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Srdečně Vás zveme na odbornou konferenci 

Efektivní elektromobilita v organizacích II  

Jak účelně a hospodárně realizovat projekty osobních a 
užitkových elektromobilů 

_________________________________________ 

TERMÍN: úterý 3. října 2017 od 9:00 hodin 

MÍSTO: GreenPoint, Praha 10, www.kc-greenpoint.cz  

_____________________________________________ 

Podle publikovaných zpráv z Evropy a USA jsou ideální cílovou skupinou pro nákup elektromobilů 

organizace. Konference je cíleně zaměřena právě na organizace a správce jejich vozového parku. 

Dozvíte se zde důležité informace z následujících oblastí: 

•  osobní a užitkové elektromobily jako projekt – přechod od produktového k projektovému 

přístupu při jejich pořizování a provozování,  
•  optimální oblasti a způsoby využívání osobních a užitkových elektromobilů v organizacích,  

•  obchodní modely a zdroje financování pro pořízení a provozování elektromobilů – veřejné dotace, 
bankovní a jiné finanční nástroje, jejich výhody a nevýhody,  

•  aktuální novinky v oblasti elektromobilů, správy jejich parku a softwarové/informační podpory 

pro jejich využívání v organizacích.  

Po ukončení přednáškové části konference bude program pokračovat předvedením osobních a 

užitkových elektromobilů, které budou vystaveny venku před konferenčním centrem GreenPoint.  
 
Pod záštitou:         Odborný garant:  

                     
 

Hlavní partner:       
                            

 

 
 

 
Partneři: 

                                                  
 

Program konference*: 

9:00 Zahájení 
Ing. Jakub Slavík , MBA, odborný garant a moderátor konference 

 
9:10 
Ing. Ondřej Tomšej, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Podpora elektromobility pro podnikatelské subjekty (OP PIK) 

 Mgr. Jaroslav Kepka, Ministerstvo životního prostředí ČR 
podpora elektromobility z NPŽP 

Mgr. Jan Bezděkovský, Ministerstvo dopravy ČR: 
Podpora rozvoje čisté mobility ze strany Ministerstva dopravy 

Ing. Jakub Slavík , MBA, odborný garant konference 

„Bezemisní městská logistika a evropský projekt FREVUE“  
 

http://www.smartcityvpraxi.cz/
http://www.proelektrotechniky.cz/
http://www.kc-greenpoint.cz/
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Ing. Pavlína Šiknerová, ČSOB Leasing 
„Elektrokredit - Vaše příležitost k financování vozů s alternativním pohonem“   

11:15 – 12:00 Přestávka s občerstvením 

12:00 
Ing. Tomáš Chmelík  PhD., ČEZ 
„Výstavba veřejné dobíjecí infrastruktury v rámci Projektu /E/MOBILITA ČEZ“  

Ing. Miroslav Kuželka, ABB 
„Nabíjecí infrastruktura v ČR pro osobní a městskou hromadnou dopravu“  

Bc. Tomáš Knespl, MSc., ČEZ 

„Uplatnění Elektromobility ve flotilovém provozu – řešení na klíč od ČEZ“ 

Ing. Veronika Svobodová, Nissan 
„EV Novinky Nissan“ 

Ing. Václav Zikmund, Toyota 
„Hybridní mýty a omyly“ 

14:30 Předvedení vystavených elektromobilů 

17:00 Ukončení konference  

*změna programu vyhrazena 

 
Před konferenčním centrem uvidíte a vyzkoušíte: 
 
Osobní i užitkové vozy Nissanu: 
užitkový vůz Nissan eNV200 (foto vpravo) a nový Nissan Leaf 
                             
TOYOTA PRIUS PLUG-IN HYBRID (foto vpravo) 

Toyota byla první společností, která světu představila technologii Plug-in 
Hybrid. V letošním roce uvedla model druhé generace, který v sobě 
kombinuje všechny výhody hybridního vozu a dlouhý dojezd na elektřinu. 

Ten nyní činí až 50 km, přičemž maximální rychlost jízdy se samotným 
elektromotorem může dosahovat až 135 km/h.          
               

Užitkový vůz společnosti Eurogreen Goupil G5 Lithium              
Goupil G5 Lithium (foto vpravo) je kompaktním užitkový vůz, který je 
určen pro víceúčelové aktivity, jako jsou např.: sběr odpadu, čištění ulic, 

parků, zahradní údržba apod. Elektrický pohon je ideálně uzpůsoben pro 
využití, při kterém pouze zastavíte a pokračujete v jízdě – tzv. STOP&GO. 
Model G5 je ergonomicky vytvořen pro služby zabývající se svozem nebo 

rozvozem. 

 
Mediální partneři: 

 

                              

Na konferenci je nutné se zaregistrovat e-mailem do 30. září 2017, který prosím pošlete na 
info@proelektrotechniky.cz. Váš e-mail bude obsahovat celé jméno, adresu a organizaci, kterou na 
konferenci zastupujete. Bez těchto údajů nebudete na konferenci zaregistrováni. Přístup na 
konferenci získáte po obdržení potvrzení registrace na Váš e -mail. Zadané kontaktní údaje jsou 
považovány za přísně důvěrné a nebudou předány třetí straně. Vstupné na konferenci je pro 
zaregistrované účastníky zdarma. 

Další aktuální informace o konferenci sledujte na následujícím odkazu: 
http://www.smartcityvpraxi.cz/konference10.php 
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