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AKTUÁLNĚ  Z  EVROPSKÉ UNIE 
 

 POLITIKA 
BRUSEL POPOHÁNÍ JEDNÁNÍ O BREXITU 

Evropská komise předložila počátkem března první návrh smlouvy o výstupu Velké Británie 

z EU. Tím tlačí Brusel na tempo.  „Za 13 měsíců již nebude Spojené Království členem“  

potvrdil hlavní vyjednávač EU Michel Barnier. 

„Chceme-li mít při jednáních úspěch, musíme si pospíšit. Obsahově nepřináší návrh v zásadě 

nic nového. Dostává do konkrétních ustanovení zprávu hlavních vyjednávačů obou  stran 

z počátku prosince 2017  - a přináší návrhy na řešení problémů, jež tam nejsou uvedeny. 

Nejprve podceněný a nakonec  stále významnější problém hranice mezi členskou EU zemí 

Irskem a britskou provincií Severní Irsko  je pojat v Barnierově zprávě  tak, aby se vyhnul 

„tvrdé hranici“ na irském ostrově. V případě potřeby  by měla pro Severní Irsko  dále platit 

určitá pravidla EU, jež chce Londýn cestou výstupu z Unie pro Velkou Británii zcela 

odstranit.  

Návrh Komise budou nyní diskutovat Rada  státních a vládních šéfů  a členové řídící skupiny 

pro Brexit Evropského parlamentu. V Bruselu převládá naděje,  že do konce října 2018 bude 

projednán návrh, přijatelný pro obě strany.  

Britská premiérka Theresa Mayová již reagovala. V hodině otázek v  londýnském parlamentu 

návrh EU kritizovala. Při pohledu na problematiku hranice mezi Irskem a Severním Irskem  

řekla: „Pokud by byly  bruselské představy přijaty, ohrozily by vnitřní trh Velké Británie a 

ústavní integritu Spojeného Království.  S tím  nemůže žádný britský premiér souhlasit“. Ona 

o tom učiní v Bruselu zcela jasno.  

 

EU A UKRAJINA ZESILUJÍ SPOLUPRÁCI V DOPRAVĚ 

V Kijevě proběhl dialog o dopravě na vysoké úrovni mezi ukrajinským ministrem 

infrastruktury Volodymyrem Omelyanem a generálním ředitelem pro dopravu a mobilitu 

Evropské komise Henrikem Hololeiem.  Podrobně byly diskutovány dopravní vztahy ve snaze 

posílit dvoustrannou kooperaci  ve všech oborech, zlepšit vzájemné porozumění a výměnu 

zkušeností. Obě strany souhlasily s nutností urychlit na Ukrajině dopravní reformu v rámci 

Asociační dohody a přijmout národní dopravní strategii 2030 a několik klíčových rámcových 

zákonů.  

Diskuse se týkala širokého rozsahu témat, avšak společný pohled se soustřeďoval na význam 

rozvoje digitálních infrastruktur a inteligentních dopravncíh systémů, zlepšování silniční 

bezpečnosti a   ekologickou udržitelnost pro budoucnost sektoru. Při posuzování nárůstu 

poptávky byla zvláštní pozornost  věnovana významu Dohody o společném  letovém prostoru 

mezi Ukrajinou a a Evropskou unii jakož i posílení letecké bezpečnosti zejména pokud jde o 

dohled nad dopravci, registrovanými na Ukrajině.  

Obě strany uvítaly podpis  dokumentu  z listopadu 2017 o vysoké úrovni  porozumění  mezi 

Ukrajinou a EU pokud jde o rozšíření dopravní sítě TEN-T na Ukrajinu. Došlo k posouzení 

role, jakou  hraje vnitrozemská vodní doprava   na Ukrajině a o možnosti jejího začlenění do  

Systému TEN-T. Obě strany uvítaly iniciativu Evropské investiční banky pokud jde o 

investice do dopravní infrastruktury  jako je drážní Beskydský tunel; takové investice by 

zlepšily propojitelnost pro lidi při lidských kontaktech a obchodních činnostech.  

Byla rovněž zdůrazněna potřeba urychleného přijetí návrhů zákonů, směřujícícch k evropské 

integraci na poli dopravy při dalším řešení ukrajinských povinností  podle Asociační dohody.  



 

 3 

Obě strany souhlasily s potřebou posílit kapacitu ukrajinských dopravních úřadů pod 

ministerstvem infrastruktury Ukrajiny.    

     

SILNIČNÍ DOPRAVA 
IRU POŽADUJE  REGULACI AUTOBUSŮ  V EVROPĚ NA MÍRU 

        Balík mobility Evropské komise nabízí neopakovatelnou příležitost správně zachytit 

specifické potřeby provozovatelů autobusů a autokarů a využít přednosti tohoto sektoru. 

Autobusové služby by měly být předmětem pravidel, tvořených podle jejich specifických 

potřeb.  

       Mathias Maedge, který vede práce Mezinárodní unie silniční dopravy IRU v EU, řekl:  

„S autobusovými službami, které nabízejí svůj potenciál k řešení environmentálních a 

sociálních výzev, IRU žádá Evropský parlament a  Radu o zavedení specifických pravidel, jež 

zajistí, aby sektor sloužil lidem efektivně a činil systém evropské mobility udržitelným“.  

      A pokračuje: „Přidělování   řidičů, zpoplatňování silniční infrastruktury a doby řízení a 

odpočinku jsou hlavní oblasti, jež vyžadují zvláštní pozornost a specifická řešení na míru  

pro autobusové aktivity“.   

      Jelikož pracovní pravidla se především týkají sektoru dopravy zboží, IRU požaduje vynětí 

valné většiny služeb silniční dopravy osob, jež odpovídají férovým a tradičně přijímaným 

cestovním praktikám.    

