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JSME NEJVÝZNAMNĚJŠÍM HRÁČEM NA POLI 

ELEKTROMOBILITY V ČR

▪ Více než 230 veřejných dobíjecích stanic v provozu   (z toho 

více než 170 rychlodobíjecích), cílem je vytvořit páteřní síť 

rychlodobíjecích stanic po celé ČR.

▪ Spolupráce s automobilkami a dealery.

▪ Projekt Elektromobilita ČEZ čítá už více než 50 partnerů z řad 

komerčních společností, ministerstev a municipalit.
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ZÁKAZNÍKY OBSLUHUJEME POMOCÍ MODERNÍHO A 

UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉHO ROZHRANÍ



ZÁKLADNÍ DC RYCHLODOBÍJECÍ STANICE ČEZ

(VÝKON 50KW DC + 11-22 KW AC)
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Rychlodobíjecí stanice ČEZ jsou vybaveny třemi standardy dobíjení a 

umožňují tak dobití libovolného elektromobilu:



NORMÁLNÍ DOBÍJECÍ STANICE ČEZ

(VÝKON 2 x 11-22 KW AC)
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Normální dobíjecí stanice ČEZ jsou vybaveny 

dvěma zásuvkami (umožňují dobíjení dvou aut 

nezávisle na sobě)



ELEKTROMOBILITA SE PŘECI PROTI SPALOVACÍM 

MOTORŮM VÝZNAMNĚ NEPROSADÍ…

„Věřím v koně. Automobil není nic jiného než dočasný fenomén.“

Císař Vilém II. Pruský v roce 1886 v reakci na první modely pánů Benze a Daimlera
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…A POKUD ANO, BUDE TO HOROR*

*(Z LAT. HORROR – HRŮZA, ZDĚŠENÍ)
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DOBÍJENÍ VOZIDEL SAMOZŘEJMĚ BUDE PROBÍHAT 

KULTIVOVANÝM ZPŮSOBEM, BEZ PRODLUŽOVAČEK 

Z OKEN…
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PROČ JE BUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY NÁROČNÉ?
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Ekonomika

Technologický 

pokrok

Nejistota 

fungování trhu

▪ Výstavbou předbíháme trh –

provoz sítě stanic bude ještě 

nějakou dobu neprofitabilní

▪ Řešením je veřejná podpora

▪ Je ale třeba nastavit realistická

cenová očekávání

▪ Technologie dobíjecích stanic 

morálně zastarává rychleji než je 

její opotřebení

▪ Budování lokalit tak, aby je bylo 

možno v budoucnu rozšířit a 

udržovat technologicky up-to-date

▪ Neznáme budoucí chování 

masového zákazníka

▪ Bude regulatorní rámec stabilní a 

predikovatelný?

▪ Kdo bude naše konkurence?



MEZI TECHNOLOGIEMI DOBÍJENÍ ELEKTROMOBILŮ 

JSOU TEDY ZNAČNÉ ROZDÍLY V NÁKLADECH I UŽITÍ
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Domácí / firemní 

dobíjení (AC)

Veřejné 

rezidenční do 24 

kW (AC, 

případně DC)

Veřejné rychlé 

50-100 kW (DC)

Veřejné 

ultrarychlé 150-

350 kW (DC)

80 %

20 %

▪ Nízké investiční náklady (do 50.000 Kč)

▪ Dobíjení reálně za náklady na elektřinu

▪ Vyšší investiční náklady podle umístění (200.000 

- 400.000 Kč)

▪ Náklady na provoz (nájemné, údržba)

▪ Délka dobíjení srovnatelná s domácím dobíjením

▪ Výrazně vyšší investiční náklady podle umístění 

(1.000.000 Kč)

▪ Vyšší náklady na provoz (nájemné, údržba, 

připojení, vlastní spotřeba)

▪ Výrazné zkrácení doby dobíjení

▪ Drahá technologie investičně i provozně (2-3 

miliony Kč investice do stanice, nutno instalovat 

trafostanici)

▪ Vysoké výkony využije jen část vozového parku

▪ Prémiový produkt dobíjení, dává smysl jen na 

vybraných lokalitách



RŮZNÉ TYPY DOBÍJECÍCH STANIC BUDOU ZŘEJMĚ

VYŽADOVAT ODLIŠNÝ BUSINESS MODEL
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Dnešní očekávání zákazníků na dobíjecí síť jsou do značné míry ambiciózní:

▪ Hustou síť s co nejvýkonnějšími stanicemi

▪ Technologicky vyspělou síť s nejnovějším HW / SW

▪ Nízké ceny za veřejné dobíjení srovnatelné s dobíjením doma

Splnění všech tří podmínek současně ale není reálné. Ve veřejném prostoru se profilují dva základní 

přístupy:

Rezidenční síť AC stanic Síť DC stanic pro cílené dobíjení

▪ Hustá síť zejména ve městech

▪ Nízká utilizace daná technologií (AC) a 

využitím (parkování)

▪ Problematické vyčlenění velkého počtu stání

(nedostatek parkovacích míst)

▪ Očekávání cen srovnatelných s domácím 

dobíjením

▪ Dobíjení jako „veřejná služba“

▪ Větší role municipalit (vlastník, využití

dotací), provoz na základě koncesní

smlouvy

▪ Prémiový produkt – úspora času při dobíjení

▪ Výkony neporovnatelné s dobíjením doma

▪ Vysoká utilizace

▪ Odpovídající cena za dobíjení, diverzifikující

podle výkonu, typu lokality, času

▪ Dobíjení postupně začne fungovat na 

komerční bázi

▪ Veřejná podpora pro nastartování, 

dlouhodobě je důležitá stabilita 

regulatorního prostředí
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