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AKTUÁLNĚ  Z  EVROPSKÉ UNIE 
 

 POLITIKA 
KOMISE  VÍTÁ ZELENOU STARTU  OBCHODNÍM JEDNÁNÍM S AUSTRÁLIÍ  A 

NOVÝM ZÉLANDEM 

Rada EU schválila jednací směrnici pro dohodu o volném obchodu s Austrálií a Novým 

Zélandem. Přípravy, jež zahrnovaly posouzení dopadů obou dohod, byly dokončeny a 

formální jednání mohou začít.  Prezident Evropské komise J.C.Juncker řekl: „Tyto dohody 

budou stavět na nedávných úspěšných dohodách s Kanadou, Japonskem, Singapurem, 

Vietnamem jakož i s Mexikem, vedoucích  k otevírání světového obchodu. Otevřený obchod 

musí jít ruku v ruce s otevíráním obchodní politiky. Proto také Komise zveřejnila návrh 

jednacího mandátu s Austrálií a Novým Zélandem, kde se navrhuje zahájit tato jednání. 

Jednání budou probíhat za největší průhlednosti  a očekáváme, že členské státy tuto  vysokou 

úroveň průhlednosti zachovají. Austrálie a Nový Zéland jsou důležitými spojenci.  I přes 

vzdálenost obchod mezi EU a těmito dvěma zeměmi je prakticky stejný jako s Mexikem nebo 

s Kanadou.   První kolo formálních jednání by mělo proběhnout během léta v Bruselu.   

 

SUMMIT EU – ČÍNA: PROHLOUBENÍ STRATEGICKÉHO GLOBÁLNÍHO 

PARTNERSTVÍ  PRO DOPRAVU 

Na třetím setkání Platformy propojitelnosti EU-ČÍNA, kterému předsedala dopravní 

komisařka Violeta Bulcová, obě strany potvrdily svůj zájem na dopravní propojitelnosti na 

základě příslušných politických priorit, udržitelnosti  pravidlech trhu  a mezinárodní 

spolupráce. Zejména šlo o následující:  

- Politickou spolupráci založenou na rámci Trans-evropské dopravní sítě  (TEN-T) a 

Iniciativě Belt and Road, zahrnující příslušné třetí země  mezi EU a Čínou  

- Spolupráci na dopravní dekarbonizaci a digitalizaci, včetně mezinárodního fóra jako je 

Mezinárodní  organizace civilního letectví  (ICAO) a Mezinárodní  námořní 

organizace  (IMO) 

- Spolupráci na investičních projektech, založených na kritériích  udržitelnosti,  

průhlednosti a hrací úrovni  pro investice  do dopravy mezi EU a Čínou.  

Přílohou zápisu o jednání  je seznam  evropských infrastrukturních projektů, uvedených na 

Platformě propojitelnosti EU-Čína.  

 

SILNIČNÍ DOPRAVA 

BRUSEL ŽÁDÁ DÁNSKO O ZMĚNU OHLEDNĚ PARKOVIŠŤ KAMIONŮ 

Evropská komise EU požaduje od vlády Dánska, aby změnila situaci, kdy parkovací doby pro 

nákladní auta na státních odstavných stáních jsou omezeny na maximálních 25 hodin.  

Časové omezení, stojí v požadavku, postihují především vozidla zahraničních podniků a 

vyvolávají diskriminaci na základě státní příslušnosti. To smlouvy o EU zakazují. Vlivem 

časového omezení by nemohli řidiči dodržovat předpisy o dobách jízdy a odpočinku, což by 

mělo vliv na bezpečnost v silniční dopravě. Požadavek Bruselu vůči Dánsku je prvním 

stupněm vytýkacího řízení pro porušení smluv o EU.  Vláda v Kodani má nyní čas dva měsíce 

na vyřízení námitek Evropské komise. Pokud se tak nestane, může Brusel využít druhého 

stupně vytýkacího řízení.  
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EVROPSKÁ KOMISE ZVEŘEJNILA KONEČNÉ POSOUZENÍ DIALOGU SE 

SPOLEČNOSTÍ VOLKSWAGEN 

 

Evropská komise a vnitrostátní orgány pro ochranu spotřebitele 
v EU 17. července 2018 zveřejnily závěry týkající se svolání 8,5 

milionu automobilů v Unii, ke kterému skupina Volkswagen 
přistoupila po skandálu „Dieselgate“. 

