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Výchozí stav
Automobilová doprava v souvislostech
 porevoluční rychlý růst počtu automobilů v ČR (téměř na průměr EU):

v roce 1995: 265 vozů na 1000 obyvatel (průměr EU: 334)

v roce 2011: 437 vozů na 1000 obyvatel (průměr EU: 488)

 automobilů do 3,5 t v ČR:

v roce 1995: 2 736 000

v roce 2011: 4 583 000

+ 46 %+ 65 %

Zdroj: Eurostat
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Počet automobilů do 3,5 t v ČR

 Počet automobilů do 3,5 t v ČR: historie a predikce
Od roku 1995 nárůst o 67 % do roku 2011, 
předpoklad růstu na 127 % do roku 2040.
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Automobilová doprava v souvislostech
 4 400 000 automobilů na benzín či naftu
 6700 čerpacích stanic benzínu a nafty

z toho cca 3700 plně veřejných

 200 000 automobilů na LPG, 3 500 na CNG
 700 čerpacích stanic LPG

cca 50 stanic CNG ke konci roku 2012

 150 elektomobilů
 200 nabíjecích stanic elektromobilů

ne všechny jsou volně veřejně přístupné
velká většina je do 3 kW, pouze dvě na 80 kW

Výchozí stav
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Výchozí stav
Faktory rozvoje

 Bude faktorem akcelerace rozvoje elektromobility:

1. touha snížit náklady na (individuální) automobilovou dopravu?

2. hrozba omezování těžby ropy, zvyšování či negativní kolísání ceny?

3. požadavek snižovat emise škodlivin?

4. požadavek snižovat emise oxidu uhličitého?



EGÚ Brno, a. s.   Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy ‹#›

Výchozí stav
Faktory rozvoje: Náklady za energii pro provoz automobilu
 aktuálně rostoucí ceny ropných paliv,

 průměrné aktuální ceny PHM v ČR (9/2012):

nafta:   36,9 Kč benzín:   38,0 Kč

 100 km běžným vozem (7 l/100 km) vyjde na: 270 Kč za palivo

 z ceny za palivo spotřební daň:

nafta:   10,9 Kč benzín:   12,84 Kč

Cena ropy 
+ marže

Spotřební 
daň

DPH



EGÚ Brno, a. s.   Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy ‹#›

Výchozí stav
Faktory rozvoje: Náklady za zdroj energie pro provoz automobilu
 plánované příjmy státního rozpočtu ČR v roce 2009: 1114 mld.

daňové příjmy státního rozpočtu
596 mld.

22 %

78 %

spotřební daň

ostatní daně (DPH,
majetkové daně, 

daň z nemovitosti,
silniční daň, etc. ...)

spotřební daň
133 mld.

ostatní

spotřební daň z ropných paliv činí ročně 
přibližně 82 mld. Kč 

(7,4 % příjmů státního rozpočtu) 

spotřební daň z paliv pro vozidla do 3,5 t 
činí přibližně 45 mld. Kč 

(4 % příjmů státního rozpočtu)

z ropných paliv 62 %
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Výchozí stav
Faktory rozvoje: Ověřené světové zásoby energetických komodit
 trend zvyšující se spotřeby vyrovnáván nacházením nových nalezišť

 mezi roky 1995 a 2010 došlo
k navýšení životnosti 
odhadovaných zásob
ropy o cca 3 roky,

 je rovněž očekáváno, že
odhadované zásoby plynu
se budou dále navyšovat

Zdroj: statistiky BP (BritishPetroleum)
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Výchozí stav
Faktory rozvoje: Predikce spotřeby ropy a vývoje ceny
 do roku 2035 je očekáváno menší než dlouhodobě průměrné tempo 

navyšování spotřeby,

Zdroj: IEA – World Energy Outlook 2011

 měsíční či denní hodnoty 
jsou značně závislé na 
momentální mezinárodní 
situaci

 aktuální ekonomický 
útlum povede k dalšímu 
snížení tempa růstu 
spotřeby i ceny,

cena

spotřeba
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Výchozí stav
Faktory rozvoje: Emise znečišťujících látek
 emise NOx z automobilové dopravy v ČR (2009):

Doprava celkem 39 %
Osobní automobily celkem 21 %

Zdroj: ČHMI
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Výchozí stav
Faktory rozvoje: Emise znečišťujících látek
 emisní hustoty NOx v ČR (2009):

Zdroj: ČHMI

Vřesová

Prunéřov
Počerady

Mělník a okolí

Chvaletice

Vítkovice a další

Opatovice
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Předpokládaný vývoj a predikce spotřeby elektromobilů
Hlavní charakteristiky predikce 

 počet automobilů bude záviset na vývoji počtu obyvatel a dále: v horizontu 
2011 až 2060 dojde k nárůstu počtu automobilů na osobu z úrovně: 0,44 
ks/osoba na 0,57 ks/osoba,

 predikce počítá se dvěma hlavními alternativami nynějšího využívání 
ropných paliv jako zdroje primární energie pro pohon (či s jejich kombinací):

