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POLITIKA 

PRACOVNÍ PROGRAM KOMISE NA ROK 2019: PLNĚNÍ SLIBŮ A PŘÍPRAVA NA 

BUDOUCNOST 

 Pracovní program Komise na 2019 

 Navrhne pouze 15 nových iniciativ 

 Stáhne nebo zruší 17 zastaralých předpisů a návrhů, u kterých nelze očekávat 

dohodu 

 Udělá dalších 10 opatření v rámci programu REFIT – přezkum, zda jsou 

stávající právní předpisy stále funkční 

 Zmiňuje 85 projednávaných návrhů, které by měl Evropský parlament a Rada 

schválit ještě před jarními volbami do EP 

 

Evropská komise představila 23. října 2018 svůj pracovní program na rok 2019, v němž 

stanovila tři hlavní priority: dosáhnout rychlé dohody ohledně již předložených legislativních 

návrhů, aby tak Komise realizovala svých deset politických priorit, dále přijmout menší počet 

nových iniciativ, jež mají řešit zbývající problémy, a představit několik iniciativ týkajících se 

budoucnosti EU s 27 členskými státy, které upevní základy silné, jednotné a suverénní 

Evropy. 

Předseda Komise Jean-Claude Juncker prohlásil: „Ode dneška za sedm měsíců se budou konat 

evropské volby, které přinesou nejvýznamnější rozhodnutí voličů za život celé generace. 

Vyzývám tedy Evropský parlament a Radu, aby přijaly návrhy, které Komise v uplynulých 

čtyřech letech předložila. Návrhy Evropany nezajímají – zajímají je platné předpisy, které jim 

zaručí jejich práva. Když ukážeme, že tato Unie přináší konkrétní, hmatatelné výsledky, dáme 

tím voličům pro příští rok ten nejlepší vzkaz.“ 

První místopředseda Frans Timmermans uvedl: „Tato Komise se vždy soustředila na 

problémy, které lze řešit pouze společnými kroky na evropské úrovni. Letošní pracovní 

program tedy neskrývá žádná překvapení: všechny potřebné návrhy jsme předložili, nyní je 

ovšem třeba je schválit a realizovat v praxi. Dále program obsahuje iniciativy zaměřené do 

budoucna, aby nadcházející Evropská unie s 27 členy měla optimistickou vizi spravedlivé 

a udržitelné budoucnosti pro všechny Evropany.“ 

Pracovní program na rok 2019 se zaměřuje na pouhých 15 nových 

iniciativ a dalších 10 nových hodnocení v rámci programu REFIT, která mají přezkoumat 

stávající právní předpisy a zajistit, aby byly nadále funkční. Důraz se klade na skutečné 

výsledky. Pracovní program Komise proto také uvádí 45 projednávaných prioritních 

návrhů na základě společného prohlášení o legislativních prioritách, které by měly 

Parlament a Rada přijmout ještě před evropskými volbami. Komise dále navrhuje stáhnout 

nebo zrušit 17 dosud neschválených návrhů či stávajících právních předpisů. 

Splnění daných slibů 

Komise již předložila všechny legislativní návrhy, které byly k dosažení výsledků v oblasti 

deseti priorit Junckerovy Komise zapotřebí. Společně s Evropským parlamentem a Radou 

zatím dospěla k dohodě přibližně u poloviny těchto návrhů a u dalších dvaceti procent z nich 

legislativní proces zdárně pokračuje. Její prioritou pro nadcházející rok je dosáhnout 

schválení co největšího počtu dosud projednávaných návrhů. 

https://ec.europa.eu/commission/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2018_cs
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Komise rovněž předloží omezený počet nových iniciativ, jejichž hlavním účelem je dát 

Evropanům dobrou perspektivu do budoucna. Zhodnotí investiční plán pro Evropu a předloží 

diskusní dokument o tom, jak zajistit udržitelnou Evropu pro příští generace. Představí 

koordinovaný plán rozvoje umělé inteligence v Evropě, předloží akční plán týkající se 

dezinformací a vypracuje doporučení ohledně vytvoření evropského elektronického 

zdravotního záznamu. Posoudí také zbývající překážky jednotného trhu s cílem navrhnout 

možná řešení a předloží strategii v oblasti endokrinních disruptorů. Pokud jde o dokončení 

energetické unie a boj proti změně klimatu, předloží Komise strategii pro dlouhodobé 

snižování emisí skleníkových plynů a podá zprávu o stavu energetické unie a akčního plánu 

pro baterie. 

