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AKTUÁLNĚ Z EVROPSKÉ UNIE   
 

POLITIKA 

PODZIMNÍ EKONOMICKÝ BALÍČEK 

Ekonomika EU zažívá zlaté časy, státy by měly vytvářet rezervy 

Komise stanovila hospodářské a sociální priority EU pro rok 2019, představila stanoviska k návrhům 

rozpočtových plánů a potvrdila závažný nesoulad s Paktem o stabilitě a růstu v případě Itálie. Do evropského 

semestru je poprvé začleněno také Řecko. 

Cílem je podpořit inkluzivní a udržitelný růst a zvýšit zaměstnanost a současně zlepšit odolnost ekonomik 
členských států. Na úrovni EU to vyžaduje přijmout rozhodnutí nezbytná k dalšímu posílení hospodářské a 
měnové unie. Na úrovni jednotlivých států vyvstává naléhavá potřeba využít současnou dynamiku růstu k 
vytvoření fiskálních rezerv a snížení dluhu. Investice a strukturální reformy se musí ještě více zaměřit 
na zvýšení produktivity a růstového potenciálu. Taková opatření zajistí podmínky pro trvalou 
makrofinanční stabilitu a napomohou dlouhodobé konkurenceschopnosti EU. Tím vzniknou podmínky k 
vytvoření většího počtu kvalitních pracovních míst, větší sociální spravedlnosti a lepších životních 
podmínek obyvatel Unie. 

Balíček, který byl v minulých dnech  zveřejněn, vychází z hospodářské prognózy z podzimu 2018 a 
opírá se o priority, které oznámil předseda Komise Juncker v roce 2018 ve svém projevu o 

stavu Unie. 

Místopředseda pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis, který je rovněž odpovědný za finanční 
stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, k situaci uvedl: „Evropě se z ekonomického hlediska daří, 
ale narůstající rizika ukazují, že to nebude trvat věcně. Země EU musí dobře zacílit investice a obnovit své 
reformní úsilí, aby se posílily základy růstu a zvýšila produktivita. Pokud jde o rozpočtovou politiku, je načase 
snížit úroveň veřejného zadlužení a obnovit fiskální rezervy. Díky tomu získáme manévrovací prostor, který 
budeme moci využít, až přijde ekonomický pokles. Rovněž nastal vhodný čas pokročit v prohlubování 
evropské hospodářské a měnové unie.“ 

Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne 
Thyssenová prohlásila: „Hospodářské oživení posledních let přineslo řadu pracovních míst a snížilo míru 
nezaměstnanosti na rekordní úroveň. Zároveň se lidé více zapojují na trhu práce. Míra ekonomické aktivity 
dosáhla historicky nejvyšší úrovně a v tomto ohledu jsme dokonce předčili Spojené státy. Nastaly vhodné 
podmínky investovat více do naší společnosti a do lidí, aby toto oživení nabylo trvalého charakteru a 
přinášelo užitek všem, včetně budoucích generací.“ 

Komisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici uvedl: „Hospodářství EU roste i 
nadále zdravým tempem. Dnešní politická doporučení Komise mají za cíl zajistit, aby tento růst nezeslábl a 
aby byl trvalý, protože nejistota v globálním kontextu stoupá a nic nemůžeme považovat za samozřejmost. 
Udržitelná a prosperující eurozóna potřebuje nejen zdravé veřejné finance, ale také konkurenceschopné 
ekonomiky a inkluzivní společnost.“ 

Mimořádně příznivá hospodářská situace v loňském roce a prostředí nízkých úrokových sazeb pomohly 
podpořit růst, zaměstnanost a investice a snížit zadlužení v EU a eurozóně. Podle prognózy budou 
ekonomiky všech členských států díky silné domácí spotřebě 

SÁGA BREXIT POKRAČUJE  

Lídři EU podpořili dohodu se Spojeným královstvím  

Mimořádný summit lídrů 27 zemí EU v Bruselu potvrdil text dohody, kterou se má řídit 

odchod Spojeného království z EU v březnu 2019. Schválili také politickou deklaraci, která 

obsahuje představu obou stran o budoucí spolupráci v celé řadě oblastí včetně ekonomiky. 

Jednání o šestisetstránkovém dokumentu probíhala rok a půl. Nyní jej bude muset schválit 

britský parlament, Evropský parlament a členské státy EU.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6254_cs.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_cs
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_cs
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SCHENGENSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (SIS) POSÍLÍ  

Rada schválila novinky navržené Evropskou komisí. Databáze tak bude obsahovat víc 

informací, například nové záznamy o pachatelích trestné činnosti či o rozhodnutích týkajících 

se navrácení nelegálních migrantů do třetích zemí. Bude také povinné, aby členské státy 

vkládaly do systému záznamy pro případy související s teroristickými činy. Posílí také 

ustanovení ohledně pohřešovaných dětí a osob, které potřebují ochranu. SIS představuje 

nejpoužívanější evropský systém pro sdílení informací o migraci, bezpečnosti a správě hranic.  

