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AKTUÁLNĚ  Z  EVROPSKÉ UNIE 
 

 POLITIKA 

   
MINISTŘI DOPRAVY JEDNALI O MOBILITĚ 

V úterý 5. prosince 2017 se v Bruselu uskutečnilo zasedání Rady EU ve formaci ministrů 

dopravy, kterého se za Českou republiku zúčastnil ministr dopravy Dan Ťok. 

Nejdůležitějším bodem jednání byla diskuse o dosaženém pokroku při projednávání 

 tzv. balíčku mobility. 

Ministři se ve svých vystoupeních věnovali především problematice vysílání pracovníků 

v silniční dopravě, pravidlům kabotáže či otázce přespávání řidičů v kabinách. Ministr Ťok 

uvedl, že směrnice o vysílání pracovníků je velmi těžko aplikovatelná na silniční dopravu. 

ČR je nicméně připravena přispět k nalezení kompromisů, které zvýší sociální podmínky 

řidičů a zároveň neohrozí konkurenceschopnost českých dopravců. V zájmu ČR je hledání 

evropského řešení a nikoliv přijímání jednostranných národních opatření. 

Ministr dále informoval o kontrolní akci uskutečněné v září tohoto roku Ministerstvem 

dopravy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, která byla zaměřena na plnění 

administrativních povinností pro vysílané pracovníky v sektoru dopravy. Provedené kontroly 

ukázaly, že západoevropští řidiči ani jejich zaměstnavatelé většinou netuší, jaké doklady mají 

dle platných evropských předpisů předkládat. "ČR nikoho za nedodržení nepokutovala, ba 

naopak naši kontrolní pracovníci trpělivě vysvětlovali povinnosti, které by měli plnit všichni, 

bez rozdílu země původu." uvedl ministr dopravy. 

Ministři diskutovali také o problematice zpoplatnění pozemních komunikací. Česká republika 

považuje rozšíření oblasti působnosti směrnice o zpoplatnění na všechna vozidla za způsob, 

jak sjednotit pravidla v této oblasti v rámci celé Evropské unie.  Pro zavedení těchto změn je 

však zapotřebí stanovit dostatečnou lhůtu pro přijetí nových pravidel. ČR se také domnívá, že 

by členské státy měly mít dostatečnou volnost při rozhodování, zda u osobních vozidel zvolí 

výkonové či časové zpoplatnění. 

K dalším tématům Rady patřilo např. přijetí zprávy o pokroku k nařízení o ochraně 

hospodářské soutěže v letecké dopravě, přijetí závěrů Rady v oblasti TEN-T a CEF, závěrů 

Rady o digitalizace dopravy a závěrů Rady o střednědobém hodnocení evropských satelitních 

programů GALILEO a EGNOS a agentury GSA pro jejich řízení, která sídlí v Praze. U tohoto 

tématu vystupující ministři ocenili dosavadní fungování této agentury a podpořili její další 

rozvoj. 

  

SILNIČNÍ DOPRAVA 
MĚSTA POŽADUJÍ OD EU BEZPEČNÉJŠÍ NÁKLADNÍ AUTA 
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Berlín, Münster a 16 dalších evropských měst společně požaduje od EU přísnější 

bezpečnostní standardy pro nákladní auta, aby bylo možno lépe chránit chodce a cyklisty. Jde 

především o to z důvodu prodloužení vozidel odstranit tak zvaný mrtvý úhel. Zástupci měst o 

tom napsali společný a zveřejněný dopis prezidentovi Evropské komise Jeanu-Claude 

Junckerovi.  

Svaz dopravy a životního prostředí v Bruselu oznámil, že dnes neexistují žádné předpisy, jak 

velký by muselo být zorné pole  nákladního řidiče. Někteří výrobci však již stavějí vozidla 

s nízkou řidičskou kabinou, ze které je  lepší výhled.  EU je příslušná k tomu, aby se toto 

řešilo jednotně.  Standardy přizpůsobovala  naposledy v roce 2009 a nové věci jsou od té doby 

odsouvány.  

Již v únoru roku 2017 se obrátilo osm evropských zemí včetně Francie a Německa na 

komisařku EK pro společný trh Elžbietu Bienkowskou se žádostí o novelizaci předpisů.  

Podle Evropské komise přišlo v roce 2016 v EU o život kolem 25.500 osob při nehodách 

v silniční dopravě, je to 500 týdně.   

 

 NOVÝ A ZLEPŠENÝ  TEST EMISÍ  OSOBNÍCH AUT PLATÍ OD 1. ZÁŘÍ 
Nové modely vozidel budou muset projít spolehlivějšími  emisními testy před tím, než budou 

moci  jezdit po evropských  silnicích pokud jde o skutečné jízdní podmínky (Real Driving 

Emissions) jakož i lepšenými laboratorními testy („World Harmonised Light Vehicle Test 

Procedure).  To je jen část opatření Evropské komise pro čistý, udržitelný a konkurenční 

automobilový průmysl v budoucnu. Nové emisní testy zajistí spolehlivější výsledky a 

pomohou znovu vytvořit důvěru ve výkony nových  vozidel.  

Konkrétně: NOx a emise částic, jež jsou hlavním zdrojem znečištění vzduchu, budou měřeny 

spolehlivěji ve skutečných jízdních podmínkách. Tento test bude doplněn novým 

realističtějším testovacím laboratorním postupem  pro všechny emise včetně CO2 a spotřeby 

paliva stejně jako NOx   a dalších emisí. Nové testy jsou povinné pro všechny nové modely 

aut a bude se týkat nových aut v letech 2018 – 2019.  

