
Martin Gajdoš
ředitel strategie a business analýzy



2

Co přinesl rok 2022?

● Post-covidová
ekonomika

● Ambicióznější 
regulace

● Válka na 
Ukrajině
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Co to znamená pro ORLEN Unipetrol a transformaci celé energetiky
Dekarbonizace

Snížení energetické náročnosti

Důraz na obnovitelné zdroje Pokročilá biopaliva

Recyklace plastů

Jako pilíř českého průmyslu a ekonomiky 
investuje skupina ORLEN Unipetrol obrovské 
prostředky do budoucího rozvoje. Do roku 2030 
vynaloží na modernizaci, zvýšení efektivity, 
digitalizaci a udržitelné projekty 35 miliard Kč.

Cílem do roku 2050 je dosažení emisní 
neutrality.

Energetika
dekarbonizace výroby

Postupně nahrazujeme uhelné teplárny 
novými paroplynovými jednotkami.

Petrochemický segment
recyklované plasty

15 % celkové produkce bude tvořena
z recyklovaného plastového odpadu

Rafinérský segment
cirkulární ekonomika

Objem pokročilých biopaliv dosáhne
0,2 milionu tun ročně.

Maloobchod
vysoký podíl alternativních paliv

Kromě standardních pohonných hmot nabízíme
i CNG, LPG, elektrickou energii a nově také 
vodík, pro který budujeme infrastrukturu

Vodík
palivo přítomnosti

Do roku 2030 plánujeme vybavit 54 čerpacích 
stanic v České republice a na Slovensku plnicími 
stojany na vodík a vybudovat 3 vodíková 
distribuční centra.
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Nejvyšší potenciál má vodík při dekarbonizaci nákladní přepravy

FCEV vs BEV

Prosazení

Potenciál

Ne zcela zralá 
technologie, 
avšak s velkým 
potenciálem 
oproti baterii. 
Hlavní nástup po 
roce 2030.

Výhoda oproti 
baterii s 
přihlédnutím 
k lokačním 
specifikům. 
Ideální pro 
vodíková údolí.

Obtížnější 
prosazení oproti 
bateriovým 
vozům. Méně 
dostupná 
dobíjecí 
infrastruktura. 

Výhodná volba 
pro obtížně 
elektrifikovateln
é tratě.

Brzká komerční 
dostupnost, 
četné výhody 
oproti baterii.

Zralost 
technologie

Tržní podíl 
2030 (nová 
vozidla) 

<5% 5-10% 5-10% <5% 5-10%

Poptávka 
významně 
tažena regulací 
ReFuel Aviation

<1%

Těžká nákladní 
přeprava Autobusy Lehká přeprava Železnice Paletové vozíky E-fuels



1 vodíková
stanice 51 dobíjecích

stanic
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Kam jsme se za poslední rok posunuli v budování infrastruktury

427 stanic

50 stanic

80 stanic
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Čeho chceme do roku 2030 dosáhnout ve vodíkové mobilitě
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A proč je to dobré pro vás?



Upozornění: Informace obsažené v této prezentaci jsou určeny výhradně oprávněným příjemcům a mohou obsahovat důvěrné informace, popř. mohou být 
předmětem obchodního tajemství. Neoprávněné prohlížení, šíření, úpravy, zpřístupnění jejího obsahu nebo jiný neoprávněný způsob užití jsou zakázány. 
Pokud jste obdržel(a) tuto prezentaci omylem, informujte o tom prosím okamžitě odesílatele a tuto prezentaci zničte/vymažte ze systému. Děkujeme.

Děkuji