1. CNG (Compressed Natural Gas) – stlačený zemní plyn, spalovací motor, ale 
nižší emise,

2. ELEKTŘINA – elektromotor, baterie článků (na bázi lithia) či palivové články.

 cena elektromobilu bude srovnatelná s cenou konvenčního automobilu,

 nabíjecí cyklus nebude provozně omezujícím faktorem (akční rádius, 
rychlost dobíjení, životnost akumulátorů).
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Předpokládaný vývoj a predikce spotřeby elektromobilů

 Produkce elektromobilů – nabídka na trhu

Zdroj: prezentace E.ON, konference Elektromobilita 2012
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841

500 ks. 1500 ks.

Předpokládaný vývoj a predikce spotřeby elektromobilů

 Prodeje a provozované elektromobily v ČR

Zdroj: prezentace ČEZ, konference Elektromobilita 2012

Predikce EGÚ Brno
počet provozovaných elektromobilů
(tisíce kusů)

predikce 9/2012

150 ks.
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Předpokládaný vývoj a predikce spotřeby elektromobilů

 Podíl elektromobilů v segmentu vozidel do 3,5 t
Podíl elektromobilů na celkovém počtu automobilů do 3,5 t se bude zvyšovat
a to zejména od roku 2025 do roku 2050:
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Předpokládaný vývoj a predikce spotřeby elektromobilů

 Spotřeba sektoru elektromobilů
Spotřeba se bude zvyšovat zejména: 
- nárůstem počtu elektromobilů, 
- nárůstem dojezdové vzdálenosti za rok

5 TWh

2,8 TWh
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Předpokládaný vývoj a predikce spotřeby elektromobilů

 Tuzemská netto spotřeba + spotřeba elektromobilů
Podíl spotřeby sektoru elektromobilů na TNS pro rok 2060: 
5,7 % pro referenční scénář 
11,5 % pro plnou náhradu do 3,5 t
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Elektromobilita z pohledu energetiky
Energetické a výkonové zabezpečení
 nárůst spotřeby na úrovni TNS o cca 6 až 12 %,

 vyhlazení diagramu zatížení na úrovni TNS:

A. možnost zaplnění nočních propadů zatížení,

B. navýšení doby využití maxima (o cca 240 h pro úplnou náhradu vozů do 
3,5 t na fosilní paliva elektromobily).

 výrazné změny v zatížení a konfiguraci na úrovni sítí vn a nn:

A. výrazné lokální nárůsty maxima zatížení, zejména na nn úrovni,

B. výrazné investice do nového transformačního výkonu,

C. velmi výrazné investice do nabíjecích míst a dobíjecích stanic.
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Změny diagramu TNS vlivem elektromobilů

 Roční energie diagramu (rok 2060): 
Tuzemská netto spotřeba: 87 TWh
elektromobily referenční EGÚ: 5 TWh
elektromobily plná náhrada: 10 TWh

TNS + ztráty bez 
elektromobilů

elektromobily:
plná náhrada

elektromobily: 
referenční EGÚ

2. týden v lednu
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Změny diagramu TNS vlivem elektromobilů

 Nárůst maxima zatížení vlivem elektromobilů (rok 2060):
elektromobily referenční EGÚ elektromobily plná náhrada
+ 250 MW (+ 2 %) + 955 MW (+ 7 %)

TNS + ztráty bez 
elektromobilů

TNS + ztráty + elektromobily: 
plná náhrada

2. týden v lednu



EGÚ Brno, a. s.   Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy ‹#›

Elektromobilita z pohledu energetiky
Výkonové zajištění: pro rok 2060 a plnou náhradu do 3,5 t
 nutné výrazné změny v síťové infrastruktuře,

 3 způsoby dobíjení dle místa – tři skupiny nutných úprav: 

1. nabíjení po cestě
 podél delších dopravních cest
 postačí cca 1000 nabíjecích míst

2. nabíjení v domácnostech
 v roce 2060 cca 6,2 mil. vozů do 3,5 t
 každý vůz má své dobíjecí místo

2. nabíjení v zaměstnání
 50 % jezdí do práce autem
 2/3 bude nabíjet
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Elektromobilita z pohledu energetiky
Výkonové zajištění: pro rok 2060 a plnou náhradu do 3,5 t