      V druhé části návrhů mobilitního balíku Komise uznává význam autobusové a autokarové 

dopravy a její environmentální a sociální přednosti. Uvádí, že zvýšení této dopravy o 1 

procento přinese společnosti významný prospěch z hlediska snížení emisí C02, zlepšení 

spojení pro znevýhodněné sociální skupiny, zvýšení bezpečnosti a podporu zaměstnanosti.   

IRU zdůrazňuje, že autobusy a autokary nemají být předmětem externích nákladů a daní ve 

vztahu ke kongescím.  

      Autobusoá turistika, která hraje významnou úlohu v místních turistických oborech, odvisí 

od prázdninových specifik   a chová se značně odlišně od ostatních silničních dopravních 

činností. Pravidla řízení a odpočinku proto musí brát v úvahu specifickou povahu tohoto 

sektoru tak, aby   se mu umožnil rozvoj a efektivní služba lidem.  

       Více než 300.000 podniků, mnoho z nich velmi malých, zaměstnává přímo přes dva 

miliony osob, což dělá sektor velmi významným v evropské ekonomice a udržitelné mobilitě 

lidí. Sektor podporuje nepřímo další miliony pracovních příležitostí a poskytuje služby řad 

dalších oborů.   

 

O BEZPEČNÉM PARKOVÁNÍ V EU 

Evropská logistická platforma (ELP) organizovala v Bruselu fórum na toto téma 24. dubna.  

Hostem byla europoslankyně Elzbieta Lukacievska a Wim van de Camp – členové poradního 

sboru ELP a dopravního výboru Evropského parlamentu.  O perspektivě řešení parkovacích 

potřeb informoval B. Smet, ředitel Nivatrans. Ředitel Truckparking Rotterdam Ton Barten 

hovořil o perspektivě z hlediska provozovatelů parkovišť. Na příspěvky reagoval E. Liegeois, 

vedoucí složky silniční dopravy v Evropské komisi.  

Řidiči nákladních aut v Evropě jsou často konfrontováni s nedostatkem parkovacích ploch, a 

proto často parkují v ne právě bezpečných zónách a vystavují sebe a ostatní uživatele silnic 

možným krádežím a vysokým rizikům nehod. Evropská komise jedná o možném zlepšení 

situace, k čemuž poslouží i studie na toto téma. Pozornost byla rovněž věnována problematice 

nocování řidičů v kabinách kamionů  

 

K BALÍKU MOBILITY 

11. a 12. dubna se účastnili zástupci evropské spedice a kamionáže jednání pod tímto názvem, 

svolaným odbornými skupinami Evropkého parlamentu.  Mezi řečníky byli zástupci odborové 
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centrály Verdi a řady odborných institucí. Emma Hadrovic ze Svazu dánské silniční dopravy 

uvedla, že vysílací pravidla se mají týkat kabotáže, nikoliv však mezinárodní přeshraniční 

dopravy; toto by bylo v rozporu s existující legislativou. Odvolávala se zde i na nedávné 

rozsudky v SRN a v Rakousku, jež uvedly, že pravidla minimální mzdy Německa nelze 

aplikovat na mezinárodní dopravní organizace. Okresní soud v Ansbachu dokonce považoval 

aplikaci Milog v těchto případech za porušování zásad o volném pohybu služeb. 

Pokud jde o pracovní podmínky řidičů, řečníci a hosté souhlasili, že ustanovení o vhodné 

infrastruktuře jsou zásadní pro zlepšení běžných pracovních podmínek a zvyšování atraktivity 

tohoto zaměstnání při současném nedostatku řidičů. Vytvoření rozsáhlé infrastruktury 

bezpečných parkovacích zón v EU (Secure Truck Parking Areas) bylo uváděno jako velmi 

důležitá oblast, kterou by se měli zabývat zákonodárci EU.  

 

  25.300 MRTVÝCH NA EVROPSKÝCH SILNICÍCH 
Nejprve dobrou zprávu: v Evropské unii v minulém roce poklesl počet usmrcení ze silniční 

dopravy ve srovnání s rokem 2010 o jednu pětinu. Také ve srovnání s rokem 2016 

zaznamenaly úřady o dvě procenta méně smrtelných zranění.  Nyní zpráva špatná: Stále ještě 

přichází 25.300 osob   o životy na silnicích mezi  Černým mořem a Atlantikem. Mezi nimi 

mnoho „slabých“ účastníků silničního provozu: chodců, cyklistů a motocyklistů. V roce 2017 

bylo těžce zraněno 135.000 osob. Hospodářské škody dané lékařským ošetřováním, 

rehabilitacemi a škodami věcnými vyčíslila Evropská komise na 120 miliard eur. 

S výjimkou Malty (plus 46 procent) šly ve srovnání s rokem 2010 počty mrtvých  vztažené na 

1 milion obyvatel ve všech zemích EU výrazně dolů.   Z roku 2016 na 2017 zaznamenali 

statistici nejsilnější pokles v Estonsku (minus 32procent) a Slovinsku  minus 20 procent).  

Přes vysoký počet obětí potvrzuje věcně příslušná komisařka EU Violeta Bulcová, že silnice 

na území Unie zůstaly v roce 2017 „nejbezpečnější na světě“. Nejméně smrtelných zranění 

bylo ve Švédsku, Velké Británii, Nizozemsku a Dánsku. Nejvíce osob – opět vztažených na 1 

milion obyvatel – přicházelo o životy na silnicích Rumunska a Bulharska. Německo s 38 

mrtvými zůstává pod průměrem EU.  

Nejbezpečnější dopravní cesty v Unii jsou dálnice. Přišlo na nich o životy 8 procent obětí. 

