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      EVROPSKÁ  LOGISTICKÁ PLATFORMA 
 

 

 POSLÁNÍ  
Evropská logistická platforma (ELP) byla ustavena, aby dala dohromady politiky a zástupce  

odborné praxe, aby kolektivně posuzovali výzvy logistického sektoru   jako jsou přetěžovaná 

infrastruktura, změny klimatu, uplatňování nových technologií, management rizik, obchodní 

bariery, celní postupy a rozvoj elektronického obchodu.  

Vychází se z přesvědčení, že obě skupiny potřebují lépe si rozumět, aby docházely společně  

k vhodným řešením.  Společným cílem má být, aby evropský průmysl byl efektivnější, 

udržitelný a inovativní. To by mělo zvýšit konkurenční schopnost EU ve světovém obchodě a 

zajistit růst a zaměstnanost v Evropě.  

Významné je lepší porozumění logistice, pilíři hospodářství. Logistika zachycuje fyzické 

aspekty managementu dodavatelských řetězců a dodává správné věci na správná místa ve 

správnou dobu a za správnou cenu. Ve skutečnosti je logistika  největším jednotlivým 

sektorem v EU, zaměstnává přes  7 milionů Evropanů ve všech evropských oborech.        

 

ČLENOVÉ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
   

 

  

  

http://www.acea.be/
http://www.cer.be/
http://www.deutschebahn.com/en/start
http://www.dpdhl.com/en.html
http://www.duisport.de/?lang=en
http://www.ecsla.eu/
http://www.ferrmed.com/?q=en
http://www.fta.co.uk/
https://www.iru.org/
http://www.michelin.com/
http://www.feport.eu/
http://www.tln.nl/
https://www.portofrotterdam.com/en
http://www.clecat.org/
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BUDOUCNOST MULTIMODÁLNÍ DOPRAVY 

Na letošní první akci Evropské logistické platformy roku 2018 více než 80 politiků a 

představitelů hospodářské praxe se věnovalo zkušenostem podniků, jež uplatňují 

multimodální strategie v podnikových dodavatelských řetězcích a diskutovali příležitosti a 

výzvy, kterým čelí, když pracují na úspěchu multimodální dopravy v Evropě.  

 

2018 – ROK INTERMODALITY 

Na závěrečném setkání na konci minulého roku o příležitosti jeho  hodnocení jakožto  

Námořního roku (Maritime Year), dopravní komisařka EU Violeta Bulcová  oznámila 

vyhlášení roku 2018 jako Roku multimodality (Year of Multimodality).  Komisařka 

informovala o iniciativě Komise pracovat pro dopravní sektor EU, aby fungoval jako plně 

integrovaný systém; oznámila přitom řadu akcí:  

- Konferenci o evropské multimodální nákladní dopravě 20. března v Sofii 

- Arénu dopravního výzkumu 16. -19. dubna ve Vídni  

- Dny TEN-T spojující Evropu   25. a 27. dubna v Ljubljaně.  

V průběhu roku přijde komise se sérií legislativních a politických iniciativ, zaměřených na 

podporu fungování dopravního sektoru jakožto plně integrovaného „systému“. Hlavní 

tematické oblasti budou obsahovat: digitalizaci zamřenou na návrhy elektronických 

dopravních dokladů, digitální koridorové informační systémy, multimodální dopravní 

informace a jízdenkování, využívání ekonomických podnětů k podpoře multimodálního 

uvažování (včetně revize směrnice o kombinované dopravě a nové studie o internacionalizaci 

externích nákladů). Stranou nesmí zůstat podpora multimodální infrastruktuře a inovacím 

věcným i digitálním – zejména v kontextu již existujících programů  EU v dopravě.     
 

 

AKTUÁLNĚ  Z  EVROPSKÉ UNIE 

 

SILNIČNÍ DOPRAVA 
TÝDENNÍ ODPOĆINEK ŘIDIČŮ – STANOVISKO SPEDICE 

Mezinárodní federace spediční svazů FIATA, Evropská asociace spedičních svazů CLECAT 

a Evropská expresní asociace EEA vydaly následující stanovisko: 

Žádné změny v týdenním odpočinku bez řádné parkovací infrastruktury 

Zákaz pravidelného týdenního odpočinku a omezený týdenní odpočinek ve vozidle vážně 

naruší mezinárodní silniční dopravu  v době nedostatku  vhodného bezpečného parkování a 

odpočinkových zařízení v EU jsou závažnou výzvou, vytvářející bezpečnostní riziko pro 

řidiče a pro zboží. Je to názor vedoucích evropských subjektů jež zastupují  poskytovatele 

logistických služeb, speditéry a expresní dopravce.  