 

 

SILNIČNÍ DOPRAVA 
DOHODA O NOVELE PRAVIDEL PRO ELEKTRONICKÝ VÝBĚR  MÝTNÉHO 

20. listopadu Evropský parlament a Rada dosáhly předběžné politické dohody o návrhu 

Komise týkajícího se novely pravidel elektronického výběru mýtného.  Směrnice o evropské 

službě elektronického mýtného (EETS) byla zahrnuta do prvního mobilitního balíku se 

záměrem zlepšit přeshraniční interoperabilitu elektronického výběru mýtného, zjednodušit 

administrativu a omezit podvody s mýtným. Dále poskytnutí lepší služby evropským 

uživatelům silnici umožněním platby mýtného na celém území EU pomocí jedné palubní 

jednotky, s jednou smlouvou a jednou fakturou; EETS tak umožní snížit náklady a usnadnit 

výběr poplatků. Omezením transakcí v hotovosti na stanicích mýtného a vyloučením 

těžkopádných postupů služba také usnadní využití principů „platí uživatel“ a „platí 

znečišťovatel“.   Je to v souladu s klimatickými cíli Komise a přispěje to k završení vnitřního 

trhu a digitálního společného trhu. Návrh dohody musí nyní být formálně schválen Radou a 

Evropským parlamentem před tím, než vstoupí v platnost.  

SEKTOR SPEDICE ŽÁDÁ STÁTY EU O VYLOUČENÍ MEZINÁRODNÍ DOPRAVY 

Z PRAVIDEL „POSTING“ (PRAC.PŘIDĚLOVÁNÍ)  
Ve společném dopise zástupcům členských států u EU vyjádřily svazy CLECAT, EEA a 

FIATA závažné výhrady k návrhu rakouského prezidenství na „lex specialis“ (viz níže) pokud 

jde o přidělování pracovníků, který má být diskutován na radě ministrů do konce roku ve 

snaze dosáhnout všeobecné dohody.  

Společné stanovisko, vydané jménem odesílatelů, speditérů a expresních dopravců naléhá na 

členské státy, aby odmítly návrh rakouského prezidia na lex specialis a požadovaly plné 

vyloučení mezinárodní dopravy z pravidel přidělování. Rakouský návrh -. 2 činnosti při stejné 

cestě domů - jsou zcela nedostatečné k zajištění dobře fungujícího vnitřního trhu v silniční 

dopravě. Navíc kompromis nevede k lepší regulaci a problémového cíle nebude dosaženo. Po 

zvážení záporného dopadu návrhu rakouského prezidenství na dopravní a logistické činnosti 

jakož i na životní prostředí sektor věří, že jediná rozumná cesta vpřed je odmítnout text, který 

působí proti naplnění společného trhu EU v dopravě a vyloučit mezinárodní dopravu 

z pravidel o přidělování.   

Pozn.: Lex specialis derogat legi generali ( konkrétnější zákon deroguje všeobecnější zákon) je 

právní princip pocházející z římského práva, který znamená, že pokud existuje rozpor mezi 

ustanoveními dvou právních předpisů, přednost má konkrétnější právní předpis oproti 

všeobecnějšímu. Toto pravidlo se uplatní, pouze pokud jsou tyto dva právní předpisy stejné 

právní síly, v opačném případě se uplatní pravidlo Lex superior derogat legi inferiori. 

 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
PLÁN ŠPANĚLSKÉHO ZDRAŽENÍ VSTUPU NA SÍŤ 

Španělská infrastrukturní organizace ADIF byla požádána tamním anti-trustovým úřadem 

CNMC k prověření jejího návrhu na zdražení vstupu na síť v roce 2028. Šlo o reakci na návrh 

https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADmske_pr%C3%A1vo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lex_superior_derogat_legi_inferiori
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ADIFu zvýšit tyto poplatky ve Španělsku z 0,2403 eur/km na 4,6518 eur/km v r. 2028, což 

představuje 22násobné zvýšení.  ADIF kalkuluje nové zpoplatnění na základě nákladů 

drážních nákladních operátorů, které obnášejí 116,4 milionů eur, což by plně pokrylo nově 

navrhované poplatky. Je zajímavé, že toto zvýšení je v ostrém kontrastu s plánem na snížení 

těchto poplatků v Německu a v Nizozemsku, které drážní obor velmi ocenil. Ve své kritice 

nový přístupových poplatků CNMC zaznamenal, že zatímco odhad nákladů je jasný a 

založený na solidní kalkulační metodě, ADIF nedokázal dostatečně zjistit názory operátorské 

drážní obce.  

Jelikož toto zvýšení může dopadnout nepříznivě na španělský drážní obor, CNMC požádal 

ADIF, aby uspořádal alespoň dvě další setkání se všemi drážními operátory v kargu, kteří jsou 

aktivní na španělském trhu, a zvážil jejich stanoviska před přijetím konečného návrhu. Dále 

byl ADIF požádán o vytvoření systému náhrad a bonusů, aby nedošlo k situaci, kdy by nové 

poplatky znamenaly bariéru v rozvoji drážního sektoru. ADIF je žádán, aby přišel 

s konkurenceschopnými poplatky, které nepřesunou váhu nákladů infrastrukturních nákladů 

na drážní nákladní operátory.  

LETECKÁ DOPRAVA  
DOHODA O ZACHOVÁNÍ KONKURENCE V LETECTVÍ 

20. listopadu Evropský parlament a Rada dosáhly politické shody ohledně legislativního 

návrhu Komise o nových pravidlech EU pro zachování konkurence v letectví. Význam tohoto 

návrhu byl podtržen v pravidlech Komise „Letecká strategie pro Evropu“, jež byla 

publikována v prosinci 2015. Posláním pravidel je zajistit, že Evropa zůstane lídrem 

v mezinárodním letectví, dobře propojenou s rychle rostoucími trhy. Komise uvítala 

dosaženou dohodu, což komentovala komisařka EU pro dopravu Violeta Bulcová: „Dohoda o 

zachování konkurence v letectví zajišťuje, že letectví může pokračovat v rozvoji mobility, 

růstu a vytváření zaměstnání v EU“.  

