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Agenda

▪ Stav dobíjecí infrastruktury v ČR
▪ Trendy chování zákazníků a implikace pro
rozvoj do roku 2030
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1a

Stav infrastruktury

Veřejná infrastruktura v Česku roste 60% tempem a letos dosáhne ~1500 stanic.
ČEZ je jejím největším provozovatelem

Rozvoj veřejné infrastruktury v ČR

Podíl provozovatelů na veřejné infrastruktuře
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1a

Stav infrastruktury

Česko má jednu z nejrobustnějších dobíjecích sítí v Evropě. Podíl DC a HPC
dobíjecích bodů je až 57% oproti evropskému průměru 9%

Struktura dobíjecích bodů v EU

Struktura dobíjecích bodů v ČR

[%, 4Q 2021]
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Zdroj: Eurelectric, Centrum dopravního výzkumu
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Stav infrastruktury

ČEZ výraznou mírou přispívá k
robustnosti české infrastruktury

■ Olympia Plzeň [nahoře vlevo]
□ 11 DC stanic @ 72 kW
□ Příprava pro upgrade na 300 kW
■ Vestec [nahoře vpravo]
□ Fotovoltaické panely dobíjecího hubu s
bateriovým úložištěm
□ 3 DC stanice @ 72 kW
■ Retail Park Hradec Králové [dole]
□ 12 DC stanic @ 72 kW
□ Příprava pro upgrade na 300 kW

www.cez.cz

Zdroj: ČEZ, a.s.
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Stav infrastruktury

Přepočteno na počet elektromobilů je česká infrastruktura velmi početná, což
společně s její robustností implikuje nízkou utilizaci

Počet veřejných dobíjecích bodů na 100 BEV

Nízká utilizace

[#, 2021]

■ Robustní infrastruktura
□ Relativně vysoký počet dobíjecích bodů na BEV
□ Robustní a výkonná infrastruktura – většina DC stanic
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■ Nízká adopce BEV
□ Adopce BEV v ČR zaostává ~ 3 roky za průměrem EU
□ Požadavky na infrastrukturu (AFIR) jsou stejné napříč EU
■ Výsledek: Nízká utilizace
□ Vysoké poplatky za rezervovaný příkon
□ Nevyužitý rezervovaný příkon
□ Vysoké náklady na kWh

Zdroj: European Alternative Fuels Observatory (EAFO), Směrnice o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva, Centrum dopravního výzkumu
1)
Implicitně formulovaný cíl počtu dobíjecích bodů na počet aut při splnění předpokladů definovaných v směrnici bez indikace kvality / struktury dobíjecích bodů
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Stav infrastruktury

Ve střednědobém horizontu očekáváme mírně rychlejší růst adopce BEV oproti
infrastruktuře, což bude mít za následek nárůst utilizace na cca 2,7 % v r. 2025

Porovnání utilizace v ČR s průměrem v EU
[%, energetická utilizace, 2021 - 2022]

6,6%

Adopce elektromobility
Počet dobíjecích stanic na elektromobil
Robustnost infrastruktury

1,7%

EU

www.cez.cz

ČR

Očekávaný vývoj utilizace

■ Rychlejší růst adopce BEV:
~80 % p.a.
□ Rychlejší růst adopce očekáváme díky státní podpoře
podnikatelů a veřejné správy na nákup BEV
□ Eventuální podpora domácností (stát o této podpoře zatím
neuvažuje) může zvednout roční nárůst adopce až na 100%
■ Stejné tempo růstu instal. kapacity: ~60 % p.a.
□ Menší počet stanic
□ Vyšší robustnost infrastruktury (výkonnější stanice)

■ Utilizace v ČR v roce 2025:

2,7 %

Zdroj: European Alternative Fuels Observatory (EAFO), Směrnice o zavedení infrastruktury pro alternativní paliva, Centrum dopravního výzkumu
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Stav infrastruktury

Pozorujeme významný rozvoj interoperability: počet roamingových seancí v naší
síti se blíží 30 %. Rozvoj mezinárodního roamingu je pomalejší

Poměr roamingových a nativních seancí
[%, dobíjecí síť ČEZ, 2022]

Roamingové
seance
29%

Očekávaný vývoj roamingu

■ Rozvoj bilaterálního roamingu na úkor platforem
□ Levnější provoz
□ Flexibilita cenotvorby
□ Nezávislost na technologiích podporovaných platformou
■ Mezinárodní roaming – pomalejší rozvoj
□ Technicky ekvivalentní národní roaming
□ Významná komplexita a nákladovost správy DPH

71%

Nativní
seance

www.cez.cz

Zdroj: ČEZ, a.s.

