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Odbor drážní a vodní dopravy

Legislativní rámec
• Zvýhodnění kombinované dopravy je umožněno na základě „Směrnice rady 92/106/EHS o zavedení
společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy
• zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
• znění § 12 týkající se slev na silniční dani u vozidel používaných v kombinované dopravě

• zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
• sleva „K“ z poplatku za použití dopravní cesty na vlaky kombinované dopravy
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Podpora překladišť
• Program číslo 127 72 „Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy“
•
•
•
•

Operační program Doprava 2014 - 2020
Prioritní osa: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu
Specifický cíl: Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy
Výzva číslo 66 (příjem žádostí 14. 9. – 23. 11. 2018)
• Podpora výstavby překladišť kombinované dopravy s veřejným přístupem
• Podpora modernizace překladišť kombinované dopravy s veřejným přístupem
• Podpora pořízení manipulační techniky pro překladiště kombinované dopravy
•
•
•
•

Maximální výše způsobilých výdajů (velikost projektu) – 75 mil. €
Minimální rozsah projektu není stanoven
Výše podpory – až 49 % způsobilých výdajů
Alokace výzvy – 800 000 000 Kč

Schválená změna hodnotících kritérií – vzdálenost 35 km od jiného překladiště
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Přepravní jednotky
• Program č. 127 73 „Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy“
• Zaměření podpory:
• počáteční investice / nákup nových přepravních jednotek pro kontinentální kombinovanou dopravu – vertikálně
manipulovatelné (intermodální) návěsy, vnitrozemské kontejnery, výměnné nástavby, příp. nové inovační
jednotky/technologie

• Příjemci podpory:
• společnosti se sídlem nebo organizační složkou v ČR

• Intenzita a podpory:
• max. 30 % způsobilých nákladů – pořízení přepravních jednotek, pořízení a instalace kodifikačních štítků, příprava
a administrace žádosti + publicita projektu (max. 1% způsobilých výdajů)

• Podmínky použití předmětu podpory:
•
•
•
•
•
•

použití pořízených jednotek na linkách KD, které začínají nebo končí na území ČR, nebo prokazatelně tranzitují přes území ČR
podmínkou není vytvoření nové linky KD
zohlednění i nepředvídaných událostí – možnost úpravy nastaveného indikátoru
jedná se o kombinovanou dopravu silnice – železnice, nebo voda
podmínkou je přírůstek objemu přeprav v KD realizovaný pořízenými jednotkami
možnost využití úvěru na financování nákupu přepravních jednotek
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Přepravní jednotky
• Program č. 127 73 „Pořízení přepravních jednotek kombinované dopravy“
• Průběh přípravy programu:
• spolupráce s ČESMAD BOHEMIA
• rozhodnutí EK o poskytnutí státní podpory SA.49153 (2017/N) ze dne 16.5.2018
• příprava dokumentace programu – specifické podmínky, výzva, hodnotící soubor
• spolupráce s oborovými svazy a sdruženími

• Monitorovací výbor 5. 11. 2018 = schválení příslušných dokumentů
• vyhlášení výzvy 1/2019
• předpokládaná alokace celého programu až 400 mil. Kč
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Děkuji za pozornost
Kontakt:
pavlina.tomkova@mdcr.cz

