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A

Úvod a východiska, regulatorní rámec elektromobility

B

Projekt Elektromobilita ČEZ

C

Závěry

PO ROCE 2015 SE V RÁMCI ČESKÉ REPUBLIKY
OČEKÁVÁ VÝZNAMNÉ NAVÝŠENÍ VELIKOSTI TRHU S
ELEKTROMOBILY…
Základní scénář bez opatření k podpoře elektromobility
(lehká vozidla, tisíce ks)

Vozový
park

Podíl na
prodejích
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…COŽ MŮŽE VYVOLAT POTŘEBU VEŘEJNÉ DOBÍJECÍ
INFRASTRUKTURY V ODPOVÍDAJÍCÍ HUSTOTĚ A
DOSTUPNOSTI
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ELEKTROMOBILITA BUDE S DALŠÍMI PALIVY VE
STŘEDNĚDOBÉM HORIZONTU KOEXISTOVAT – JEJÍ
VYUŽITÍ BUDE SPECIFICKÉ A RELATIVNĚ SAMOSTATNÉ

EV: čistý elektromobil, PHEV: Plug-In Hybridní vozidlo
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Zdroj: Analýza Roland Berger

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN ČISTÁ MOBILITA JE PRVNÍM
STRATEGICKÝM DOKUMENTEM ČR NA TOTO TÉMA
Cíle NAP CM:



zajistit snížení emisí škodlivin z dopravy, zejména ve městech,



zajistit snížení závislosti na kapalných palivech, diverzifikaci zdrojového mixu a vyšší
energetickou účinnost v dopravě,



zajistit připravenost ČR na implementaci směrnic a strategií EU,



podpořit a rozvíjet český průmysl

NAP CM popisuje východiska (legislativní rámec, predikce v oblasti dopravy, očekávaný vývoj
technologií) i očekávaný vývoj rozvoje čisté mobility v ČR. Čistá mobilita je v kontextu NAP vnímána
jako užší kategorie, primárně jde o podporu využití CNG, elektromobility a částečně i vodíku v silniční
dopravě.
NAP definuje rámcové cíle k roku 2020 a specifikuje opatření, která mají napomoci k jejich dosažení.
V případě elektromobility jde o:
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Páteřní síť: 500 DC rychlodobíjecích bodů (= 500 DC rychlodobíjecích stanic) o výkonu nejméně
40 kW



Zahušťovací síť: 800 AC normálních dobíjecích bodů (= 400 AC stanic, každá má dvě nezávislé
zásuvky) o výkonu do 22 kW výkonu na dobíjecí bod
(pozn.: v případě bodů do 22 kW může být místo AC použita i DC technologie)

PŘEHLED NAVRŽENÝCH OPATŘENÍ NAP CM
Mix opatření různého typu, např.



investiční podpora výstavby infrastruktury,



podpora pořízení vozidel na alternativní pohon (podnikatelské subjekty, veřejná sféra,
MHD),



úlevy z placení poplatků souvisejících s provozem vozidla pro vozidla na alternativní pohon,



využití pruhů pro autobusy, zvýhodněné parkování



podpora výzkumu a vývoje, vzdělávání a propagace

Realizace opatření jde napříč resorty (odpovědnost MPO, MŽP, MMR, MF a dalších), některá z
opatření jsou v jurisdikci jiných subjektů (např. města, obce).

Lze očekávat, že koncepční uchopení na úrovni ČR může motivovat k přípravě krajských koncepcí,
případně podpořit jednotlivá města a obce k přijímání podobných opatření.
Elektromobilita je součástí agendy „Smart City“, která nabývá na pozornosti a zájmu.
Klíčové bude zachování „momentu“ zejména v implementační fázi.
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VÝSTAVBA A PROVOZ DOBÍJECÍ INFRASTRUKTURY JE
(BUDE) OVLIVNĚN IMPLEMENTACÍ SMĚRNICE O
ZAVÁDĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO ALT. PALIVA
Dobíjecí infrastruktury se přímo týká směrnice 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění
infrastruktury pro alternativní paliva, která musí být do národních legislativ implementována do
18.11.2016. Specifikuje požadavky a povinnosti při výstavbě a provozu dobíjecích stanic, zejména:


Povinný EU standard (Mennekes pro AC, Combo II pro DC)



Požadavky na transparentnost a nediskriminační přístup vůči zákazníkům, kteří stanice
využívají (jednorázové platby, interoperabilita)



Evidence a zveřejňování

V ČR bude implementováno primárně novelou Zákona o pohonných hmotách (částečně i NAP
CM) - gesce MPO.
Nová legislativa posunuje věci kupředu, ale některé věci jsou předmětem diskusí:
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Samotná směrnice v některých ohledech „zastarala“



Některé definice nejsou šťastné (nepomáhá tomu ani ne příliš povedený český překlad)



Standardizace je vítaná, ale je otázka, nakolik je (v tuto chvíli) účelná všude (problematika
stanic, které nebudou využívány jako veřejné).