Změny v existujících pravidlech týdenních odpočinků budou reálné jen když:   

- Řidičům bude dále dovoleno trávit snížený týdenní odpočinek v kabinách 

- Pokud budou výjimky, jež by dovolily spát v kabinách v rámci 45 hodinového 

týdenního odpočinku, pak na základě ověření dobře definovaných a snadno 

ověřitelkých podmínek, týkajících se služby a bezpečnosti   

http://www.hutchison-whampoa.com/en/global/home.php
http://www.european-logistics-platform.eu/admin/www.nla.eu
http://www.volvogroup.com/group/belgium/en-be/Pages/multi_language_group_belgium.aspx
http://www.bdl.aero/en/
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- Zásady evropské dopravní sítě TEN – T, které uvažují přibližně každých 100 km 

vhodný parkovací prostor  pro komerční uživatele silnic  s příslušnou úrovní 

bezpečnosti. 

Navíc  by bylo předčasné  rozhodovat v této věci, aniž by byly k dispozici  výsledky 

probíhající studie Evropské komise o vhodných parkovacích zařízeních.  

Dále asociace navrhují nahradit termín „domov“  termínem „země ustavení podniku“ což již 

v legislativě EU existuje, aby se zajistila jasnost a vymahatelnost  (přes kontroly na 

zařízeních). Pravidla mají dovolit a podpořit zaměstnavatele k organizování dlouhých 

odpočinků v zemí ustavení podniku.       

 

MEZINÁRODNÍ ŘIDIČI NEJSOU VYSÍLANÝMI DĚLNÍKY 

Spediční svazy Evropskému parlamentu – Za udržení společného trhu v silniční dopravě  

Stanovisko níže uvedených zástupců poskytovatelů logistických služeb, speditérů a 

expresních dopravců, jejichž zákazníci velmi závisí na efektivní, souvislé a spolehlivé 

evropské dopravě v Evropě. Potřebná pravidla mají být jednoduchá, jednotná, jasná a snadno 

vymahatelná, tak aby usnadňovala dopravní operace , chránila pracovníky, zaměstnané 

v tomto oboru a zajišťovala férové konkurenční prostředí.  

Proto signatáři žádají výbory Evropského parlamentu TRAN a EMPL, aby obezřetně 

zvažovaly důsledky návrhů pro silniční dopravu.  Začleňovat řidiče, kteří překračují  vnitřní 

hranice EU pod pravidla pro vysílané pracovníky  

♦  jde proti mezinárodnímu charakteru činností v silniční dopravě 

♦  jde o opatření, které lze obtížně vyžadovat od národních úřadů 

♦  nepokrývá  záležitost „nomadického řízení“.  Požadavek na řidiče a vozidlo, aby se vrátili 

     do místa svého zaměstnání, by měl být začleněn do návrhu  zprávy člena Evropského  

     parlamentu van e Campa (návrh COM(2017(377) o maximálních  denních a týdenních    

     dobách řízení) 

♦   nepřináší jasný prospěch dopravním operátorům – pokud by byli konfrontováni  

     s disproporčním  administrativním břemenem při většině vnitrounijního obchodu,  

     zejména SME  

♦   dopadá záporně na konečné spotřebitele – protože budou muset platit účet  za  

     nevymahatelnou a disproporční legislativu.  

Signatáři:  Mezinárodní federace spediční svazů FIATA, Evropská asociace spedičních svazů 

CLECAT a Evropská expresní asociace EEA  proto žádají členy Evropského parlamentu 

aby podpořili jejich návrhy, uváděné za účelem plného vyloučení mezinárodní dopravy 

z pravidel pro vysílané pracovníky.   

 
 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
INVESTOVÁNÍ  DO ODSTAVNÝCH KOLEJÍ  

Evropská unie vyhlásila před časem  tuto potřebu v souvislosti dělbou přepravní práce.  Ve 

Švýcarsku a v Německu již existují podpůrné státní gránty, podporované příslušnými vládami. 

Nyní Evropská asociace železniční nákladní dopravy ERFA velice vítá zřízení takového 

grántu ve Francii ve výši 60 milionů eur za účelem nových odstavných kolejí v zemi. Peníze 

budou investovány  do nové výstavby, obnovy a rozšíření infrastruktury  odstavných kolejí 

v rámci Francie. Tamní síť odstavných kolejí je ve  značně  obtížné situaci, když 50 procent 

odstavných kolejí z počtu 2.500 až 3.000 je mimo provoz. Mnoho oborů je konfrontováno se 

stárnutím odstavných kolejí, což vede i k jejich zavírání z důvodů nedostatečné údržby nebo 

prostředků na obnovu, což ovlivní nákladní operace v budoucnu. ERFA uvedla, že bude 

sledovat, aby  veřejná podpora byla udělována na neutrálním a průhledném základě.    
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NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
TLAK ECSA NA  OBCHODNÍ RÁMEC  VZTAHU EU - SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ 

Během prezentace  Evropské asociace svazu rejdařů (ECSA) na zasedání dopravního výboru 

Evropského parlamentu  ve věci  dopadu Brexitu na námořní dopravu  požadovala, aby co 

nejdříve byl k dispozici budoucí obchodní rámec EU/UK. Současná EU27 exportuje zboží a 

služby do UK v hodnotě 365 miliard eur což znamená 54 % celkového importu UK a UK 

exportuje zboží a služby do EU  v hodnotě 274 miliard eur odpovídajícím 43 % celkového 

exportu UK. Sekretář ECSA G. Martin vysvětlil, že je zapotřebí těsná spolupráce  mezi a EU 

a UK, aby bylo zaručeno, že EU zůstává konkurenčním působištěm námořních podniků.  

