
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Elektromobilita 2019 
Konference s výstavou & workshop o současnosti a budoucnosti elektromobility 
 
Konference, čtvrtek, 17. říjen 2019  
 
Konference bude simultánně tlumočena do češtiny/angličtiny. 
Moderuje Martin Cmíral (Ředitel, LEEF Technologies, s.r.o.) a Nikita Poljakov (Zástupce 
šéfredaktora HN, Economia, a.s.) 
 
On-line dotazy: sli.do event code: #e-mobcz, twitter: #e-mobcz 
 
8:00 – 8:30 
Registrace a občerstvení 

8:30 – 8:40 
Úvodní slovo organizátorů 
 
BLOK 1: PERSPEKTIVA ELEKTROMOBILITY V ČESKÉ REPUBLICE  

8:40 - 8:55  
Vize rozvoje elektromobility v České republice 

Karel Havlíček (Ministr průmyslu a obchodu České republiky) 

8:55 - 9:25  
Budoucnost elektromobility z pohledu Skupiny ČEZ a Škody Auto 

Pavel Cyrani (Ředitel divize obchod a strategie, ČEZ, a.s.) 
Luboš Vlček (Ředitel, ŠKODA AUTO Česká republika) 

9:25-10:10 
High-level panel: Rozvoj dobíjecí infrastruktury a služeb 

Pavel Cyrani (Ředitel divize obchod a strategie, ČEZ, a.s.) 
Martin Záklasník (Generální ředitel, E.ON Česká republika, s.r.o.)  
Pavel Elis (Generální ředitel, Pražská energetika, a.s.) 
Zdeněk Kaplan (Předseda jednatelů, innogy Energo, s.r.o.)  
 

- Jaké jsou ambice hlavních budovatelů veřejného dobíjení v ČR?  
- Masový rozvoj dobíjení u parkovacích míst, rychlodobíjecí huby, nebo jaká kombinace? 
- Přežije to distribuční síť? Jaká se chystají opatření? 
- Co to jsou „služby elektromobility“ a jaká je jejich perspektiva? 
 
10:10-11:00 
High-level panel: Výzvy rozvoje vozidel a dobíjecích technologií 

Jan Hurt (Generální ředitel, Porsche Česká republika, s.r.o) 
Petr Janeba (Vedoucí marketingu ČR, ŠKODA AUTO Česká republika) 



Vladimír Janypka (Ředitel divize ABB Elektrotechnika, ABB, s.r.o.) 
Pavel Tomášek (Obchodní ředitel, Hyundai Motor Czech, s.r.o.) 
Tomáš Hüner (Ředitel Smart Infrastructure, Siemens, s.r.o.) 
 

- Jaké jsou elektromobilní plány hlavních hráčů na českém trhu? 
- Jak vidí podporu elektromobility v ČR ve srovnání s jinými zeměmi? 
- Jak vypadá rozvoj dobíjecích technologií? Dobijeme někdy na 500 km za 15 min? Kdy? 
- Kdy bude elektromobilita plně bezdotačně konkurenceschopná?  
 
11:00 – 11:20 Přestávka s občerstvením 
 
BLOK 2: TRENDY TRHU A TECHNOLOGIÍ 

11:20 - 11:45 
Trendy elektromobility 

Mubarak Moosa (Director – Mobility & Branch Director – CEE, Frost & Sullivan) 
 
- Kam se ubírá svět a kam Evropa? Jak je na tom střední Evropa? 
- Prodlužování dojezdu, zkracování dobíjecích časů, snižování ceny – jak hodně a jak 

rychle? 
- Jaké jsou trendy v bateriových technologiích? Podaří se Evropě dohnat Asii? 
- Jaký je reálný environmentální přínos elektromobility? 
- Co by mohlo elektromobilitu zastavit?  
 
11:45 - 12:30 
Panel: Technologie elektromobilů 

Bruno Ahrens (Head of Prod. Mng. Electrified Powertrain, Robert Bosch GmbH) 
 Marek Trešl (Produktový manažer, Hyundai Motor Czech, s.r.o.) 
Zdeněk Petzl (Výkonný ředitel, AutoSAP) 
 

- Liší se současné elektromobily v konstrukci? 
- Jak se vyvíjí klíčové parametry (dojezd, výkon, spotřeba atd.)? 
- Kam směřuje vývoj v oblasti pohonů, baterií, elektroniky a IT? 
- Jaká je životnost a náklady ve srovnání s vozidly se spalovacím motorem? 
 