Je vítána snaha skupiny VW vybudovat důvěru díky svolávání a výraznému zlepšení 

informací poskytovaných spotřebitelům. Míra oprav nyní dosahuje 80 % a skupina se 

zavázala, že bude nadále poskytovat bezplatné aktualizace a související faktickou záruku při 

řešení problémů, které nastanou po aktualizaci, a to až do konce roku 2020. Komise a orgány 

na ochranu spotřebitele však litují, že společnost nemohla v případě problémů po opravě 

poskytnout úplnou a jednoznačnou záruku. 

Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů, k tomu 

uvedla: „Snažili jsme se, aby byl VW aktivnější vůči spotřebitelům v EU, jichž se skandál 

„Dieselgate“ dotkl. Společnost VW splnila akční plán, který mi přislíbila, ale to bylo všechno. 

Znovu se tak ukazuje, že je zapotřebí zajistit přísnější pravidla pro nápravu v jednotlivých 

případech v EU, včetně hromadných žalob.“ 

Evropská komise a orgány pro ochranu spotřebitele se ve svých závěrech shodují v tom, 

že opatření podniknutá společností Volkswagen doposud vedla k pozitivnímu vývoji, pokud 

jde o dostupné on-line informace, např. podrobné otázky a odpovědi a videoklipy o důvodech 

pro aktualizaci a způsobu, jak ji získat, a opatření pro budování důvěry. Na druhé straně 

společnost Volkswagen neposkytla úplnou a jasnou záruku, že aktualizace nemá vliv 

na výkonnost osobních automobilů, a odmítla zjednodušit podmínky přístupu k opatření pro 

budování důvěry. Skupina VW se zavázala reagovat na všechny případné stížnosti 

spotřebitelů po opravě. Pokud mají dotčení spotřebitelé jakékoli problémy spojené s 

aktualizací, ať se obrátí na své místní prodejce. V případě, že jim nebude poskytnuta pomoc, 

měli by podat formální stížnost u vnitrostátních kontaktních míst společnosti Volkswagen pro 

svolávání a informovat o tom svou vnitrostátní spotřebitelskou organizaci(link is external). 

Další kroky 

Uzavření této koordinované akce na úrovni EU nevylučuje další opatření ze strany 

donucovacích orgánů na úrovni vnitrostátní, v závislosti na místních okolnostech. 

Souvislosti 
Po skandálu „Dieselgate“ poskytl Volkswagen v září 2016 komisařce Jourové akční plán pro 

celou EU, který měl zajistit, že budou dotčená auta v Unii opravena, spotřebitelé budou řádně 

informováni a tento proces jim nezpůsobí žádné nepříjemnosti. Jelikož v červnu 2017 

probíhal postup oprav stále pomalu, přišla společnost Volkswagen navíc s tzv. opatřeními pro 

budování důvěry, prostřednictvím kterých přislíbila vyřešit problémy, které vyvstanou po 

opravě, do konce roku 2018. Faktická záruka týkající se opatření pro budování důvěry je 

omezena na 11 částí motoru. 

V září 2017 požádaly vnitrostátní orgány pro ochranu spotřebitele pod vedením nizozemského 

orgánu (ACM) a Evropské komise společnost Volkswagen, aby vyvinula další úsilí. Dnešní 

zpráva přináší přehled výsledků akcí uskutečněných společností Volkswagen v návaznosti 

na tuto žádost. 

Nařízením EU o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele vznikla celoevropská síť pro 

vymáhání spotřebitelských práv, která propojuje úřady pro ochranu spotřebitele v 

jednotlivých členských státech. Díky tomuto rámci se může v případě přeshraničního porušení 

pravidel EU v oblasti ochrany spotřebitelů obrátit vnitrostátní orgán jednoho státu EU na svůj 

protějšek v jiném státě EU a požádat jej, aby zasáhl. 

http://www.beuc.eu/beuc-network/our-members
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3102_cs.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R2006&from=cs
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Spolupráce platí pro spotřebitelská pravidla týkající se různých oblastí, například směrnice o 

nekalých obchodních praktikách, směrnice o právech spotřebitelů nebo směrnice o prodeji 

spotřebního zboží a zárukách. V rámci spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele úřady 

pravidelně vyhodnocují otázky, které jsou z pohledu ochrany spotřebitele na jednotném trhu 

věcí společného zájmu, a koordinují svoji činnost v oblasti dozoru nad trhem a případná 

opatření k vymáhání práva. Výměnu informací mezi úřady a jejich koordinaci má na starosti 

Komise. 

Obecněji řečeno, pokud výrobce automobilů poruší pravidla EU pro schvalování typu, 

členský stát, který typ vozidla schválil, musí udělat dvě věci: nařídit nápravná opatření, jako 

je svolání vozidel, aby se zajistilo, že všechna dotčená vozidla budou uvedena do souladu 

s právními předpisy, a uložit výrobci automobilů účinné, přiměřené a odrazující sankce. 

