
 



Elektromobilita 2018: ještě váháte nebo už jezdíte? 

Forum s výstavou & workshop o současnosti a budoucnosti elektromobility 
 
Středa, 30. květen 2018, konference 
PROGRAM 
Konference bude simultánně tlumočena do češtiny/angličtiny. 
Moderuje Martin Cmíral (LEEF Technologies, s.r.o.) a Nikita Poljakov (Economia, a.s.) 
 
On-line dotazy: sli.do event code: #egoes2018, twitter: #egoes2018  
 
Od 8:30 
Registrace  
 
9:00 
Zahájení konference  

 
9:00 - 10:35 
1. BLOK: ROZVOJ TRHU ELEKTROMOBILITY (první část) 

 
i. Keynote panel o budoucnosti elektromobility  

Pavel Cyrani (Ředitel divize obchod a strategie ČEZ, a.s.) 
Eduard Palíšek (Generální ředitel, Siemens, s.r.o.) 
Tanja Vainio (Generální ředitelka ABB, s.r.o.) 
Eduard Muřický (Náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu) 

 
Úvodní high-level panelová diskuse k budoucnosti elektromobility v Evropě a v České republice: s jakým 
vývojem počítají klíčoví hráči elektromobilního trhu v ČR. 

- Nastane boom elektromobility? Bude rok 2020 zlomem? 
- Jaké počty elektromobilů lze v ČR očekávat do pěti let? A co bude potom?  
- Jaké jsou vize dobíjení a jak se bude vyvíjet dobíjecí infrastruktura v ČR? 
- Měl by stát elektromobilitu podporovat a jak? 

 
ii. Globální a evropský kontext vývoje elektromobility, dosavadní zkušenosti a perspektiva 

Senan McGrath (Independent consultant, Chairman of EVSV Systems, Irsko) 
 
Z přednášky zkušeného veterána elektromobility se dozvíte mj. o: 

- Současném stavu rozvoje trhů elektromobility 
- Technologických a legislativních trendech 
- Plánech klíčových světových hráčů 
- Příkladech ze zahraničí 

 
10:35  - 10:55 - přestávka/občerstvení 
 
10:55 - 11:40   
1. BLOK: ROZVOJ TRHU ELEKTROMOBILITY (druhá část) 

 
iii. Současný stav a očekávatelný vývoj v České republice 

Stanislav Cingroš (Generální ředitel, FITA Energy Solutions, a.s.) 
Zdeněk Petzl (Výkonný ředitel, AutoSAP) 
Lubor Myslík (Produktový manažer elektromobility, ČEZ ESCO, a.s.)  



Z prezentací a panelové diskuse se dozvíte o: 
- Projekcích vývoje elektromobility v ČR 
- O budoucích produktech a službách elektromobility pro firemní zákazníky i jednotlivce 
- Očekávání zákazníků  

 
 
11:40 - 12:25 
2. BLOK: ELEKTROMOBILITA VE FIREMNÍCH FLEETECH 

 
i. Ambice a strategie k 100% eletrifikaci firemního fleetu 

Jantine Zwinkels (Sustainability Consultant, Royal Haskoning DHV, Nizozemí) 
 

ii. Moneta Bank: první velký elektromobilní fleet v ČR  
Petr Klička (Senior Manager, Business Process Support, MONETA Money Bank, a.s.)  

 
Ve dvou přednáškách s návaznou diskusí se dozvíte o: 

- Praktických zkušenostech s transformací fleetu na elektrická vozidla 
- Na co je třeba se při pořizování elektromobilního fleetu připravit  
- Pro jaké podmínky se elektromobily hodí a jaká jsou omezení a přínosy 
- Co je zapotřebí pro masový rozvoj elektrifikace fleetů 

 
Praktické aspekty elektrifikace fleetů budou v detailu diskutovány na workshopu následující den.   
 
