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Organizace nedělají nic. Lidé dělají. 
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Pozor na inženýry zamilované do svých technických 
řešení! 

David Chapman 

The Chartered Institute of Marketing 

 

Samozřejmě že dědeček nemá kapesní hodinky  
poháněné elektřinou. Takový nesmysl si může vymyslit 
jen Saturnin.  

Zdeněk Jirotka: Saturnin 
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Elektrické automobily (1) 
• Elektromobily 

– Bateriový zdroj energie jako jediný 

– Plně bezemisní provoz (lokálně) 

– Dojezd omezený efektivně využitelnou kapacitou 
trakčních baterií 

– Osobní a užitková vozidla pro běžné použití i luxusní 
předměty pro osobní prestiž 

• Plug-in hybridní automobily 
– Bateriový zdroj energie doplněný spalovacím 

motorem 

– Plně elektrický provoz: desítky km 
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Elektrické automobily (2) 
• Palivočlánkové automobily 

– Elektrický pohon 
– Zdrojem energie vodíkový palivový článek kombinovaný s 

trakčními bateriemi (hlavní nebo pomocný zdroj energie) 
– Hlavní výhody: dojezd srovnatelný se spalovacími motory při 

bezemisním provozu 
– Hlavní nevýhody: potřeba plnicí infrastruktury, relativně vysoká 

cena 
– Spolupráce automobilek, plynárenských společností a výrobců 

palivových článků na komercializaci produktu 
– Nástup technické standardizace vodíkové plnicí infrastruktury 
– Zmiňuje NAP ČM; veř. soutěž na analýzu pro MD ČR 
– Mnichov: projekt BeeZero – car sharing 50 vozů Hyundai 
– Nejsou předmětem této konference… 
                                         … ale příští nebo přespříští rok…? 
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Elektrické automobily (3) 
• Ekologické přínosy elektromobilů – emise 

– v místě provozu bezemisní 

– „od jámy po kolo“ cca 50 % emisí oproti spalovacímu 
motoru 

• Ekologické přínosy elektromobilů – hluk 

– motor: významný vliv na celkovou hlučnost při nízkých 
rychlostech, zvláště při rozjezdech na křižovatkách 

– u elektrického pohonu fakticky nehlučný 

• Dynamické jízdní vlastnosti, pohodlné řízení  
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Trh osobních elektromobilů 
• Různé obchodní strategie výrobců 
• Organizace jako hlavní cílová skupina: 

– hromadný nákup vozidel 
– centralizované tankování/nabíjení  
– omezený počet rozhodujících osob 

• Rozmanité důvody pro nákup e-mobilů v organizacích:  
– specifické provozní vlastnosti 
– ozkoušení nových technologií  
– snížení dopadů na životní prostředí 
– ekologické image aj. 

• Žádný z důvodů výrazně nepřevládá 
• Samo ekologické image nebo ekologické uvědomění není 

rozhodujícím důvodem nákupu e-mobilů, ani motivací k 
výrazné změně chování uživatele 

• Elektromobilita často součástí konceptů smart city 
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Trh užitkových elektromobilů 
• Poměrně široká nabídka, ale různá úroveň technologické zralosti 

‒ menší elektrické užitkové vozy = sériové výrobky 
‒ větší elektrické nákladní vozy = prototypy 

• Váhavý přístup některých automobilek – příležitost pro rekonstrukce 
dieselů na e-mobily 

• Dojezd zpravidla není omezující, pomáhají ICT  pro plánování tras 
• Mnohem spíše jsou jako problém vnímány  

– relativně vysoká cena – snaha řešit alternativními obchodními modely 
– nedostatek technického a finančního servisu 
– různá úroveň spolehlivosti (viz výše) 

• Bezemisní městská logistika 
– Ekologie pro město – uspořené emise a hluk z nákladní dopravy 
– Ekonomie pro provozovatele – organizace svozu a rozvozu v centrech měst 

bez omezení 

• Často součástí konceptu smart city 
• FREVUE –  evropský projekt na podporu elektrifikované městské logistiky 
• Greenway (Slovensko) – pronájem užitkových elektromobilů 
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Pořizování a financování e-mobilů 
• Dotace 

– Investiční projekty: ESIF, národní programy 

– Příležitost k zapojení do nadnárodních programů (H2020 aj.) 

– Hlavní výhoda investičních dotací: nenávratná forma – úspěšný 
žadatel zdánlivě získává „něco za nic“ 

– Hlavní nevýhody investičních dotací: množství omezujících 
podmínek (ne vždy vyhovujících zákazníkovi), administrativní 
náročnost, značná míra nejistoty z hlediska výše dotace, 
termínu přidělení i následných korekcí 

• Bankovní nástroje – leasing, alternativní formy 
– Nikdo nepodniká pro ztrátu, ani banky ne 

– Banky ale mají zkušenosti s efektivním řízením peněz 

– Banka je dodavatel jasně vymezených a zákaznicky 
orientovaných služeb 
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CIVITAS doporučuje municipalitám 
(k „alternativním“ pohonům obecně, včetně e-mobility) 

• Jít příkladem – stanovit a realizovat strategii zavádění 
elektrických vozidel ve svých organizacích 

• Sdružovat se s jinými městy/obcemi při společné veřejné 
zakázce na e-mobily (5 – 10 % úspory nákladů) 

• Zvažovat různé obchodní modely pořízení a provozování – 
vlastnictví, finanční leasing, operativní leasing 

