KONFERENCE ČISTÁ MOBILITA
11. 11. 2021, Kongresový sál VHII

I. blok - Čistá mobilita v ČR (9:45 – 10:45)
Moderátor – Jan Říha, Autosalon TV PRIMA
•
•
•
•

Podpora čisté mobility v gesci MŽP - Jaroslav Kepka, vedoucí oddělení politiky a
strategií ŽP, sekce politiky životního prostředí a mezinárodních vztahů, MŽP
Revize nařízení stanovujícího emisní normy CO2 v dopravě - Zdeněk Petzl, výkonný
ředitel, Sdružení automobilového průmyslu
Role elektromobilů v čisté mobilitě - Jan Staněk, nezávislý tvůrce, ElectroDad.cz
Aktuální stav elektromobility v ČR – Lukáš Kadula, Centrum dopravního výzkumu

II. blok - Automobilový trh za rozcestím (10:45 – 12:15)
Moderátor – Jan Blažek, Týdeník Echo

Diskusní panel:
Patrik Fejtek, Vedoucí divize Volkswagen – osobní vozy, Porsche Česká republika
Arnošt Barna, Generální ředitel KIA MOTORS CZECH
Martin Klíma, Vedoucí Mobility Services, E.ON Energie, a.s.
Orientační okruhy témat (může se měnit, popř. se asi nedostane na všechna témata):
• Aktuální stav globálního automobilového průmyslu (zdražení vstupů, problematická
logistika, nedostatek materiálů a čipů…do toho náročná transformace směrem k
elektromobilitě)
• Současná energetická krize, dramaticky rostoucí ceny elektřiny (i PHM a CNG), Green
deal = vliv na mobilitu i budoucí plány automobilového sektoru
• Vliv výše uvedeného na strategii konkrétních značek (modelové portfolio, zvyšování
koncových cen…částečně i s lokálním dopadem na trh v ČR)
• Premiérová dominance Tesly na evropském trhu. Plní se predikce, kterým mnozí nevěřila,
a to, že Tesla je skutečným game-changerem?
• Euro7 = čistá elektromobilita. Existuje ještě možnost změny plánů Evropské komise,
nebo to automobilky akceptují? (posunutí data, „změkčení“ limitů s cílem nepreferovat jen
elektromobilitu)
• Jsou regulace osobní mobility ve vztahu k životnímu prostředí skutečně nutné?
• Jak dlouho budou ještě automobilky vyrábět náhradní díly na modely se spalovacím
motorem a provádět jejich servis (např. při koupi ICE modelu v roce 2035)?
• Infrastruktura – plány EU (60 km nabíječka, 150 km vodíková plnicí stanice), je to vůbec
reálné napříč různě vyspělými státy EU? Jak dopadnou státy, které v oblasti infrastruktury
zaspí?
• Elektromobilita a vodíkový pohon – čemu dáváte větší šanci směrem k roku 2035, resp.
2050 (uhlíková neutralita)

• Kde se v Česku bere poměrně masivní odpor k ekologickým tématům, a tedy i
elektromobilitě? Nemůže nakonec téma osobní automobilové dopravy skončit odchodem
z EU? Je to voda na mlýn antibruselské rétorice…
• Jaký postoj by měla zaujmout Česká republika (automobilový sektor u nás hraje
významnou roli)?
• Jaká byla (je) reakce státu na Memorandum SDA k podpoře ekologické dopravy?
• Jaké formy podpory elektromobility směrem k firmám i retailu vám dávají smysl?
• Odhad vývoje (elektro)mobility u nás v následujících pěti letech (ceny, modelová
portfolia, tržní mix, zákaznické preference…)
Přestávka na oběd (12:15 – 12:45)

III. blok - Budování infrastruktury v ČR (12:45 – 13:30)
Moderátor – Jan Říha, Autosalon TV PRIMA
•

•
•

Budování infrastruktury v České republice, spolupráce ŠKODA AUTO ČR s energetickými
společnostmi, podepsaná memoranda a výhled na budoucnost v oblasti infrastruktury –
Miroslav Holan, vedoucí rozvoje obchodní sítě ŠKODA AUTO Česká republika
Dobíjecí infrastruktura dneška a zítřka – Martin Šilar, eMobility Product manager,
Siemens, s.r.o.
Nezadržitelný rozvoj elektromobility a nabíjecích stanic - Jaromír Marušinec, předseda
Asociace elektromobilového průmyslu

Veřejná infrastruktura X developerské projekty (13:30 – 14:00)
•
•

Modulární nabíjecí infrastruktura pro parkovací garáže – Jiří Nykodým, Managing Director,
VOLTDRIVE s.r.o.
Synergie fotovoltaiky a elektromobilu ve firmách i domácnostech - Miroslav Matyáš,
mala-elektromobilita.cz.

IV. blok - ČISTÁ MĚSTA – Udržitelná městská mobilita (14:00 – 16:45)
Moderátor – Jaroslav Martinek

Jak na chytřejší dopravu ve městech? (Vychází z vládní Koncepce městské a aktivní mobility 20212030)
• Iniciativa CityChangers. Kdo jsou ambasadoři městské mobility? – Jaroslav Martinek,
jednatel Partnerství pro městskou mobilitu
•

CYKLOVIZE 2030. V Česku vzniká unikátní mapa paralelní dopravní sítě – Pavel Čížek,
dopravní komise Asociace krajů ČR

•

Nízkoemisní veřejná doprava. Teorie a praxe z města střední velikosti – Aleš Kratina, odbor
dopravy, Třebíč

•

Chytré parkování, úsekové měření rychlosti – Jan Hlaváček, ČD – Telematika, a.s.

•

Jak na logistiku chytře a úsporně? – Jiří Štrupl, Cargo-bajkeři

•

Sdílený vozový park pro města, organizace a firmy – Ondřej Beránek, ŠKODA AUTO DigiLab,
s.r.o.

•

Studentský carsharing – Kateřina Severová, Jiří Gutwirth, Uniqway

•

Proč Češi milují veřejnou dopravu? Co udělat, aby to tak zůstalo? – Jan Barchánek, Sdružení
dopravních podniků ČR

•

Cena Víta Brandy - tak trochu jiná soutěžní přehlídka. Co má společného s výzvou 10 000
kroků? – Jitka Vrtalová, Partnerství pro městskou mobilitu

Změna programu vyhrazena.