■ Očekáváme mírný nárůst počtu roamingových seancí
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Problémy rozvoje infrastruktury

Problémy a úzká hrdla rozvoje dobíjecí infrastruktury jako jsou dostupnost lokalit,
povolovací procesy, nízká adopce emobility atd. řešíme společně se státem

Problémy

Návrhy řešení

■ Dlouhotrvající povolovací procesy
□ Získání admin. povolení je často zbytečně zdlouhavé
□ Situace se zlepšuje, většinou jde o lidský faktor

■ Zlepšit informovanost úřadů (školení)
■ Metodická podpora (sjednocení přístupu úřadů)

■ Přístup ke kvalitním „státním“ lokalitám (ŘSD, SŽ…)
□ Komplikovaný a neflexibilní přístup k pozemkům
□ Chybí koncepce řešení emobility

■ Zvýšit flexibilitu při pronájmu pozemků
■ Akceptovat specifika dlouhé návratnosti infrastrukturního businessu  délka
nájmu, výše nájmu

■ Nízká adopce elektromobility
□ Rezervovaný přístup veřejnosti k adopci emobility
□ Nedostatek vozidel  nízká utilizace  vysoké náklady

■ Zlepšit přístup veřejnosti k informacím vč. dobíjecí infrastruktury, bojovat
proti mýtům
■ Podpora penetrace vozidel ve všech segmentech trhu

■ Požadavky na vysoký výkon při nízké utilizaci
□ AFIR1): Růst výkonu bez ohledu na vozový park / utilizaci
□ Vysoká rezervovaná kapacita zhoršuje ekonomiku

■ Úprava tarifní struktury tak, aby reflektovala situaci nízkého vytížení v
rozvojové fázi – inspirace: Slovensko
■ Využití bateriových úložišť

■ Dlouhé lhůty pro připojení k distribuci
□ AFIR1): Požadavky nelze splnit s aktuálními lhůtami
□ AFIR1): Výkony v MW  posílení soustavy  několik let

■ Zařazení dobíjecí infrastruktury mezi prioritní stavby ve veřejném zájmu

www.cez.cz

Zdroj: ČEZ, a.s.
1)
AFIR = Alternative Fuels Infrastructure Regulation
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Poptávka po dobíjení

Podíl registrací elektromobilů v Česku dosáhne stávajícího průměru EU přibližně
za 3 roky při průměrném ročním růstu ~ 80 %

Vývoj registrací elektromobilů v ČR

[%, 2021]
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Zdroj: Zdroj: ACEA, Centrum dopravního výzkumu
1)
CAGR = Compound annual growth rage = Průměrný roční nárůst
2)
CAGR pro celou EU za posledních 5 let činí 79%. Předpokládáme, že ČR bude růst podobným tempem
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Poptávka po dobíjení

Očekáváme mírné zrychlení růstu poptávky po dobíjení a její celkový objem v
roce 2025 odhadujeme na 287 GWh, z toho 57 GWh ve veřejné síti

Poptávka po veřejném dobíjení v ČR

Poměr veřejného a neveřejného dobíjení

[GWh / rok]

[GWh / rok, 2025]

Veřejné dobíjení
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57,3
CAGR1)
+60%

35,8
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Zdroj: ČEZ, a.s., Centrum dopravního výzkumu
1)
CAGR = Compound annual growth rate = Průměrný roční nárůst
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Poptávka po dobíjení

Většinu poptávky budou ve střednědobém horizontu tvořit fleetový zákazníci
(emisní limity, ESG agenda) se specifickými a komplexními požadavky

Poměr fleetových a individuálních zákazníků
[očekávání pro roky 2023 - 2025]

Požadavky fleetových zákazníků

■ Jednoduchost
□ Jednoduchá autorizace = jedna identita (čip)
□ Dobíjení na všech stanicích doma i v zahraničí
□ Jednoduchá cenotvorba

Individuální zákazníci
~10%

■ Propojení veřejného a privátního dobíjení
□ Jedno řešení / účet / identita pro veřejné i privátní dobíjení
□ Management wallboxů a vozidel
□ Rezervace pro interní dobíjení

~90%

Fleet zákazníci

www.cez.cz

Zdroj: ČEZ, a.s.

