konference

Čistá mobilita v chytrých městech
15. listopadu 2018, PVA EXPO PRAHA – Letňany

Veletrh osobních a užitkových automobilů se zaměřením na automobily
s alternativními pohony, nabíjecí infrastrukturu, autonomní mobilitu, smart
cities a doplňky a služby související s mobilitou.
Rozvoj e-carsharingu v Praze
Jaroslav Konečný, Operátor ICT, a.s.

Rozvoj čisté mobility – trendy, očekávání.
Infrastruktura pro dobíjení.

BLOK 1 > 10:00 - 12:00

Moderuje: Jan Horčík, šéfredaktor, Hybrid.cz
Podpora čisté mobility v ČR – elektromobilita a
další alternativní paliva. Podmínky pro rozvoj v ČR –
legislativa, ekonomické podmínky, podpora státu
a měst
Anna Pasková, M.A. ředitelka odboru politiky ŽP a
udržitelného rozvoje, Ministerstvo životního prostředí ČR

Rozvoj technologie elektromobilů, trendy a očekávání.
Zahraniční zkušenosti-odkud čerpat dobré i špatné
zkušenosti?
Jaromír Marušinec, předseda Asociace elektromobilového
průmyslu, Lukáš Hataš, vice-prezident, Asociace pro
elektromobilitu ČR

Diskuze: Budoucnost elektromobility v ČR, rozvoj
infrastruktury dobíjení

Elektromobilita v chytrých městech
Moderuje: Robin Čumpelík, ICT Operátor, a.s.
Smart City a čistá mobilita v Praze – koncepce Smart
Prague, vize do roku 2030 včetně, projekt e-carsharing,
výstavba el. nabíječek, airport express e-bus
Michal Fišer, generální ředitel, Operátor ICT, a.s.
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Zkušenosti s provozováním elektromobilů v městě
Litoměřicích
Antonín Tym, Město Litoměřice
Zkušenosti s provozem elektrobusů v městské
hromadné dopravě – největší flotila elektrobusů v ČR
Petr Voltr a Jan Gyorgy, Dopravní podnik města Hradce
Králové
Zkušenosti s využíváním vozidel na elektrický pohon
v komunálních službách
Josef Kasala, ředitel, Veřejná zeleň města Brna
Diskuze: Budoucnost využití elektromobility a dalších
alternativních pohonů v českých městech

Elektromobily pro firmy

Budování infrastruktury dobíjení v ČR
Jan Bezděkovský, odbor strategie, Ministerstvo dopravy
ČR

Rozvoj elektromobility a infrastruktury dobíjení
Jaromír Vorel, jednatel, ŠKO-ENERGO, s.r.o.

BLOK 2

BLOK 2 > 12.30 – 14.30

Jaroslav Hanák, prezident, Svaz průmyslu a dopravy ČR
Anna Pasková, M.A. ředitelka odboru politiky ŽP a
udržitelného rozvoje, Ministerstvo životního prostředí ČR
Zástupce společnosti ABF, a.s.

BLOK 3 > 15.00 – 16.30

10:00

Společné zahájení konference a veletrhu

Elektromobil ve firmě – dvouleté zkušenosti a TCO –
proč si pořídit elektromobil do firmy a jak to funguje –
ekonomika pořízení a provozu, elektromobil v provozu,
dobíjení, fakturace a další praktické tipy…
Mirek Matyáš, Asociace pro elektromobilitu ČR
Dotační možnosti na financování vozidel s alternativním
pohonem
Ondřej Tomšej, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Využití elektromobilů pro vnitřní potřeby firmy
Ivo Hykyš, Head of e-Charging/e-Mobility, Siemens, a.s.
Elektromobily pro rozvoz zboží
Zástupce společnosti Alza, a.s.
Diskuze: Vyplatí se elektromobil pro firmu?
Josef Kot, PPL CZ, a.s.

www.i-city.bid

