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AKTIVITY V ELEKTROMOBILITĚ SE NOVĚ VE 

SKUPINĚ ČEZ ŘEŠÍ PO DVOU LINIÍCH 

1) Veřejná dobíjecí infrastruktura a 

související agenda 

 Výstavba a provoz sítě veřejných 

dobíjecích stanic 

 Management zákazníků 

 Veřejná podpora, vztahová agenda 

 Regulatorní agenda (ČR, EU) 

 Řeší ČEZ, a. s. 

2) Komerční produkty v elektromobilitě 

(vč. neveřejného dobíjení) 

 Produkty pro různé skupiny zákazníků s 

individuální obsluhou (SME, velké firmy) 

 Agenda elektrifikace MHD 

 Elektromobilita jako součást Smart City 

řešení 

 Řeší ČEZ ESCO 



VÝSTAVBA SÍTĚ VEŘEJNÝCH DOBÍJECÍCH 

STANIC PŘEDSTAVUJE HLEDÁNÍ 

OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ JAK Z POHLEDU 

PROVOZOVATELE, TAK I ZÁKAZNÍKA 
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5.  

Přípojka 

6.  

Náklady 

7. 

Nájemné 

 Jaké jsou náklady na výstavbu 

a provoz ? 

 Jaký bude zájem od obíjení na 

této lokalitě? 

 Kdo budou moji konkurenti ? 

 Je šance s partnerem navázat 

dlouhodobou spolupráci ? 

 Budou zákazníci ochotni platit 

moji cenu? 

 Jaká bude vlastně návratnost 

mé investice? 

 Co když se změní regulatorní 

prostředí? 



VZHLEDEM K TOMU, ŽE VÝSTAVBA A PROVOZ 

DOBÍJECÍCH STANIC ZATÍM NENÍ PROFITABILNÍ, 

JE VEŘEJNÁ PODPORA ZÁSADNÍM STIMULEM 
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Proč  jsou dotace potřeba? 

 Infrastruktura předbíhá trh = na trhu je zpočátku příliš málo zákazníků, aby výstavbu a provoz 

sítě zaplatili 

 V této fázi trhu je business model zatížen velkými riziky, mj. i z důvodu dlouhodobé návratnosti 

a rychlého technologického vývoje 

Z pohledu sítě veřejných dobíjecích stanic jsou z pohledu ČEZ klíčovými zdroji 

financování: 

1) CEF – Connecting Europe Facility 

 Výstavba sítě DC rychlodobíjecích stanic podél hlavních silničních 

tahů (TEN-T síť) 

 Potenciálně desítky stanic, ale geograficky omezeno 

 

2) Operační program Doprava II 

 Výstavba páteřní (rychlodobíjecí) a zahušťovací (AC stanice) sítě 

 Stovky stanic, v případě páteřní sítě požadavek na rovnoměrně 

rozmístěny po republice 

 



ČEZ BYL ÚSPĚŠNÝ V ZÍSKÁNÍ PODPORY Z 

PROGRAMU CEF NA ČÁST SÍTĚ 

RYCHLODOBÍJECÍCH STANIC PODÉL 

KLÍČOVÝCH SILNIČNÍCH TAHŮ 

 Název:   EV Fast Charging Backbone Network  Central Europe 

 Trvání projektu:  02/2016-12/2018 

 Rozpočet:   2,315 mil. EUR; podpora až 1,968 mil. EUR 

 Hlavní cíle projektu: 

 Vybudovat základní rychlodobíjecí infrastrukturu na hlavní 

síti TEN-T a vytvořit rámec pro jejich budoucí komerční 

provoz 

 Testovat inovativní technologie (kombinace 

rychlodobíjecích stanic, fotovoltaiky a akumulace) 

 Podpořit standardizaci v souladu s požadavky legislativy 

 Posílit synergie mezi sektorem dopravy a energetiky 



RYCHLODOBÍJECÍ STANICE ČEZ 
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Rychlodobíjecí stanice ČEZ jsou vybaveny třemi standardy dobíjení a 

umožňují tak dobití libovolného elektromobilu: 

 



NORMÁLNÍ DOBÍJECÍ STANICE ČEZ 
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Normální dobíjecí stanice ČEZ jsou vybaveny 

dvěma zásuvkami (umožňují dobíjení dvou aut 

nezávisle na sobě) 
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PŘÍPRAVU LOKALIT JSME ZINTENZIVNILI, 

VÝSLEDKY SE ALE PROJEVÍ SE ZPOŽDĚNÍM 

Proces výstavby stanic má několik navazujících fází, každá má svá specifika / rizika. 