• Motivovat k využívání e-mobilů soukromé firmy, 
přednostně dodavatele služeb pro město 

• Podporovat alternativní způsoby užívání  vozidel (car 
sharing) 

• Šířit osvětu k „čisté“ mobilitě 
CIVITAS Guide: Procuring Sustainable Mobility solutions, září 2016 
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Několik úspěšných příkladů  
z domova a ze světa 
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E-mobily jako součást smart city (1) 
• Smart region Vrchlabí 

– Synergie evropského projektu  
Grid4EU/Demo 5 a strategie  
rozvoje svazku měst a obcí Krkonoše 

– Projekt zaměřen na testování prvků  
smart grid včetně ostrovního režimu  
s kogenerační jednotkou 

– Vrchlabí: 13 000 obyv.,  
„od každého něco“ – město, příroda, průmysl 

– Elektromobily v městských službách – vhodný způsob využití, 
osvědčují se; využívá též správa KRNAP 

– Inovace přitahuje investice, investice vedou k hospodářskému 
rozvoji 

– Zájem města a regionu na pokračování – smart lighting, 
elektrobusy, další 
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E-mobily jako součást smart city (2) 
• Smart city Graz (Rakousko)  

– strategický dokument „I live Graz“ 
– realizuje se v 7 + 1 oblastech: ekonomika, ekologie, společnost, 

energetika, doprava, budovy, odpadové hospodářství a 
městské plánování 

– základní vize: směrování Grazu  
k postavení „nulově emisního města“ 

– cíle pro jednotlivé oblasti smart city  
naplňovány v rámci pilotních projektů 

– iniciativa „E-Logistik in Graz“ 
• součást evropských projektů „smartset“ a „novelog“ zaměřených na 

oblast logistiky 
– smartset: zřízení logistického centra pro svoz a rozvoz zásilek ve vnitřním městě 

bez použití pohonů na fosilní paliva 
– novelog: obecnější cíle v městské mobilitě, včetně odlehčení ulic od silniční 

dopravy a řešení parkování 

• využívání elektrických dodávek Greenway (Slovensko) – variabilní 
nosnost a dojezd 
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E-mobily jako součást smart city (3) 
• Smart city Malaga (Španělsko) 

– projekt iniciovaný energetickou soplečností Endesa, účast 
dalších 10 průmyslových  
partnerů 

– plocha 4 km2, 11 000  
domácností a 1 200  
průmyslových uživatelů 

– obecný základ strategie: cíle  
EU v oblasti emisí  

–  zaměřený na praktickou  
aplikaci inteligentní energetiky  
– smart metering, zapojení OZE (11 MW instalovaný výkon), 
inteligentní sítě (komunikující rozvodny), inteligentní budovy, 
e-mobilita (mikrosíť, perpektivy V2G), efektivní veřejné služby 
(osvětlení), řízení poptávky a uživatelských návyků 
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Projekt FREVUE 
• Kolem 80 elektrických nákladních/užitkových automobilů 12 značek 
• Amsterodam, Lisabon, Londýn, Madrid, Milán, Oslo, Rotterdam a 

Stockholm 
• Projekt zkoumá 

– zkušenosti při rozvozu různých  
druhů zboží a substrátů v různých  
odvětvích 

– moderní logistické systémy  
a související ICT 

– různé typy vozidel, od malých  
dodávek po 18t nákladní vozy,  
původní e-mobily i přestavěné diesely 

– různé klimatické podmínky 
– různá politická prostředí a opatření státní administrativy v rámci Evropy 

• Obory uživatelů: logistika, poštovní a kurýrní služby, komunální služby, 
pivovar, mléčné výrobky 

• Od roku 2013; spolufinancován ze 7. rámcového programu EU 
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Shrnutí a „závěr úvodu“ 
• Elektromobil (v pojetí naší konference) je primárně 

dopravní prostředek 
– ani hračka 
– ani didaktická pomůcka 
– ani luxusní předmět 

• Věci se mají užívat, na co jsou, a ne, na co nejsou 
• Elektromobil má dost příznivých vlastností, aby byl 

předmětem trhu, je-li na něj správně umístěn 
• Výrobci a dodavatelé finančních služeb si to 

uvědomují, přicházejí s nabídkou 
• Stát může napomoci elektromobilitě dotacemi, 

budou-li rovněž zákaznicky orientované 
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Aktuální informace z elektrické dopravy 
www.proelektrotechniky.cz 
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http://www.proelektrotechniky.cz/


Zajímavé poznatky z chytrých měst 
www.smartcityvpraxi.cz  
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http://www.smartcityvpraxi.cz/


Manažerský pohled na veřejné služby 

Marketing a strategické 
řízení ve veřejných 
službách 

Jakub Slavík 

Grada Publishing 2014  

Základní principy 
fungování, jednoduché 
modely, příklady z praxe 
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http://www.grada.cz/marketing-a-strategicke-rizeni-ve-verejnych-sluzbach_7877/kniha/katalog/
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Děkuji za pozornost!   
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Další informace 

Otázky a komentáře k tématu, spolu dalšími 
expertními službami v oboru mobility a smart 
cities: 

 Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services 
 K podjezdu 596/18, 251 01 Říčany u Prahy 
 Tel.     +420 323 631 119  
 E-mail: slavik.jakub@volny.cz;  
     info@proelektrotechniky.cz  
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