Relativně vzato lidé nejvíce umírali (55 procent) na okresních silnicích.      

 

AKCE T&E O EMISNÍCH STANDARDECH HDV 

Dne 11.dubna proběhla za účasti evropského spedičního svazu Clecat konference T&E o 

emisních standardech. Účastníci z průmyslu a regulačních orgánů diskutovali vliv standardů 

na emise a na techniku , možné formy standardů pro EU a také zkušenosti z USA pokud jde o 

schválení takových standardů. Evropská komise zveřejní legislativní návrh o standardu 

palivové efektivnosti v květnu jakožto části třetího Mobilitního balíku. 

Mezinárodní rada čisté dopravy (International Council on Clean Transportation) představila 

svou poslední studii o technice palivové efektivnosti, která uvádí, že technický standard EU 

by měl 24procentní potenciál efektivnosti v roce 2025 a 35procentní v roce 2030. B. 

Hannapel z DP-DHL hovořil pro ambici globálního pojetí, které by umožnilo plnit klimatické 

cíle, zejména pokud jde o větší jistotu s ohledem na výkonnost vozidel, užívaná jejich 

partnery. Aldo Celasco z ACEA hovořil ve prospěch stanovení startovací čáry, kterou by 

sledoval další postup v krocích s cíli v 2025 a 2030 a s bankovními/obchodními prvky, 

umožňujícími získávat úvěry k dosažení cílů.  

Ch.Grundler z Agentury pro životní prostředí USA informoval o americké zkušenosti ze 

zavádění palivových standardů pro nákladní auta. Uvedl m.j. že značná část efektivnosti byla 

dopravou požadována. Šlo o přístup ve dvou fázích: první systém s nejlepším ve třídě a potom 

s ambiciózními cíli byly vyvinuty za pomoci pečlivého testování a dohledu a za partnerství 

průmyslu. S pohledem na případný standard EU A. Paquot z DG CLIMA řekl, že US-fáze 1 
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přinesla efektivní technologii  na trh ze které měli značný prospěch operátoři ve snížení 

nákladů  a že Komise bude usilovat o podobný přístup.       

CLECAT připravuje své stanovisko k očekávanému  legislativnímu návrhu a očekává 

s velkým zájmem třetí mobilitní balík Evropské komise.    

 

95 NÁVRHŮ NA FINANCOVÁNÍ V RÁMCI HORIZON 2020 

Ve spojitosti s fondem EU Horizon 2020 obdržela agentura EU INEA 95 projektových návrhů 

v rámci zaměření „Mobilita pro růst“, „Automatická silniční doprava“ a „Zelená vozidla“, 

požadujících 491,4 milionů eur.  Celkový rozpočet fondu stanoví možnost ve výši 112 

milionů eur.  Úspěšné projekty musí představovat inovativní řešení, směrovaná na nízko 

uhlíkovou dopravu a udržitelnou dopravu jakož i na významná přispění bezpečným 

dopravním systémům, automatické dopravě a  rozvoji elektrických vozidel a pokrokových 

technických vlastností v dopravě. Návrhy budou hodnoceny a vybírány externími nezávislými 

experty z databáze Evropské komise. Výsledky budou oznámeny před 4. zářím 2018.  

 

RADA SCHVÁLILA PRAVIDLA PŘÍPRAVY ŘIDIČŮ UŽITKOVÝCH VOZIDEL  

12. dubna Rada EU schválila novelizovaná pravidla přípravy profesionálních řidičů 

nákladních aut a autobusů. Příslušný předpis je směrován k podpoře bezpečného a prostředí 

přátelského řízení jakož i ke zlepšení v uznávání povinné přípravy, která byla absolvována 

v jiném členském státě EU. Navíc novelizovaná verze řeší záležitost minimálního věku a 

výjimky z požadavků o dodatkové přípravě. Předpis schválený Radou EU a Evropským 

parlamentem   bude publikován v Úředním listě EU. V platnost vstoupí 20 dní po tomto 

zveřejnění přičemž členské státy budou mít dvouleté období k aplikaci.  

 

PROVEDITELNOST  A NÁKLADY POVINNÝCH DATABÁZÍ K TACHOGRAFŮM 

Dopravní výbor EP se podrobně zabýval ekonomickou proveditelností a náklady na vytváření 

povinných národních databází, jež budou sbírat údaje z nových „smart“ tachografů cestou sítí 

3G, 4G a 5G. Výzkum zvažuje dva různé scénáře. Zatímco první je zaměřen na vytváření 

nových databází, jež jsou schopny zabývat se daty z nových tachografů, druhý staví na novele 

existujících databází pro nová využití. Bylo zváženo, že náklady na vytvoření nových 

databází    by byly o 80 % dražší než přeměna existujících.  

 

MĚSTSKÁ DOPRAVA  
WEBOVÁ POMŮCKA MĚSTŮM  V MOBILITĚ 

Webový nástroj na pomoc městům vyvíjet udržitelnou strategii mobility.  

Jeho pomocí se oslovují nejtíživější ekologické, sociální a ekonomické záležitosti, kterým čelí 

městské dopravní systémy mezi dneškem a rokem 2030.  

Nástroj poskytuje městům schopnost identifikovat, rozvíjet, zachycovat a posuzovat různé 

dopravní politiky a opatření. Zejména městům pomáhá rychle a snadno posuzovat náklady a 

dopady opatření jež by jím mohla pomoci zlepšovat udržitelnost   jejich dopravních systémů. 

Města mohou využívat kombinace různých dopravně politických scénářů a posuzovat dopady 

těchto scénářů na životní prostředí, mobilitu, bezpečnost, ekonomiku a městský dopravní 

systém. Typ scénáře analyzuje pomoc městům rychle identifikovat, která politická opatření   

by měla být užitečná v podpoře jejich vlastních cílů v městské dopravní udržitelnosti. 