PROBLEMATIKA DOBÍJECÍCH STANDARDŮ JE
DŮLEŽITÁ ZEJMÉNA U VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY,
KDE LZE OČEKÁVAT POPTÁVKU PO UNIVERZÁLNÍ
KONEKTIVITĚ
Evropské standardy již jsou
definovány legislativou (povinně od
18.11.2017):

Další standardy vozidel, která jsou v
provozu v ČR (Evropě):

DC dobíjení

AC dobíjení
(na straně vozidla i
dobíjecí stanice)

DC dobíjení

IEC 62196-3
Tzv. Combo II

IEC 62196-2
Tzv. Mennekes

JEVS G105
Tzv.
ChaDeMo

AC dobíjení (na
straně vozidla)

SAE J1772
Tzv. Yazaki

Samostatnou kapitolou jsou vozy firmy Tesla, které mají pro DC dobíjení u svých stanic (TESLA
Supercharger) specifický standard. Vzhledem k tomu, že se jedná o proprietární řešení,
budované společností TESLA pouze pro své zákazníky, není při úvaze o dobíjecí infrastruktuře
relevantní.
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ELEKTROMOBILITA ČEZ JE NEJVĚTŠÍM
ELEKTROMOBILNÍM PROJEKTEM NEJEN V ČR, ALE
I VE STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPĚ
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Více než 35 elektromobilů Dohromady
najezdily již více než 1 000 000 km



Téměř 70 veřejných dobíjecích stanic v
provozu (z toho 23 rychlodobíjecích),
cílem je vytvořit páteřní síť
rychlodobíjecích stanic po celé ČR.



Partnerství s devíti předními světovými
automobilkami. Další partnerství jsou v
jednání.



Projekt Elektromobilita ČEZ čítá už více
než 50 partnerů z řad komerčních
společností, ministerstev a municipalit.



Připravuje se rozšíření nabídky produktů
v oblasti elektromobility nabízených ve
spolupráci s dalšími subjekty Skupiny
(ČEZ ESCO, ČEZ Prodej)

12x

1x

1x

5x

5x

1x

1x

2x

TĚŽIŠTĚM PROJEKTU ELEKTROMOBILITA ČEZ JE
(VEŘEJNÁ) DOBÍJECÍ INFRASTRUKTURA, POSTUPNĚ
ALE CHYSTÁME EXPANZI DO DALŠÍCH OBLASTÍ
Projekt elektromobilita ČEZ

Vozidla

Baterie

Elektřina

Veřejné
dobíjecí
stanice

Poskytování
služby
elektromobility

Nové služby a produkty
(součást komplexních nabídek
řešení pro domácnosti, firmy, v
rámci „Smart City“ konceptů
atd.):
 Domácí dobíjení
 Firemní dobíjení
 Infrastruktura pro e-taxi, esharing

?

…

Dodávka elektřiny
 Core business ČEZ
 Dodatečné investice
nejsou třeba

Veřejná dobíjecí infrastruktura
 Výstavba dobíjecích stanic
pro uživatele služby
„Elektromobilita“
 Atraktivní lokality
 Vhodná technologie
 Tvorba dlouhodobé hodnoty

10

Poskytování služby
„Elektromobilita“
 Interface s uživateli
elektromobilů
 Nabídka produktů
 Pohodlná fakturace

Spolupráce s:
ČEZ ESCO
ČEZ Prodej

AMBICE ČEZ V OBLASTI VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY
BUDE OVLIVNĚNA PODOBOU VEŘEJNÉ PODPORY


Vzhledem k tomu, že výstavba sítě dobíjecích stanic se v této fázi rozvoje trhu nevyplácí, resp.
je zatížena vysokými riziky, je logické, že je (bude) i v návaznosti na NAP CM stimulována
veřejnou podporou.



ČEZ bude v souladu se strategií projektu Elektromobilita ČEZ pokračovat v budování sítě
zejména rychlodobíjecích stanic tempem několika desítek stanic ročně, nicméně v případě
veřejné podpory jsme připraveni ambice odpovídajícím způsobem navýšit.