ECSA zdůraznila tři priority pro majitele lodí: hladká námořní doprava mezi UK a EU, 

svobodný pohyb námořníků, pozemních pracovníků a cestujících a pokračující  přístup na trh  

pro domácí obchod a pozemní sektor. Nedosažení těchto aspektů by bylo značně dramatické. 

Po Brexitu – pokud EU a UK nenajdou fungující dohodu – budou nezbytné deklarace carga 

spolu s ostatními kontrolami svázanými m.j. s emigrací a fytosanitárními kontrolními 

pravidly, což bude  znamenat v přístavech velké lodní zácpy.        

 

KOMBINOVANÁ DOPRAVA 
CLECAT K REVIZI SMÉRNICE EU Z ROKU 1992 

Jako součást balíku Čistá mobilita   (Clean Mobility Package) Evropská komise zveřejnila 

před koncem  roku svou navrženou revizi směrnici o kombinované dopravě z roku 1992.  

Tento krok je spojen s vlastním cílem Komise dostat více zboží na železnici a na 

vnitrozemské vodní cesty.  

Stanovisko CLECAT (Evropský svaz spedice – SSL členem) 

CLECAT již dlouho podporuje revizi směrnice 92/106/EEC, která je zastaralá, nejednoznačná 

a vytváří bariéry účinnému provozování kombinované dopravy. Revize je příležitostí 

k vytvoření legislativních podmínek, jež budou realistické, průhledné a moderní.  

Celkově má být směrnice tenčí, jednodušší a méně nákladná při realizaci.  

Směrnice nyní odrazuje od určitého provozování kombinované dopravy stanovováním 

povinných limitů   silničních úseků. Navržená revize určitým způsobem překonává tyto 

nedostatky současné směrnice, což je třeba uvítat, ale bude vyžadovat ještě další zlepšení.   

  

     ♦  CLECAT vítá rozšíření rozsahu aplikace „kombinované dopravy“ na všechny operace      

         v Evropské unii a všechny druhy dopravy 

     ♦  CLECAT vítá odstranění specifikace „nejbližší vhodný terminál“  

     ♦  CLECAT vítá odstranění omezení  minimální délky  100 km vzdušnou čarou    

          nesilničního úseku  

     ♦  CLECAT vítá skutečnost, že se povoluje větší zatížení vozidel v intermodální dopravě  

         na silničních úsecích jako kompenzace vlastní hmotnosti ložných jednotek a užívání  

        kontejnerů. Nicméně členské státy my měly také povolit výjimku pro vozidla EMS    

       ( = expresní mezinárodní poštovní služba) 

     ♦  CLECAT vítá vynětí kabotáže 

     ♦  CLECAT podporuje zavedení systému elektronických dokladů, jenž může nahradit     

        zastaralé papírové doklady a systém razítek.   

Celkové sladění definic a podmínek s těmi, jež jsou uvedeny  ve směrnici 2015/179 EU je 

nezbytné, aby se zajistil harmonizovaný přístup k intermodální dopravě (jejíž je kombinovaná  

doprava částí).  
 

CELNÍ ZÁLEŽITOSTI 
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PROTIDUMPINGOVÉ OPATŘENÍ  EU VŮČI ČÍNĚ 

Evropská komise uvalila definitivní protidumpingové poplatky na nerezové oceli z Ćíny. 

Protidumpingové šetření potvrdilo čínští výrobci uplatňují pod cenou svůj produkt na trhu 

EU, což vedlo k zavedení dočasných  celních poplatků již v srpnu 2017. Opatření, jež bude 

platit po příštích 5  let, má rozsah mezi 17,2 až 27 procenty.   

 

ENERGETICKÁ  EFEKTIVNOST 
STANOVISKO EP – TÉŽ K OBNOVITELNOSTI 

Na svém plenárním zasedání souhlasil Evropský parlament s návrhy odborného výboru, aby 

cílem EU bylo zlepšení energetické efektivnosti o 35%, minimální podíl energie 

z obnovitelných zdrojů aby byl 35 % z celkové spotřeby energie  a v dopravě činil podíl 

energie z obnovitelných zdrojů 12 procent do roku 2030. K dosažení těchto cílů budou 

členské státy EU požádány o stanovení svých národních cílů  V energetické efektivnosti 

(zmíněných 35%) má být cíl posuzován na základě plánované spotřeby energie v roce 2030.  

