ZVEME VÁS NA KONFERENCI
Jak se změní podmínky cestování lidí se
zdravotním postižením po liberalizaci železniční
dopravy a další změny pro OZP
Národní rada osob se zdravotním postižením ČR a Brněnské veletrhy a výstaviště, a. s., Vás zvou na konfereci    

„Jak se změní podmínky cestování lidí se zdravotním postižením po liberalizaci
železniční dopravy a další změny pro OZP“, která je pořádána v rámci doprovodného programu
veletrhu REHAPROTEX. Záštitu nad konferencí převzali předseda vlády Andrej Babiš a ministr dopravy
Vladimír Kremlík.

29. 10. 2019 → Výstaviště Brno
/ Pavilon A3 - sál Morava /

11:00 – 15:00 hodin

U kulatého stolu budou diskutovat:
Andrej Babiš | předseda Vlády ČR
Jana Mračková Vildumetzová | předsedkyně Rady AK ČR a hejtmanka Karlovarského kraje
Václav Krása| předseda NRZP ČR
Ladislav Němec | náměstek ministra dopravy
Jiří Svoboda | generální ředitel SŽDC
Jan Paroubek | zástupce ředitele CENDIS s. p.
Roman Hanák | náměstek hejtmana Jihomoravského kraje v oblasti dopravy
Václav Nebeský | předseda představenstva a generální ředitel Českých drah a. s.
Radim Jančura | majitel RegioJet a. s.
Daniel Adamka | generální ředitel ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA a. s.
Leoš Novotný | předseda představenstva Leo Express Global a. s.
Zbyněk Hořelica | ředitel SFDI
Lucie Bartáková | ředitelka sekce SFDI

Jak budou výše uvedené organizace postupovat, aby umožnily využívání železniční dopravy osobám
se zdravotním postižením i po 1. 12. 2019, kdy vstupují do závazkové veřejné železniční dopravy další
dopravci?
Jak bude fungovat systém v přechodném období od 1. 12. 2019 do 1. 12. 2020, kdy ještě nebude platná
tzv. jednotná jízdenka?
Jak bude fungovat systému dálničních poplatků pro osoby se zdravotním postižením, který celý přechází
na digitální provoz?
Tohle a mnohé další bude tématem diskuse. Přijďte se do diskuse zapojit i vy. Pro účastníky se sluchovým
postižením bude zajištěno tlumočení do znakového jazyka a simultánní přepis mluveného slova.
Konference se koná za finanční podpory Ministerstva dopravy a Úřadu vlády ČR. K cestě na konferenci Vám
doporučujeme využít speciální veletržní vlak Českých drah REHAEXPRES, který pojede po trase
Praha – Kolín – Pardubice – Česká Třebová – Výstaviště Brno a zpět. Zpáteční jízdenka v sobě zahrnuje i volnou
vstupenku na veletrh REHAPROTEX a vlak zastavuje přímo před veletržním pavilonem A. Vyhnete se tak
přestupování v Brně. Bližší informace o jízdním řádu a podmínkách přepravy najdete na www.nrzp.cz.

Svoji účast na konferenci potvrďte nejpozději do 22. října 2019 na adresu m.dvorak@nrzp.cz.

Mgr. Václav Krása, předseda NRZP ČR
Ing. Jiří Kuliš, předseda představenstva Veletrhy Brno, a. s.
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