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HOLANDSKO 

PLÁNOVANÉ SNÍŽENÍ DRÁŽNÍCH POPLATKŮ 

Nizozemská vláda navrhla v minulých dnech soubor opatření pro obor železniční nákladní 

dopravy, který zahrnuje snížení poplatků za vstup na drážní síť o 50 procent ještě před koncem 

tohoto roku. Vláda dále plánuje usnadnění přístupu k Evropskému systému managementu 

železniční přepravy ERTMS za použití národních a evropských fondů; opatření směřují ke 

zvýšení objemu drážního zboží na 54 až 61 milionů tun v roce 2030 ve srovnání s 42 miliony 

un v roce 2016. Dále má být nasazován tišší vozový park a lokomotivy, přátelské životnímu 

prostředí z hlediska emise C02.  Finanční podpora má být k dispozici ve výši 12 – 14 milionů 

eur pro období 2019 až 2023 s novým zhodnocením v roce 2021. Vláda rovněž počítá 

s využitím evropských a národních fondů pro aplikaci systému ERTMS.  Cestou těchto opatření 

hodlá vláda podporovat převod přepravní práce ze silnice na železnici.    

 

NĚMECKO 

SILNĚ ROSTOUCÍ OBCHOD S VÝCHODNÍ EVROPOU 

Obchod Německa s východní Evropou se od počátku roku   značně zvýšil i přes sankce vůči 

Rusku. Do konce dubna se zvýšil export německých podniků do východoevropských zemí 

kolem šesti procent, jak sdělilo Východoevropské společenstvo německého hospodářství 

(OAOEV) v Berlíně.  Šlo především o značný nárůst vývozů do zemí jako Polsko, Česko, 

Rumunsko nebo Slovinsko. S odstupem největším obchodním partnerem Německa ve střední 

a východní Evropě je Polsko. Importy z východní Evropy šly nahoru o rovných 7 procent.  

Německo-ruský obchod se po dobrém roce 2017 držel v první třetině roku na solidní úrovni. 

V poslední době se pod tlakem sankcí USA korigují očekávání na Rusko o dvě procenta 

směrem dolů. Spojené Státy vyhlásily v dubnu nové postihy proti ruským firmám a jednotlivým 

osobám. Rusko oznámilo svá protiopatření.  Německé firmy jsou proto údajně v pěkné bryndě. 

Když se drží závazků vůči Rusku, hrozí opatření USA – když uplatňují sankce americké, hrozí 

postihy ruské. M. Harms, předseda OAOEV, kritizoval: „Nemůže být, aby poslanci  

ve  Washingtonu  rozhodovali o tom,  které obchodní partnery mohou  německé podniky mít a 

které nikoliv“.   Evropské hospodářské sankce vůči Rusku byly nyní prodlouženy kvůli 

nulovému pokroku v mírovém procesu na Ukrajině. EU přes miliardové ztráty domácích 

podniků naposledy prodlužovala sankce v zimě do 31.července 2018. Nyní mají sankce platit 

dalšího půl roku.  

 PERSONÁLNÍ POSÍLENÍ SPRÁVY VODNÍCH CEST  

Spolková správa plavebních cest (WSV) má schváleno 80 nových pracovních míst, aby mohla 

disponovat odborným personálem pro různé projekty. Je to výsledek jednání v rámci rozpočtu 

pro rok 2018, které proběhlo v minulých dnech v Berlíně. Kromě jiného připadne 34,5 míst na 

celkovou koncepci Labe. Pro investiční a údržbová opatření, jež jsou nutně nezbytná na celé 

německé síti vodních cest, přibude dalších 30 nových míst.  Kromě toho bylo na zasedání 

schváleno 21 nový míst pro kooperační projekty s ministerstvem životního prostředí, mimo jiné 

k ochraně před vysokou vodou. Marodné propusti na vodní cestě Wesel-Datteln-Kanal, kudy 

ročně prochází 20 milionů tun zboží, jsou prominentním příkladem potřeby řešení.   Celková 

koncepce Labe (Gesamtkonzept Elbe) byla přijata v lednu 2017 a je výsledkem dlouhého 

konzultačního procesu mezi federací a přilehlými spolkovými zeměmi při zapojení 

ekologických a hospodářských svazů. Realizace koncepce byla dosud paralyzována 
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chybějícími inženýrskými místy ve správě plavebních cest.   Situace byla rekapitulována na dni 

Labské plavby 24. května 2018 ve Wittenberge.        