Z pohledu veřejné podpory na výstavbu sítě veřejných dobíjecích stanic jsou pro ČEZ zajímavé
následující zdroje:
1)

2)
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CEF – Connecting Europe Facility


Výstavba DC rychlodobíjecích stanic podél hlavních silničních tahů (TEN-T
koridory)



Čekáme na finalizaci smlouvy s Evropskou komisí pro podporu pilotu ČEZ v
rozsahu ca 40 DC stanic

Operační program Doprava II


Program podpory v souladu s cíli NAP (páteřní + zahušťovací síť)



Detaily Programu ani Výzvy v tuto chvíli nejsou k dispozici (notifikace EK)

VÝSTAVBA SÍTĚ VEŘEJNÝCH DOBÍJECÍCH STANIC JE O
HLEDÁNÍ OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ PRO ČASTO
PROTICHŮDNÉ POŽADAVKY

Zákazník

Provozovatel

Cena za dobíjení

Co nejmenší, ideálně zdarma

Co nejvyšší, aby byl provoz komerčně atraktivní

Typ

Co nejrychlejší, aby bylo dobíjení co
nejkratší

Takový, který zajistí optimální využití a dostupnost

Počet / hustota

Co nejvíce

Tolik, aby zajistily komerčně atraktivní provoz

Standard dobíjení

Takový, kterým dobiji své auto, ostatní
standardy mne nezajímají

Řešení, které umožní obsluhu co nejvíce zákazníků
za co nejnižších nákladů
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FAKTORY KLÍČOVÉ PRO ÚVAHU O ROZVOJI
VEŘEJNÉ SÍTĚ DOBÍJECÍCH STANIC
1.
Bezpečný
dojezd a
expozice
lokalit

7.
Nájem a
agenda
partnerství

6.
Náklady

Síť
veřejných
dobíjecích
stanic ČEZ

5.
Přípojka
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2.
Adekvátní
čas dobíjení

4.
Kolik stanic
jakého typu

3.
Riziko
čekání vs.
riziko
nevyužití

JAK BY TEDY INFRASTRUKTURA VLASTNĚ MĚLA
VYPADAT? A KOLIK BUDE DOBÍJET STÁT?
Při úvahách o ekonomice provozu dobíjecí infrastruktury je třeba pracovat s některými předpoklady
nebo specifiky:
1)

Trh „elektromobility“ ještě v tuto chvíli neexistuje

2)

Infrastruktura musí v zárodečném období trh předběhnout, tj. budoucí výnosy musí zaplatit
počáteční investici

3)

V tuto chvíli neznáme, jen odhadujeme chování typického masového zákazníka.

4)

Penetrace elektromobilů zřejmě nebude v čase ani geograficky plynulá

5)

Vzorce chování uživatelů se mohou v čase měnit

6)

V počátku riziko rychlého morálního zastarávání infrastruktury

V dlouhodobém pohledu musí být elektromobilita komerčně atraktivní pro všechny články řetězce –
výrobce vozidel, provozovatele infrastruktury i zákazníky.
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HLAVNÍ DRIVERY DLOUHODOBÉHO BUSINESS CASE
PROVOZOVATELE DOBÍJECÍ INFRASTRUKTURY

VÝNOSY

1 Projekce trhu EV/PHEV

2 Cena služby elektromobilita
e-Mobility fee

140,000

120,000

e-Mobility fee

THE GOVERNMENT
BUYS IN SCENARIO

3,941
100,000

3,941
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80,000
THE RISING OIL
PRICE SCENARIO
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Infrastructure

TCO

215

Electricity

city

3 Náklady na dobíjecí
infrastrukturu

6,481

3,391

THE DOWNSIZED
MOBILITY SCENARIO

0
2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

€

150

337 Electri-

TCO
less
electricity

20,000

NÁKLADY /
INVESTICE

6,845

Infrastructure

TCO

60,000

40,000

6,845

ICE
(B Seg.)

EV

TCO
less
electricity

ICE
(D Seg.)

PHEV

4 Rozvoj sítě dobíjecích stanic

NÁKLADY NA VÝSTAVBU DOBÍJECÍ
INFRASTRUKTURY OVLIVŇUJE ŘADA FAKTORŮ
Připojení na síť/distribuční soustavu:

 Zemní a výkopové práce
 Poplatky za připojení na distribuční síť
Technologie a funkcionalita:






Typ dobíjecí stanice (ultrarychlá, normální / domácí)
Sběr dat a komunikace (IT back-end)
Platební systém a doplňkové funkce
Údržba a servis

Služby zákazníkům:

 Vizualizace (parkovací stání, navigace…)
 Péče o zákazníky (help line, www stránky…)
Administrativní procedury / poplatky
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TYPY DOBÍJECÍCH STANIC A MODELY DOBÍJENÍ – NE
KAŽDÝ TYP DOBÍJECÍ STANICE DÁVÁ SMYSL VŠUDE
V praxi lze dobíjecí stanice členit do dvou základních skupin:


Rychlodobíjecí (vysoce výkonná) stanice: dobíjecí stanice, která umožňuje přímou dodávku
elektřiny do elektrického vozidla o výkonu vyšším než 22 kW (stejnosměrné – DC).