Důležitou přednosti tohoto nástroje je, že uživatel nepotřebuje přechozí zkušenosti 

v dopravním modelování.    

 
 

LETECKÁ DOPRAVA  
K ZACHOVÁNÍ FÉROVÉ KONKURENCE V LETECKÉ DOPRAVĚ 



 

 6 

Na zasedání koncem března výbor pro dopravu EP schválil návrh dodatků k předpisu EC 

868/2004. Jde o součást letecké strategie Komise a tzv. letecký balíček, jehož posláním je 

zajistit, že letecký sektor EU zůstane konkurenčním a propojeným. Bude to dáno nalézáním 

nových tržních příležitostí a odstraňováním existujících bariér. 

Nové upravené návrhy hodlají stanovit jasná pravidla pro vyšetřování a přijímání nápravných 

opatření a pro nalezení cesty k zapojení Evropského parlamentu do tohoto postupu. Přes tyto 

návrhy mají být stanoveny účinnější jednací mechanismy ke zjišťování možných neférových   

praktik zemí mimo EU. Výsledkem nového mechanismu bude, že Evropská komise bude 

schopna vyšetřovat možné neférové komerční praktiky na základě vlastní iniciativy nebo 

v důsledku stížností aerolinek z EU nebo členských států. Jestliže Komise sezná poškození 

nebo hrozbu poškození aerolinek z EU, může navrhnout náhradová opatření, jako jsou 

finanční náhrady nebo provozní opatření. Avšak taková opatření mohou být uplatněna jen 

pokud budou v zájmu EU. Kde hrozí riziko poškození dopravce z EU, doba nápravy může být 

omezena na šest měsíců.  Navíc je možno uložit prozatímní opatření pro případy, kdy 

vyšetřování stále probíhají.   Výsledkem tohoto nového návrhu je, že evropské aerolinky jsou 

vybaveny účinným nástrojem k posílení férové konkurence aniž by byl ochranářským.        

 

NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
STANOVISKO  ORGANIZACÍ K NÁMOŘNÍMU SPOLEČNÉMU OKNU 

Evropský spediční svaz  CLECAT, Evropské asociace soukromých námořních podniků a 

terminálů, Námořních přístavů, Lodních brokerů a agentů, Přístavních komunitních systémů a 

odesílatelů publikovaly poziční dokument ke směrnici o Lodních nahlašovacích  formalitách 

(RFD), známé pod názvem Maritime Single Window inititative.  

20 října 2010 Evropský parlament a Rada přijaly Směrnici 2010/65/EU o nahlašovacích  

formalitách lodí, najíždějících přístavy nebo je opouštějících v rámci EU. V roce 2016 

Komise vydala hodnocení REFI. To vedlo na základě studií k závěru, že cílů s RFD nebylo 

dosaženo. Komise došla k závěru, že na úrovni EU nebylo dosaženo žádoucího stupně 

harmonizace a že pozitivní dopad různých Společných oken je malý, někdy dokonce pro 

soukromý sektor záporný.  

Proto CLECAT, ECASBA, ESC, ESPO, FEPORT a IPCSA vydaly společné prohlášení 

k nadcházející revizi RFD. Jeho záměrem je navrhnout, jak dosáhnout revizí původního cíle 

Komise, zejména v EU harmonizovaného hlášení lodí, stanovení maximálního počtu dat a 

jejich efektivního využití.  Avšak zlepšení RFD neznamená vytvoření (znovu) nového 

systému, ale spíše zlepšení interoperability mezi úřady a také mezi soukromým sektorem a 

úřady. Od úřadů se proto požaduje, aby aktivně zrevidovaly nahlašovací údaje jež běžně 

požadují a odstranily vše, co je zbytečné. Jakákoliv právní opatření na vytvoření systému či 

řešení, ale spíše na umožnění soukromému sektoru, aby se podílel na znovu užití údajů a 

systémů, jež již jsou k dispozici, a sice cestou harmonizace a integrace.   

Generální dopravní ředitelství EK v současnosti připravuje nový legislativní návrh  ke 

zlepšení předchozího řešení.  Konečný návrh by měl být k dispozici do léta t.r.  
 

 DIGITALIZACE 
EU  A DIGITALIZACE DOPRAVNÍCH DOKLADŮ 
V posledních měsících dopravní generální ředitelství DG MOVE Evropské hospodářské 

komise pracuje intenzivně v úzké spolupráci s Asociaci evropských spedičních svazů 

CLECAT (SSL členem) a dalšími členy dodavatelských řetězců na přípravě právní iniciativy, 

která umožní používání elektronických dopravních dokladů v rámci EU. Tato iniciativa 

přichází po silných doporučeních ze strany CLECAT a dalších subjektů, aby se podnikly 

konkrétní akce, jež jsou nezbytné k umožnění digitálního dopravního prostředí. 



 

 7 

Členové CLECAT (speditéři, poskytovatelé logistických služeb a celní agenti ) jsou uživateli 

všech druhů dopravy a využívají systémy IT, terminály a sklady, aby reagovali na potřeby 

zákazníků. Proto speditéři a a další poskytovatelé logistických služeb hrají zásadní roli 

v globálních dodavatelských řetězcích a ve výměně informací v rámci těchto řetězců. 

Speditéři a poskytovatelé logistických služeb již do značné míry zpracovávají data 

elektronicky a kde to je možné jsou data sdílena elektronicky s úřady a dalšími stranami 

v dodavatelských řetězcích. Nicméně buď pro nedostatek právní báze nebo nejasnost a 

nejistotu v některých případech kde je nadbytek právních požadavků jsou poskytovatelé 

služeb nuceni zachovávat určité postupy, postavené na papírech, které vznikly před desítkami 

let.    