Evropská komise bude také prosazovat častější hlasování kvalifikovanou většinou v oblasti 

energetiky a klimatu, daní a sociální politiky. Dále posílí rámec v oblasti právního státu 

a mezinárodní roli eura, podá zprávu o pokroku v oblasti vízové vzájemnosti a prezentuje 

náměty k iniciativě „Komunikace o Evropě“. Kromě toho bude třeba přijmout určitá opatření 

k úpravě acquis EU v souvislosti s brexitem. Evropská komise uzpůsobí cíle v oblasti 

energetické účinnosti situaci EU s 27 členy, vypracuje nezbytné návrhy ohledně vízové 

povinnosti státních příslušníků Spojeného království po brexitu a do konce roku 2018 předloží 

řadu potřebných aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. 

 

SUMMIT EU: BREXIT, MIGRACE A KYBERÚTOKY  

Říjen: 

Jednání o Brexitu se neposunula. Lídři 27 zemí EU se shodli na tom, že 

navzdory intenzivním jednáním se Spojeným královstvím nebylo dosaženo 

dostatečného pokroku. V oblasti migrace a vnitřní bezpečnosti stanovili šéfové 

EU konkrétní cíle. Rada má do prosince vypracovat soubor opatření zaměřených 

na boj proti převaděčům a užší spolupráci se zeměmi mimo EU. Kromě toho se 

má posílit odolnost EU vůči hybridním a kybernetickým hrozbám. Předseda 

Rady Tusk požádal ministry, aby pracovali na režimu sankcí zaměřeném na 

kybernetické útoky. Ten by měl chránit občany, podniky a instituce před 

kybernetickými hrozbami.  

Listopad:  

Londýn a Brusel se dohodly na návrhu smlouvy o brexitu  

Návrh dohody o odchodu Spojeného království z EU musejí ještě schválit lídři 

27 států EU na mimořádném summitu v neděli a poté i Spojené království. 

Šestisetstránkový návrh vznikal 17 měsíců. Stanovuje práva občanů EU žijících 

v Británii a také Britů žijících v EU, řeší finanční vyrovnání a zavádí přechodné 

období do konce roku 2020, během kterého bude muset Spojené království plnit 

své povinnosti dané evropským právem včetně přispívání do společného 

rozpočtu EU. Dohoda obsahuje také řešení otázky hranic mezi Irskem a 

Severním Irskem, a to v podobě celní unie.  

 

SILNIČNÍ DOPRAVA 
EP  TRVÁ NA VZDÁLENOSTNÍM MÝTNÉM PRO NÁKLADNÍ AUTA 
Evropský parlament rozhodl o zrušení Euro-Vignety pro nákladní automobily. Poslanci 

hlasovali koncem října pro zrušení silničních poplatků, založených na čase pro těžká nákladní 

vozidla a dodávky do roku 2023 jakož i pro interoperabilní systémy mýtného v Evropské unii. 

Potvrdil tak závěry dopravního výboru EP z 24. května. Znamená to: pokud se vláda rozhodne 
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pro zavedení silničních poplatků, musí být systém mýtného založen na ujeté vzdálenosti. Kdo 

hodně jezdí více platí. Nákladní vozidla a dodávky platí za emise, které skutečně způsobují.  

Dopravně politický mluvčí Zelených v EP Michael Cramer  spatřuje v rozhodnutí „šanci 

zvýšit  podporu světového klimatu  oprávněným přispěním silniční dopravy“.  

EP nyní rozhodl ve věci silničních poplatků jakožto součásti prvního mobilitního balíku 

z  konce května 2017. Ministři dopravy zemí EU toto téma ještě neřešili. Jejich rozhodnutí 

musí být sladěno s čerstvým rozhodnutím EP.  V tak zvaném trilogovém jednání stanoví 

ministři, poslanci a Evropská komise konečnou právní úpravu.  Rakouský resortní šéf Norbert 

Hofer, který ještě do konce roku předsedá radě ministrů dopravy, považuje téma mýtné za 

ještě obtížnější než sociální aspekty prvního mobilitního balíku, na kterém si ministři zemí 

EU vylámali zuby.    

 

BALÍK MOBILITY 1: PRO EVROPU  MOSTŮ NEBO STĚN ?  
Litevský europoslanec  Petras Auštrevičius ve spolupráci s litevským svazem autodopravců 

LINAVA organizoval 6. listopadu v Evropském parlamentu akci s názvem „Balík mobility 1: 

pro Evropu mostů nebo stěn?“  Na diskusi se podíleli zástupci Evropského parlamentu, 

organizace sídlící v Bruselu jakož i zástupci národních svazů průmyslů, logistiky, námořní 

dopravy, odesílatelů a silniční dopravy z Dánska, Německa, Litvy,  ČR, a SR , kteří se 

zabývali možným dopadem na různé hospodářské sektory. Diskuse byla především zaměřena 

na rizika, spojená s návrhem rozložit mezinárodní dopravní operace, návratu vozidel do jejich 

domovů, diskriminaci a proporcionalitu pravidel  a negativní  aspekty Společného trhu a 

ekonomiky.  