Délka developmentu lokality může být několik měsíců, ale také 2 roky… 

Aktuálně máme v provozu: 

 

30 DC rychlodobíjecích stanic 

50 AC dobíjecích stanic 

 

Do konce roku očekáváme otevření 

dalších 10 DC dobíjecích stanic. 

 

Příprava lokalit probíhá průběžně, další 

vlnu instalací očekáváme na začátku 

roku 2018. 



PŘIPRAVUJEME NÁHRADU PAUŠÁLU 

SOFISTIKOVANĚJŠÍM PRODUKTEM 

Dnes 

Kam směřujeme 

 Jednoduchá paušální platba 450,- Kč / měsíc (bez DPH) 

 Neomezené dobíjení v síti ČEZ 

 Pololetní fakturace 

 

Systém je nevyhovující z řady důvodů a je v plánu jej nahradit 

sofistikovanějším produktem. 

 Sofistikovaný produkt umožňující platbu za skutečné 

využití (fakturace kWh, min, parkování) 

 Jednorázové platby 

 Kromě čipu i mobilní aplikace 

 Roaming s dalšími provozovateli 

Pozn.: Ilustrativní foto 
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VYSOCE VÝKONNÁ DOBÍJECÍ 

INFRASTRUKTURA (100 KW +) PŘIJDE 

BĚHEM NĚKOLIKA LET, OTÁZKOU JE, JAKÁ 

BUDE JEJÍ HUSTOTA 

Dražší dobíjecí infrastruktura (investičně i provozně) = vyšší cena za dobíjení a/nebo odpovídající 

navýšení počtu zákazníků. 

 Ceny za dobíjení u vysoce výkonné infrastruktury může být výrazně vyšší 

 V ulicích musí být ale i tak dostatek vozidel, která dokážou výkon využít 

 Instalace většího počtu vysoce výkonných stanic již představuje potřebu příkonu na úrovni MW 

 Stanice jsou zatím drahé (novinka na trhu)  

 

V horizontu 3-5 let dojde k postupnému nasazování stanic na úrovni 100-150 kW, které budou 

přirozeně doplňovat relativně hustou síť stanic 50 kW, která bude představovat standard (solidní 

poměr výkon / cena). 

Cena za dobíjení se bude odvíjet od výkonu. 

Vysoce výkonné stanice na úrovni 350 kW budou vznikat v podobě určitých „hubů“ pro pokrytí potřeb 

dálkových cest , tj. s omezeným pokrytím (analog Superchargerů Tesly), typickou klientelou budou 

majitelé luxusních vozů s velkými dojezdy. 

Neznámou je v tuto chvíli přístup automobilek. Potřeba elektromobily nejen vyrobit, ale i prodat je 

může motivovat k tomu, aby síť stanic dotovali (nejen investičně, ale i provozně). Otázka je 

dlouhodobá ekonomická udržitelnost tohoto modelu. 
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SÍŤ DOBÍJECÍCH STANIC S SEBOU NESE JAK 

INVESTIČNÍ, TAK PROVOZNÍ NÁKLADY 

Příklad: 

 Lokalita 2 DC rychlodobíjecích stanic 50 kW 

 Náklady na instalaci a provoz za 10 let 

(odpisová doba stanice) 

Kolik musí lokalita každý den „vydělat“, aby se za 10 

let zaplatila? 

a) Bez dotace 

 1400,- Kč (5,1 mil / 10 / 365) 

b) S investiční dotací 70% 

 960,- Kč (2,3 mil.*07 + 2,8 mil / 10 / 365) 