 
12:25 - 13:35 - oběd 
 
 
13:35 - 14:50 
3. BLOK: VEŘEJNÁ ELEKTROMOBILITA (první část) 

 
i. Co je třeba k úspěšnému provozování dobíjecí infrastruktury: zkušenosti z Norska 

Benjamin Rinner (Internat. Business Development, 
Fortum Charge&Drive, Finsko) 
 

ii. Plánování, výzvy a praktické příklady městské elektromobility  
Philipp Seidel & Andreas Schulze (Arthur D. Little, Německo) 

 
iii. Projekty elektromobility v Praze 

Jan Černý (Projektový manažer, Operátor ICT, a.s.) 
 
V přednáškách s návaznou diskusí se dozvíte o: 

- Praktických zkušenostech ze skandinávských zemích využitelných v ČR 
- Mechanismech spolupráce utilit a municipalit 
- Modelech/typech dobíjení a služeb veřejné elektromobility 
- Rozvoji elektromobility v Praze 

 
 
14:50 - 15:10 -  přestávka/občerstvení 
 
 
 
 



15:10 - 16:00 
3. BLOK: VEŘEJNÁ ELEKTROMOBILITA (druhá část) 

 
iv. Rozvoj veřejné dobíjecí infrastruktury v České republice  

Jaroslav Straka (DG Regional and Urban Policy, European Commission) 
Tomáš Chmelík (Manažer čistých technologií, ČEZ, a.s.) 
Robert Vinický (Manažer inovací, E.ON ENERGIE, a.s.) 
Vojtěch Fried (Manažer elektromobility a Smart City, Pražská energetika, a.s.) 
Pavel Tomíček (Manažer obchodu a vztahů se zákazníky, innogy Energo, s.r.o.) 

 
Z panelové diskuse zástupce Evropské komise a současných hlavních budovatelů veřejné dobíjecí sítě se 
dozvíte o: 

- Evropském rámci podpory 
- Současném stavu a plánech rozvoje veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR 
- Očekávatelných modelech veřejného dobíjení 
- Projekci technologického vývoje infrastruktury v následujících deseti letech 

 
 
16:00 - 17:10 
4. BLOK: TECHNOLOGIE 

 
i. Elektromobilita v kontextu trendu digitalizace všeho  

Andre Wehner (Vedoucí rozvoje a digitalizace, ŠKODA AUTO, a.s.) 
 

Z prezentace manažera odpovědného za digitalizaci ve Škodě Auto se dozvíte o elektromobilitě v 
kontextu vývoje digitálních technologií a inovativních business modelů 

 
ii. Současnost a blízká budoucnost technologií pro veřejnou a firemní dobíjecí infrastrukturu 

Petr Caisl (Senior Business Analyst, Unicorn, a.s.) 
Ivo Hykyš (Manažer Emobility, Siemens, s.r.o.) 
Miroslav Kuželka (E-mobility Product and Marketing Director, ABB, s.r.o.) 

 
Z prezentací a následné diskuse se dozvíte mj. o: 

- Trendech v oblasti vývoje technologií dobíjecích stanic 
- Dilematu „pomalé“ – „rychlé“ – „super rychlé“ dobíjení a relevanci spojení se 

stacionárními bateriovými systémy  
- Trendech ve vývoji IT řešení pro veřejnou i firemní elektromobilitu 

 
17:10 - 17:20 
Shrnutí a závěr konference 
 
17:20 - 18:30 
Prezentace partnerů a koktejl  
Seznámíte se, mimo jiné, s: 

- Elektromobilem ŠKODA VISION E 
- Elektromobily VW 
- Produkty elektromobility ČEZ pro veřejnou síť, firmy i jednotlivce 
- Dobíjecími systémy Siemens 
- Dobíjecími systémy ABB 
- IT řešením Unicorn 
- Dobíjecími systémy FITA 
- Elektromobilem Jaguar I-PACE 
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