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ROZVOJ ELEKTROMOBILITY
– TECHNOLOGIE, TRENDY, OČEKÁVÁNÍ

●  Podpora čisté mobility v ČR, zejména elektromobilita. Podmínky  
 pro rozvoj v ČR – legislativa, ekonomické podmínky, podpora  
 státu a měst

●  Budování infrastruktury dobíjení v ČR – podpora státu a měst,  
 trendy a očekávání

●  Rozvoj technologie elektromobilů, trendy a očekávání.
 Zahraniční zkušenosti - odkud čerpat dobré i špatné
 zkušenosti?

●  Budování infrastruktury dobíjení v ČR – podpora státu
 a měst, trendy a očekávání

●  Dobíjení ve veřejném prostoru, chytré dobíjení v chytrých  
 městech, budoucnost domácího dobíjení

●  Technologie a trendy

Anna Pasková, ředitelka odboru politiky ŽP a udržitelného rozvoje, 
Ministerstvo životního prostředí ČR
Jan Bezděkovský, odbor Strategie, Ministerstvo dopravy ČR
Zástupce Asociace elektromobilového průmyslu ČR
a  další 

ELEKTROMOBILITA V CHYTRÝCH MĚSTECH

●  Veřejná doprava, komunální služby, elektroflotily
 v organizacích veřejné správy

●  Přínosy a limity využití alternativních druhů dopravy
 ve městech a organizacích veřejné správy

●  Elektromobilita a další alternativní pohony pro řešení   
 dopravní obslužnosti měst

●  Doprava ve městech – čistá mobilita – parkování
 – sdílení aut

●  První zkušenosti s využíváním elektromobilů
 ve veřejné správě

Antonín Tym, Město Litoměřice
Petr Voltr a Jan Gyorgy,  Dopravní  podnik města Hradce Králové
Jaromír Vorel,  jednatel, Ško-Energo, s.r.o.
Josef Kasala, ředitel Veřejná zeleň města Brna
a  další

ELEKTROMOBILY PRO FIRMY

●  Ekonomika provozu a financování aut na elektrický pohon

●  Zkušenosti s provozováním elektromobilů ve firmách

●  Kdy se elektroauta a další alternativní pohony ve firemních
 flotilách vyplatí?

●  Limity a výzvy dobíjení

Josef Kot, PPL CZ, a.s.
Ondřej Tomšej, Ministerstvo  průmyslu  a obchodu ČR 
Zástupce Asociace pro elektromobilitu ČR
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