DOHODA O BALÍKU LETECKÉ BEZPEČNOSTI 
21. listopadu evropské členské státy vyjádřily své kladné názory na návrh balíku letecké 

bezpečnosti Komise. Návrh zahrnuje revizi základních kontrol leteckého personálu, jež mají 

postihnout „vnitřní hrozby“, které byly prioritními body v globální agendě o letecké 

bezpečnosti ICAO a Evropské unie. Navíc návrh poskytuje objasnění provozní oblasti, pokud 

jde o malá letiště a pro screening tekutin, aerosolů a gelů i držených zavazadel jakož i 

zavedení standardů pro určitá zařízení k odhalování výbušnin.   
 

NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
 

4. VÝROČNÍ KONFERENCE FEPORT 

29. listopadu se konala 4. výroční konference Federace evropských soukromých přístavních 

podniků a terminálů (FEPORT) v Bruselu. Letos se diskuse zaměřila na roli multimodální 

dopravní sítě a digitální platformy v pomoci ekonomickým aktérům EU překonávat nejistoty, 

dopadající na regionální a světový obchod. 

 Na zasedání byla mj. diskutována budoucnost námořní dopravy v Evropě, jakož i úroveň 

konkurence ve smyslu předpisů pro liniovou dopravu v různých regionech.  Delegáti podali 

globální přehled o situaci s ohledem na logistické výkonnostní indexy a byl rovněž představen 

globální přístup Světového hospodářského fóra k obchodu a dopravě.  

Generální ředitelka evropského spedičního svazu CLECAT Nicolette Van der Jagt byla 

pozvána k vystoupení na téma propojitelnosti a digitalizace. Potvrdila potřebu co nejlepší 

úrovně digitální a fyzické propojitelnosti.  Rovněž se vyžaduje více „společných oken“ (single 

windows) dodatkem ke vzájemnému uznávání různých systémů a lepšímu užití toho, co již 

existuje. Uvítala rovněž úsilí vyčleňovat papírovou dokumentaci a podpořila přechod 
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k digitálnímu systému. Poznamenala též, že nově vznikající digitalizační iniciativa může 

potenciálně poskytnout dopravcům informace o pozemní dopravě a logistice, jež mohou 

využít k posílení svých rolí jakožto globálních integrátorů. Bylo i vysloveno podezření že 

dopravci využívají své pozice v rámci integrovaných logistických skupin k podkopání 

speditérů účtováním zdržného. S odvoláním na nedávný přehled provedený CLECATem 

uvedla, že je evidentní snížení výběru dopravců a snížení konkurence, cen a kvality. Navíc se 

ukazuje snižování spolehlivosti.  Globální systémy více spoléhají na IT, ale mnoho takových 

systémů nemá znalosti, vyžadované kvalitní logistikou. Celkově došla konference k závěru, 

že multimodální propojitelnost a digitální propojitelnost musí jít společně, aby se uvolnil 

potenciál různých druhů dopravy.     

 

KOMBINOVANÁ DOPRAVA 
ROZPAKY SPEDICE NAD PŘÍSTUPY KE ZMĚNÁM SMĚRNICE EU 

Rada dopravy EU schválila v minulých dnech svou vyjednávací pozici (celkový přístup) 

pokud jde o dodatky ke směrnici o kombinované dopravě. Speditérský svazu CLECAT 

vyjádřil zklamání nad výsledky, jako jsou návrhy na opuštění některých důležitých prvků, 

navržených Evropskou komisí, které by dělaly kombinovanou dopravu pro speditéry 

zajímavou.     

Rada vyloučila domácí kombinovanou dopravu z rozsahu platnosti; zavedla tranzitní klauzuli, 

která dává členským státům možnost si vybrat neaplikování podpůrných opatření pro silniční 

část, jež tranzituje jejich území a možnost zavedení kabotáže.   Členské státy jsou oprávněny 

definovat, co činí terminál „nejblíže vhodným“, což by znamenalo další ukončení cíle 

harmonizace.  

CLECAT je znepokojen, že s velmi omezující směrnicí pro silniční část budou logistické 

podniky upouštět od kombinované dopravy ve prospěch silniční nákladní dopravy.    Riziko 

nesouladu a sankcí se stává zřejmým v případě mnoha různých národních pravidel a 

interpretací.  

UDRŽITELNÁ DOPRAVA 

KONFERENCE EU O MULTIMODÁLNÍ UDRŽITELNÉ DOPRAVĚ 

Dopravní generální ředitelství Evropské komise EU DG MOVE organizovalo 17. prosince 

konferenci s názvem „Multimodální udržitelná doprava: jakou roli pro internacionalizaci 

externích nákladů“. Účastníci měli možnost diskutovat z první ruky výsledky studie o 

zatěžování udržitelné dopravní infrastruktury a o internacionalizaci vnějších nákladů 

v dopravě.  Klíčoví experti sdíleli své pohledy na stanovování správné ceny pro dopravu. Byla 

příležitost diskutovat a porozumět externím nákladům ve všech dopravních oborech jakož i do 

jakého rozsahu jsou „země uživatelů“ a „země znečišťovatelů“ zapojeny v EU v různých 

sektorech a jak může být „hrací hřiště“ vybalancováno a jak lépe ovlivňovat dopady vnějších 

nákladů.  Akce byla organizována jako součást Roku multimodality, který dopravní 

komisařka Bulcová vyhlásila pro r. 2018. 