■ Rozúčtování
□ Napojení do ERP přes API rozhraní
□ Upravitelné sestavy
□ Přehled dobíjení (veřejné stanice, interní wallboxy)

12

2b

Rozhodování zákazníků

Data potvrzují, že pro ¾ zákazníků je úspora času při dobíjení v destinaci nebo
na dálkové cestě zásadní přidanou hodnotou navzdory vyšším nákladům

Zaměření ČEZ

Destinace

Dálkové cestování

[# počet seancí, 1 období, 2 stojany]

[# počet seancí, 1 období, 2 stojany]
3.318

1.345

@ 18 Kč / kWh
(+38 %)

1.095

332

@ 13 Kč / kWh
(+63%)

@ 13 Kč / kWh

Konektory:
2 x 50 kW

Konektory:
22 & 50 kW

@ 8 Kč / kWh
Konektory:
2 x 22 kW

Konektory:
2 x 150 kW

ČEZ promítá zákaznické preference zaměřením se na přidanou hodnotu úspory času na superrychlých dobíjecích hubech
www.cez.cz

Zdroj: ČEZ, a.s.
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Trendy adresujeme zaváděním
nejnovějších technologií
■ Služba FUTUR/E/GO
□ Automatická autorizace: AutoCharge, Plug&Charge
□ Jednoduchá cenotvorba
■ Roaming
□ Národní: listopad 2022
□ Mezinárodní: 1Q – 2Q 2023
■ Fleetový modul
□ Management wallboxů a vozidel
□ Přehled dobíjení (veřejné stanice, interní wallboxy)
□ Rezervace pro interní dobíjení
■ Driivz
□ Nativní API rozhraní systému Driivz (náš back-end)
□ Rozhraní třetích stran (např. Eurowag, etc.)
□ Webové rozhraní pro nastavení vlastních sestav

www.cez.cz
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Vize rozvoje infrastruktury a služeb dobíjení

2c

Infrastrukturu plánujeme do roku 2030 více než zčtyřnásobit zejména rozvojem
vysokovýkonných hubů

Struktura rozvoje infrastruktury ČEZ

Strategie rozvoje infrastruktury ČEZ

[MW]
178
161

HPC
144

DC
AC

125
105

+437%
85
63
48
24

■ Výstavba vysokovýkonných dobíjecích hubů
□ Kvalitní lokality
□ Energie výhradně z obnovitelných zdrojů
□ Optimalizace výkonu: akumulace, lokální výroba z OZE
□ Podpora státu při plnění požadavků AFIR
■ Dostupnost a interoperabilita
□ Dostupnost bez rezervace
□ Roaming na všech stanicích
□ Automatická autorizace (AutoCharge, Plug&Charge)

33

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

www.cez.cz

Zdroj: ČEZ, a.s.

■ Cíle ČEZ
□ 800+ dobíjecích stanic
□ Významný rozvoj HPC
□ Maximální využití zelené energie
15

2c

Vize rozvoje infrastruktury a služeb dobíjení

V roce 2030 budou služby dobíjení bezproblémově fungovat se všemi
komponenty, které dnes elektromobilní ekosystém vyvíjí

Hardware a infrastruktura

Služba dobíjení

■ Běžný reálný dojezd elektroaut 500+ km
□ Zvýšení kapacity baterií
□ Významný pokrok v účinnosti, snižování odporu, atd…

■ Automatická autorizace
□ Auto se samo autorizuje
□ Žádné čipy, aplikace, karty…

■ Běžné rychlosti dobíjení 500+ kW

■ Integrace infrastruktury do palubních systémů
□ Dnes to zdaleka není samozřejmostí…

■ Infrastruktura poskytující komfort minimálně srovnatelný s
dnešními sítěmi čerpacích stanic PHM
■ Univerzální kompatibilita napříč infrastrukturami a všemi
provozovateli dobíjení

■ Dobíjení kamionů v rozvojové fázi podobné dnešní fázi
rozvoje osobních elektromobilů

www.cez.cz

Zdroj: ČEZ, a.s.

■ Významný rozvoj dobíjecích tarifů
□ Silná konkurence mezi poskytovateli dobíjení (EMP)
□ Inspirace z telco světa: Neomezené tarify, atd…
■ Bezproblémový a všude fungující roaming
□ Inspirace z telco světa
■ Řízené dobíjení
□ Optimalizace výkonu dobíjení podle situace sítě
□ Vehicle-to-grid s tarify, které mají business case
□ Klidně se může stát, že nejlevnější dobíjení bude kolem
poledne (všichni jezdí, fotovoltaika na max)
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Děkujeme za pozornost
Skupina ČEZ

www.cez.cz
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