1. nabíjení po cestě:
 na místech některých dnešních benzínek

 potřeba instalace nových DTS i indukovaných úprav na vyšších úrovních

 celkový počet 1000 dobíjecích stanic (jde jen o jeden ze tří druhů nabíjení)

 v dobíjecí stanici průměrně 6 dobíjecích míst

 potřeba rychlonabíjení (cca 80 kW)

odhad nákladů (transformace + vedení + nabíjecí zařízení):

 nabíjení 6 aut současně: potřeba 1000 DTS 630 kVA

 posílení transformace 110/vn: zvýšení výkonu o přibližně 480 MVA,
odpovídá přibližně 32 transformátorů

 posílení vedení ve výši třiceti procent celkových investic do posílení transformace

investice: 1,1 mld. (transformace) + 0,3 mld. (vedení) + 6 mld. (nabíjecí místa) = 7,4 mld.
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Elektromobilita z pohledu energetiky
Výkonové zajištění: pro rok 2060 a plnou náhradu do 3,5 t

1. nabíjení v domácnostech:
 v roce 2060 cca 6,2 mil. automobilů do 3,5 t – každý vůz má své dobíjecí místo

 výrazně nižší nabíjecí výkon, přípojka 16 A, maximálně cca 3 kW, průměrně 1 kW

 nabíjí se třetina automobilů s průměrným denním nabitím na 30 km

 potřeba posílení transformace vn/nn i indukovaných úprav na vyšších úrovních

odhad nákladů (transformace + vedení + nabíjecí zařízení):

 nový transformační výkon cca 500 MW: odpovídá 1250 DTS o výkonu 0,4 MVA

 posílení transformace 110/vn pro výkon 500 MW o 13 transformátorů 40 MVA

 posílení vedení ve výši dvaceti procent celkových investic do transformace

 investice na jedno nabíjecí místo v domácnosti 15 tis. Kč

investice: 0,8 mld. (transformace) + 0,2 mld. (vedení)  + 124 mld. (nabíjecí místa) = 94 mld.
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Elektromobilita z pohledu energetiky
Výkonové zajištění: pro rok 2060 a plnou náhradu do 3,5 t

1. nabíjení v zaměstnání:
 50 % pracujících jezdí do zaměstnání autem

 v roce 2060 bude pracovat 50 % populace (dnes 55 %)

 jen 2/3 aut bude nabíjeno v zaměstnání

 výrazně nižší nabíjecí výkon, přípojka 16 A, maximální cca 3 kW, průměrně 1 kW

odhad nákladů (transformace + vedení + nabíjecí zařízení):

 sumárně nabíjecí výkon 1,77 GW; desetinu instalací není třeba měnit

 nový transformační výkon cca 1,77 GW: odpovídá 4425 DTS o výkonu 0,4 MVA

 posílení transformace 110/vn pro výkon 1,77 MVA o 45 transformátorů 40 MVA

 posílení vedení ve výši dvaceti procent celkových investic do transformace

 investice na jedno nabíjecí místo v zaměstnání15 tis. Kč

investice: 2,7 mld. (transformace) + 0,5 mld. (vedení) + 26,5 mld. (nabíjecí místa) = 30 mld.
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Rozložení nákladů na výkonové zajištění elektromobility

v domácnostipo cestě v zaměstnání

CELKEM

CELKEM cca 131 mld. Kč (ceny roku 2012)
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Elektromobilita z pohledu energetiky
Náklady a jejich dopad do ceny paliva
 spotřební daň z paliv pro vozidla do 3,5 t:

přibližně 45 mld. Kč každoročně do státního rozpočtu

 nutné investice do infrastruktury elektromobilů:

131 mld. Kč investic (velmi střízlivý odhad) 

 investice budou rozloženy:

průměrná odpisová doba bude cca 15 let

 odhadované navýšení ceny za kWh pro provoz elektromobilu: 5,4 Kč
(z toho 4,5 Kč za spotřební daň, 0,9 Kč za investice)

 100 km elektromobilem (18 kWh/100 km) vyjde na: 180 Kč za palivo

 100 km běžným vozem (6 l/100 km) vyjde na: 231 Kč za palivo

 běžným vozem za stejnou cenu jako elektromobilem: cca 4,7 l /100 km
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Závěry
 Nástup elektromobility:

 v ČR je možno očekávat nejdříve od roku 2020

 největší nárůst pak mezi roky 2025 a 2050

 Co budou hlavní drivery rozšíření elektromobility?
 největším driverem bude snaha omezit emise škodlivin, zejména 

v městských aglomeracích

 ... v kombinaci s eliminací závislosti na dodávkách ropy

 Bude elektromobilita opravdu tak levná jak se dnes nekriticky deklaruje?
 při zahrnutí všech důležitých okolností budou výdaje za provoz elektromobilu 

a konvenčních automobilů srovnatelné

 Pomůže elektromobilita s problémy energetiky nebo spíše nové přidá?
 potenciálně může pomoci zrovnoměrnit diagram spotřeby (zejména pokrýt 

noční propady spotřeby)

 na lokální úrovni však způsobí velké a draze řešitelné problémy



michal.macenauer@egubrno.cz

EGÚ Brno, a. s.
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Děkuji za pozornost.