 

CELNÍ VĚCI 
VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ PŘES ROZŠÍŘENÉ VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ 
Rakouské prezidenství Rady dosáhlo prozatímní dohody s Evropským parlamentem o 

opatřeních, která usnadní oběh zboží v rámci EU.  Současný legislativní rámec nedovoluje 

obchodu spoléhat dostatečně na zásadu vzájemného uznávání, když vstupují na nové trhy 

v ostatních zemích EU. Zboží, které je právně komercializováno v jedné zemi EU bývá 

příležitostně odmítán přístup na trh v jiné členské zemi, aniž by byl znám důvod. Důsledkem 

je, že obchod usiluje o přizpůsobení svého zboží různým požadavkům každého národního 

trhu, když je snaha vstoupit na nové trhy – což vede k nezdůvodněným nákladům a zdržením. 

Očekává se, že návrh předpisu zlepší využívání principu vzájemného uznávání. Bude 
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definovat rozsah vzájemného uznávání, zavede deklaraci vzájemného uznávání, stanoví 

mechanismus k řešení problémů, zlepší administrativní spolupráci a poskytne možnost 

finanční podpory EU.  

PRACOVNÍCI 
ÚSILÍ O STEJNÉ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI 

Před rokem dopravní komisařka V. Bulcová společně s Evropským hospodářským a 

sociálním výborem založila „Platformu EU pro změnu“ pro vytváření stejných příležitostí 

v dopravním sektoru.   Nedávná konference „Jak přilákat ženy do dopravního sektoru“ 

udělala inventuru, čeho se zatím dosáhlo: dosud 22 členů se připojilo k Platformě pro změnu, 

pokud jde o ženy v dopravě EU. Mnohé asociace zaměstnavatelů a zaměstnanců EU ze všech 

druhů dopravy jakož i čtyři státy Rakousko, Chorvatsko Španělsko a Švédsko a organizace 

jako španělská agentura Spanish Aviation Safety Agency a Železniční agentura EU ERA nyní 

aktivně podporují Platformu pro zvýšení zaměstnanosti žen v sektoru.  Platforma umožňuje 

zainteresovaným uplatnit jejich specifické iniciativy ve prospěch genderové rovnosti 

v dopravním sektoru a vyměňovat si zkušenosti z praxe. 

Konference dala dohromady 200 účastníků, aby diskutovali o hlavních výzvách, které bráním 

ženám, aby vstupovaly do dopravního sektoru a podílely se na jeho řešeních.  Na podporu 

zainteresovaných v jejich úsilí Komise iniciovala dvě studie, které byly uvedeny na zmíněné 

akci. První měla název „Učinit dopravu EU atraktivní pro budoucí generace. Druhá hodnotí 

opatření podniků směrem ke zvýšení genderové rovnováhy. Celková zprávy bude 

publikována dodatečně.     

RŮZNÉ 

EU POSILUJE OPATŘENÍ PROTI DEZINFORMACÍM 

 Komise předložila akční plán na boj proti dezinformacím 

 Vytvoří systém včasného varování o šířících se dezinformacích – funkční do 
března 2019 

 Posílí expertní týmy a středisko EU pro hybridní hrozby 

 EU podpoří programy na mediální gramotnost 

 Cílem je zabránit šíření dezinformací podněcujících k nenávisti a nedůvěře vůči 
demokracii 

Aby ochránila své demokratické systémy a veřejnou rozpravu a vzhledem k 

nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu v roce 2019 a k četným 

místním volbám, které proběhnou v členských státech do roku 2020, předkládá 

dnes Evropská unie akční plán pro posílení boje proti dezinformacím v Evropě i 

za jejími hranicemi. 

Evropská komise a vysoká představitelka zhodnotily dosavadní pokrok a v návaznosti na výzvu čelných 
evropských představitelů z června 2018chránit demokratické systémy Unie navrhují konkrétní opatření 
k boji proti dezinformacím, mezi která patří zřízení systému včasného varování a sledování toho, jak se 
uplatňuje kodex zásad, k němuž se online platformy zavázaly. Akční plán počítá také se zvýšením 
prostředků vyčleněných na tuto problematiku. 

Vysoká představitelka a místopředsedkyně Komise Federica Mogheriniová uvedla: „Zdravá demokracie se 
opírá o otevřenou, svobodnou a spravedlivou veřejnou diskusi. Naší povinností je chránit tento prostor 
a nedovolit nikomu, aby šířil dezinformace, které podněcují k nenávisti, rozpolcenosti a nedůvěře vůči 
demokracii. Jakožto Evropská unie jsme se rozhodli jednat společně a v rámci evropských hranic i v jejich 
sousedství posilovat naši reakci, propagovat naše zásady a zvyšovat odolnost naší společnosti. To je evropský 
způsob reakce na jednu z hlavních výzev naší doby.“  

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/54866/action-plan-against-disinformation_en
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Andrus Ansip, místopředseda Komise odpovědný za jednotný digitální trh, k tomu dodal: „Musíme být 
jednotní a spojit síly na ochranu našeho demokratického zřízení proti dezinformacím. Byli jsme svědky 
pokusů o vměšování se do voleb a referend, přičemž je podle důkazů hlavním zdrojem těchto kampaní Rusko. 
Jako řešení těchto hrozeb navrhujeme zlepšit koordinaci s členskými státy prostřednictvím systému včasného 
varování, posílit naše týmy pro odhalování dezinformací, zvýšit podporu médií a výzkumných pracovníků a 
požadovat od online platforem, aby dostály svým závazkům. Boj proti dezinformacím vyžaduje kolektivní 
úsilí.“ 