 
 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
PODPORA EU PŘEKLADU NA KOLEJE V RAKOUSKU A V ITÁLII 

Rakousko a Itálie podporují finančně železnici, aby jí umožnily konkurenceschopné dopravní 

ceny.  Evropská komise EU povolila tři dotace jejich  železniční dopravě. Itálie může do roku 

2019 podpořit částkou 9 milionů eur  na 120 km dlouhém úseku Brenner – Salurn (jižní 

Tyrolsko) převod dopravy na koleje. Rakousku je schválena další relizace programu na 

výstavbu přípojných drah jakož i překládkových zařízení pro intermodální dopravu na pět let 

do konce roku 2020 – a sice celkově ve výši 50 milionů eur k dosavadním 114 milionům eur. 

Rakousko také může pokračovat ve změněné formě v programu „Železniční nákladní doprava 

nově“, který měl jinak končit koncem roku 2017; tím se podpoří doprava jednotlivými vozy, 

nedoprovázená kombinovaná doprava a doprava kamionů na vagonech RO-LA ročně 100 

miliony eur.  

Na základě italského podpůrného programu se pomůže železnicím a kombi operátorům na 

jižním brennerském koridoru; podpora je směrována na zmírnění externích nákladů jako je 

znečišťování životního prostředí, hluk a nehody. Evropská komise očekává, že podpora 

povede ke snížení ceny za dopravu.  

Na brennerské trase se v roce 2015 přepravilo 43,9 milionů tun; z toho připadlo na silniční 

dopravu 71 procent a 29 procent na dopravu železniční. Celkový objem od roku 2013 

postupně narůstal. Tento trend je v rozporu s cílem Evropské komise, který je uveden v Bílé 

knize o dopravě z roku 2011.   Podle ní se má 30 procent silniční nákladní dopravy na 

vzdálenosti  přes 300 kilometrů  převést do roku 2030 na koleje nebo na vodu.  
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Rakousko poskytne podporu maximálně 2,5 milionu eur pro přípojné dráhy, 2 miliony eur na 

rozšíření a 300.000 eur na optimalizaci. Rozšíření překládkových zařízení se podpoří 

maximálně 2,5 miliony eur. Horní hranice podpory obnáší 50 procent nákladů.    

 

NÁVRH  NA ZVÝŠENÍ  PRÁV  CESTUJÍCICH V EU PO ŽELEZNICI 

EU  má být  jedinou částí světa, kde jsou občané chráněni úplnou sestavou práv cestujících – 

ať již jde o cestování vzduchem, po kolejích, lodí, autobusem a autokarem.  Legislativa EU 

ohledně práv cestujících na železnici vstoupila v platnost v prosinci 2009. Podle evropských 

pravidel mají cestující například v některých členských státech nárok na finanční kompenzaci, 

pokud jejich vlak přijede do místa určení  se zpožděním o hodinu a více.  Zdržení pasažéři 

mají takénárok na jídlo a občerstvení (podle délky zdržení) a ubytování, pokud musí zůstat 

přes noc.   

 Evropská komise přichází s návrhem úpravy pravidel práv cestujících vlaky, aby byli 

ještě lépe chráněni v případech zdržení, zrušení či dokonce diskriminace. Jde celkem o pět 

oblastí.   

Tou první je jednotná aplikace  pravidel: služby na dlouhé vzdálenosti, přeshraniční, městské 

a předměstské jakož i regionální služby již nemohou být vyjímány z aplikace pravidel o 

právech cestujících. Nyní pouze 5 států (Belgie, Dánsko, Itálie, Nizozemsko a Slovinsko) 

pravidla plně aplikuje, zatímco ostatní uplatňují různé výjimky a jejich kombinace. To 

výrazně připravuje cestující o jejich práva.  

Dále jde o informace a nediskriminaci: zlepšená ustanovení o informacích o právech 

cestujících, například otištěním na jízdence. Cestující, kteří používají spojené služby 

s oddělenými jízdenkami musí být informováni, zda se jejich práva vztahují na celou cestu 

nebo pouze na její části. Je zakázána diskriminace na základě národnosti nebo pobytu.  

Dochází  rovněž ke  zlepšení práv osob s postižením  nebo se sníženou hybností: jde o  

mandatorní  právo na pomoc ve všech službách  a na plnou náhradu  za ztrátu nebo opravu 

mobilitního  vybavení. Potřebné informace se musí podávat v přístupném formátu a drážní 

zaměstnanci mají za povinnost projít školením k získání vědomosti o postiženosti.     

Stranou nezůstávají ani vymáhání, postupy při reklamacích a postihy: jde o jasné konečné 

termíny a postupy i o jasnou odpovědnost a kompetenci národních úřadů, odpovědných za 

uplatňování a vyžadování práva cestujících.  

Posledním aspektem je přiměřenost a právní férovost: doložka o „vyšší moci“ zprostí drážní 

podniky, aby poskytovaly náhradu za zpoždění, způsobená přírodními katastrofami, jež 

nemohly ani předvídat, ani jim zabránit. Podle současných pravidel dráhy musely platit  

náhrady dokonce když čelily takovým událostem. 