Členské státy si mají rovněž stanovit cíle ohledně obnovitelných zdrojů, přičemž odchylka 

může představovat   za určitých podmínek pouze 10 %. Příspěvek biopaliva tak zvané „třetí 

generace“ (tvořeného ze dřeva a krmných plodin) má respektovat úroveň roku 2017 

s maximem 7 % v silniční a železniční dopravě. Aktuální je zákaz užívání palmového oleje od 

roku 2021. Do roku 2022 90 % čerpacích stanic podél silnic Transevropské sítě má být 

vybaveno nabíjecími body pro elektrická vozidla.  Rada Evropy již přijala stanovislo k těmto 

tématům a domnívá se, že třístranná jednání mezi Radou, EP a Komisí mohou začít, aby se 

stanovila případná legislativa. Cíle pro pokroková biopaliva mají bezprostřední milník v 1 %  

v roce 2025 vedoucí ke zvýšení bezpečnosti investic.  

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Z POKYNŮ  EVROPSKÉ KOMISE  K NOVÝM PRAVIDLŮM  

 Pokyny mají pomoct správně uplatňovat nová pravidla na ochranu údajů (začnou platit 

v květnu) 

 Spouští se např. nový praktický on-line nástroj – má pomoct občanům i podnikům 

nová pravidla dodržovat a profitovat z nich 

 Soubor pravidel bude platit na celém kontinentě – i pro firmy, které tu poskytují 

služby, ale mají sídlo mimo EU 

 Nově zavádí právo na přenositelnost údajů, posilují právo být zapomenut a právo na 

informace 

 Lepší ochrana: společnost, kde došlo k porušení zabezpečení údajů, to musí do 72 

hodin nahlásit úřadu pro ochranu údajů 

 Odrazující pokuty: úřady mohou uložit pokutu až 20 milionů EUR nebo do výše 4 % 

celosvětového ročního obratu firmy 

 Komise vyčleňuje 1,7 milionu EUR pro úřady na ochranu údajů a proškolení 

odborníků v této oblasti 

 Další 2 miliony EUR jsou k dispozici na informační kampaně pro střední a malé 

podniky 

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/justice-and-fundamental-rights/data-protection/2018-reform-eu-data-protection-rules_cs
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DPH: VĚTŠÍ FLEXIBILITA SAZEB, MÉNĚ BYROKRACIE PRO MALÉ PODNIKY 

Z chystaného návrhu EU  

 Větší flexibilita při stanovování sazeb DPH 

 Státy si budou moct samy stanovit sníženou DPH (včetně nulové) a samy vybrat 

produkty, na které je budou uplatňovat 

 Čtyři sazby: nulová, jedna v rozmezí 0-5 % a dvě samostatné v rozmezí 5-15 % 

 Bude platit minimální sazba 15 % jen na vybrané produkty, např. hazard, alkohol, 

tabákové výrobky, cestovní kanceláře, pojišťovny či hodinky a šperky 

 Podmínka je, že celkově musí činit vážený průměr sazeb v každém státě EU alespoň 

12 % 

 Podniky do ročního obratu 100 000 EUR ročně osvobozeny od DPH 

 Sníží se tak podvody, které v EU dosahují až 50 miliard EUR ročně 

 Sníží se také náklady na DPH pro menší a střední firmy podnikající v zahraničí – ty 

jsou o 11 % vyšší než u firem aktivních pouze na domácím trhu 

RŮZNÉ 
 

EP  ODHLASOVAL ZRUŠENÍ PŘEKÁŽEK PŘI PŘESHRANIČNÍM ONLINE 

NAKUPOVÁNÍ   
 

Zákazníci nakupující online budou mít lepší přístup k přeshraničnímu nákupu výrobků či 

vstupenek na kulturní akce, k rezervacím hotelů nebo pronájmu automobilů.  Jde o: 

 online nákupy v EU bez blokování nebo automatického přesměrovávání 

 stejné podmínky a ceny pro místní klienty i přeshraniční zákazníky 

 63% webů hodnocených v průzkumu EK neumožňuje nákupy z jiných států 

Nová pravidla, která plénum schválilo v úterý 6.2.2018 poměrem 557 (pro): 89 (proti): 33 

(zdrželo se hlasování), zakážou zeměpisné blokování zákazníků, kteří vstupují do webových 

obchodů z jiné země, takže si budou moct vybrat, z které stránky chtějí nakupovat, aniž by 

byli zablokováni nebo přesměrováni na jiný web kvůli jejich státní příslušnosti, místu trvalého 

bydliště nebo dočasného pobytu. 

Obchodníci budou muset k zákazníkům z jiných států EU přistupovat stejně jako k místním. 