  

Posílení odhalování, reakce a informovanosti 

Akční plán – připravený také v úzké spolupráci s komisařkou pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen 
a mužů Věrou Jourovou, komisařem pro bezpečnostní unii Julianem Kingem a komisařkou pro digitální 
ekonomiku a společnost Marií Gabrielovou – se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti účinného budování 
kapacit EU a posílení spolupráce mezi členskými státy EU: 

 Účinnější odhalování: Pracovní skupiny pro strategickou komunikaci a středisko 

EU pro hybridní hrozby v rámci Evropské služby pro vnější činnost (EEAS), jakož i 

delegace EU v sousedních zemích budou posíleny dalšími specializovanými pracovníky a 

nástroji pro analýzu údajů. Rozpočet ESVČ na strategickou komunikaci zaměřenou na 

potírání dezinformací a zvyšování povědomí o jejich škodlivém vlivu se má víc než 

zdvojnásobit, a to z 1,9 milionu EUR v roce 2018 na 5 milionů EUR v roce 2019. 

Členské státy EU by měly tato opatření doplnit posílením vlastních prostředků na boj 

proti dezinformacím. 

 Koordinovaná reakce: Bude zřízen zvláštní systém včasného varování mezi orgány 

EU a členskými státy s cílem usnadnit sdílení údajů a hodnocení dezinformačních 

kampaní a vydávat varování týkající se dezinformací v reálném čase. Orgány EU a 

členské státy se zaměří také na proaktivní a objektivní komunikaci o hodnotách a 

politikách Unie. 

 Online platformy a odvětví: Signatáři kodexu by měli rychle a účinně plnit závazky 

přijaté v rámci tohoto kodexu a zaměřit se při tom na opatření, která jsou naléhavá pro 

volby do Evropského parlamentu v roce 2019. Mezi ně patří zejména zajištění 

transparentnosti politické reklamy, intenzivnější úsilí o uzavření aktivních falešných 

účtů, označení všech případů nehumánních interakcí (zprávy šířené automaticky 

internetovými „boty“) a spolupráce s ověřovateli faktů a akademickými výzkumnými 

pracovníky s cílem odhalit dezinformační kampaně a zviditelnit a šířit ověřený obsah. 

Komise s pomocí evropské skupiny regulačních orgánů pro audiovizuální mediální 

služby zajistí úzké a průběžné sledování toho, jak jsou závazky plněny. 

 Zlepšování povědomí a zlepšování pozice občanů: Vedle kampaní zaměřených na 

informovanost budou orgány EU a členské státy podporovat mediální gramotnost 

prostřednictvím zvláštních programů. Podpory se dostane vnitrostátním víceoborovým 

týmům nezávislých ověřovatelů faktů a výzkumných pracovníků s cílem odhalit 

dezinformační kampaně a poukázat na ně na sociálních sítích. 
Komise dnes předkládá také zprávu o pokroku, jehož bylo dosaženo v potírání dezinformací online 
od dubna 2018, kdy předložila související sdělení. 

  

KOMISE PŘEDSTAVILA ZPŮSOBY, JAK POSÍLIT ÚLOHU EURA NA 

MEZINÁRODNÍ SCÉNĚ 

             Komise chce posílit mezinárodní roli eura 

 Má lépe odrážet ekonomickou, politickou a finanční váhu eurozóny ve světě 

 Ročně platí EU účet ve výši 300 mld. eur za dovoz energie – je největší dovozce 
energie na světě 

 Byznys v EU obchoduje navzdory své silné pozici často v dolarech, což ho 
vystavuje měnovým a politickým rizikům 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3370_cs.htm
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Komise v souvislosti s nadcházejícím prosincovým zasedáním Evropské rady a 

eurosummitem představila opatření, jež mají zvýšit úlohu eura v měnícím se 

světě. 

Předseda Komise Juncker ve svém projevu o stavu Unie ze září 2018 zdůraznil strategický 

význam eura a potřebu zajistit, aby jednotná měna mohla hrát plnohodnotnou roli 

na mezinárodní scéně. S podporou v podobě nadcházejících rozhodnutí o posílení 

hospodářské a měnové unie, dovršení bankovní unie a pokroku v oblasti unie kapitálových 

trhů musí euro upevnit své postavení ve světě, aby plně odráželo politický, ekonomický a 

finanční význam eurozóny. Proto dnes Komise ve svém sdělení nastiňuje přínosy této posílené 

mezinárodní úlohy eura pro EU a mezinárodní finanční systém a navrhuje iniciativu, s jejíž 

pomocí se toho dosáhne. V rámci tohoto úsilí Komise rovněž přijala doporučení týkající se 

mezinárodní úlohy eura v oblasti energetiky, které podporuje rozsáhlejší používání eura 

v tomto strategickém odvětví. 

