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Elektromobilita a město Brno

• Teplárny Brno vyrobí 392 000 MWh elektřiny ročně a staví desítky FVE elektráren

üuplatnění v emobilitě.

• Využití stávajících partnerství v dodávce tepla, plynu a elektřiny. 

• Výstavba zaměřena na sídliště a rezidenční oblasti.

• Plnění cílů města Brna v paktu měst a obcí v EU SECAP o snižování emisí CO2. 

• Systém parkovací zóny E pro elektromobily v Brně.



• Do roku 2030 postavíme v Brně minimálně 300 nabíjecích stanic (95%AC 5%DC)

• Investice cca 180 mil. Kč

• Úspora 150 000 tun CO2 za rok

• V současnosti TB vlastní 20 elektromobilů

• Členové elektromobilní platformy 

Elektromobilita v TB



Mapa nabíjecích stanic 2022



Mapa nabíjecích stanic 2023



Zóna E

V srpnu 2022 OD MMB spustil zónu E: 

• u nabíjecích stanic TB na pozemcích MMB

• parkovné zdarma po dobu 6/24 hodin dle lokality

• využití stávající parkovací aplikace města



V září 2021 jsme spustili službu registrovaných zákazníků E-mobilita TB:

• zvýhodněný cenový tarif

• přístupový čip a pohodlná platba jednou za měsíc

• zákaznický servis

• snadné vyhledávání nejbližší stanice

• informace o obsazenosti stanic

• přístup do mobilní aplikace 

Služba pro registrované zákazníky



Mobilní aplikace

Mobilní aplikaci pro registrované zákazníky E-mobilita TB: 

• vyhledávání nejbližší stanice

• informace o obsazenosti a ceně 

• zahájení nabíjení

• sledování historie nabíjení



V září 2022 jsme spustili službu rezervační systém:

• rezervace na konkrétní den

• větší využití stanic

• řešení pro rezidentní nabíjení 

• aktuálně v testovacím režimu

Rezervační systém



Rychlonabíjecí stanice Pomalunabíjecí stanice Wallbox

Snadno identifikovatelné stanice 



Stav: vysoká cena elektřiny

• bez zásahu zdražení nabíjení na 30-35 Kč/kWh 

• cena ujetého kilometru 5-7 Kč

• hrozí výrazné zpomalení rozvoje emobility

Neudržitelný stav Emobility



Řešení:

• výstavba FVE a bateriových uložišť 

• zelené nabíjení

• zvýhodněné nabíjení mimo špičky

• maximalizace utilizace AC stanic 

(rezervační systém)

Zelené nabíjení z vlastní FVE



• Zjednodušit a sjednotit povolovací proces u AC stanic 

• Vymahatelnost vyhrazených stání pro elektromobily

• Jednotnost dopravního značení 

• Osvěta a vzdělávání 

• Vysoké ceny elektřiny a nákupu elektromobilů 

• Dotační podpora

Otevřené body k řešení
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