Instituce Digitální dopravní a logistické fórum (DTLF) pracuje od roku 2015 na vytváření 

společné vize a podrobného návodu pro digitální dopravu a logistiku. Získalo také mandát na 

pomoc identifikovat pro EU úroveň opatření a podporovat jejich rozvoj a zavádění kde to je 

žádoucí. Nicméně po více než dvou letech CLECAT stále konstatuje nedostatek žádoucích 

výsledků, akcí a doporučení. Proto ve svém pozičním dokumentu o Digitalizaci v dopravě a 

logistice z roku 2017 CLECAT prezentoval své názory a doporučení Evropské komisi EU. 

V tomto (digitálním) dokumentu CLECAT silně naléhá na Komisi, aby nejdříve přijala 

opatření k posílení toho, aby úřady právně akceptovaly data, poskytovaná digitálně a dále aby 

se podporovala či dokonce vyžadovala právní opatření k interoperabilitě mezi úřady. Přitom 

CLECAT vyslovil, že považuje za důležité, aby se dopravní gen. ředitelství DG MOVE 

zabývalo současnými postupy, založenými na papírové dokumentaci z důvodu zvýšení 

efektivnosti. Podle CLECAT tato iniciativa nemá být zaměřena na náhradu papírové 

dokumentace elektronickou, ale na to jak vyměňovat data efektivně způsobem, přijatelným 

pro budoucnost. 

Dokument byl přijat příznivě a Komise vzala   v polovině roku 2017 za své téměř celé 

stanovisko CLECAT. Ředitelství DG MOVE přišlo s novou iniciativou. Tato iniciativa 

sestává z aktuálních právních a neprávních opatření, směrovaných na potřeby logistického 

sektoru.   

Proto Komise v současnosti připravuje návrh (souběžně s DTLF), jenž umožní výměnu 

digitálních dat namísto papírových podkladů.  Tato iniciativa je prvním krokem, který umožní 

pokračovat v užívání papírové dokumentace, kdy to je nezbytné aby se poskytla příležitost 

k ustavení elektronického prostředí. Očekává se, že právní návrh bude zveřejněn v květnu   

jako součást třetího mobilitního balíku (Mobility Package III). CLECAT silně podporuje 

iniciativu Komise a oceňuje úsilí DG MOVE. 

 

KOMBINOVANÁ DOPRAVA 
2018 – ROK INTERMODALITY 

16. května organizují Evropská komise, Drážní agentura Evropské unie (ERA) a Mezinárodní 

unie kombinované dopravy železnice silnice (UIRR)akci o regulačních tématech na úrovni 

EU z hlediska budoucnosti intermodální dopravy. Evropský spediční svaz CLECAT byl 

pozván, aby moderoval toto jednání, které se týká také trendů  v digitalizaci a budoucích 

technologií v logistice nákladní dopravy. Budoucnost dopravy v Evropě je ovlivňována 

potřebou dramatického snižování dopadů na životní prostředí a současně jde o využívání 

příležitostí digitální revoluce a udržení silné pozice ve světové soutěži. Akce je součástí Roku 

intermodality Evropské komise. Jsou na ni zváni též členové CLECAT, aby se účastnili 

debaty  se zákonodárci EU. Akce se uskuteční na zastoupení Bavorska v Bruselu.      

 
 

 INFRASTRUKTURA 
SLOVINSKÁ DOPRAVNÍ A LOGISTICKÁ KONFERENCE 
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Zahájil ji   předseda vlády Slovinska Miro Cerar a poukázal na strategickou polohu Slovinska 

jakožto logistického hubu, umožňujícího dosáhnout střední a východní Evropy přes přístav 

Koper. Tato strategická pozice je základem akcí země ke zlepšení přístavní infrastruktury a 

spojením s vnitrozemím.  

Dopravní komisařka EU představila nadcházející akce EU na úseku dopravu a logistiky 

včetně třetího Mobilitního balíku, který bude zveřejněn počátkem května, včetně návrhů na 

elektronické dopravní doklady a na podporu digitalizace. Slovinský ministr infrastruktury 

Peter Gašlerčič a státní sekretář pro infrastrukturu Jure Leben představili vládní akce na 

modernizaci Koperu a výstavbu dvojkolejného spojení z Koperu do Divača jakož i 

rozšiřování bezpečného parkování na dálniční síti.  

Řečníci z řady průmyslových sektorů a svazů  uvedli pohledy na dopravní a logistická témata 

jako Evropský drážní svaz CER, jež se zaměřil na potřebu   lepší drážní infrastruktury, ERFA 

zdůraznil potřebu interoperability a Evropská banka pro rozvoj a rekonstrukci  se zaměřila na 

finanční  bankovní podporu dopravním investicím.  Námořní TT Club představil   IMO CTU 

 Kodex.       

RŮZNÉ 

 EVROPSKÁ KOMISE NAVRHUJE PODPIS A UZAVŘENÍ DOHOD S 

JAPONSKEM A SINGAPUREM 

Komise Radě předložila výsledek jednání o dohodě o hospodářském partnerství s 

Japonskem a obchodních a investičních dohodách se Singapurem. Je to první krok 

směrem k podpisu a uzavření těchto dohod. 

Rychlé uzavření a provádění nejdůležitější obchodní dohody, jakou kdy EU vyjednala, bylo 

osobním závazkem předsedy Evropské komise Jean-Clauda Junckera a japonského premiéra 

Šinzóa Abeho. Během dvoustranného summitu v rámci skupiny G7 oba vedoucí představitelé 

poskytli politické vedení na nejvyšší úrovni, aby se jednání urychlila a byla dokončena v roce 

2017. 