Místopředseda Komise odpovědný za euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis k tomu 

uvedl: „Euro je úspěšnou měnou, i když bylo zavedeno poměrně nedávno. Nastal čas, aby se 

daleko více prosadilo na mezinárodní scéně. Euro by mělo odrážet politickou, ekonomickou a 

finanční váhu eurozóny a mělo by podporovat vyvážený mezinárodní politický a ekonomický 

řád založený na pravidlech. Dnešní návrhy jsou začátkem procesu, který může dojít do 

úspěšného konce pouze v případě, že své úsilí spojí orgány EU, členské státy, účastníci trhu a 

další aktéři.“ 

Komisař odpovědný za opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias 

Cañete doplnil: „Unie je s průměrným objemem dovozu ve výši 300 miliard eur ročně 

největším světovým dovozcem energie, přičemž disponuje otevřeným a konkurenceschopným 

vnitřním trhem. Posílení mezinárodní úlohy eura v oblasti energetických investic a obchodu 

pomůže snížit riziko narušení dodávek a podpoří samostatnost evropských podniků. Může 

proto být významným příspěvkem k našemu cíli spočívajícím v zajištění bezpečnosti dodávek 

energie v rámci energetické unie.“ 

Komisař odpovědný za hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre 

Moscovici zdůraznil: „Větší používání eura ve světové ekonomice vytváří významný 

potenciál pro lepší ochranu evropských občanů a podniků před vnějšími otřesy a pro zvýšení 

odolnosti mezinárodního finančního a měnového systému. Pokrok v dokončování 

hospodářské a měnové unie je proto nutný nejen k podpoře růstu a stability v EU, ale je to 

také důležitý projekt, jak posílit evropskou autonomii v globalizovaném světě.“ 

Prosazování mezinárodní úlohy eura je součástí evropského závazku ve prospěch otevřeného 

a multilaterálního světového hospodářství a obchodu založeného na pravidlech. Dochází k 

tomu v době, kdy nedávné celosvětové trendy, vzestup nových hospodářských mocností spolu 

s vývojem nových technologií mohou vést k přechodu na rozmanitější a multipolárnější systém 

několika světových měn. 

EU CHCE OMEZIT PLÝTVÁNÍ POTRAVINAMI. DO ROKU 2030 SE MÁ SNÍŽIT O 

POLOVINU  

V celé EU se každoročně vyhodí 88 tun potravin v hodnotě 143 miliard eur. Dvě třetiny z toho mají na svědomí domácnosti. 

EU to chce změnit a do roku 2030 plánuje snížit plýtvání potravin o polovinu. V roce 2016 proto vznikla platforma EU 

skládající se ze zástupců unijních institucí, členských států a zájmových skupin, která se problematikou plýtvání potravin 

zabývá. Minulý týden se sešla poprvé.  

 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_cs
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Z MEZINÁRODNÍCH DOPRAVNÍCH   A LOGISTICKÝCH 

SVAZŮ 
 

SPEDICE 
Světová asociace spedičních svazů - FIATA 

VÝHLED 2019 PRO MEZINÁRODNÍ SPEDICI A LOGISTIKU 

Pohledem na příští rok se zabýval v minulých dnech prezident FIATA Babar Badat. Již rok 

2018 přinesl řadu změn, jež budou bezpochyby pokračovat. FIATA bude sledovat faktory, jež 

mají dopad na mezinárodní spedici a logistiku a bude pomáhat svým členům kdykoliv to bude 

třeba.  Obchodní válka mezi dvěma největšími ekonomikami světa se stává realitou a jejich 

vzájemný obchod se dostane pod nové celní tarify, hodnocené miliardami dolarů.  

Transpacifické dodavatelské řetězce a obchodní trasy budou čelit velkým výzvám a budou mít 

dopad na náš sektor.  

Půjde též o další kroky do digitální éry.  Naplňují se nové koncepce jako umělá inteligence, 

samořiditelná vozidla, internet věcí, blockchain či „big data“, jež přinášejí pohled na život 

v budoucnosti. Tlačí na tradiční praktiky, aby hodnotili, co užívali v minulosti a co se změní 

pro budoucno. Úkolem FIATA bude informovat členy o technickém vývoji v průmyslu a 

připravovat je na změny. FIATA bude digitalizovat své školicí kurzy; jedním bude „Zavádění 

globálního logistického managementu“. 

FIATA bude pokračovat ve spolupráci s OSN a se Světovou obchodní organizací WTO.  

Závažnost bude mít realizace 17 Udržitelných rozvojových cílů OSN (SDG), pod něž bude 

spadat i udržitelná doprava a logistika.  Mezinárodní námořní organizace dosáhla letos 

dohody ohledně emisí uhlíku, jež míní snížit do roku 2050 na polovinu. FIATA bude plně 

podporovat tuto iniciativu. 

V novém roce bude mnoho dalších faktorů, ovlivňujících náš sektor. Nedávno plánované 

velké investice do dopravní infrastruktury, propojující svět budou mít bezpochyby účinek na 

logistiku zítřka. Stále větší kontejnerové lodě (19.000 TEU a více) a formování námořních 

aliancí ovlivní celkový námořní zbožový trh spolu s revizemi obchodních smluv a dokonce 

obchodních válek. Elektronický obchod bude pokračovat v zavádění nových prvků do 

tradičních postupů v exportu a importu jakož i do celního dohledu. FIATA bude pokračovat 

spolu s celým sektorem na adaptaci těchto změn v obchodním prostředí a pomáhat při 

využívání vznikajících příležitostí.              