POLICIE STARTUJE PROJEKT PROTI KRÁDEŽÍM ZÁSILEK 

Tak zvaná Projektová skupina Cargo zahájila práci podle plánu 1. července pod vedením 

zemského kriminálního úřadu (LKA) Sasko – Anhaltsko.  Hlavním cílem je intenzivně bojovat 

s přeshraniční organizovanou kriminalitou s těžištěm „krádeže zásilek rozřezáváním plachet 

vozidel“. K projektu se připojily další čtyři spolkové země Braniborsko, Sasko, Severní Porýní 

– Vestfálsko a Dolní Sasko. Do projektu, rozloženého na dva roky, mají být také zapojeni 

mezinárodní partneři. Patří k nim kromě Švédska, Dánska, Francie a Nizozemska také Česko a 

Polsko. Projekt rovněž podporuje evropská policejní organizace Europol.  

Vedoucí projektu Guido Sünnemann sdělil, že zloději zásilek pocházejí z 80 procent z určitého 

příhraničního regionu v Polsku. Sünneman vede oddělení organizované kriminality na výše 

zmíněném LKA.  Pachatelé se po řadu let specializují na krádeže zásilek a zde především na 

rozřezávání plachet.  Zboží se přes hranice dostává dodávkami.  Zejména jsou postiženy dálnice 

2, 7, 9, 14 a 38. Krade se vše, co lze znovu rychle prodat, především oblečení/obuv, vozidlové 

díly a příslušenství, zábavná elektronika a také kosmetika a drahé nápoje a potraviny.     

Stanovisko k projektu Thorstena Neumanna, předsedy Asociace na ochranu dopravovaných 

hodnot (TAPA) v regionech Evropa, Blízký východ a Afrika 

Nás jako TAPA těší, že tu je konečně takový projekt a podporujeme G. Sünnemana a jeho tým  

jak jen můžeme.  Spolupracujeme již cca 12 měsíců. Nejdůležitější je přeshraniční spolupráce 

a také, že projekt podporuje spolková vláda.  doufáme, že také Europol zařadí projekt mezi své 

priority. Nejdůležitější bude vytvořit nyní konečně opravdový obraz o situaci.  

 

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY 

PŘED PŘÍSTUPEM KE DVĚMA KONVENCÍM OSN: CMR A ADR  

Prezident SAE jeho výsost šejk Khalifa bin  Zayed Al Nahyan  vydal minulý týden  dva  dekrety, 

jež formálně stvrzují přístup jeho země k uvedeným konvencím.  Poslední vývoj ve zlepšování 

logistiky v tomto regionu je odrazem zejména dynamického sektoru silniční dopravy na 

Středním východě.  Toto bude i předmětem jednání světového kongresu Mezinárodní unie 

silniční dopravy IRU 6. – 8. listopadu v Muscatu v Omanu.  Zeljko Jeftic, expert IRU na 

globální inovace a strategická partnerství před Světovým kongresem uvedl, že „tato událost   je 

platformou pro globální lídry k výměně idejí, debatním závěrům a definování budoucnosti 

sektoru. Také nabídne fórum k předvedení přínosů inovativních digitálních řešení. Rádi 

uvítáme všechny poskytovatele služeb, aby předvedli svá nejnovější řešení“.  

 

                                                               VELKÁ BRITÁNIE 

ZNÁMKA 3  ZA  SLUŽBY  NÁMOŘNÍCH REJDAŘSTVÍ  

Spokojenost zákazníků s výkony kontejnerových linkových rejdařství jde nahoru.V posledním 

dotazování britského poradenského podniku námořního výzkumu Drewry  a Evropské rady 

odesílatelů  (ESC) je kvalita služby hodnocena  ve škále od 1 (= velmi  nespokojen) do 5 (= 

velmi spokojen)  známkou 3,2. Odpovídalo 400 odesílatelů a speditérů, kteří vycházejíce ze 

zkušeností roku 2017  uváděli hodnocení k různým bodům. Pokud šlo o přesnost dokumentace 

dosáhli rejdaři známky 3,4 - tedy více než kritéria služby zákazníkům (2,9), spolehlivost 

v knihování (2,9) nebo doby dopravy (3). Dotázáni, v čem jsou zejména pociťována zhoršení 

v r. 2017 oproti roku 2016 odpovídali někteří odesílatelé a speditéři že jde o šíři spektra výkonů 

služeb a jejich celkovou kvalitu.  „Je zarážející, že velká reorganizace kontejnerových služeb 

na počátku roku 2017 nepřinesla žádoucí zlepšení, dokonce tu jde někde o opak“ řekl N. 