 

LETECKÁ DOPRAVA 
KONCEPCE EU PRO DRONY 

Provozovatelé dronů mají od roku 2019 obdobně jako piloti letadel používat systém 

bezpečného řízení letecké dopravy. Plány, představené v Bruselu, předpokládají elektronickou 

idntifikaci a umístění dronů přes satelit. Takto mají být kontrolovány také zóny zákazů letů, 

aby se zabránilo kolizím s jinými leteckými prostředky. Zásilkový obchod Amazon plánuje 

nasazování dronů pro doručování. Za předloženými   návrhy jsou EU, Evropská organizace 

pro bezpečnost ltecké dopravy Eurocontrol a partneři z průmyslu. Spolkový svaz německého 

letectví BDL evropskou koncepci uvítal. „Trh dronů nabízí enormní hospodářský potenciál. 

Ale největší prioritou v letecké dopravě je stále bezpečnost“ řekl ředitel svazu BDL Matthias 

Randow.   

 

 DOPRAVA BALÍKŮ 
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CENY BALÍKŮ: SMĚRNICE EU NA PODPORU E-OBCHODU 
Tři evropské instituce se shodly na ostřejší regulaci přeshraničních balíkových služeb. 

V jednání, zvaném  Trilog, se shodli   vyjednávači Evropského parlamentu (EP),  estonského 

prezidenství EU a Evropské komise na příslušném předpisu. Skončil tak zákonodárný proces, 

který Evropská komise zahájila v roce 2013. V zásadě vyhlašují nová pravidla boj vysokým 

cenám v přeshraničním doručování balíků zejména v rámci internetového obchodu. „Jak je 

možné, že balíček  z Bruselu do německých Cách přijde na 16 eur, zatímco balík z Mnichova 

do Berlína pouze na 3 eur, ptal se německý europoslanec Markus Ferber v dopravním výboru 

EP; působí zde jako stínový zpravodaj strany CDU. V Evropě neexistuje nic proti, aby 

„některé černé ovce“ nevyžadovaly v přeshraničním doručování balíků ceny jak v dodání na 

měsíc. Předpis kromě jiného předpokládá, že EU zřídí webovou stránku, na které budou moci 

spotřebitelé a podniky balíkové tarify celoevropsky porovnávat. 20. ledna musí plénum EP 

formálně schválit zmíněnou dohodu.       

 

NOVÁ INICIATIVA: VITALNODES 
VITALNODES: NOVÁ SÍŤ EU NA PODPORU DODÁNÍ V TEN-T 

Byl vyhlášena nová iniciativa VitalNodes (Důležité uzly) mající napomáhat efektivnímu, 

udržitelnému dodávání zboží přes městské uzly tím, že budou spojovat existující  evropské, 

národní a regionální sítě. Jako výsledek rostoucí dopravy zboží tyto městské uzly se musí 

vyrovnávat s výzvami jako jsou kongesce, chabá kvalita vzduchu,  hluk a rizika v silniční 

bezpečnosti.  Cílem této iniciativy je zlepšit evropská propojení vývojem udržitelné mobility 

mezi městy.  

VitalNodes bude vydávat doporučení pro efektivní a udržitelnou integraci uzlů do sítě 

koridorů TEN-T se specifickým oslovením multi – a intermodálních spojení nákladní 

logistikou na dlouhé vzdálenosti a na poslední míli. Budou rovněž podporovat aplikaci 

inovací v městských uzlech cestou ustavování dlouhodobé evropské expertní sítě.  

Projekt VitalNodes  je financován z programu Horizont 2020 a poběží 24 měsíců. Příslušné 

konsorcium vede nizozemské ministerstvo infrastruktury a životního prostředí a má 10 

partnerů včetně dopravních úřadů, městských sítí, organizace koridorů a projektových 

konzultací.  

Dopravní síť TEN-T (Trans-European Network) má za cíl zlepšovat toky zboží a cestujících 

v rámci Evropy. 88 městských uzlů v síti se považuje za klíčové prvky TEN-T.   

Kontakty Ivo Cré (icre@polisnetwork.eu) a Sjaak van der Erf (sjaak.vander.werf@rws.nl) 
 

INFRASTRUKTURA 
EU INVESTUJE  PŘES 800 MILIONŮ EUR DO POLSKÉ DOPRAVNÍ 

INFRASTRUKTURY 

Agentura EU INEA  ohlásila ve Varšavě deset nových projektů, spolufinancovaných 

programem CEF (Connecting Europe Facility) za přítomnosti  J. Kwieciňského, státního 

sekretáře v ministertsvu hospodářského rozvoje.  Očekává se, že projekty rozvinout polskou 

drážní síť, zlepší   systém řízení tamního leteckého provozu a učiní silniční a námořní 

dopravu zelenější. S celkovou výší dopravní podpory CEF v objemu 4,2 miliard eur je Polsko 

hlavním poživatelem programu.  

Poživatelé všech deseti projektů podepsali grantové dohody  při oficiální cermonii na 

konferenci „CEF – výsledky a perspektivy“.  Tři z fondových projektů budou dostávat 

celkových 478 milionů eur z programu CEF na stavební práce k modernizaci železničních 

tratí v těchto úsecích:  

- Drážní trať E75: Bialystok -Suwalki – Trakiszki(státní hranice), Bialystok – Elk (338 

milionů eur) 

- Drážní trať Kedzierzyn Kožle – Opole západní sekce (90 milionů eur) 

mailto:icre@polisnetwork.eu
mailto:sjaak.vander.werf@rws.nl
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- Drážní tratě E30 a E 65 v regionu Slezko: Bedzin – Katowice – Tychy -Czechovice 

Dziedzice – Zebrzydowice, LOT C Most Wisla – Czechowice – Zabrzeg (95 milionů 

eur)  

Skoro 1,2 milionu  eur stála studie proveditelnosti týkající se výstavby rychlé městské 

železniční dopravy v Krakově a dalších 1,8 milionů akustická modernizace nákladních 

vagonů ke snížení hlukové zátěže pro lidi,  žijící v blízkosti tratí.  