12:30 - 13:20  
Panel: Systémy pro dobíjení elektromobilů 

Petr Füzék (Head of e-Mobility & Alternat. Fuels, W.A.G. payment solution, a.s.) 
Doron Frenkel (CEO, Driivz) 
Philipp Janzen (Market Development Manager, Hubject GmbH) 
Miroslav Kuželka (E-mobility Product and Marketing Director, ABB, s.r.o.) 
 

- Jak vypadá současný IT systém pro veřejné dobíjení? 
- Co to je smart charging a jaký má komerční potenciál? 
- Jakou funkcionalitu obsahují řešení pro správu elektromobilního vozového parku? 
- Jaké se budou instalovat dobíjecí technologie v nejbližších pěti letech? 



 
13:20 – 14:20 Přestávka/oběd 
 
BLOK 3: VEŘEJNÁ DOBÍJECÍ INFRASTRUKTURA  
 
14:20 - 14:40  
Vize rozvoje veřejné dobíjecí infrastruktury v ČR 

Tomáš Čoček (Náměstek ministra dopravy České republiky) 
 
- Jak vidí Ministerstvo dopravy rozvoj dobíjecí infrastruktury v nejbližších pěti letech? 
- Jak se daří naplňovat Národní akční plán čisté mobility? 
- Jak vypadají úvahy pro budoucí legislativu a podporu rozvoje elektromobility v ČR? 

14:40 - 15:00 
Evoluce veřejného dobíjení v Evropě 

Alexander Lewis-Jones (EVs & Electricity Research Manager, Delta Energy and 
Environment) 
 

- Jak se vyvíjí veřejná dobíjecí infrastruktura v různých zemích EU? 
- Jaké jsou trendy rozvoje sítí a jaké business modely se používají? 
- Co lze doporučit pro Českou republiku? 
 
15:00 - 15:35 
Panel: Budování dobíjecí infrastruktury v ČR a kontext rozvoje distribuční sítě  

Tomáš Chmelík (Vedoucí útvaru čistých technologií, ČEZ, a.s.) 
Martin Klíma (Vedoucí oddělení Mobility Services, E.ON Energie, a.s.) 
Stanislav Votruba (Vedoucí sekce Koncepce sítě, PREdistribuce, a.s.) 

 
- Jak rychle se reálně veřejná síť bude stavět?  
- Dá se popsat kolik bude kdy pomalých a rychlých dobíjecích míst, a ultrarychlých 

dobíjecích hubů?  
- O jaké půjde technologie? Bude se využívat stacionární akumulace pro optimalizaci 

příkonu? 
- Jak bude uspořádán trh veřejného dobíjení? Co to je CPO a EMP? 
- Jaká jsou rizika a potřebné legislativní úpravy z pohledu distribučních společností? 
 
15:35 – 15:55 Přestávka s občerstvením 
 
BLOK 4: MĚSTSKÁ ELEKTROMOBILITA  
 
15:55 - 16:15 
Rozvoj městské elektromobility – případová studie z Nizozemí 
 Lutske Lindeman (Programme Manager Electric Mobility, City of Rotterdam) 
 



- Jak vznikal program elektromobility v Rotterdamu? 
- Co všechno obsahuje a jaká jsou poučení z jeho rozvoje? 
- Současná témata a budoucí výzvy. 
 
16:15 - 16:35 
Rozvoj elektromobility v Praze 

Jaromír Beránek (Zastupitel, Magistrát HMP) 
Václav Novotný (Specialista udržitelné mobility, Institut plánování a rozvoje hl.m. 
Prahy) 
 

- Jaké jsou plány rozvoje elektromobility v Praze? 
- Jakými mechanismy se Praha chystá elektromobilitu podpořit? 
- Jaké modely veřejného dobíjení Praha podpoří a jakým způsobem? 
- Jaká je role elektromobility v celkovém řešení dopravy v Praze? 
- Jaký bude přínos elektromobility v dosahování uhlíkové neutrality? 
 
16:35 - 16:55 
Rozvoj městské (rychlo) dobíjecí infrastruktury – zkušenosti z Německa 

Amadeus Regerbis (Head of charging infrastructure & partnerships, EnBW) 
 

- Veřejné AC dobíjení pro podporu car-sharingu. 
- Vyhledávání partnerů pro rozvoj lokalit DC rychlodobíjení. 
- Škálovatelnost dobíjení ve městech – jak plánovat rychlodobíjecí huby? 
 
16:55-17:15 
Městská elektromobilita – panelová diskuse 

Řečníci bloku městské elektromobility 
 
17:15 - 17:25 
Závěrečné shrnutí 
 
17:25 – 18:30 
Prezentace partnerů a koktejl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