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Náš dnešní krok vytváří 

podmínky pro to, aby naše společnosti a občané mohli již od příštího roku začít využívat 

plného potenciálu dohody o hospodářském partnerství s Japonskem. Evropa věří v otevřený a 

spravedlivý obchod založený na globálních pravidlech. Odvíjí se od něj naše ekonomika, naše 

společnosti díky němu prosperují a naši spotřebitelé jej očekávají. Spolu s podobně 

smýšlejícími partnery na celém světě tak budeme díky takovému obchodu moci vytvářet 

pracovní místa a stanovovat standardy jak doma, tak v zahraničí. Dnes jsme učinili krok 

vpřed na cestě k uzavření dohod se dvěma z našich nejbližších asijských partnerů, Japonskem 

a Singapurem. Dopad těchto dohod bude značně přesahovat naše příslušné hranice – 

vysíláme jasný a jednoznačný signál, že jednotně vystupujeme proti protekcionismu a bráníme 

multilateralismus. A to je ještě důležitější než dříve.“ 

Místopředseda Komise Jyrki Katainen odpovědný za pracovní místa, růst, investice a 

konkurenceschopnost k tomu uvedl: „EU prosazuje otevřený, spravedlivý obchod založený na 

pravidlech. Japonsko a Singapur jsou klíčovými a podobně smýšlejícími hospodářskými 

partnery. Z uzavření prohloubených a komplexních obchodních dohod s těmito zeměmi budou 

mít prospěch naši vývozci, pracovníci i spotřebitelé. Odstraní se například cla v hodnotě 1 

miliardy EUR, kterou každoročně vývoz z EU do Japonska stojí. Jedná se rovněž o konkrétní 

krok směrem k lepšímu globálnímu obchodnímu řádu, který bude založen na společných 

hodnotách a pravidlech. Doufáme nyní, že obě dohody budou rychle a bez problému 

uzavřeny. Evropské firmy, pracovníci, zemědělci a spotřebitelé tak budou moci začít využívat 

jejich výhod co nejdříve.“ 
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NOVÁ PROTITERORISTICKÁ OPATŘENÍ SE ZAMĚŘUJÍ NA DOKLADY 

TOTOŽNOSTI NEBO PŘÍSTUP K CHEMIKÁLIÍM  

Průkazy totožnosti občanů EU i pobytové karty jejich rodinných příslušníků ze 

zemí mimo EU mají povinně nést otisky prstů a zobrazení obličeje, které budou 

uloženy na čipu, tudíž strojově čitelné. Omezí se tak padělání dokladů a jejich 

možné zneužití teroristy. Vedle toho Komise navrhla poskytnout orgánům při 

vyšetřování závažné trestné činnosti přímý přístup k informacím o bankovních 

účtech. Zpřísňuje také pravidla o prekurzorech výbušnin, protože při mnoha 

útocích v EU použili teroristé podomácku vyrobené výbušniny.   

 

 

 

 

 

 

 

Z MEZINÁRODNÍCH  DOPRAVNÍCH   A LOGISTICKÝCH  

SVAZŮ 
 

 

LOGISTIKA 
Evropská logistická asociace – ELA  

NOVÁ PUBLIKCE „MANAGEMENT  UDRŽITELNÝCH  ŘETĚZCŮ“ 

ELA  upozorňuje na publikaci, vyšlou pod její patronací s původním názvem „Sustainable 

Supply Chain Management“. Kniha zdůrazňuje potřebu rozvoje udržitelných dodavatelských 

řetězců – hospodářského, ekologického a sociálního. Tato kniha není  o zbožných přáních 

nepraktických voleb, ale o  realitě rozhodování   všech, kteří  jsou  dnes  zapojení 

v managementu dodavatelských řetězců. Její definice udržitelných dodavatelských řetězců  

není omezena na tak zvané „zelené“ řetězce, ale uznává,  že aby byly skutečně udržitelné,    

dodavatelsaké řetězce musejí probíhat v rámci realistických finančních struktur jakož i 

přispívat hodnotám naší společnosti. Řetězce nejsou udržitelné, pokud nejsou realisticky 

financovány a hodnoceny. Proto reálná definice managementu dodavatelského řetězce  musí 

brát v úvahu   všechny příslušné hospodářské, sociální a ekologické aspekty. Kniha obsahuje 

množství příkladů z širokého okruhu případových studií ze skutečného života a shrnuje 

poučení z mnoha různých situací ve prospěch úspěšných logistického  a dodavatelského 

managementu  řetězců.  

Vydavatelem knihy je IntechOpen  s hlavním sídlem v Londýně – tel. +44 (0) 20 3457 0462, 

e-mail: Info@intechopen.com. Cena publikace  je 49 eur plus DPH a poštovné.  

  

 

SPEDICE 
Mezinárodní federace spedičních svazů -  FIATA  

PODPORA FIATA CELOAFRICKÉ DOHODĚ O VOLNÉM OBCHODĚ  

Po osmi kolech jednání, započatých v roce 2015, podepsalo 21. března 44 afrických hlav států 

a vládních představitelů   v Kigali ve Rwandě rámec k vytvoření Dohody o oblasti volného 

obchodu na africkém kontinentě (AfCFTA – Africal Continental Free Trade Area). 

Významný milník, plně podpořený FIATA a její regionální složkou pro Afriku a Střední 

mailto:Info@intechopen.com
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východ RAME. Vyjádření prezidenta FIATA Babara Badata:“ Je to velký krok vpřed pro 

africký kontinent, který vytvoří společný kontinentální trh pro zboží a služby jakož i celní 

unii. Naši členové jsou připraveni přispět do dialogu s místními státy během procesu 

ratifikace a realizace“. – AfCFTA nabude účinnosti 30 dní po ratifikaci alespoň 22 

parlamenty.  Půjde o jednu z největších zón volného obchodu co do počtu zemí, majících za 

sebou 1,2 miliardy obyvatel a přes 4 triliony USD spotřebitelských a obchodních výdajů. – 

Spediční RAME zastupuje africkou síť 20 národních spedičních svazů, zastupujících zájmy  

přes 1.200 firemních členů.   

