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Pořadatelství XXVII. světového silničního kongresu v Praze 2023

Úloha MD při volbě pořadatele:

• Aktivní komunikace zástupců z MD prezentujících kandidaturu během 

mezinárodních jednání bilaterálního i multilaterálního charakteru, navázání 

užšího kontaktu s vedením PIARC.

• Intenzivní spolupráce týmu pro hlavní představení kandidatury na 

zasedání Rady PIARC v Yokohamě 2018.

↓

• Výběr Prahy a ČR obstál před konkurenty (Sydney a Kuala Lumpur)

• V říjnu 2019 na Světovém silničním kongresu v Abú Zabí podepsána 

čtyřstranná Deklarace o spolupráci mezi MD ČR, ČSS, MDV SR a SCS 

(cílem je kvalitní příprava programu Kongresu v Praze)



Téma prezentováno v Abú Zabí

• Akční plán zavádění inteligentních dopravních systémů – jako 

výchozí podklad 

• fungujícím systému eCALL (Evropská unie tento systém povinně 

zavedla od 1. 4. 2018) 

 Rychlá pomoc zapojených motoristů při srážce kdekoli v Evropská 

unie.

• projekt C-Roads Czech Republic (Ministerstvo dopravy České republiky 

projektovým koordinátorem)

 Cíl projektu  - ověření v praxi fungování spolupracujících 

inteligentních dopravních systémů (C-ITS) na českých silnicích a 

vybraných železničních přejezdech.



Čistá mobilita 

Národního akční plán čisté mobility (NAP CM) pro období 2015-

2018 s výhledem do roku 2030

• Tímto dokumentem vyjadřuje vláda ČR vůli státu podpořit rozvoj 

alternativních paliv v dopravě. 

• V květnu 2020 vláda schválila „Aktualizaci NAP CM“, která obsahuje 

predikce počtu dobíjecích a plnicích stanic a cíle pro vozový park.



Čistá mobilita

V rámci „Operačního programu Doprava“ MD podporuje rozvoj infrastruktury 

pro alternativní paliva.

Do roku 2023 budou realizovány projekty v oblastech:

• Páteřní síť rychlodobíjecích stanic – částkou 314,9 mil. Kč podpořena 

instalace 500 stanic

• doplňková síť běžných dobíjecích stanic – částkou 233,2 mil. Kč 

podpořena instalace 1 052 stanic

• CNG plnicí stanice – na výstavbu 12 stanic / dotace 37,2 mil. Kč

• LNG plnicí stanice – na výstavbu 18 stanic / dotace 150 mil. Kč

• vodíkové plnicí stanice – na výstavbu 9 stanic / dotace 331,7 mil. Kč.



Čistá mobilita

Pro rozvoj čisté mobility nepochybně přispějí také následná legislativní 

opatření:

• osvobození vozidel na alternativní paliva od silniční daně pro podnikatelé

• nižší spotřební daň ze zemního plynu; nutno zmínit, že zatím neexistuje 

spotřební daň za odběr elektřiny pro dobíjení vozidel.

• zavedení speciální registrační značky pro elektrická a vodíková vozidla 

(osvobození od dálničního poplatku a parkování zdarma na vyhrazených 

parkovištích)

• 50% sleva z ceny dálničního poplatku pro CNG vozidla; snížená sazba 

poplatku za externí náklady (v rámci celkové sazby mýta) pro LNG vozidla.



Děkuji za pozornost a přeji 

hezký den v Olomouci.