 

SILNIČNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU  

ÚSPĚŠNÁ PRVNÍ JÍZDA KAMIONU Z ČÍNY DO EVROPY V SYSTÉMU TIR  
  

 Podle IRU potvrzuje výhody systému pokud jde o náklady, čas a bezpečnost.  První transport 

TIR z Číny do Evropy startoval svou 7.000 km dlouhou cestu na přechodu Khorgos, vstoupil 

do Kazachstanu, projížděl Ruskem a Běloruskem do Polska po 13 dní a prokázal, že jeho 

dodací doba z domu do domu je konkurenční vůči letadlu a železnici. Tato iniciativa je 

společným úsilím IRU a vedoucích světových logistických podniků včetně CEVA Logistics, 

Shanghai Jet-rail International Transportation a Alblas International Logistics. Kamion opustil 

Čínu 13. listopadu 2018 a dorazil bezpečně na místo určení v Polsku bez zdržení nebo celních 

problémů 26. listopadu.  

Generální tajemník IRU Umbertto de Pretto řekl, že tento milník změní hru Číny 

v přeshraniční dopravě. „První jízda TIR je vítězným „win-win-win“ modelem pro dopravu, 

obchod a vlády. Ukazuje, že systém je bezpečný a také vysoce konkurenční pokud jde o 

náklady a doby vůči jiným druhům dopravy, šetřící až 50 % nákladů ve srovnání s letadlem a 
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alespoň deset dní dodací doby v porovnání s dráhou.  Trh je nedočkavý na nový produkt, je 

mnoho zákazníků, čekajících na start pravidelné služby.  Během nadcházejících týdnů dojde 

k přípravě startu pravidelného provozu co možno nejdříve v roce 2019“.  

Klíčovou roli sehrála čínská kancelář podniku Alblas v Ürümqi. Generální ředitel 

nizozemského podniku Jan Alblas komentoval, že historická akce má za sebou roky příprav. 

„Jsme vůbec první dopravní podnik, který realizoval dopravu TIR z Číny do Evropy. Jsme 

jediní z evropských dopravních firem v Číně s mezinárodní dopravní licencí a jsme schopni 

provádět celou přepravu z domu do domu s vlastní dopravní technikou a vlastními řidiči. 

Máme radost z výsledku testu a vidíme prostor pro další optimalizaci relace Čína – Evropa  

k dosažení ideální dopravní doby 10 dní“.  Letos v září Kazachstan a Čína otevřely nový 

hraniční přechod v Khorgosu na podporu dopravy a obchodu mezi západní Čínou a západní 

Evropou – jako součásti čínského projektu „Belt and Road“.  S tímto prvním transportem TIR 

je provoz na tomto koridoru připraven, aby přinášel hospodářský a sociální užitek celému 

regionu.  

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní unie železnic –UIC  

COLPOFER – SPECIÁLNÍ SKUPINA UIC 

Společným úkolem drážních podniků a drážní policie je chránit lidi a majetky před 

kriminálními zásahy a zajišťovat pořádek na drážních zařízeních.  Zvyšující se rozvoj Evropy 

vyžaduje stále více akcí od drážních organizací nad jejich národní zájmy. Znamená to, že 

drážní policie a evropské dráhy musí spolupracovat stále těsněji. Výsledkem bylo, že v roce 

1980  se evropské drážní podniky  a složky drážní policie rozhodly spojit své síly a ustavily 

evropskou asociaci s názvem COLPOFER. S rostoucím projednáváním bezpečnostních témat 

v rámci UIC, se organizace se následně Speciální skupinou UIC.  Od jejího ustavení další 

drážní podniky v Evropě a další složky drážní policie do COLPOFER vstupovaly.  

69. valné shromáždění COLPOFER 22. a 23. listopadu v Ermontu, Francie  
Účastnila se jej bezpečnostní divize UIC, hostitelem byla dráha SNCF a Bezpečnostní 

akademie, sídlící v Ermontu u Paříže. COLPOFER má v současnosti 32 členských organizací 

z 25 evropských zemí.  Během zasedání byl Franco Fiumara z FS SpA znovuzvolen 

předsedou COLPOFERu a Maria-Cristina Fiorentino generální sekretářkou. 

Konference byla zaměřena na téma „oslovení hrozeb: trening speciálních bezpečnostních 

agentů“. Zástupci bezpečnosti SNCF a a francouzských úřadů představili současné činnosti 

kolem bezpečnosti ve Francii.  Živě byla předvedena některá cvičení, zajišťovaná 

bezpečnostní akademií, aplikace bezpečnostních simulátorů či odhalování výbušnin za 

pomoci psů v omezeném prostředí.  Dále se jednalo o krizovém managementu a doporučeních 

pro rok 2019 ● sítích rychlých responderů ● Centru drážní bezpečnosti s online přístupem v r. 

2019 ● dvouletém projektu EU SHERPA  (sdílený a komplexní přístup v evropské drážní 

ochraně).   

V příštím roce proběhne valné shromáždění COLPOFERu 13. a 14. června ve Stockholmu.       