SILNIČNÍ DOPRAVA 
Světová organizace silniční dopravy – IRU  

IRU POMÁHÁ SEKTORU V PŘÍPRAVĚ NA TECHNICKOU PŘEMĚNU 

IRU, která dokresluje svoji světovost uvedeným novým názvem (po desítky let Mezinárodní 

unie silniční dopravy) uvádí, že většina autodopravců v Evropě (65%) plánuje investovat 

v nadcházejících měsících do digitálních řešení; dokládá to její průzkum v tomto směru.   

Nový dotazníkový průzkum ukazuje, že zatímco tradiční témata jako cena paliva (50%) a 

ekologická a regulační omezení (60 %) jsou nadále v popředí zájmu, dopravci si  stále více 

uvědomují    nárůst nových vstupů na trh a dopady automatizace.  Dva z pěti respondentů 

(40%) citují autonomní vozidla, a jeden ze čtyř (26 %) platformu digitálních služeb a nové 

poskytovatele dopravy jako nejdůležitější změny, jež se dotknou jejich činnosti v příštích 5 – 

10ti letech. Jen 20 % vidí v dodávkách drony významný efekt. Podle závěrů IRU většina 

dotazovaných operátorů (65 %) chystá investice do technologie během příštích šesti měsíců, 

aby optimalizovali své každodenní operace. Více než jedna třetina (38 %) plánuje investovat 

do nových řešení managementu vozového parku a 25 % do elektronické nebo digitální 

dokumentace (e-CMR). Více než čtvrtina respondentů   spatřuje v digitalizaci řešení pro 

překonání nedostatku řidičů v oboru, 26 % operátorů věří, že autonomní vozidla budou hrát 

roli v řešení tohoto nedostatku.   

Logistická řešení a inovace  na pořadu jednání  IRU v Amsterodamu    

Z vystoupení generálního tajemníka IRU Umberta de Pretto: „IRU pomáhá oboru využívat 

příležitosti, které nabízejí nová technika a inovace, napojováním velkých a malých dopravců 

na poskytovatele digitálních služeb a výrobce. Naše úloha podporovat silniční dopravu nebyla 

snad nikdy významnější a aktivně pracujeme s našimi členy a partnery, abychom zmapovali 

digitální budoucnost oboru. Dnešní událost dává dohromady některé z vedoucích inovátorů 

v silniční dopravě, včetně organizaci Daimler,  DKV Euro Service, TomTom a Wtransnet, 

aby si vyměnili názory na koncepce a zkušenosti z inovací služeb v silniční dopravě“.    

 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
Společenstvo evropských železnic  –CER  

 CER K NOVELE SMĚRNICE EU O KOMBINOVANÉ  DOPRAVĚ 

CER předložilo EU v této věci rozsáhlé stanovisko a zde následuje jeho sumář: kombinovaná 

doprava železnice – silnice hraje významnou úlohu v drážních nákladních činnostech a 

v širším drážním nákladním sektoru. Intermodální drážní cargo je narůstající segment a patří 

mu více než 20 procent celkového nákladního obratu. Za období 2005 – 2015 se zvýšilo o 43 

procent.  Směrnice EU o kombinované dopravě 92/106/EEC poskytuje na úrovni Evropské 

unie právní rámec pro tyto služby, bere v úvahu její specifika a umožňuje uplatnění výhod 

regulace a podnětů.  V tomto kontextu CER podporuje cíle návrhu novely v COM/2017)648, 

jenž představuje „další zvýšení konkurenční schopnosti kombinované dopravy ve srovnání se 

silniční dopravou na dlouhé vzdálenosti a proto posiluje přechod od silniční nákladní dopravy   

k jiným dopravním oborům“. Tato iniciativa je o to významnější v roce, který Evropská 

komise zasvětila multimodální dopravě, když poskytuje příležitost pro rozhodování   
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k podpoře narůstajících multimodálních řešení s dráhou jako páteří pro nákladní služby na 

dlouhé vzdálenosti a dostává přitom EU blíže k jejímu cíli převést do roku 2030 30 procent 

silničního carga na železnici a vodní cesty. Navržená revize zahrnuje řadu pozitivních aspektů 

a nachází širokou podporu u členů CER. Současně některé navržené změny vyžadují další 

projednávání, aby bylo možno se vyhnout nezáměrným důsledkům, jež by spíše brzdily než 

iniciovaly převod přepravní práce ze silnice na železnici. Dále členové CER věří, že tato 

revize poskytne příležitost k urychlení a zjednodušení procedur státní podpory, směrované  

k poskytování veřejné finanční podpory  pro operace v kombinované dopravě.   

       

LETECKÁ DOPRAVA 
Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA  

VAROVÁNÍ PŘED ZPOMALENÍM RŮSTU NÁKLADNÍHO TRHU   

IATA varuje, že tento trh může zpomalit svůj růst  a uvádí přitom Index manažerů nákupu 

PMI, jenž oslabil „v řadě  klíčových exportních zemí včetně Německa, Číny a USA“ jakož i 

tendenci  Trumpovy administrativy v USA odstartovat obchodní válku s Čínou.  Dodává, že 

sezonní poptávka po leteckém zboží je nyní o tři procenta nižší než před loňským úspěšným 

rokem.  „Pozitivní výhled na zbytek roku 2018 je konfrontován ze silným protivětrem, včetně 

eskalace ochranářských opatření s charakterem obchodní války“ řekl Alexandre de Juniac, 

generální ředitel IATA. „Prosperita roste, když jsou hranice otevřené pro lidi a pro obchod  a 

tlačí nás  zpátky, když tomu tak není“.  