Program CEF podpoří Polskou agenturu leteckých navigačních služeb téměř 5,8 miliony eur  

k modernizaci systému řízení leteckého provozu  a jeho harmonizaci s evropskými standardy.  

945 tisíc eur půjde na studie a pilotní výstavbu „smart“ stanice pro zkapalněný zemní plyn 

(LNG)  ve Slawkově, která umožní dlouhodobé skladování LNG a distribuci lodím a řidičům 

automobilů.  

Jiný projekt získá 400 tisíc eur na výstavbu 12 univerzálních rychlých nabíjecíích stanic pro 

elektrická auta podél dálnice, spojující Gdyni a Varšavu jakož i plán rozvoje větší sítě 90 

nových stanic v zemi.  

Přístav Swinoujscie bude účasten na společném projektu s Polskem ke zlepšení infrastruktury 

pro lepší námořní spojení s přístavem Trelleborg ve Švédsku (podpora 84 tisíc eur).  

Nově vyhlášené projekty přinášení polské dopravě 4,2 miliard eur (cca 110 miliard Kč), 

přičemž celkový disponibilní úhrn byl 5,5 miliard.  Takže s polskými poživateli bylo celkově 

podepsáno 41 projektů s vazbou na fond CEF, většina z nich pro železnici (22 projektů). 

Agentura EU INEA bude dohlížet na realizace všech vyhlášených projektů po celou dobu 

jejich existence.    

 

SLOVINSKO: PRVNÍ PŘÍMÉ FINANCOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ EFSI 

Evropská Investiční banka (EIB) půjčuje 51 milionů eur slovinské dálniční společnosti DARS 

k financování zavedení elektronického mýtného systému pro vozidla nad 3,5 t za užívání 

národní dálniční sítě. Jde o první přímou transakci EIB ve Slovinsku na základě EFSI – 

Evropského fondu pro strategické financování – jakožto součásti Investičního plnu pro 

Evropu (Junckerův plán), jištěného rozpočtovým portfoliových záruk EU. Půjčka byla 

oznámena u příležitosti Společné investiční konference, konané v Lublani Evropskou 

investiční bankou, Evropskou komisí a a Slovinskou bankou.  

Silnice, včetně dálnic, zajišťují nejdůležitější dopravní sektor ve Slovinsku, představující 80 

% vnitrostátní dopravy. Nový systém používá mikrovlnné zařízení uvnitř vozidel k záznamu, 

zda vozidlo projelo pod mikrovlnným přijímačem na nosné konstrukci v každé sekci 

zpoplatněné komunikace. Díky inovaci budou existující stanice mýtného odstraněny, aby se 

usnadnil přepravní tok.  

Projekt představuje pokračování plodné spolupráce banky EU s DARS. Do současnosti EIB 

poskytla slovinskému podniku 1,5 miliard eur,  což je  důležité  přispění k výstavbě a údržbě 

dálniční sítě a také podpoře hospodářského růstu nejen ve Slovinsku, ale také v sousedních 

zemích. Podle dopravní komisařky EU V. Bulcové jde o první financování infrastruktury 

podle Junckerova plánu.   

 

NOVÁ EVROPSKÁ „CENA HORIZONT“ 
ZA ZLEPŠENÉ CESTOVÁNÍ STARŠÍCH OSOB  

Péče o zlepšené cestování starších osob dostává nový impuls.  Je nachystána soutěž o  tak 

zvanou „Cenu Horizont“, kterou se v EU odmění nejlepší  řešení na zlepšení cestovní 

mobility starších lidí. Jaký je důvod? Obyvatelstvo v EU stárne.  V roce 2020 bude v Evropě 

75 milionů starších osob a v roce 2030 dokonce již 88 milionů. Podíl osob ve věku nad 65 let 

se zvýší ze 17,5 % v roce 2010 na 29,5 % v roce 2060.    Důvodem soutěže je vyvinout 

inovativní a udržitelné mobilitní řešení pro občany nad 65 let. Cenu  po uzavření soutěže 

navrhne jury  pro řešení, jež se nejlépe vyrovná  s jejím kritériem. Předkládaná řešení – 
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mohou kombinovat rysy  technické a  sociální i aspekty chování  - musí být aplikována po 

několik měsíců během období soutěže.   

Cena byla vyhlášena na konci listopadu v Lisabonu  během konference „Otevření éry 

sociálních inovací“.   Přihlášky do soutěže se budou přijímat do února 2019 (přesné datum 

bude ještě určeno) s tím, že cena bude udělena v průběhu toho roku. Vítězi má připadnout m.j. 

částka dvou milionů eur.                                                                                                               

 

RŮZNÉ 

 
PRACOVNÍ PROGRAM EVROPSKÉ KOMISE NA ROK 2018  

Hlavní body pracovního programu Komise na 2018: 

 Fokus na prosazení již vydaných návrhů 

 Celkem 26 nových iniciativ, které předloží do května 2018 

 Návrhy na budoucí fungování EU27, vč. perspektivy pro západní Balkán, rozpočtu 

EU, evropského ministra hospodářství a financí, rozšíření mandátu veřejného žalobce 

či silnějšího právního státu 

 Návrh stáhnout 15 projednávaných návrhů, kde je dohoda nepravděpodobná 

 

 Evropská komise předložila svůj plán, jak před koncem mandátu dokončit práci na deseti 

politických prioritách předsedy Junckera, a dále řadu iniciativ zaměřených na budoucnost 

Evropy. 