Budou mít povinnost své služby a zboží nabízet za stejnou cenu a se stejnými podmínkami, 

pokud jde o:  

 nákup a doručení zboží - například domácích spotřebičů, elektroniky nebo oblečení - 

pokud obchodník nabízí přeshraniční doručení v obecných podmínkách (obchodníci 

by nemuseli nutně zajišťovat doručení do všech členských států, ale zákazníci by měli 

mít možnost vyzvednout balík na určitém místě po dohodě s prodejcem) 

https://ec.europa.eu/czech-republic/news/181801_DPH_flexibilita_sazeb_cs
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 zakoupení elektronicky poskytovaných služeb, které nejsou chráněné autorským 

právem a nepodléhají jiné formě ochrany jejich využívání - například cloudové služby, 

služby ukládání údajů, webhosting či firewallová ochrana, 

 objednání služby, kterou obchodník poskytuje ve svých prostorách nebo jinde na 

území členského státu, kde vykonává svoji činnost - například rezervace hotelového 

pokoje, pronájem automobilu nebo vstupenka na sportovní utkání, hudební festival či 

do zábavního parku. 

EP: RYCHLEJŠÍ SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO2 A FINANCOVÁNÍ 

NÍZKOUHLÍKOVÝCH    INOVACÍ  
 

Poslanci  schválili legislativu zaměřenou na snížení průmyslových emisí CO2, na základě 

které začne Unie naplňovat své závazky z Pařížské klimatické dohody. Zejména jde o  

 podporu nízkouhlíkových investic snížením dostupnosti emisních povolení 

 dva nové fondy na podporu inovací a přechodu na nízkouhlíkové hospodářství 

 plnění závazků vyplývajících EU z Pařížské dohody 

Směrnice, na které se poslanci předem dohodli s ministry členských států, urychlí snižování 

množství emisních povolenek na trhu s CO2, tedy v rámci systému EU pro obchodování 

s emisními povolenkami (ETS), který pokrývá téměř 40% emisí skleníkových plynů. 

Nová právní norma: 

 urychlí meziroční snižování emisních povolenek dražených v rámci ETS zvýšením 

tzv. lineárního redukčního koeficientu (LRF) z aktuálních 1,74% na 2,2% od roku 

2021, s předpokladem jeho přehodnocení a případného navýšení - nejdříve však od 

roku 2024, 

 zdvojnásobí kapacitu rezervy tržní stability ETS, která bude schopna během prvních 

čtyř let absorbovat až 24% přebytečných emisních povolenek ročně, čímž se zvýší 

jejich cena, ale i motivace snižovat emise 

Fondy na podporu inovací a přechodu k nízkouhlíkovému hospodářství 

Nová právní úprava zřídí modernizační fond, který pomůže zefektivnit energetické systémy v 

členských státech s nižšími příjmy. Poslanci však zpřísnili pravidla financování tak, aby se 

fond nemohl využít na projekty, které souvisejí s výrobou energie z uhlí - s výjimkou 

dálkového vytápění v nejchudších zemích EU 

Vznikne také inovační fond, který bude podporovat projekty v oblasti obnovitelné energie, 

zachytávání a ukládání uhlíku a nízkouhlíkových inovací. 

Ochrana před únikem uhlíku 

Nová směrnice by měla zabránit úniku uhlíku, tedy riziku přesunu znečišťovatelů do zemí za 

hranicemi EU ve snaze vyhnout se politice snižování emisí. Nejrizikovější odvětví získají 

emisní povolenky bezplatně, méně exponované sektory získají bezplatně 30% povolenek 
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Z MEZINÁRODNÍCH  DOPRAVNÍCH   A LOGISTICKÝCH  

SVAZŮ 
 

LOGISTIKA 
Evropská logistická asociace – ELA  

24. MEZINARODNÍ LOGISTICKY KONGES „EUROLOG 2018“ V MAROKU 

Uskuteční se v konferenčním centru Palmeraie v Marakeši ve dnech 9. až 11 května.  

Na akci  s očekávanými 400 účastníky uvedou obchodní lídři z Evropy, Maroka a dalších 

zemí, jakož i výzkumníci  trendy a strategie v evropském a globálním logistickém sektoru.  

Proběhne rovněž série workshopů, zaměřených na současná    témata logistických řetězců. 

Dojde také k udělení Marocké logistické ceny (MLA) a k ocenění logistického projektu roku. 

Eurolog je příležitostí pro účastníky rozšířit  odborné sítě a setkat se s národními a 

mezinárodními operátory. V rámci kongresu bude zasedat jeho  vědecký výbor. 

O programu 

Středa 9. května: Zahájení obchodní výstavy Logismed Trade Show a její oficiální návštěva 

Čtvrtek 10. května: Plenární zasedání kongresu: „ Logistický výzvy a nové trendy“ 

Pátek 11.května: „Nové technologie a lidské faktory“ a odborné exkurze. 