IATA PLNÉ PODPORUJE NOVÉ LETIŠTĚ PRO MEXICO CITY 
Vyjadřuje silnou podporu výstavbě nového mezinárodního letiště, oznámenou již v roce 2014, 

jež by nahradila Benito Juarez International Airport.  IATA ve své studii uvádí náklady 

ztrácených příležitostí, pokud rozvoj infrastruktury neudrží krok s poptávkou po leteckém 

propojení. Pokud se nové letiště nepostaví, může to znamenat v roce 2035 o 20 milionů méně 

cestujících. Tím jde i o nižší přispění v případě HDP a méně pracovních míst díky letectví. 

„Současné letiště praská ve švech. Odbavuje 47 milionů cestujících, téměř 50 procent nad 

jeho navrženou kapacitou 32 milionů. Nové letiště je potřebné, aby umožnilo Mexico City 

lépe využít jeho ideální polohu, spojující Severní Ameriku a Latinskou Ameriku“ řekl Peter 

Cerda, regionální viceprezident IATA pro Ameriku.   

 

NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní námořní organizace – IMO 

NORSKO TLAČÍ IMO SNÍŽIT NÁMOŘNÍ EMISE C02 DO R. 2050 NA POLOVINU  

Světová námořní doprava by si měla toto stanovit za cíl ve věci emise skleníkového plynu; 

norská vláda a asociace rejdařů toto sdělily v minulých dnech v Londýně před jednáním IMO 

v Londýně.  Norská flotila má mít hodnotu kolem 45 miliard USD – pátá nejcennější na světě 

na  Japonskem, Řeckem, Čínou a USA. Norský námořní sektor zahrnuje přepravu chemie, 

plynu, vozidel, surovin a kontejnerů. Podle IMO mezinárodní námořní doprava představuje 

kolem 2,2 procent světové emise kysličníku uhličitého a v dubnu by se mělo rozhodnout o 

strategii boje se změnami klimatu. Námořní doprava nebyla zahrnuta do Pařížské dohody o 

klimatu v roce 2015.  Předseda norské asociace majitelů lodí Harald  Solberg na společné 

tiskové konferenci s ministrem obchodu R. Isaksaenem  řekl: „Emise by se měly snížit  k roku 

2050 na polovinu  ve srovnání s rokem 2008.  Doufáme, že IMO bude souhlasit s těmito 

ambiciozními emisními cíli. To je jediné řešení, nemáme-li jít na regionální řešení, která 

nebudou fungovat“. Podle jeho asociace by měla být námořní doprava bez emisí v roce 2100.  

Podle IMO se očekává, že její Výbor na ochranu námořního prostředí přijme základní 

strategii na snížení emisí skleníkových plynů z lodí na svém londýnském zasedání.   
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VNITROZEMSKÁ PLAVBA 
                                      Evropská unie  vnitrozemské plavby - Ebu  

EBU S NOVÝM PREZIDENTM  PAULEM GORISEM 

Novým prezidentem unie Ebu se stal Nizozemec Paul Goris. Žije na hranici s Belgií a vede 

vlastní poradenskou firmu pro logistické podniky. Po celý pracovní život je činný 

v logistickém sektoru – kromě jiného také u DB Schenker. Je ženatý a otcem čtyř dětí. 

Plavba bez  velké naděje na dotaci EU pro „zelené“ motory  

Na výročním zasedáním plavební unie Ebu to potvrdil zástupce EU Hughes von Honacker.   

Nelze si dělat naděje, že Evropská unie by jmenovitě podporovala přestavbu lodí na pohony, 

přátelské životnímu prostředí.   Nejde také o iluze, že by Brusel změkčil již přijatá pravidla 

pro „zelené“ motory. „Vycházíme z inovace lodní flotily a je třeba, abychom se vyhnuli 

debatám o zákazech jízd   na vodních cestách, tak jako probíhaly v silniční dopravě. 

Nebudeme vydávat peníze, abychom vyměňovali dieselové turbíny za jiné dieselové turbíny.  

Náhrada dieselového pohonu je pro sektor rozhodující. A ten musí dělat více pro omezování 

škodlivých emisí, protože ty zůstávají problémem“.  

 
 
 

POUČENÍ  Z CIZÍCH  MALÉRŮ 

 

ŽALOBA U SPRÁVNÍHO SOUDU SRN V BERLÍNĚ KVŮLI 

VELMI DLOUHÝM  NÁKLADNÍM AUTŮM 

 

Berlínský správní soud projednává právní spor ohledně připuštění velmi dlouhých nákladních 

aut na německé silnice. Žalobu podaly před rokem společně   společnost Aliance pro koleje, 

Automobil-.Club Doprava (ACV), Svaz pro životní prostředí  a ochranu přírody Německa, 

(BUND) a svazek Deutsche Umwelthilfe (DuH). Svazové seskupení zastupuje právník Remo 

Klinger. 

Ten spatřuje v povolení provozu těchto vozidel porušení Evropského práva.  Má být v rozporu 

se směrnicí 96/53(EG), která stanovuje největší míry vozidel. Jenom   výjimečně může 

k jejich překročení dojít v rámci testovací fáze. Běžnou dopravu obrovskými vozidly směrnice 

neumožňuje.  

Před jednáním prezentoval Klinger koncem ledna výsledek dotazování Institutu pro veřejné 

mínění FORSA u 1.500 dotazovaných; 63 % z nich se vyslovilo proti udělení povolení.  
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