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker uved: “Evropa znovu nabírá sílu a 

my musíme tento nový impuls využít. Předložili jsme již 80 % návrhů, které jsme přislíbili, 

když se tato Komise ujala úřadu. Prioritou nyní bude prosadit tyto návrhy jako právní 

předpisy a tyto předpisy začít uplatňovat v praxi. Čím dříve Evropský parlament a Rada 

dokončí svůj díl práce, tím dříve bude patrný přínos našeho společného úsilí.” 

První místopředseda Komise Frans Timmermans při této příležitosti prohlásil: „Podle 

pracovního programu Komise, který byl dnes přijat, se bude EU i nadále zaměřovat na ty 

oblasti, ve kterých přináší činnost na úrovni EU nejvyšší přidanou hodnotu. Evropská unie 

nebude posuzována na základě počtu přijatých směrnic a nařízení, nýbrž podle toho, jaké 

hmatatelné výsledky přinesou politická opatření naše politiky našim občanům a podnikům." 

Zaměření 26 nových iniciativ letošního pracovního programu je dvojí. Zaprvé jde o 

konkrétně zaměřená legislativní opatření k dokončení práce na prioritních oblastech 

politiky. Komise je předloží do května 2018, aby umožnila Evropskému parlamentu a Radě 

dokončit jejich legislativní postup před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2019. 

Zadruhé obsahuje pracovní program ambiciózní opatření a iniciativy s výrazným 

zaměřením do budoucna, kterými Unie 27 členských států formuje vývoj do roku 2025 

a následující období. Tyto návrhy odrážejí diskusi, kterou odstartovala bílá kniha Komise 

o budoucnosti Evropy a projev předsedy Komise Junckera o stavu Unie v roce 2017. 

I tento pracovní program Komise klade důraz na výsledky a uvádí 66 prioritních 

projednávaných návrhů, které Komise v uplynulých dvou letech předložila a jejichž 

urychlené přijetí v Parlamentu a Radě je žádoucí. Komise rovněž navrhuje stáhnout 15 

https://ec.europa.eu/info/publications/2018-commission-work-programme-key-documents_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_cs
https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_cs
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_cs
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_cs
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_cs.htm
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projednávaných návrhů, u nichž nelze očekávat dosažení shody, které již neslouží svému 

účelu nebo jsou technicky zastaralé. Pracovní program navrhuje 15 opatření na základě 

přezkumu platných právních předpisů v rámci Programu pro účelnost a účinnost právních 

předpisů (REFIT), která zohledňují stanoviska platformy REFIT. Prioritou poté bude i účinné 

uplatňování a vymáhání těchto právních předpisů ze strany členských států, aby mohli občané 

a podniky skutečně těžit ze zamýšleného přínosu. Komise kromě toho také tři zastaralé právní 

předpisy zruší. 

Dokončení práce na 10 prioritách Junckerovy Komise 

Od počátku funkčního období se tato Komise zaměřuje na záležitosti zásadního významu, kde 

mají opatření na úrovni EU potenciál přinést konkrétní výsledky. V průběhu minulého roku, 

kdy Komise tyto priority sdílela s Evropským parlamentem a Radou, se v klíčových oblastech 

dosáhlo značného pokroku a úsilí přineslo výsledky u všech 10 priorit. Nový pracovní 

program vytyčuje konkrétní návrhy pro následující rok, které naše předsevzetí dokončí. 

S cílem podpořit zaměstnanost, investice a růst ekonomiky bude Komise pokračovat v plnění 

akčního plánu EU pro oběhové hospodářství a k dotvoření jednotného digitálního trhu, 

energetické unie, unie kapitálových trhů, hospodářskou a měnovou unii a bankovní unii. 

K prohloubení vnitřního trhu, jeho spravedlivosti a k posílení průmyslové základny přispěje 

iniciativa zaměřená na spravedlivé zdanění v digitální ekonomice, balíček opatření v oblasti 

sociální spravedlnosti a návrh na zdokonalení potravinového dodavatelského řetězce. Komise 

také předloží nová konkrétní opatření směřující k dokončení bezpečnostní unie, pokročí v 

práci na Evropském programu pro migraci a globální strategii a posílí Mechanismus civilní 

ochrany Unie. Bude i nadále prosazovat vyváženou a progresivní obchodní politiku, která EU 

umožní využít výhod globalizace, a zasadí se o finalizaci dohody s Japonskem, Singapurem 

a Vietnamem a bude pokračovat v jednání s Mexikem a Mercosurem. 

Období po roce 2025 

Souběžně s dokončováním aktuálního programu bude Komise připravovat Unii i na budoucí 

období. Pracovní program na rok 2018 obsahuje řadu iniciativ, které se zaměřují na období do 

roku 2025 i na následujících roky. Od 30. března 2019 bude mít Evropská unie 27 členských 

států a nastal čas usilovat o to, aby byla do budoucna jednotnější, silnější a demokratičtější. 