Informace ohledně přihlášek jsou na http://eurolog.ma/en/inscription.php 

 

SPEDICE 
Mezinárodní federace spedičních svazů -  FIATA  

  SVÉTOVÝ KONGRES FIATA 2018: NEW DELHI, INDIE, 25. AŽ 29. ZÁŘÍ   

Prezident FIATA Babar Badat se obrátil  na  speditérskou obec s pozváním na „FIATA World  

Congress“, konaný  letos v září poprvé v jeho indické vlasti.  Delhi je po staletí  dominantním   

obchodním centrem severní Indie. Tato tradice a jakož i významná role Delhi v hospodářství 

moderní Indie bude perfektním místem pro členy FIATA z celého světa využít obchodní 

příležitosti a rozšířit si znalosti o světové logistice  a spedičních propojeních. Letošní světový 

kongres bude zaměřen i na přidružené a individuální členy FIATA.  O pracovní zaměření 

kongresu s  hlavním  tématem „Buducnost startuje zde“ se postarají jeho odborné instituty, 

poradní orgány a pracovní skupiny.   Hostitelem akce je Federace  spedičních asociací Indie 

(FFFAI). Kongres se uskuteční v hotelu Pullmann /Novotel – Aerocity, New Delhi. Bližší 

informace jsou na www.fffai.org a na info@fffai.org. 

 

SILNIČNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU  

V BENELUXU E-CMR NAHRAZUJE PAPÍROVÝ NÁKLADNÍ LIST 

IRU informuje, že mezi Nizozemskem, Belgií a Lucemburskem je nyní možná digitální 

doprava, protože dopravci v těchto třech zemích přecházejí k bezpapírovému nákladnímu 

listu.  Je to poprvé,  že mezinárodní doprava se vykonává z Nizozemska s digitálním 

nákladním listem. E-CMR se používá v provozu po určitou dobu mezi Francií a Španělskem 

jakož i  národně mezi Nizozemskem a Lucemburskem. Tento pokus je předzvěstí, že – do tří 

let – bude e-CMR plně aplikován od Kodaně  do Sevilly.  Přechod k e-CMR v Beneluxu  

nabízí možnou úsporu 4,50 eur za doklad. Podle  ročního počtu  nákladních listů to přestavuje 

celkovou úsporu blízko k 300 milionům eur za rok.  

E-CMR také zvyšuje přesnost a efektivnost.  Představuje rychlejší administrativu 

s omezenými vstupy dat, bez papírových manipulací, faxů, skenů či výměn dopisů a bez 

potřeby papírové archivace.  Fakturace je rychlejší a je snížen počet  rozdílů mezi odvozem a 

http://eurolog.ma/en/inscription.php
http://www.fffai.org/
mailto:info@fffai.org
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příjmem.  Větší průhlednost přináší přesnost údajů, snazší kontrolu a monitorování zásilek a 

přístup k informacím v reálném čase ohledně důkazů o převzetí a doručení.  

Touto operací země Beneluxu testují zacházení s digitálním nákladním listem.  Chtějí sdílet 

své poznatky  s Evropskou unií pokud by šlo o  rozšíření systému přes ratifikaci protokolu o 

e-CMR mezi zeměmi jako jsou Německo, Itálie nebo Rakousko a usnadnit plnou digitální 

dopravu napříč Evropou. Pokus je silně podporován členy IRU, TLN (Transport en Logistiek 

Nederland) a EVOFEDENEX (Dutch Association for Logistics and Transaport).    

 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
Společenstvo evropských železnic – CER  

K BUDOUCNOSTI DOPRAVNÍCH INVESTIC 

CER požaduje od politiků zvýšení dopravního rozpočtu v rámci CEF – finančního nástroje 

k propojení Evropy – a sice pokud jde o víceletý finanční rámec (MFF) po roce 2020. A to 

proto, aby se přispělo k pokrytí  obrovských finančních potřeb v dopravním sektoru. Zdroje, 

přidělené  železniční dopravě v rámci příštího MFF budou hrát klíčovou roli v zajištění, aby 

dopravní systém jako celek efektivně podpořil ekonomický růst v EU. 

Aby zůstal schopný konkurence a pokračoval v plnění očekávání zákazníků, drážní sektor 

vyžaduje výrazné investice do těchto priorit:  

♦ zlepšení současné drážní sítě s důrazem na projekty, jež mají přidanou hodnotu v EU a které 

podporují politiku cílů TEN-T, 

♦ budování nové infrastruktury, zejména výstavba přeshraničních úseků  a chybějících 

spojení, multimodálních spojovacích bodů a odstraňování úzkých míst, 

♦ projekty podporující přeměny v provozech, zejména ERTMS, vedoucí k  významným 

výkonům a zvyšování produktivity, 

♦ poskytnutí značně většího a dostatečného rozpočtu pro Shift2Rail2, aby byl pojat jako vývoj 

od úspěšného společného podniku Shift2RAil, 

♦ projekty podporující nákladní drážní služby, snižování dopravního hluku a přístupnost pro 

všechny uživatele, včetně osob s omezenou hybností.   