 Výnos z provozu stanice – ilustrativní příklad: 

 Cena za dobíjení 10,- Kč/kWh 

 Cena elektřiny 4,- Kč/kWh 

 Průměrné dobití = 20 KWh 

 

Výnos z jednoho dobití je 200 Kč, z toho: 

 80,- Kč tvoří náklad na elektřinu 

 120,- Kč tvoří „příspěvek“ na dobíjecí stanici 

 

Lokalita si na sebe vydělá, když u ní bude dobíjet: 

 11, 6 zákazníků denně (bez dotace) 

 8 zákazníků denně (s dotací) 

Ilustrativní příklad 



KLÍČEM K PROFITABILITĚ STANICE / SÍTĚ 

STANIC JE TEDY JEJICH VYTÍŽENÍ V PODOBĚ 

POČTU DOBITÍ 

 1 Lokalita = Jednoduchá matematika: 

 

1 lokalita  (2x DC 50 kW)  = 10 dobití / den 

50 lokalit  (100x DC 50 kW)  = 500 dobití / den 

100 lokalit (200x DC 50 kW) = 1.000 dobití / den 

Kolik je asi potřeba zákazníků na to, aby se dosáhlo 1.000 dobití / den? 

 

a) 1.000 zákazníků, kteří každý den dobíjejí 20 kWh elektřiny… 

b) 2.000 zákazníků, kteří dobíjejí obden … 

c) 10.000 zákazníků, kteří dobíjejí 3x do měsíce … 

 

 

Z jiného konce: 

 

 Veřejné dobíjení pokrývá asi 20% potřeb (často citovaná hodnota…) 

 Nájezd vozu 50 km denně (= 10 kWh pro zjednodušení) = 2 kWh denně dobito 

veřejně 

 1.000 dobití denně = 20.000 kWh / 2 kWh = je potřeba 10.000 zákazníků 

Ilustrativní příklad 



O jak velký objem spotřeby vlastně jde a jak ovlivní celkovou bilanci? 

1 000 elektromobilů 

Průměrný nájezd   20 000 km/rok (= ca 55 km/den) 

Spotřeba elektřiny   16 kWh / 100 km 

Spotřeba elektřiny   3 200 kWh / rok / vozidlo 

Spotřeba elektřiny celkem  3 200 MWh / rok = 3,2 GWh 

Výroba elektřiny ČEZ v roce 2015  61 917 GWh 

Nárůst spotřeby   0,005 % 

 

100 000 elektromobilů za stejných podmínek 

Nárůst spotřeby   0,5 % 

1 000 000 elektromobilů za stejných podmínek 

Nárůst spotřeby   5 % 

JAKÝ JE EFEKT NÁRŮSTU SPOTŘEBY 

ELEKTŘINY V DOMÁCNOSTECH Z DŮVODU 

ELEKTROMOBILITY? BOHUŽEL RELATIVNĚ 

MALÝ 

Nový elektromobil generuje nárůst 

spotřeby o několik málo tisíc kWh / 

rok při solidních nájezdech. 

 

Finanční profit je v řádech tisíců Kč. 

Náklady na vybudování a provoz 

infrastruktury jsou úplně jiného řádu. 



Z TĚCHTO ÚVAH LZE VYVODIT NĚKOLIK 

ZÁVĚRŮ RELEVANTNÍCH PRO 

PROVOZOVATELE SÍTĚ 

 Síť dobíjecích stanic není jen výstavba, ale zejména provoz. 

 Síť dobíjecích stanic se nezaplatí nárůstem spotřeby elektřiny. 

 Dotace na infrastrukturu snižují některá rizika a mohou tak výstavbu 

urychlit / zintenzivnit. 

 Vyšší výkony dobíjecích stanic = vyšší náklady na investici i provoz. 

 Vybudování husté sítě, která předběhne trh s sebou nese velká rizika. 

 Development lokalit je díky dlouhé návratnosti komplikovaný. 
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