  

 

LETECKÁ DOPRAVA 
Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA  

IATA NALÉHAVĚ  ŽÁDÁ AKCE S OHLEDEM NA NEJISTÝ BREXIT 

IATA požaduje nutné akce od Spojeného Království a od Evropské unie směrem k plánování 

kontingentů pro zajištění leteckých služeb pro případ, že se nedohodne Brexit ((No-deal 

Brexit) a zajištění jistoty ve třech kritických tématech letecké dopravy: 

- Nepřerušeném pokračování v leteckém propojení 

- Rámci pro řízení bezpečnosti a  

- Politikách a procesech potřebných pro efektivní pohraniční management.  
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„Toto jsou nejkritičtější oblasti, protože tu nejsou k dispozici ujednání jako v rámci 

Mezinárodní obchodní organizace pro případ nedohodnutého scénáře Brexitu.  Bez 

jakéhokoliv naplánování kontingentů, průhledného pro letecký sektor, tu je nebezpečí, že 

bude docházet k chaosu pro cestující a přerušování dodavatelských řetězců. S méně než šesti 

měsíci před sebou máme jen o trochu více jistoty, než jsme měli v červnu 2016“ řekl 

Alexandre de Juniac, generální ředitel IATA. Požadavek na naléhavou pozornost záležitostem 

letecké dopravy v rámci Brexitu následuje po vydání studie, podporované IATA, která se týká  

dopadů Spojeného Království (SK) při opouštění Evropské unie  na lety letadel  do SK a 

z něj.  

K letecké propojenosti a uspořádání kontingentů: dokonce i ve scénáři nejlepších případů, kdy 

bude dohodnuta přechodová fáze Brexitu pro období po březnu 2019, zůstává pro letecké 

služby vysoký stupeň nejistoty a rizik. Tzv. „no deal“ nebo „tvrdý“ závěr Brexitu bez dohody 

pro přechodové období může vést ke značnému narušení služeb.  Navíc nedostatek 

průhlednosti, týkající se jakéhokoliv plánování kontingentů pro tento scénář ponechá 

aerolinky zcela ve tmě pokud jde potřebná opatření. „EU a SK mají odpovědnost vůči 

milionům svých občanů, kteří závisí na spolehlivé letecké dopravě.  Cílem by měla být 

komplexní dohoda o leteckých službách, která neustupuje od propojitelnosti dodnes existující. 

Ale s možností tvrdého Brexitu stále na stole v této hře, je nyní podstatné, že úřady civilního 

letectví EU a SK naplánují kontingentní uspořádání k zachování minimální úrovně 

propojitelnosti, což je zásadní pro lidi a pro obchod. To by měl být jeden z nejdůležitějších 

závěrů Brexitu. Musí být zveřejněn kontingentní plán pro lety po březnu, a to rychle“ řekl de 

Juniac.    Neméně závažná je problematika letecké bezpečnosti a efektivního managementu 

pohybu přes hranice.        

 

NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
Baltická a mezinárodní námořní rada – Bimco 

SNAHA ZVEŘEJNIT NA JAŘE DOLOŽKU  O KYBER  BEZPEČNOSTI 

BIMCO vyvíjí doložku pojednávající o rizicích a narušeních kyber bezpečnosti, jež mohou 

ovlivnit schopnost jedné ze smluvních stran plnit své smluvní povinnosti.  Doložku navrhuje 

malý tým pod vedením Ingy Froysa z Klaveness, Oslo a projekt má být dokončen v květnu 

2019.  

Plánování a ochrana jsou klíčové  

Doložka vyžaduje, aby strany měly plány a postupy na ochranu počítačového systému a údajů 

a aby byly schopny rychle a efektivně reagovat na narušení kyber bezpečnosti.  Zmírnění 

účinku kyber bezpečnosti má zásadní důležitost a doložka vyžaduje, aby dotčená strana rychle 

informovala druhou stranu, tak aby mohla přijmout nezbytná protiopatření.  Doložka je 

rovněž určena k užití v širokém spektru smluv.  Takto může doložka pokrývat uspořádání 

s poskytovateli služeb třetích stran, jako jsou brokeři a agenti.    Vzájemná odpovědnost stran 

za škody je omezena částkou, dohodnutou během jednání. Pokud nebude jiná částka uvedena, 

bude aplikována částka 100.000 USD,  

Dvě významné funkce  

První je zvýšit povědomost o kyber rizicích mezi majiteli lodí, pronajímateli a speditéry. 

Druhou je poskytnutí mechanismu pro zajištění, že smluvní strany disponují postupy a 

systémy, aby pomohly na prvním místě minimalizovat rizika narušování a pokud se tak stane, 

zmírnit účinek takových narušení. V prvních etapách vývoje tým navrhovatelů diskutoval, zda 

se má doložka rovněž týkat plateb za podvody. Bylo dohodnuto, že riziko  

narůstajících podvodů bude nejlépe řešit na procedurální úrovni podniky zpřísněním jejich 

interních platebních postupů, vyžadujících ověřování změn v platebních detailech.     
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POUČENÍ  Z CIZÍCH  MALÉRŮ 

 

ÚČETNÍ DVŮR EU S KRITICKÝM POHLEDEM  NA EVROPSKOU POLITIKU 

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

Kritický pohled na modernizaci evropské dopravní infrastruktury věnovali kontroloři 

Evropského účetního dvora. Přitom se sice konstatuje, „že Evropská unie dosáhla při výstavbě 

dopravní infrastruktury a při otevírání společného dopravního trhu pokroku. Zaznamenávají 

však také pokles v investicích do infrastruktury. Ve své 70tistránkové zprávě formulují „šest 

centrálních výzev“ Unii ke zlepšení mobility mezi Černým mořem a Atlantikem. Patří k tomu 

účinné odsouhlasování cílů a priorit k disponibilním zdrojům, účinné nástroje a zajištění 

prosazování cílů EU v členských státech, jakož i efektivní plánování, větší dohled nad stavem 

a koncentraci na projekty, které zajišťují „EU nejvyšší přidanou hodnotu“.  
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