Europoslanec Auštrevičius  zahájil akci zdůrazněním významu společného trhu a významu 

silniční dopravy jako jeho integrální části. Podle něj  návrhy Balíku mobility  nebudou jen 

definovat budoucnost silniční dopravy v EU ale také ovlivní logistiku, průmysl a  amnoho 

dalších sektorů.  

Generální ředitelka CLECAT Nicolette van de Jagtová uvedla: „Aplikace  směrnice EU  o 

vysílání pracovníků na mezinárodní dopravní operace vytvoří přehnaně složitý administrativní   

Systém, obtížný pro dopravní operátory, aby se na ně vztahoval. Výsledkem  budou vyšší 

dopravní a logistické náklady, naruší se efektivnost řetězců EU a zhorší se konkurenční 

schopnost evropského průmyslu jako celku. „Vystoupení zástupců litevského svazu  LINAVA 

se týkalo nejnovějších návrhů na rozštěpení mezinárodní dopravy a vracení vozidel domů: 

„Řidiči   ze stejné členské země EU, provádějící bilaterární dopravu nebudou dostávat stwejné 

sociální zajištění a odměny. Navíc to skončí ve dvojitém standardu, narušení společného trhu 

a úrovně hracích ploch  v rámci EU“. 

Pokud jde o povinný návrat vozidel domů  byl zdůrazněn případ hraničních států EU: „Návrat 

vozidel domů je o více prázdných jízdách, větší spotřebě pohonných hmot, větších emisích 

C02, menší efektivnosti a žádných sociálních příspěvcích. Co je dokonce horš, nákladové 

vyjádření povede mezi dopravci k nerovnováze. Okrajoví dopravci budou muset vynaložit 

více času a finančních prostředků  v srovnání se zeměmi, jež jsou blíže středu Evropy. Jejich 

legitimní právo na provádění služeb v EU bude diskriminováno s ohledem na zeměpisnou 

polohu“.  

Bulharský europoslanec  Andrej Novakov ujasnil, že jestliže dopravní podniky budou nuceny  

vracet prázdné kamiony domů  na vzdálenost 2000 km dostanou se za půl roku do bankrotu. 

Navíc žádosti o vysílání budou znamenat zvýšení nákladů o 10 % v administrativních 

pracech.   Proto považuje navržené řešení zda zcela nespravedlivé.      

 

LETECKÁ DOPRAVA 
K LETECKÉ DOHODĚ S REPUBLIKOU KOREA 
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Koncem října jednal generální ředitel sekce Mobilita a doprava EU Henrik Hololei a Kim 

Hyoung-zhin,  velvyslanec  Republiky Korea při EU o tzv. horizontální letecké dohodě, 

týkající se různých aspektů leteckých služeb.  Dohoda je důležitá pro obě strany a nastolí 

právní jistotu ke všem dvoustranným dohodám o leteckých službách, které má Korea s 22 

členskými státy EU, když je uvede do souladu s právem EU.  

Letecký trh mezi jižní Koreou a EU rychle narůstá. Počet cestujících létajících přímo mezi 

Koreou a EU rostl v průměru o 10 % za posledních pět let a obnášel v roce 2017 3,4 milionu 

cestujících. V současnosti se provozují přímé osobní lety mezi deseti členskými zeměmi EU a 

Republikou Korea.    

Uzavření horizontální dohody je důležitým krokem vpřed  v leteckých vztazích obou stran a 

umožní jednat o užší kooperaci v dalších oblastech letectví a dopravy ve společném zájmu. 

Obě strany souhlasily, že se vynasnaží  zajistit podpis dohody co nejdříve 

 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
EU PROTI ŠIROKÉMU ROZCHODU NA RAKOUSKO 

CECAT informuje, že  že Evropská komise je proti plánu na rozšíření širokorozchodné trati 

ze Slovenska na Rakousko, která se dostává do další plánovací fáze. Podle Rakouských 

státních drah (ÖBB) by stavba mohla začít do konce tohoto roku. Projekt je podporován 

Asociací rakouské spedice.  

Projekt rozšíření je postaven na dohodě o spolupráci mezi rakouskými a ruskými drahami z 

února 2018, která má napomoci rozvoji spolupráce na trzích třetích zemí. Signatáři hodlají 

rozšířit trať do oblasti velké Vídně a proměnit ti na intermodální hub po zboží z Ruska a 

regionů východní Asie. Podle ÖBB makroekonomické přednosti se odhadují na přibližně na 

127.000 pracovních příležitostí   a přidaná hodnota na 16 miliard eur pro Rakousko jakožto 

obchodní lokaci. Podle studie proveditelnosti dodatkový zbožový objem by se očekával  

v rozsahu 20 milionů tun v roce 2030 na kolejích v oblasti Vídně. ÖBB dále argumentuje, že 

projekt napomůže rozvoji obchodních relací mezi Evropou a Čínou. Navíc ÖBB argumentuje, 

že  trať přes Rakousko, Slovensko, Ukrajinu směrem na Rusko a Čínu zvýší význam Nové 

hedvábné cesty. Podle studie náklady výstavby tratě dlouhé cca 400 km v jednokolejném 

provedení a elektrifikované od Košic do oblasti Vídně jsou kalkulovány na přibližných 6,5 

miliard eur. Kromě jiných věcí bude nezbytných 40 km tunelů a most přes Dunaj.  