Normální dobíjecí stanice: dobíjecí stanice, která umožňuje přímou dodávku elektřiny do
elektrického vozidla o výkonu do 22 kW (střídavé – AC i stejnosměrné - DC)

Rychlodobíjecí
stanice (DC)
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Normální dobíjecí stanice (AC i DC))

RYCHLODOBÍJECÍ STANICE ČEZ
Rychlodobíjecí stanice ČEZ jsou vybaveny třemi standardy dobíjení a
umožňují tak dobití libovolného elektromobilu:
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NORMÁLNÍ DOBÍJECÍ STANICE ČEZ

Normální dobíjecí stanice ČEZ jsou vybaveny
dvěma zásuvkami (umožňují dobíjení dvou aut
nezávisle na sobě)
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TYPICKÝ PRŮBĚH DOBÍJECÍHO VÝKONU U
STANICE O ŠPIČKOVÉM VÝKONU 50 KW (DC)

Zdroj: ABB

Pro DC dobíjení je tento průběh typický – maximálního výkonu stanice je využito jen po poměrně
krátkou dobu (50-40 kW 6 minut).
Průběh je důležitý pro úvahy o instalaci více stanic na jednom místě (jak nastavit kapacitu příkonu). Jak
velká je pravděpodobnost, že se sejdou dvě identická dobíjení a dojde k souběhu dobíjení na úrovni
2x50 kW?
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DOSAVADNÍ ZKUŠENOSTI Z VÝSTAVBY A
PROVOZU DOBÍJECÍCH STANIC
 Při výstavbě dobíjecích stanic se nejvíce potýkáme s kontraktací pozemků. Dlouhodobý
business model v elektromobilitě vyžaduje dlouhodobé nájemní vztahy.

 Přístup stavebních úřadů není jednotný. Povolovací procesy jsou často zdrojem průtahů.
 V dlouhodobém horizontu roste význam provozních nákladů sítě stanic, který bude zřejmě vyšší
(možná i výrazně) než samotná instalace stanic. Není ani tak těžké stanici postavit, ale udržet ji
dlouhodobě v bezproblémovém provozu.

 Dnešní businessová rozhodnutí jsou zatížena vysokou mírou nejistoty a rizika, zejména v
oblasti regulace.

 Je potřeba dalších úprav v regulatorním prostředí, např. při zneužívání vyhrazených stání.
 Návratnost investice (dosažení kladného NPV) do sítě dobíjecích stanic je za současných
podmínek kolem 10 let – v této fázi rozvoje trhu je záporné nejen NPV, ale i Cash Flow.

 Při dimenzování sítě je klíčová vytíženost stanic. Ekonomicky jde o optimální rovnováhu mezi
počtem stanic (tj. náklady) a počtem obsloužených zákazníků (výnosy)

 Instalace více stojanů bude na atraktivních místech bude nutností. Jak optimálně dimenzovat
příkon v takové lokalitě? Jak se bude vytížení měnit v čase?

 S rostoucím zájmem o elektromobilitu poroste potřeba roamingu a interoperability více
provozovatelů. Zřejmě poroste význam mobilních aplikací a plateb – těžko ale v tuto chvíli
odhadnout, jaký bude preferovaný model (subscription vs. pay-per-use).
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ZKUŠENOSTI ZE ZAVÁDĚNÍ ELEKTROMOBILŮ A Z
JEJICH PROVOZU
 Ekonomika elektromobilu je založena na TCO analýze, je nutné kalkulovat náklady komplexně,
klíčové jsou následující parametry:






Náklady na pořízení
Náklady na provoz (palivo)
Náklady na údržbu a servis
Zůstatková cena elektromobilu

 Z logiky kalkulace TCO se elektromobil vyplácí tím více, čím kilometrů se s ním najezdí – pokud
nekalkulujeme dobíjení v průběhu dne (rychlodobíjení), tak jde o průměrné denní nájezdy co nejvíce
se blížící nájezdu na jedno dobití

 Zásadní je vliv zůstatkové ceny – vzhledem k neexistenci (malé hloubce) sekundárního trhu je
obtížné mít k dispozici robustní data

 Stejný problém je i u dat za údržbu a servis (kde je business dealerů / prodejců?)

 Zavádění elektromobilů do fleetu není jen o prosté obnově, ale adekvátním managementu fleetu
(vhodné nasazení zvyšuje potenciál penetrace) – jakou mám motivaci vozidla provozovat?

 Fleetové dobíjení zpravidla není problematickou položkou (lze řešit relativně jednoduše a pokud není
vyžadováno DC rychlodobíjení i levně)
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Tomáš Chmelík
Manažer útvaru Čisté technologie
Projektový manažer /E/mobilita
tomas.chmelik@cez.cz
+420 606 666 148

WWW.ELEKTROMOBILITA.CZ
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