Jako jednotnější Unie budeme muset nabídnout přesvědčivou perspektivu rozšíření hlavním 

kandidátům z oblasti západního Balkánu. V zájmu silnější Unie předloží Komise návrh 

budoucího víceletého finančního rámce a rovněž navrhne účinnější způsob tvorby právních 

předpisů pro jednotný trh a zasadí se o větší účinnost a soudržnost při provádění společné 

zahraniční politiky. Přijme diskusní dokument k tématu udržitelné evropské budoucnosti 

a sdělení o budoucnosti politiky EU v oblasti energetiky a klimatu a navrhne rozšíření 

mandátu Úřadu evropského veřejného žalobce, abychom mohli účinně bojovat proti 

terorismu. V rámci posilování demokratičnosti Unie předloží Komise návrh na vytvoření 

funkce stálého a odpovědného evropského ministra hospodářství a financí, iniciativy k 

posílení zásady subsidiarity a proporcionality a sdělení o posílení efektivity předsednictví 

Evropské unie. Rovněž navrhneme iniciativu, jejímž cílem bude posílit právní stát. 

 
 

 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/roadmap-factsheet-tallinn_en.pdf
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Z MEZINÁRODNÍCH  DOPRAVNÍCH   A LOGISTICKÝCH  

SVAZŮ     

 

SPEDICE 
Mezinárodní federace spedičních svazů -  FIATA  

VÝZVA K ÚČASTI  NA PŘÍPRAVĚ INDEXŮ LOGISTICKÉ VÝKONNOSTI (LPI) 

FIATA upozorňujje členské spediční svazy, že Světová banka chce slyšet jejich stanoviska 

v rámci přípravy na již tradiční přehled  LPI za období 2017 a 2018. Ten je  kromě jiného 

založen na zprávách  od mezinárodních speditérů, které uvádějí zkušenosti s pohybem zboží a 

od organizací mezinárodních dodavatelských řetězců pro jejich zákazníky. FIATA je v této 

spolupráci pro Světovou banku jedním z nejdůležitějších partnerů a díky jí může být přehled 

LPI vydáván každým druhým rokem. FIATA proto zve svazy a spediční firmy, aktivní 

v mezinárodní dopravě k této spolupráci ve smyslu  

https://lpisurwey2018.worldbank.org/?comp=FEF. Přehled není založen na specifických 

důvěrných informacích z podniků. Všechny obdržené odpovědi se však považují za důvěrné a 

anonymní.   

ÚČAST FIATA NA MINISTERSKÉ KONFERENCI WTO V ARGENTINĚ 

 FIATA byla přítomna, když Mezinárodní obchodní komora ICC tlumočila jménem obchodní 

komunity svá doporučení Business Fóru, pořádaném Světovou obchodní organizací WTO 

v Buenos Aires v rámci 11. ministerské konference.  Doporučení přednesl generální ředitel 

komory Roberto Azevedo  za asistence předsedkyně konference Susanne Alcorra.  

Doporučení, jež byla adresována členům WTO ve věci budoucího zaměření světové obchodní 

agendy, byla formulována na základě konzultací se obchodními asociacemi soukromého 

sektoru z celého světa. Podrobnosti jsou  uvedeny na 

https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/bus_13dec17_e.pdf 

  

SILNIČNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU  

UPEVNĚNÉ PARTNERSTVÍ SE SVĚTOVOU BANKOU 

Jako člen Konsorcia Světové banky pro udržitelnou mobilitu (Sum4All) IRU zdůrazňuje  

význam světových konvencí, jako TIR, při uplatňování Udržitelných rozvojových cílů OSN.  

S oficiálním podpisem charty Konsorcia, k němuž došlo ve Washingtonu DC, který 

následoval po zveřejnění Zprávy o světové mobilitě na COP3, jde vůbec o první pokus   

zhodnotit udržitelnost výkonů v dopravním sektoru.  IRU výrazně přispěla ke kapitolám o   

efektivnosti a o univerzálním přístupu a nyní se podílí na příští fázi práce Sum4All ve věci 

vývoje ukazatelů udržitelné dopravy.  Ty budou součástí Rámce světového sledování ( Global 

Tracking Framework) – nové datové platrformy na pomoc sledování světového pokroku na 

úseku udržitelné mobility.  IRU navrhuje, aby světový celní tranzitní systém TIR a digitální 

nákladní list e-CMR jakožto oborové ukazatele pomáhaly měřit pokrok v realizaci 

Udržitelných rozvojových cílů a Pařížské dohody o klimatických změnách.   

 

VYZKUM IRU O  NEHODÁCH  VE SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACI  

Zasedání ministrů zdravotnictví v Rámci světové zdravotnické organizace WHO, sídlící 

v Ženevě, konané na téma „Vývoje dobrovolných světových  výkonových cílů v silniční 

bezpečnosti“  se rovněž zabývalo studií IRU o „Příčinách nehod evropských nákladních 

vozidel (ETAC)“  u příležitosti návrhů na stanovení globálních cílů a cílených zásahů.  Studie 

ETAC,  realizovaná IRU a Evropskou komisí, se zabývala lidskými chybami   v 85,2 % nehod 

s účastí nákladních automobilů, z nichž byla 75 % způsobeno jinými uživateli silnic.  

https://lpisurwey2018.worldbank.org/?comp=FEF
https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/bus_13dec17_e.pdf
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Zdůrazněním významu treningu řidičů a podporou všímavosti u všech  uživatelů silnic, 

výzkum pomohl   hmatatelné strategii k naplňování cílů v rámci „Dekády akcí OSN pro 

silniční bezpečnost“ (2011-2020).   

 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní unie železnic –UIC  

NEJBLIŽŠÍ MEZINÁRODNÍ AKCE 

UIC nabízí členským drahám hned do počátku roku zajímavé mezinárodní akce, zaměřené na  

široký sortiment aktuálních témat. Uvádíme dvě ukázky. 