Evropská komise projekt kritizuje když uvádí, že bude znamenat prospěch jen pro několik 

málo podniků spíše než  pro drážní sektor jako celek.      

 

CELNÍ VĚCI 

KOMBINOVANÁ KOMENKLATURA 2019 

Evropská komise publikovala poslední verzi CN (Combined Nomenclature), platnou od 1: 

ledna 2019. Kombinovaná nomenklatura tvoří základ pro deklarace zboží v importu a 

v exportu nebo když jde o předmět vnitro-unijní obchodní statistiky. Stanovuje se, které sazby 

celních poplatků se používají a jak je zboží pojímáno pro statistické účely.  

Poslední verze je nyní k dispozici jako  Commission Implementing Regulation (EU) 

2018/1602 v Úředním listě (Official Journal) EU L273 z 31. října 2018 s platností  od 1. ledna 

2019. Poslední verze zahrnuje 

- Dodatek k uplatnění postupného snížení celních sazeb na čerstvé banány 

- Dodatek k uplatnění postupného snížení sazeb na produkty informační technologie 

(ITA2) 

- Dodatek beroucí ohled na změny požadavků, týkajících se statistiky, komerční politiky 

jakož i technického a obchodního rozvoje zrušením zastaralých kódů, zavedením 

nových podtitulů k usnadnění monitorování specifického zboží 
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- Dodatek k přijetí seznamu mezinárodních nevlastnických jmen a seznam 

farmaceutických zprostředkování, jež jsou bezcelní 

- Nový kód pro lepší sledování rostoucího trhu nápojových konzerv s podtitulkem 7606 

12 a definice těchto produktů pod novou Dodatečnou poznámkou 2 ke kapitole 76 a  

- Určité menší změny, aby se zkoordinovaly verze v různých jazycích textu.    

 

                                        ZÁLEŽITOSTI IMPORTU 
 

DOVOZ KULTURNÍHO ZBOŽÍ 

EU podniká kroky k omezení nezákonného kšeftování s kulturním zbožím. Velvyslanci EU 

odsouhlasili návrh předpisu, který chrání před dovozem a ukládáním kulturního zboží v EU 

ilegálně importovaného z nečlenské země EU. Tato nová pravidla mají chránit kulturní 

dědictví, zejména archeologické předměty v zemích, trpících ozbrojenými konflikty, ale též 

chránit před financováním teroristických aktivit cestou takového obchodování.  

Předpis pokrývá kulturní zboží vytvořeného nebo objeveného mimo EU, jež by mělo být 

uvolněno do volného oběhu či uvedeno pod jiné clení postupy než je tranzit, které je starší 

250 let a má hodnotu alespoň 10.000 eur.  Podle toho, do jaké míry jsou citlivé na pillage 

nebo rozbití,  kulturní díla se podle návrhu předpisu rozdělují do dvou kategorií. 

Nejzranitelnější (vulnerable)  věci jako archeologické předměty, prvky monumentů a vzácné 

tisky budou vyžadovat speciální licenci, vydanou členskou zemí.  Ta bude vydávána podle 

ověření (proof) dovozce, že příslušné zboží je zákonně exportováno z jeho země původu. 

Ostatní zboží, považovaná za méně zranitelná, se budou dovážet na základě jednoduchého 

prohlášení importéra, že příslušné zboží je exportováno podle zákona.  

Informace o případech, kdy byly uděleny importní licence, a prohlášení importérů se budou 

ukládat v  ústřední elektronické databázi, jež bude zřízena Evropskou komisí  a bude 

přístupná všem národním úřadům v EU. Rada Evropy nyní započne jednání s Evropským 

parlamentem ve snaze dosáhnout rychlé dohody.  

 

PODPORA EU VÝROBĚ BATERIÍ 
 

HITEM BUDOUCNOSTI BUDOU BATERIE  

Už rok běží projekty Evropské bateriové aliance. Cílem této spolupráce Komise, zemí EU, 

Evropské investiční banky a 260 subjektů z průmyslu je předejít tomu, aby Evropa byla 

technologicky závislá na konkurentech. Za pouhý rok se podařilo rozjet mnoho klíčových 

projektů pro zavádění výroby baterií. Na hodnotícím setkání s hlavními aktéry to uvedl 

místopředseda Komise odpovědný za energetiku Maroš Šefčovič. Světový trh s bateriemi má 

podle očekávání dosáhnout po roce 2025 hodnoty 250 mld. EUR ročně.  