Značné finanční zdroje bude vyžadovat kompletace drážní sítě TEN-T jakož i modernizace a 

digitalizace drážní sítě v Evropě ve prospěch evropských občanů.  Evropská komise odhadla, 

že  realizace základní sítě v období 2016 až 2030  bude  vyžadovat 750 miliard eur. 

Připomeňme, že CER  ve spolupráci s bulharským předsednictvím Rady EU pořádalo 

posledního  ledna v Bruselu diskusní kulatý stůl   o budoucnosti dopravního financování 

právě se zaměřením  na budoucí finanční rámec. 

 

LETECKÁ DOPRAVA 
Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA  

SPOLUPRÁCE K POSÍLENÍ ŠPANĚLSKÉ NAVIGAČNÍ STRATEGIE 

IATA a ENAIRE, španělský poskytovatel leteckých navigačních služeb spolu s ACEGA, 

asociací španělských aerolinek dohodly další posílení spolupráce při vývoji a uplatňování 

strategického plánu ENAIRE „FlightPlan2020“.  Ten přinese užitek cestující veřejnosti a 

španělskému hospodářství cestou reformy a modernizace španělského letového prostoru a 

managementu letecké přepravy. 

V současnosti přispívá letecká doprava 7% španělskému DPH a podporuje kolem 400.000 

pracovních příležitostí. Od úspěšné modernizace letového prostoru se očekává značný užitek, 

generováním dalších 1,4% HDP ročně a podporou kolem 65.000 pracovních míst v příštích 

20ti letech.  Poptávka po letecké dopravě má růst po 4 % ročně do r. 2020, což se má projevit 

300.000 novými lety do a ze Španělska.  Sloužit této poptávce vyžaduje modernizovat letový  

prostor. 
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„FlightPlan2020“ je postaven na úspěchu  kterým ENAIRE reagoval na  cíle Společného 

evropského  nebe. Dohoda dosažená ENAIRE, IATA a ACETA bude založena na třech 

pilířích: sdíleném přístupu účastníků, managementu letového prostoru a technické 

modernizaci systémů managementu letecké přepravy (ATM). Cíle budou zahrnovat 

- strategický směr pro budoucí ATM 
- vývoj letového prostoru k další podpoře kapacit a větší efektivnosti tras, k dalšímu 

snižování spalovaného paliva a emisí při udržování nejlepších obchodních praktik  
- zlepšení spolupráce hlavních španělských účastníků s evropskými partnery  za 

urychlení iniciativy Společného evropského nebe.     
 

NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
Baltická a mezinárodní námořní rada – Bimco 

KONTEJNEROVÁ PLAVBA: RŮST FLOTILY  JE V SOULADU  S POPTÁVKOU 

Většina rejdařství zažívala snížení nákladních sazeb od srpna do konce roku 2017. Loňský 

říjen a listopad byly charakteristické jen slabým nárůstem poptávky – ať již šlo o relaci Dálný 

východ-Evropa  nebo o vnitroasijské transporty.   Od počátku ledna 2018 má úspěch tlak na 

navýšení sazeb.  Došlo také k nárůstu flotily kontejnerových lodí, jaký se nepamatuje od 

července 2010: 1,2 % za první měsíc roku odpovídá celoroční expanzi flotily za 2016.  

Měřeno kapacitou jde o plus 254.173 TEU.  Jde o množství tzv. feederových plavidel, ale též 

o pět ultra-velkých lodí s kapacitami přes 20.000 TEU.  Do likvidace již šla řada malých lodí, 

stavěných v devadesátých letech. Bimco letos počítá,  že se  vyřadí úhrnná kapacita kolem 

250.000 TEU. Dále jsou  v plánu dodávky 53 lodí, větších než  pro 13.000 TEU.   

Majitelé a investoři byli loni hodně aktivní na trh lodních „second handů“.  Majitele měnilo 

rekordních 297 lodí v hodnotě 4,2 miliony dolarů.  

Od 1. ledna 2018 vyhlásila Čína zákaz specifických importů. Týká se 24 druhů odpadů – 

včetně odpadního papíru a odpadních plastů.  Komoditní kategorie starého železa, drtě, 

odpadního papíru a plastů v primární formě bývaly často mezi hlavními substráty ve 

zbožovém obchodě - převážně v rámci Asie.  

 

DOPRAVNÍ ZÁKAZNÍCI 
                                                Evropská rada odesílatelů – ESC  

 K ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ ZBOŽÍ 

V letošním roce  ESC pokračuje ve spolupráci s drážními partnery na zlepšování struktury 

nákladních koridorů, na řešeních problémů s drážním hlukem  a trvá na zlepšeném plánování 

v neočekávaných krizových situacích jako byla v německém Rastattu. Odesilatelé a ostatní 

partneři by měli mít prospěch z více konkurenční mezinárodní nákladní železnice, která se má 

vyznačovat energetickou efektivností a snižováním ekologických dopadů. Jak je uvedeno ve 

výroční zprávě Evropského společenstva železnic za rok 2017 emise C02 činí na nákladní 

dráze 15,6g/tkm, zatímco ve vnitrozemské plavbě 50.62 g/tkm a 139,8 g/tkm na silnici.   

