
 

 
 

                                        
 

Evropská rada bezpečnosti dopravy (ETSC), 
 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) 
a 

Český svaz pivovarů a sladoven 

 
si Vás dovolují pozvat  

na mezinárodní konferenci 
 

 

 
 
 
 

“SMART přístupy k řešení řízení pod vlivem alkoholu”  
 

pod záštitou  
Dana Ťoka, ministra dopravy 

Milana Chovance, ministra vnitra 
Olgy Sehnalové, poslankyně Evropského parlamentu 

 
v zasedací  mí stnosti c . 80 Ministerstva dopravy,  
 na br . Ludví ka Svobody 1222/12,110 15 Praha 1 

 
ve čtvrtek  7. května 2015 od 9:00 do 14:00 

 
 

Konference je organizována v rámci evropského projektu SMART (Sober Mobility Across 
Road Transport), který se zabývá klíčovými problémy řízení pod vlivem alkoholu.  
Zúčastní se čeští a slovenští představitelé ministerstev dopravy, parlamentů a dopravní 
policie, kteří budou diskutovat o nejúčinnějších řešeních pro snížení smrtených nehod 
v silničním provozu zapříčiněných pod vlivem alkoholu.  
Konference bude rovněž příležitostí pro setkání představitelů Evropské unie a národních 
rozhodovovacích orgánů s odborníky v dopravní bezpečnosti. 
 

 
 



 

 
 

 
 
 
Předběžný program 
 

9.00 Příjezd a registrace 

 
 
 
9.30 – 9:45 

 
Moderátor:  Josef Mikulík, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) 
 
Uvítání a zahájení konference 

- Dan Ťok, ministr dopravy ČR   
- představitel Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR  
- Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu  

 

 
9.45 – 11.00 

 
Panel I:  

- Porovnání stavu řízení pod vlivem alkoholu v EU: Antonio Avenoso, výkonný 
ředitel, European Transport Safety Council  (ETSC) 

- Řízení pod vlivem alkoholu v ČR: Jindřich Frič , ředitel divize bezpečnosti a 
dopravního inženýrství (CDV)  

- Řízení pod vlivem alkoholu v SR: představitel MV SR 
- Dohled na řízení pod vlivem alkoholu v ČR:Tomáš Lerch, ředitel Ředitelství 

služby dopravní policie 
- Opatření MD k řízení pod vlivem alkoholu v ČR: Martin Farář, oddělení BESIP 

MD 

11.00 – 11.30  přestávka 

 
11.30 – 12.45 

 
Panel II: Spolupráce při řešení konzumace alkoholu při řízení.  

- Použití Alcohol interlocku v Rakousku Sabine Kaulich, Kuratorium pro 
bezpečnost dopravy (KfV), Rakousko  

- Alkohol a řízení v Německu: Horst Schulze, Spolkový ústav silničníhího 
hospodářství (BASt), Německo 

- Aktuální vývoj v řízení pod vlivem alkoholu v Polsku: Konrad Komik, vedoucí 
expert Polské národní bezpečnostní rady   

- Role privátního sektoru při ovlivnění řízení pod vlivem alkoholu: Vladimír 
Balach, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven, Júlia Hurná, 
prezidentka Slovenského združenia výrobcov piva a sladu 
 

12.45 – 13.00 Závěry 

13.00 – 14.00 Raut s neformální diskuzí 

 