 

 

RŮZNÉ 
 

 

PROBĚHL  TŘETÍ TÝDEN ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V EU  

Budoucnost odborného vzdělávání a kurzů byla hlavním tématem již třetího ročníku 

Evropského týdne odborných dovedností, který proběhl od 5. do 9. listopadu 2018 ve 

Vídni. Jeho cílem bylo zvýšit povědomí o široké škále příležitostí, povzbudit více lidí k tomu, 

aby se do odborného vzdělávání zapojili, a informovat je o tom, co jim který typ vzdělávání 

může nabídnout. Letos se zaměřil zejména na digitalizaci a internacionalizaci. Až do prosince 
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2018 proběhne po celé EU dalších více než 1000 akcí.  

 300 MILIONŮ EUR NA ČISTÉ A BEZPEČNÉ OCEÁNY  

Tyto peníze  EU půjdou zejména na výzkum a projekty pomáhající odstraňovat 

znečištění oceánů plastovými odpady. Další prostředky půjdou na podporu ekosystémů, 

mapování mořského dna a investice do tzv. „modré“ ekonomiky, která počítá s udržitelností 

oceánů a jejich zdrojů. V současné době zaměstnává 5,4 milionu pracovníků a představuje 

hrubou přidanou hodnotu ve výši téměř 500 miliard eur ročně. V loňském roce EU přispěla 

550 miliony eur.  

PROPAGACE EVROPSKÝCH POTRAVIN 

KOMISE POMŮŽE S PROPAGACÍ EVROPSKÝCH POTRAVIN 172,5 MILIONY EUR  

Evropské potraviny a kulinářské dědictví mají díky své vysoké kvalitě ve světě dobrou 

pověst. S cílem zvýšit poptávku po evropských zemědělsko-potravinářských produktech 

poskytne Komise přes 172 mil. EUR na jejich propagaci. V příštích třech letech proběhne 79 

kampaní zaměřených zejména na mléčné produkty, olivy a olivový olej, a dále ovoce a 

zeleninu. Zaměří se mj. na zdůraznění kvality se zeměpisným označením nebo na způsoby 

ekologické produkce. Většina jich je určena pro země mimo EU. Více počátkem roku 2019 

 

 

 

  

  

  

Z MEZINÁRODNÍCH DOPRAVNÍCH   A LOGISTICKÝCH 

SVAZŮ 

 

LOGISTIKA 
Evropská logistická asociace – ELA 

 

K NEDOSTATKU  KOMPETENTNÍCH MANAŽERŮ 

ELA seznámila členy s nedávnou zprávou Světové banky o globálním nedostatku 

kompetentních profesionálů v řízení dodavatelských řetězců.  Tento nedostatek je akutní 

nejen v hospodářsky rozvinutých zemích, ale též v zemích rozvojových – a sice na všech 

stupních personálu. Zpráva se zabývá odpovědností za tento nedostatek a zmiňuje  vlády, 

výchovné organizace a profesní svazy. Spolupráce všech může překonat mezery mezi 

poptávkou a jejím uspokojováním. Značná pozornost je věnována asociaci ELA, sdružující 

národní logistické svazy a přes tuto síť dosahuje na cca 50.000 logistických profesionálů. 

V roce 1990 ELA vyvinula standardy kompetence pro profesionály v managementu 

dodavatelských řetězců. Tyto standardy převzala také Světová banka a využívá je 

v logistických výkonnostních indexech (LPI); uživateli jsou i European Investment Bank a 

OSN.  

Vedle standardů kompetence jsou další cesty, jak podporovat profesi, aby občany zaujaly 

pracovní příležitosti ve funkcích dodavatelských řetězců. Podniky, školy, organizace a další 

jsou zvány, aby otevřely dveře na Mezinárodní den dodavatelských řetězců, který každoročně 
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připadá na třetí čtvrtek v dubnu a příští rok to bude 18.IV.  Zprávu pro Světovou banku 

připravila Kühne  Logistics University.     