Workshop o energeticky efektivním plánování jízdních řádů – 20. února v Bruselu 
Akce proběhne  v Bruselu v zařízení Infrabel v blízkosti  žel. stanice Brusel-Midi. . - Expertní 

sítě UIC na energetickou efektivnost a na emise C02 mají potěšení pozvat k účasti na 

workshopu „Energeticky účinné plánování jízdních řádů“. 

Ekonomické řízení a měření spotřeby energie i úspor jsou podstatou našich diskusí a 

workshopů v posledních letech.  V nejčasnější etapě provozu vlaku leží potenciál pro úsporu 

energie: v tvorbě jízdního řádu.  Na efektivní jízdní řád se hledí jako na jízdní řád bez 

konfliktů a s určitou časovou rezervou, jež může být ve skutečném provozu užívána 

k přesnému běhu vlaků. Eliminace konfliktů a stání a kvalita jízdních řádů má také značný 

dopad na spotřebu energie. Cílem tohoto workshopu je první pokus  o sdělení nových  oblastí 

s ohledem na dosažení větší energetické efektivnosti za pomoci optimalizace jízdních řádů.   

Pokud účastníci potvrdí svůj zájem na hlubším zpracovávání tohoto tématu, bude možno  

organizovat další navazující akce. Za zmínku strojí, že budou rovněž sděleny zkušenosti 

jiných dopravních sektorů, například letectví.   

Mezinárodní drážní summit – 21.-23. února v Praze 

Proběhne se zaměřením na zlepšování zkušeností cestujících a spokojenost zákazníků. MDS 

je m.j. setkáním velkých světových zákazníků drážního sektoru s pečlivě vybranými 

technickými experty. Požadavky zákaznických projektů jsou konfrontovány s řešeními 

expertů; podstatou  jsou cca 30 minutové konzultace „jednoho s jedním“. 

Součástí akce je konference, na které dojde k vystoupením hlavně na tato témata: Plní 

vysokorychlostní dráhy sliby ku zlepšení společnosti? ● Jde konkurence ve prospěch 

zákazníků ? ● Může být cestování současně atraktivní a bezpečné? ●Dělá železnice dost   

v reakci gobální megatrendy? ● Mohu drážní operátoři ve městech upřednostňovat 

spokojenost zákazníků?    

 

LETECKÁ DOPRAVA 
Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA  

SILNÁ ZISKOVOST AEROLINEK POKRAČUJE  I  LETOS 

IATA předpovídá celému sektoru zvýšení čistého zisku v roce 2018 na 38,4 miliard USD -  

vůči výši dosažené za rok 2017 v částce 34,5 miliard USD.  Očekávaný letošní výsledek 

zahrnuje 

■ mírný pokles operativní marže na 8,1 % (z 8,3 v roce 2017 

■ zlepšení v čisté marži na 4,7 % (zvýšení ze 4,6 % v roce 2017)  

■ zvýšení celkových tržeb na 824 miliard USD ( + 9,4 % z letošních 754 miliard USD) 

■ zvýšení počtu cestujících na 4,3 miliard (+ 6 % vůči 4,1 miliardám lini ) 

■ zvýšení v přepraveném cargu na 62,5 milionů tun (+ 4,5 % vůči 59,9 milionů loni) 

■ průměrný čistý zisk na cestujícího 8,90 USD (zvýšení z 8,45 USD loni) 

Generální ředitel IATA Alexandre de Juniac k tomu řekl: „Pro světovou leteckou dopravu to 

jsou dobré časy.  Bezpečnostní výkonnost je solidní.  Máme jasnou strategii, která přináši 

výsledky ve vztahu k životnímu prostředí. Cestuje více lidí než kdykoli před tím. Poptávka po 
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leteckém cargu je nejvyšší za poslední dekádu. Zvyšuje se zaměstnanost. Otevírá se více 

nových linek. Aerolinky dosahují udržitelné úrovně v ziskovosti. Je to však stále tvrdý 

business a jsme konfrontováni s růstem nákladů - ať již pohonných hmot, mezd či nákladů na 

infrastrukturu“.   

Cargo 

Tento úsek nadále profituje ze silného cyklického růstu objemů.  Výše zmíněný letos 

zvažovaný nárůst o 4.5 %   by byl nižší než loňský (9,3 %).  Loňská expanze objemů carga 

byla výsledkem potřeb doplňování zásob podniků, které čelily nečekaně vysoké poptávce. To 

vedlo k situaci, že expanze v cargu byla dvojnásobná ve srovnání s expanzí světového 

obchodu.   Zatímco uvažované cykly bývají spíše krátkodobé, významnou rozvojovou roli 

v nákladním letectví začíná sehrávat elektronický obchod.   

Nákladovost 

■  Průměrná cena pohonných hmot se  letos očekává 60 USD za barel  (více o 10,7 % vůči 

54,2 USD za barel v roce 2017). Očekává se rovněž, že ceny paliva pro proudová letadla 

porostou dokonce rychleji na 73,8 USD za barel. Předpokládaná faktura za palivo bude 

představovat 20,5 % z celkových nákladů (navíc o 18,8% proti loňsku) 

■   Mzdy rychle akcelerují a jsou nyní větši nákladovou položkou než paliva ((30,9 %). 

 

NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
 Mezinárodní námořní organizace – IMO 

POMOC OCHRANĚ PŘED ČERNÝM  PASAŽERSTVÍM  

IMO pokračuje v pomoci zemím s vysokým počtem případů černého pasažerství m.j. tím, že 

rozšiřuje vědomosti o účinných opatřeních v přístavní bezpečnosti  a pomáhá tak usnadňovat 

volný průběh mezinárodní námořní přepravy. Na workshopech koncem min. roku v Abidjanu, 

na Pobřeží Slonoviny a v senegalském Dakaru účastníci z příslušných národních úřadů 

procházeli školením jak plánovat a provádět samohodnocení a interní i externí audity 

přístavních zařízení – v souladu se zásadami IMO pro dobrovolné samohodnocení. 

