
 
 

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na konferenci 

Elektrické autobusy pro město III 

21. listopadu 2014 – Výstaviště Praha-Holešovice 

doprovodný program veletrhu Czechbus 2014 

Financování projektů pro elektrické autobusy ze zdrojů EU 
a z alternativních zdrojů + Novinky z vývoje technologií 

Datum konání: pátek 21. listopadu 2014, 9.00 – 13.00 hod. 

Místo konání: Výstaviště Praha-Holešovice, velký sál v Levém křídle 
Průmyslového paláce 

Pod záštitou: Sdružení dopravních podniků ČR 

Odborný garant: Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services 

Generální partner: SmartPlan s.r.o. 

Odborná konference Elektrické autobusy pro město III je zaměřena na problematiku 
městských autobusů s elektrickým pohonem a nezávislým provozem, tj. především 
elektrobusů a parciálních trolejbusů, a jejich infrastruktury. Pod záštitou Sdružení dopravních 
podniků ČR a v úzké spolupráci s ním ji pořádá konzultační firma Ing. Jakub Slavík, MBA – 
Consulting Services. Již od svého prvního běhu se tato konference vyprofilovala jako ojedinělá 
prezentační a vzdělávací akce i jako místo vzájemné výměny aktuálních zkušeností mezi 
profesionály z elektrické osobní dopravy. 

Konference je tradičně členěna do dvou samostatných bloků:  

V prvním bloku získají účastnící aktuální informace z oblasti zdrojů financování a obchodních 
modelů pro pořízení a provozování elektrických autobusů a jejich infrastruktury, včetně dotací 
z operačních programů, dalších zdrojů EU a alternativních způsobů financování. 

Náplní druhého bloku budou novinky z technologií pro elektrické autobusy a nové zkušenosti z 
provozu již používaných elektrobusů a jejich infrastruktury. 

Program*:  

8.30 Prezence účastníků, pozvání na kávu 

9.10 Zahájení konference 

Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services 
Ing. Miloslav Kulich, Sdružení dopravních podniků ČR 

9.30 – 10.30 Blok 1: Financování elektrobusů: 

zástupce MMR (v jednání)  
Dotační podpora projektů v městské dopravě pro období 2014 – 2020            
Ing. Vladimír Zadina, SmartPlan         
Aktuální informace z Pracovní komise pro elektromobilitu                                
Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services 
Diskuse 
10.30 – 11.00 Přestávka na občerstvení 

11.00 – 12.40 Blok 2: Novinky ve vývoji technologií a provozní zkušenosti 

Elektrobusy pro městská centra, Ing. Jiří Pohl, Siemens 
Nabíjení elektrických autobusů, Ing. Miroslav Kuželka, ABB 
Volvo Bus Corporation a elektromobilita, zástupce VOLVO Bus Corporation, 
Evropský tým e-mobility 
Elektrobusy SOR, Aleš Lipavský, SOR Libchavy 

12.40 Diskuse, závěr 

*změna programu vyhrazena 

Vstup zdarma na základě potvrzení Vaší účasti na e-mailu: 
info@proelektrotechniky.cz 
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