   

SPEDICE 
Mezinárodní federace spedičních svazů -  FIATA  

 

FIATA O VÝZKUMU DHL KOLEM INVESTIC FIREM DO POZEMNÍ  DOPRAVY 

FIATA upozornila členské svazy spedice na zprávu společnosti DHL Supply Chain, která m.j. 

uvádí, že tyto investice přímo podporují firemní růst.   Zpráva s názvem „Vývoj dopravní 

logistiky: silnice vpředu“ používá údaje z výzkumu společnosti Liebermann Research 

Worldwide; té byl od DHL svěřen úkol identifikovat faktory, jež mají dopady na logistiku 

pozemní dopravy. Bylo shledáno, že podniky podle sektorů a regionů stále více shledávají, že 

pozemní doprava je více než taktická komodita a 71 % z nich ji považuje za strategickou 

součást jejich komerční činnosti.  Podniky souhlasí, že je přímá korelace mezi pozemní 

dopravou a obchodní výkonností;tři čtvrtiny jich věří,  že investice a zdroje v pozemní 

dopravě přímo pomohou jejich podnikovým prodejům.   Podle expertů je doprava nepochybně 

kritickým aspektem globálního obchodního prostředí a podniky nyní uznávají její strategickou 

úlohu. V rámci studie šlo o zjištění, co podniky očekávají od poskytovatelů dopravních služeb 

dnes a zítra. Ukazuje se, že zákazníci stále více hledají kompletní řešení s globálním dosahem. 

Zejména růstu elektronického obchodu a jeho vlivu na služby přisoudilo  65 % podniků  

výrazný  vliv na jejich dodavatelské řetězce v příštím jednom až dvou rocích. Byly rovněž 

zmíněny širší sociální faktory, jež představují navazující výzvy; 61% podniků uvedlo 

zvýšenou urbanizaci jako faktor, který významně ovlivní jejich budoucí obchod.    Více než 2 

třetiny podniků  věří, že analýzy „big data“ a umělá inteligence jsou služby, jež se budou 

nabízet odesilatelským zákazníkům.      

 

SILNIČNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU  

 

VÍTĚZNÉ INOVUJÍCÍ  PODNIKY NA KONGRESU IRU V OMANU 

Šest finalistů mělo příležitost  bojovat o vítězství během světového kongresu IRU v minulých 

dnech v  omanském Muscatu; porota ocenila částkou 100.000 USD jakožto přímou investiční 

cenou podniky CargoX a Zeleros Hypeloop. Soutěž podniků druhu startup byla zaměřena na  

mobilitu, dopravní a logistické startupy, posilování inovací  a podnikání. Šest finalistů bylo 

vybráno za nejslibnější inovace v oboru silniční nákladní dopravy. Boris Blanche, ředitel IRU 

řekl: „Jak CargoX tak  i Zeleros se vyznačovaly kombinací proveditelnosti a invence. Jde tu o 

dvě koncepce, které nabízejí hmatatelné obchodní návrhy. Přejeme jim mnoho úspěchů 

v budoucnosti“.  

Cargo X je vůbec první platforma na bázi blockchainu pro nákladní listy. Jeho technologie 

obchází potřebu fyzických transakcí a užívá zmíněnou platfomu ke 100 % bezpečnému 

transferu dokladů.  Snížení nákladů je až 85 %. CargoX založil v roce 2017 Stefan Kukman, 

sídlem je Ljubljana ve Slovinsku.  Ambicí Zeleros, sídlícího ve španělské Valencii, je využít 

techniky hyperloop ke spojování světa za vysokých rychlostí; umožnit cestování na dlouhou 

vzálenost při 1.000 km/hod. S prvním zaměřením na cargo a potom na dopravu osob je 

unikátní, že veškerá technologie je umístěna ve vozidle a nikoliv v infrastruktuře (přeprava v 

„rouře“). Jeho plně autonomní vozidla omezují infrastrukturní složitost a snižují náklady na 

konstrukci a údržbu.  

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
Společenstvo evropských železnic - CER  
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„JSOU ŽELEZNICE   ŘEŠENÍM   EVROPSKÉHO  KLIMATU?“  

Společenstvo evropských železnic a infrastrukturních podniků CER společně s Rakouskými 

státními drahami ÖBB pořádaly koncem října diskusi u kulatého stolu na téma, uvedené 

v nadpise.  Akce dala účastníkům ojedinělou příležitost seznámit se   s dopadem drážních 

aktivit na klíma a na energetické cíle.  

Jelikož Evropská unie se zabývá v současnosti strategií dlouhodobého snižování skleníkových 

plynů v EU,  byla tato akce  zaměřena na dekarbonizaci  v dopravním sektoru v souladu se 

závazky EU v Pařížské dohodě.   