Konsultanti na zmíněných akcích informovali rovněž o ustanoveních o černém pasažerství 

podle Úmluvy IMO o facilitaci.  Oba workshopy navazovaly na stejné předchozí akce v Sierra 

Leone a v Ghaně.  O jejich financování se postarala vláda Dánska.  

SOUSTRAST GEN. SEKRETÁŘE IMO  NAD OSUDEM TANKERU SANCHI     

Generální sekretář IMO Kitack Lim uvedl: „Naše mysli a modlitby jsou s námořníky, stále 

nezvěstnými na ropném tankeru Sanchi po jeho kolizi na čínském pobřeží. Posílám mé 

nejhlubší sympatie jejich rodinám a jejich milým.  Rád bych ocenil všechny, kdo se účastnili 

mezinárodního pátrání a záchranných operací jakož i boje s ohněm a s emisemi z lodi.   IMO 

je připravena poskytnout veškerou technickou pomoc, jež může být zapotřebí. Očekává se, že 

dojde úplnému vyšetření nehody a že IMO použije jeho výsledků   k tomu, aby se snížily 

šance, aby se takovéto nehody neopakovaly“.   

 

DOPRAVNÍ ZÁKAZNÍCI 
                                                Evropská rada odesílatelů - ESC  

STANOVISKO K MOBILITNÍMU BALÍKU EU 

ESC se vyslovila k uvedenému materiálu Evropské komise EU z 31. května 2017. Připomíná 

přitom, že zastupuje zájmy více než 75.000 majitelů carga v Evropské unii – malých a 

středních podniků stejně jako multinacionálních společností.  Pro všechny je doprava 

nezbytným spojením k jejich zákazníkům. Efektivní a udržitelná doprava a logistika jsou 

proto zásadní pro konkurenceschopnost   evropského průmyslu a sociálně ekonomickou 

úroveň života v Evropě. V první části Mobilitního balíku Evropská komise navrhuje revizi 

několika směrnic, týkajících se silniční dopravy.  
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Toto stanovisko se týká návrhů v první části  materiálu EU, týkající se sociálního rozměru 

tématiky a silničního zpoplatnění. Navržená legislativní iniciativa má přispět k efektivní a 

udržitelné silniční dopravě  a logistice v Evropě  tím, že se vyhne fragmentaci trhu a vytvoří 

srovnatelé hrací pole v celé EU.  Tato iniciativa má rovněž zajistit, že řidiči nákladních 

automobilů mohou pracovat za férových podmínek. Kolizní pravidla -lex specialis – obsažená 

v Mobilitním balíku jsu nezbytná, aby  pokrývala specifické požadavky mobilních 

pracovníků, jako jsou řidiči vozidel, pokud všeobecná pravidla  o přidělování pracovníků 

nemohou být aplikována na dopravní sektor.  V minulých letech byl sektor konfrontován 

s několika národními regulacemi na úseku dopravy.  Příklady jsou národní pravidla o 

minimálních mzdách a národní pravidla o řízení a dobách odpočinku (víkendový odpočinek 

v kabině). Rozdíly v národních interpretacích existujících evropských směrnic snižují 

přednosti společného evropského trhu, zvyšují náklady podniků  a mají negativní dopad na 

efektivnost v dodavatelském řetězci.     

ESC se na webové stránce kliuyeva@europeanshippers.eu dále zabývá stanovisky  

- k sociálním rozměrům jako jsou místní minimální mzdy ● přebírání odpovědnosti ● 

dlouhé týdenní odpočinky ● nedostatek řidičů 

- ke kabotáži a  

- ke zpoplatnění silnic.                                                                                       

 
 

POUČENÍ  Z CIZÍCH  MALÉRŮ 

 

EVROPSKÝ ÚČETNÍ  DVŮR ODHALIL NEDOSTATKY V CELNÍCH   

KONTROLÁCH    

Evropský účetní dvůr kritizuje závažné nedostatky v celních kontrolách EU. V právě 

zveřejněné zprávě se potvrzuje, že mezery v dovozech zboží se „záporně odrážejí do financí 

EU“.  

Dvůr ověřoval, zda Evropská komise a členské státy řádně kontrolují importy. Při kontrolních 

návštěvách ve Španělsku, Itálii, Polsku, Rumunsku a Velké Británii zjistili experti značné 

nedostatky, ukazující na to, „ že právní rámec vykazuje slabá místa“ a že úřady potom laxně 

kontrolují.  

Kontroloři z účetního dvora, sídlícího v Lucembursku, vydali Evropské komisi pět doporučení 

a členským státům tři. Podle toho by měl bruselský úřad více podporovat národní celní úřady 

a předložit návrh směrnice, jež změní celní právo a předepíše údaje od odesílatelů.  

Státy EU by měly ve svých elektronických systémech celního odbavování zavést kontroly, jež 

by blokovaly hlášení o dovozech, když při ohlášené hodnotě zboží za více než 150 eur   nebo  

při obchodních zásilkách se požaduje osvobození od cla. A měly by vydávat plány ověřování 

v rámci boje proti zneužívání osvobození od cla zboží z elektronického obchodu se zeměmi 

mimo EU. 
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