Delmeire, generální sekretář svazu ESC.  
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ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

SILNIČNÍ BALÍČEK PŘEDPISŮ EU  V EP: NEDOHODA A HÁDKY STRAN 
Neúspěch v letním Strassburgu: v Evropském parlamentu je zatím nemožná dohoda o prvním 

mobilitním (silničním) balíčku EU a jeho třech sociálních částech. Vysílání řidičů, jejich doby 

řízení a odpočinku a budoucí kabotážní pravidla se budou muset znovu projednávat 

v dopravním výboru EP s obtížným hledáním kompromisů.  Neboť stanoviska europoslanců 

z jihoevropských a severozápadních států stojí takřka nepřekonatelně proti sobě.  Po 

neúspěšném hlasování o třech uvedených změnách navrhli k nim příslušní zpravodajové 

(Vysílání: Finka Merja Kyllönen / strana Levých - doby řízení a odpočinku Nizozemec Wim 

van de Camp /Evropská lidová strana - kabotáž Němec Ismail Ertug / soc. demokraté) nové 

projednání ve výboru, s čímž plénum EU souhlasilo.  Tím začne práce   na tomto složitém 

tématu více méně znovu.  Není zřejmé, zda pravidla pro silniční nákladní dopravu budou 

s konečnou platností novelizována v probíhajícím legislativním období. Protože zástupci států 

EU, s nimiž projednávání ještě ani nezačalo, jsou obdobně nejednotni jako europoslanci. Také 

tam probíhá názorová linie mezi jihovýchodem a severozápadem jako mezi politickými 

stranami.  

Zatvrdlé fronty 

Již parlamentní debata ukázala, že zatvrdlé fronty mezi poslanci ze dvou částí Unie nijak 

nezměkly.  Nezměnil na tom nic ani naléhavý apel dopravní komisařky EU Bulcové, která 

zdůraznila, jak je důležité neztrácet čas.  Některé podrobnosti z hlasování jsou zajímavé.  Tak 

poslanci hlasovali o začlenění truckerů do vysílacích pravidel. Ve druhém hlasování se většina 

rozhodla, že by   vysílací předpisy   měly platit teprve od jedenáctého dne.    

Při hlasování   o dobách řízení a odpočinku většina poslanců chtěla povolit přenocování v 

řidičských kabinách jen v průběhu týdne – nikoliv při delším odpočinku jako na konci týdne. 

Také „referenční doba“, časový úsek, na který se musí vztahovat pravidla o pracovních dobách 

řidičů, byl definován dvěma týdny. Znamená to, že řidiči by museli po dvou týdnech absolvovat 

dlouhý konec týdne. Většina poslanců a návrh Komise předpokládaly čtyřtýdenní referenční 

dobu - tedy delší víkend teprve po čtyřech týdnech.  Ve všech těchto bodech byly výsledky 

hlasování velmi těsné – v jenom případě rozhodoval jediný hlas.   

V následujícím týdnu se měli koordinátoři, šéfové politických skupin v dopravním výboru EP 

rozhodnout, zda a kdy má dojít k novému zpracování celého tématu. Evropská komise, která 

měla možnost stáhnout zpět sociální části svého balíčku předpisů, zřejmě této opce využít 

nechtěla.  

Strany se navzájem obviňují 

V prvních reakcích se politické skupiny vzájemně kritizovaly. Van de Camp tvrdil, že ti, kteří 

jeho návrhy odmítli „berou na sebe velkou odpovědnost“. Holanďan předvídá, že v příštích 

deseti letech se pracovní situace nákladních řidičů nebude měnit.  „Měli jsme tu kompromis, 

aby se zabránilo zneužívání kabotáže a lépe se využívaly doby řízení a odpočinku“. Zabránit 

mu měla podle něj zahanbující vlastní branka Levých a S&D.  

Jeho sociálně demokratický parlamentní kolega Ertug předhazuje „většině z neodpovědných 

konzervativců a hospodářských liberálů“, že jim je „sociální dumping vůči milionům řidičů 

lhostejný“.  

Dopravní politik Strany zelených Michael Cramer vnímá nutnost nových projednávání za 

„velký úspěch nákladních řidičů“.  

 

TAKÉ Z CIZINY: Povídají si dvě přítelkyně: „Víš, mám velké štěstí, můj manžel je anděl.“ 

Opravdu máš štěstí“ říká přítelkyně: „Ten můj pořád žije“.  
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