Po hlavních rysech problematiky, nastíněných na akci   rakouským předsednictvím v Radě 

EU,  se setkání  zaměřilo na politické oblasti, jež mohou v nadcházejících letech podpořit 

modální převod a zvyšovat konkurenční schopnost drážního sektoru  při působení synergie 

s ostatními druhy dopravy. Hlavními řečníky byli  

- Andreas Reichardt, generální sekretář Rakouského ministerstva dopravy,  

-  Boguslw Liberadski, vice-prezident Evropkého parlamentu  

- Elizabeth Wernerová, ředitelka pozemní dopravy v dopravním ředitelství EK 

- Andreas Matthä, předseda manažerské rady   ÖBB (gen. ředitel) 

Místopředseda CER a gen. ředitel ÖBB A. Matthä řekl: „Od léta 2018 ÖBB používá 100 % 

zelený trakční proud. Znamená to, že elektrický mix, který používáme, pochází ze 100 % 

z obnovitelných zdrojů energie. Je to dobrý příklad, že železnice jsou důležitou součástí řešení 

v boji proti změnám klimatu.  Ale aby šlo o vítězství, je tu ještě řada výzev: potřebujeme 

posílit v Evropě drážní infrastrukturu a více podpořit dopravní prostředky s nízkou emisí C02. 

Evropa musí podporovat přechod doprav ze silnice na železnici a drážní sektor potřebuje 

férovou cenovou strukturu“.  

Výkonný ředitel CER Libor Lochman řekl: „Nízkouhlíková doprava a energetický systém 

jsou zásadní pro dosažení klimatických cílů EU. Evropské železnice jsou nejlepším řešením 

nulových  emisí k dekarbonisaci dopravy a jsou   široce k dispozici již  nyní.  CER naléhá na 

politiky EU, aby předstoupili s efektivním akčním   plánem, jenž může přijít se snížením 

emisí, potřebným v dopravním sektoru – svázaný s cílem emisí skleníkových plynů   jakož i 

s realizací cílů pokud jde o modální převod“.    

 

LETECKÁ DOPRAVA 
                                  Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA  

 

„DUCH ZMĚNY“ JAKÝ POTŘEBUJÍ  EVROPSKÉ VLÁDY VŮČI LETECTVÍ 

IATA požaduje ducha změny od vlád, aby zachytily sociální a hospodářský prospěch 

z leteckých propojení a umožnily více konkurenční evropský   sektor letecké dopravy. Řekl to 

Alexandre de Juniac, generální ředitel IATA  v zahajovacím vystoupení  na konferenci 

„Evropská křídla změn“ ve španělském Madridu v polovině listopadu.  Evropy se každoročně 

dotýká 8,5 milionů letů. Tato činnost podporuje 12,2 milionů zaměstnání a 823 miliard 

evropského hrubého domácího produktu. Tento prospěch má v sobě potenciál zvýšení o 

očekávaných 50 % v poptávce po letecké propojitelnosti za příští dvě desetiletí.  K plné 

realizaci tohoto potenciálu musí Evropa řešit hloboce zakořeněné věci, jež brzdí konkurenční 

schopnost evropského leteckého sektoru.  Hlavními mezi obavami jsou svazující předpisy, 

vysoké daně, neefektivní řízení letového provozu a nedostatek dostatečných infrastrukturních 

kapacit.  

V roce 2037 má cestovat 1,9 miliardy osob   z tohoto kontinentu nebo v jeho rámci. Tento růst 

vytvoří zaměstnání   a rozjede moderní hospodářství. Avšak tyto hospodářské a sociální 

benefity se uskutečníjen tehdy, pokud Evropa poskytne hrací prostor, na němž může být její 

letecký sektor konkurenční. Vlády musí uplatnit ducha změn v jejich politice   a   v leteckých 
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ambicích. Když vlády učiní správná rozhodnutí pro letectví – účinné předpisy, férové daně a 

efektivní infrastrukturu – konkurenční schopnost celé evropské ekonomiky se zlepší.  IATA 

podrobně definovala tři klíčové oblasti, vyžadující zlepšení:   řízení letového provozu,  

kapacity letišť a chytřejší předpisy.  

 

NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní námořní organizace – IMO 

 

KULATÉ VÝROČÍ SVĚTOVÉ NÁMOŘNÍ UNIVERZITY (WMU) 

Jakožto instituce Spojených národů   IMO   usiluje o naplnění cílů udržitelného rozvoje; 

jedním z nich je zajištění kvalitní odborné výchovy. Významnou součástí tohoto úsilí 

v daném směru jsou dvě námořní výchovné organizace – Světová námořní univerzita (WMU 

– World Martitime University)    a Mezinárodní institut námořního práva IMO (International  

Maritime Law Institute (IMLI). Obě jsou zaměřeny na poskytování vysoké úrovně vzdělání 

v námořně zaměřených předmětech   pro studenty z rozvojových zemí.  

 Neděle 4. listopadu byla svědkem promočního obřadu pro letos končící třídu   WMU. Byla 

jednou z dosud největších, šlo o 267 absolventů ze 71 zemí – z toho jedna třetina   byly ženy. 

124 absolventů promovalo na vedení   WMU v Malmö a 58 v její čínské části; 83 absolventů 

absolvovalo dálkové studium.  