Železnice představuje pouze 1,7 % z celkové spotřeby energie v dopravě, i když přepravuje 

17,4 vnitrozemského carga a 7,6 cestujících v Evropě (28 zemí v EU). Hlavním substrátem, 

přepravovaným po kolejích, jsou fosilní paliva (27 %), kovy, minerály a těžené produkty (28 

%) a zboží v kontejnerech (35%).   Drážní trh funguje pozitivně a v první polovině roku 2017 

šel nahoru ve srovnání s koncem roku 2016.  

ESC podporuje drážní společenstvo CER v jeho práci zlepšovat mezinárodní železniční 

dopravu – zvyšovat kvalitu drážních služeb, poskytovat kapacity a lépe koordinovat sledování 

vlaků a očekávané doby dojezdů. Odesílatelé se těší na  ětší spolupráci s drážními partnery, 

aby byl tento sektor pružnější, nákladově efektivní a spolehlivý.  ESC bude diskutovat své 

akce a priority na příštím z pracovním zasedání Evropské rady odesílatelů.          
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POUČENÍ  Z CIZÍCH  MALÉRŮ 

 

POKUTY ZA NEPOVOLENOU KABOTÁŽ 

Z německých zkušeností  

Kdo se proviní vůči kabotážním předpisům, musí počítat se značnými pokutami.  Platí to jak 

pro dopravní podniky tak také pro příkazce, často pro speditéry.  Zda speditér může v určitém   

škodním případě vůči dopravci využít regresu, je značně nejisté. Protože tomu hrozí ztráta 

pojištění. Potom často chybí peníze k možné náhradě škody.  Proto se má každý speditér před 

předáním příkazu přesvědčit o tom, že dopravní podnik disponuje potřebným povolením. Ale 

v kabotážních dopravách nákladními automobily může dojít k problémům, protože soudy a 

správní úřady vykládají zákony a další předpisy různě a nesprávně. V dalším se ukazuje na 

rozdíly a na oblasti napětí.  

Z praxe 

Nezřídka jsou zahraniční podniky silniční nákladní dopravy najímány německými speditéry 

na dopravy sběrného zboží v rámci Německa-tedy na kabotážní dopravy. Přitom bývají různá 

pojetí toho, kdy se jedná o jednu nebo o více přeprav. To má při kabotáži velký význam, 

protože   podnik z Evropské unie je oprávněn v návaznosti na přeshraniční přepravu po 

dodání zboží provést se  stejným vozidlem jednu až tři přepravy:To však musí být provedeno   

v rámci sedmi dní po  poslední vykládce (Článek 8, odstavec 2, věta 1 a 2 nařízení (EG) 

072/2009).  Při nedodržení může také speditérovi hrozit pokuta až 20.000 eur (paragraf 19 

odstavec 7 ve spojení s odstavcem 1a zákona o silniční dopravě – GüKG). Co je kabotážní 

přeprava v právním slova smyslu , není definováno ani EU, ani německým zákonodárcem.    

Úřad BAG a soudy – různé pohledy na věc 

Podle názoru Spolkového úřadu pro nákladní dopravu BAG jako kontrolního orgánu platí při 

sdružení dílčích partií, že jde jen o jednu kabotážní přepravu, když na nákladním listě je 

uveden pro každou dílčí partii jak stejný odesílatel tak stejný příjemce: pokud tomu tak není, 

platí každá dílčí partie za kabotážní přepravu. Pokud se podle tohoto pojetí provedou více než 

tři kabotážní přepravy, udělí BAG zpravidla peněžitou pokutu.   

Úřední soud Köln 

Ten v jednom takovém případě udělení peněžité pokuty potvrdil z důvodu více než tří 

kabotážních přeprav po vjezdu a postižené z důvodu lehkovážného postupu odsoudil podle 

článku 8 odst.2, věta 1 předpisu VO (EG) 1072/2009 dokonce v sedmi případech k peněžité 

pokutě celkových 1.000 eur. 

Při tomto rozsudku, který vrchní zemský soud v Kölnu z revizně právních důvodů potvrdil, si 

zdůvodnění zaslouží úvahu. Úřední soud stavěl pouze na první smlouvě o cargu mezi 

odesílatelem a speditérem a nikoliv na jejich smlouvě s kabotážním podnikem. Považuje se za 

nesprávné, že speditér, který spojuje různé menší smlouvy o cargu, není podle obchodně  

 právních předpisů ani podle kabotážních předpisů veden jako odesílatel u kabotážního 

podniku.  
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