců 

Tržby v roce 2017: 

meziroční nárůst 

33 % 
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Díky našemu širokému portfoliu služeb… 

…s možnostmi inovativních technologií 

Elektromobilita Bateriové 

systémy 

Měnírny 

ENERGETICKÉ  

PORADENSTVÍ  

A MANAGEMENT 

VÝSTAVBA 

ENERGETICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

PROVOZOVÁNÍ A 

SERVIS 

ENERGETICKÝCH 

ZAŘÍZENÍ 

TECHNICKÁ SPRÁVA 

BUDOV 

RENOVACE A PROVOZ  

OSVĚTLENÍ 

SPOLUPRÁCE S ČEZ ESCO PŘINÁŠÍ STABILNÍ 
PARTNERSTVÍ A ODBORNOU ZNALOST 

ENERGETICKÉ  

ÚSPORY 
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ČEZ BUDUJE NEJVĚTŠÍ SÍŤ VEŘEJNÉHO 
DOBÍJENÍ V ČR
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DOBÍJECÍCH STANICE PRO ELEKTROMOBILITU 

Dobíjecí infrastruktura  
• Rychlodobíjecí stanice na hlavních tazích 

zařazených do sítě TEN-T 

• Prioritně ve městech a na čerpacích stanicích 

• Doplňkově stanice normálního dobíjení na 

vybraných místech měst a na páteřních 

meziměstských silnicích  

 

Dobíjecí stanice 

(AC) 

Rrychlodobíjecí 

stanice (DC) 

v provozu 60 70 

v přípravě 100 180 
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DODÁVKA ELEKTROMOBILŮ PRO DOPRAVNÍ PODNIK PRAHA 

Dodávka flotily 

10 

referentských 

vozů 

Vozy určeny pro 

služební jízdy 

zaměstnanců po 

městě 

Vozy poskytnuty 

formou 

operativního 

leasingu 

Leasing 

poskytnut 

na 36 měsíců 

Ohraničený roční 

nájezd 15 000 

km na jeden 

elektromobil 



NABÍDKA PRO PROVOZOVATELE 
ELEKTROBUSOVÉ DOPRAVY 
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Nabídka pro 

provozovatele 

elektrobusové 

dopravy 

1 

2 

3 

Připojování / provozování dobíjecí infrastruktury 

• Připojování „na klíč“ + dodatečné služby (např. regulace 1/4h maxima) 

• Zajištění provozních služeb spojených s dobíjením (servis, revize, opravy 

dobíjecích a trafostanic, dispečerské služby vzdáleného dohledu, apod.) 

• Možnost realizace formou provozování, tzn. neinvestičně  

Druhotné využití trakčních baterií po skončení jejich životnosti 

• Úspory nákladů (bez nutnosti recyklačního poplatku), resp. dodatečné 

výnosy (prodej odepsaných trakčních baterií) 

• Bez nutnosti řešit způsob a zajištění recyklace trakčních baterií 

Komodita + flexibilita 

• Snížení provozních nákladů na EE pomocí snižování odchylky u 

obchodníka 
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REFERENCE Z OBLASTI INFRASTRUKTURY DOBÍJECÍCH STANIC EBUSŮ 

Dobíjecí infrastruktura ARRIVA Třinec 
• Kompletní zasíťování a připojení areálu dobíjecích 

stanic  

• Regulace ¼ h maxima, služba provozování DTS 

• Dodávka EE  a tarifní optimalizace 

• Pilotní nasazení řízení flexibility 

Dobíjecí infrastruktura ARRIVA Nový Jičín 
• Kompletní zasíťování a připojení areálu dobíjecích 

stanic  

• Omezení nabíjecího výkonu podle spotřeby areálu a 

omezení ¼ maxima  

• Dodávka EE  a tarifní optimalizace 
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REFERENCE Z OBLASTI INFRASTRUKTURY DOBÍJECÍCH STANIC EBUSŮ 

Dobíjecí infrastruktura ARRIVA Trutnov 
• Kompletní zasíťování a připojení areálu dobíjecích 

stanic  

• Dodávka RDS 150 kW CCS-2 (Combo 2) 

• Služba provozování (5 let) a služba next business 

day 

• Dodávka EE  a tarifní optimalizace 

 

Dobíjecí infrastruktura DP Olomouc 
• Posílení výkonu trafostanice 

• Montáž rozvaděče kompenzace a rozvaděče pro 

nabíjení elektrobusu 



NABÍDKA PRO PROVOZOVATELE PEVNÝCH 
TRAKČNÍCH ZAŘÍZENÍ 
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Nabídka pro 

provozovatele 

pevných 

trakčních 

zařízení 

Technologické celky měníren 

• Modernizace technologických celků  AC i DC části a to i za plného 

provozu měnírny 

• Realizace související stavební činnosti při rekonstrukcích měníren 

• Řešení vlastní spotřeby měnírny 

1 

2 

3 

Stacionární zásobník rekuperované energie 

• Principem je zefektivnění využití rekuperované energie ve 

stacionárním zásobníku na měnírně 

• Cílem je stabilizace parametrů trakční sítě, vyšší míra využití 

rekuperace a nižší náklady 

• Řešení vč. financování např. formou EPC kontraktu 

Připojování / provozování dobíjecí infrastruktury 

• Dodávka a připojení dobíjecích stanic elektrobusů 

• Zajištění provozních služeb spojených s dobíjením  

• Dodávka EE a tarifní optimalizace 



11 

REFERENCE Z OBLASTI TRAKČNÍHO NAPÁJENÍ 

Rekonstrukce Měnírny Bělehradská (ve sdružení s OHL ŽS) 
• Napájí 6 úseků tramvajových tratí  

• Průběh stavby za plného provozu, veškeré odstávky a přepojování se uskutečňovaly pouze v nočních 

hodinách a o víkendech 

• Výměna trakčního usměrňovače U1, U2 a bloku technologie rozvodny DC 660 V 

• Náhrada celého systému vlastní spotřeby měnírny a rekonstrukce systému dálkového řízení technologie 

• Výměna veškeré silové DC kabeláže 

• Změna ovládacího napětí ze 48 V na 24 V 



Děkuji za pozornost! 

 

O Vaše energetické potřeby se rádi postaráme 

ŠETŘETE SVOU ENERGII 