Letos oslavuje WMU své 35. výročí.  Od založení se   její program stále rozvíjel – od   

prvotních programů námořní bezpečnosti a ochrany námořního prostředí k námořnímu 

energetickému managementu a mořské udržitelnosti až   k záležitostem   řízení. S letošní 

třídou dosáhl celkový  počet absolventů na WMU  čísla 4.921 ze 168 zemí;  Mnozí z nich již 

zaujímají důležitá místa ve svých zemích a v širším námořním světě. Současný generální 

tajemník IMO   a rektor WMU Kitack Lim je sám absolventem VMU.  

 

VNITROZEMSKÁ PLAVBA 
                                      Evropská federace vnitrozemských přístavů – EFIP  

 

ČLENOVÉ EFIP JEDNALI V BELGICKÉM LIÈGE 

Sešli se zde v polovině října na   letošním zasedání výkonného výboru. Zasedání proběhlo pod 

patronací přístavní správy Liège – belgickém vnitrozemském přístavu č. 1 a evropském č.3. 

Tématem otevřeného zasedání byl „Návrh CEF II EU“. Klíčové otázky, kladené během 

zasedání zahrnovaly: „Jak   se může/má   úloha vnitrozemských přístavů   vyvinout podle 

 přístupu Evropské komise?“ „Jsou vnitrozemské přístavy správnou odpovědí na měnící se 

životní prostředí nebo by měly hrát aktivnější roli při utváření dodavatelských řetězců? A 

„Poskytne návrh CEF II konkrétní a cílené příležitosti vnitrozemským přístavům směrem 

k omezování vnitrozemských kongescí?“ Evropský koordinátor pro koridor Rýn – Alpy 

Pawel Wojciechovski řekl: „CEF II poskytuje vnitrozemským přístavům příležitosti dále 

vyvíjet zelená, chytrá multimodální střediska, snižující kongesce  a posilující evropský 

dopravní sektor. A pro toto potřebujeme vedoucí projekty“. Prezident EFIP Roland Hörner 

dodal: „  Jako vnitrozemské přístavy se nacházíme uprostřed evropské dopravní sítě a CEF 

nám poskytuje   prostředky k udržení této pozice  cestou chytrých a na budoucnost 

zaměřených projektů“.     

                                                                                                                                  

 

POUČENÍ Z CIZÍCH MALÉRŮ 
 

SRN: POLITICKÝ PRŮLOM PRO POLICEJNÍ  SKUPINU „CARGO“ 
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Konference zemských ministrů dopravy přijala v minulých dnech důležitý závěr ve věci 

krádeží zásilek v silniční nákladní dopravě.  Zemští ministři vzali na vědomí zprávu 

spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury (BMVI). Nyní žádají stálou 

konferenci ministrů vnitra a senátorů jakož i ministrů spravedlnosti, aby se zabývala tématem 

„Opatření proti krádežím zásilek v silniční nákladní dopravě“. 

Je to důležitý průlom pro projektovou skupinu „Cargo“  

 

vedením Guido Sünnemana z oddělení organizované kriminality při Zemském kriminálním 

úřadě (LKA Saska – Anhaltska.  Pro následný úspěch dva roky trvajícího policejního záměru 

je důležité, že mezi rezorty dopravy, vnitra a spravedlnosti byla odsouhlasena společná 

strategie jednání.  

V červenci odstartovanému policejnímu  projektu „Cargo“ se přikládají velké naděje: hlavním 

cílem je bojovat s přehraničně organizovanou kriminalitou s těžištěm v „krádežích zásilek 

pomocí řezání vozových plachet“.   Vrchní kriminální komisaři z LKA Sasko – Anhaltsko 

Manuela Kurratová a David Gämgel  informovali o policejní akci také nedávný Německý 

logistický kongres v Berlíně.  

Projektová skupina Cargo 

♦ Cíle: bojovat s přeshraničně organizovanou kriminalitou  s těžištěm v krádežích zásilek 

„pomocí řezání vozových plachet“ s centralizovaným zpracováním případů, zavedení 

deliktového klíče  „Krádeže zásilek“, posílení přeshraniční spolupráce, formulování 

doporučení pro prevenci  

♦ Doba platnosti: 2 roky (start 1. července 2018) 

♦ Vedení: Zemský kriminální úřad Sasko -Anhaltsko (vedoucí projektu: Guido Sünnemann)  

♦ Národní partneři: Braniborsko, Sasko, Severní Porýní – Westfálsko, Dolní Sasko, Spolkový 

kriminální úřad  

♦ Mezinárodní partneři: Polsko, ČR, Švédsko, Dánsko, Francie, Nizozemsko, jakož i 

evropská policejní organizace Europol, která také projekt finančně podporuje.  
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