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KVŮLI ROSTOUCÍ POPTÁVCE PO BATERIÍCH BUDE VZNIKÁ V 
EVROPĚ NOVÉ PRŮMYSLOVÉ ODVĚTVÍ
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KomentářEU poptávka po bateriích
GWh/rok

 Evropský trh s bateriemi vzroste do roku 2030 více než 
desetinásobně oproti dnešku

 Kvůli přísnějším emisním limitům pro evropské automobilky poroste 
poptávka zejména po bateriích do elektromobilů

 EU se stane po Číně druhý největší světový trh pro baterie, v roce 
2030 dosáhne očekávaná roční poptávka po EV bateriích téměř 400 
GWh, což odpovídá roční produkci zhruba 20 velkých výroben baterií 
tzv. gigafactory

 Vznikají nové celoevropské projekty (např. Northvolt, Freyr), zároveň 
v Evropě navyšují své investice asijské firmy (LG, Samsung, SK 
Innovation) 

 ČR představuje vhodný region pro výstavbu bateriových výroben 
kvůli centrální poloze v rámci Evropy a velkému podílu 
automobilového průmyslu

 Bateriová výroba je energeticky velmi intenzivní, v rámci ČR ji lze 
lokalizovat do řady brownfieldů navíc do oblastech uhelného útlumu 
(s možnou dodatečnou podporou)

 ČEZ může zajistit development projektu, získání pozemku, 
energetický management, další služby i minoritní investiční vklad
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V EVROPĚ SE ROZBÍHÁ ŘADA BATERIOVÝCH PROJEKTŮ 
NAPŘÍČ CELÝM VALUE CHAINEM

KomentářBateriové projekty v EU
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 S ohledem na ohlášené ambiciózní plány evropských automobilek na 
EV produkci vzniká v poslední době řada bateriových výroben

 Jsou realizovány nové celoevropské projekty (např. Northvolt, Freyr), 
které EU podporuje přes R&D dotace (Horizon Europe, InnoEnergy) 
nebo levné úvěry (EIB) 

 Zároveň v Evropě navyšují své investice asijské firmy 

 V Evropě může uspět lokální výroba baterií díky

 Potřebě automobilek mít větší kontrolu nad výrobou baterií i provozní 
návaznost na lokální výrobu EV 

 Vysokým logistickým nákladům na dopravu z Asie

 Připravovanou přísnější regulací na ekologickou udržitelnost výroby 
baterií (vč. např. těžby materiálů)    

 Evropský bateriový hodnotový řetězec se etabluje, ale navzdory 
připravovaným projektům není pokryta očekávaná poptávka, zároveň 
se více zdůrazňuje environmentální aspekt výroby



AKTIVITY ČEZ SE V OBLASTI BATERIÍ A ELEKTROMOBILITY 
RYCHLE ROZRŮSTAJÍ

Výroba obnovitelné energie 
pro zásobování celého 
ekosystému elektromobility

Bateriový 
hodnotový 
řetězec

Služby mobility

Těžba a 
zpracování

Výroba 
aktivních 
materiálů 

Výroba 
článků

Integrace 
baterií do 
packů

Automobilová 
výroba

Druhé a třetí 
využití 
bateriových 
článků 

Recyklace

Ekosystém 
elektromobility

Automobily jako systémy pro 
skladování energie – Vehicle
to Grid (V2G)

Ekosystém dodavatelů komponentů

Realizace těžby a 
zpracování lithia 
na Cínovci pro dodávky do 
Gigafactory

Partnerství pro udržitelnou a 
nákladově efektivní výrobu 
bateriových článků

Využití 
použitých 
baterií pro 
skladování EE

Investice (JV) do 
rozvoje 
infrastruktury na  
recyklování

Integrace infrastruktury ČEZ se 
softwarem výrobců automobilů, 
např. pro vyhledání nejbližší 
nabíjecí stanice

Společná monetizace 
energetických služeb

Baterie jako 
služba (BAAS)

Dobíjecí infrastruktura

Výstavba dobíjecích míst v 
ČR a zajištění zelené 
energie pro dobíjení

Využití baterií v 
autech v rámci 
distribuční sítě
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CELKOVÁ VÝROBNÍ KAPACITA GIGAFACTORY BUDE 40 GWH 
ROČNĚ, VYTVOŘÍ PŘES 3 000 NOVÝCH PRACOVNÍCH MÍST 

Mapa potenciální lokality EPR
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Projekt Gigafactory

 ČEZ v spolupráci s technologickým a OEM 
partnerem postaví bateriovou Gigafactory v uhelné 
oblasti České republiky

 Celková cílová kapacita Gigafactory bude 40 GWh 
ročně, což by mělo stačit na přibližně 500 tisíc 
elektromobilů

 Z pohledu pracovní síly projekt vytvoří přes 3 000 
nových pracovních míst a až 1 500 nových 
nepřímých pracovních míst v regionu, kterému 
dominuje uhelný průmysl

 Projekt se bude významně zaměřovat na udržitelná 
technologická řešení a zelené dodavatelské řetězce 
- silná synergie se zelenou těžbou lithia ČEZ 



PROJEKT GIGAFACTORY BUDE MÍT DLOUHODOBÝ, STRATEGICKÝ 
DOPAD NA REGIONÁLNÍ A ČESKOU EKONOMIKU 

Gigafactory navíc přispěje k ekologickému přechodu: zajistí 3-5 tisíc pracovních míst v uhelné oblasti a bude 

vyrábět bateriové články s emisemi ~ 30 kg CO2e/kWh (pod evropským průměrem) 

Inovační potenciál projektu bude umocněn plánovanou vědeckovýzkumnou laboratoří (R&D Centrum) pro 

výzkum a vývoj výroby bateriových článků

Gigafactory pomůže plně rozvinout těžbu lithia v ČR, jako i zpracovatelský řetězec s vysokou přidanou 

hodnotou (~ 10 % hodnoty bateriových článků)

Český automobilový průmysl se podílí na 10 % českého HDP a 25 % exportů CŘ; samotné odvětví vyváží 92 % 

své produkce, proto se potřebuje přizpůsobovat zahraniční poptávce

Gigafactory přinese pracovní místa do znevýhodněného regionu – Najímání ~3 tisíc lidí ve znevýhodněném 

regionu; další pracovní místa budou vytvořená během procesu stavby 

Dalších přibližně 1 500 pracovních bude vytvořeno v rámci dodavatelských řetězců
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