Komise pravidelně zveřejňuje přehledovou zprávu o pokroku při stahování z oběhu v oblasti 

emisí NOx. Velmi podrobně sleduje, jak členské státy vymáhají dodržování těchto pravidel, a 

zahájila již řadu řízení o nesplnění povinnosti, mimo jiné proti Německu, Lucembursku, 

Španělsku a Spojenému království, týkajících se skupiny Volkswagen. 

Komise rovněž dala podnět k zásadní revizi pravidel EU pro schvalování typu. V důsledku 

toho bude Komise od září 2020 moci nařídit stažení vozidel z oběhu v celé EU a ukládat 

správní sankce výrobcům nebo technickým službám až do výše 30 000 EUR za každé vozidlo 

neodpovídající požadavkům EU. 

 

                                           LETECKÁ DOPRAVA  
WTO ZAMÍTLA US- STÍŽNOSTI NA PODPORY EU  PRO AIRBUS 
Americká stížnost  se týkala  okolnosti, že  podpora EU je údajně jasně zakázána  pravidly 

WTO – Světové obchodní organizace.  Komisař EU Malmström řekl: Odvolací  orgán WTO 

odmítl americké námitky, že podpora EU poškozuje prodeje Boeinga. EU je totiž  zcela 

v souladu s podmínkami  WTO  pro tyto záležitosti. WTO jistě také hodlá posoudit velké 

podpory Boeingu ze strany vlády USA. První americká stížnost již byla v roce 2004  proti 

podpoře Airbusu ze strany Francie, Německa, Španělska a Spojeného Království, týkající se  

vývoje a sériové výroby velkých civilních letadel.  EU vyvolala v r. 2005 paralelní případ 

americké vládní podpory letadlům Boeing. Nynější odvolací orgán WTO je rovněž nejvyšším 

soudem v rámci této světové organizace.                 

NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
EK SCHVÁLILA PRODEJ REJDAŘSTVÍ SKANDLINES  TROJICI kUPUJÍCÍCH  

Evropská komise schválila na základě pravidel EU o fúzích získání rejdařství Scandlines 

z Dánska kupujícícmi First State Investments International Limited (FSI) z Austrálie, 3i 

Group plc a Hermes Investment Management Group (Hermes), obě ze Spojeného Království.    

Skandlines zajišťuje trajektové služby pro cestující a pro zboží na dvou krátkých trasách   

mezi Německem a Dánskem.  3iGroup  je mezinárodní investor a mezinárodní manažer, 

zaměřený na infrastrukturní investice.  FSI je divizí řízení majetku v Commonwealth Bank of 

Australia.  Hermes je investiční manažer specializovaný na vývoj zakázkových a 

diverzifikovaných soukromých majetků a infrastrukturních portfolií.  Evropská komise 

konstatovala, že navržená akvizice   nevyvolá obavy ohledně konkurence, protože na trhu má 

pouze omezený dopad.  Transakce byla ověřena na základě zjednodušené procedury o fůzích.  

 

KOMBINOVANÁ DOPRAVA 
K REVIZI SMĚRNICE EU O KOMBINOVANÉ DOPRAVĚ 

Chystané hlasování  dopravního výboru Evropského parlamentu má být postaveno na zprávě 

europoslankyně Daniely Aiuto. Speditérský Clecat shledává, že návrh této zprávy je velmi 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:cs:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:149:0022:0039:cs:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0044&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0044&from=CS
https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_cs.htm
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pozitivním dokumentem, který posiluje silný návrh Evropské komise  na modernizaci 

právního rámce pro kombinovanou dopravu. Zejména o ustanovení o vzdálenostních limitech 

přinášejí nezbytnou pružnost ke stimulování kombinované dopravy. Proto zpravodajskou 

zprávu podporujeme  a žádáme členy EP, aby ji podpořili. 

Mezi dodatky, předanými členů výboru, je značné množství, které je Clecat schopen podpořit, 

zejména těch, jež se týkají digitalizace, administrativního zjednodušení a ustanovení o 

podpůrných  opatřeních pro provoz a infrastrukturu kombinované dopravy.  

Na druhé straně žádáme europoslance,  aby odmítli dodatky, jež narušují společný trh a menší 

stimulaci kombinované dopravy jako efektivní logistické alternativy, zejména těch, jež se 

budou týkat pravidel pro vysílání zaměstnanců kombinované dopravy, těch, která se zbaví 

výjimek pro kabotáž  a těch, která odmítají podporu  kombinované dopravě v operacích, 

tranzitujících členskými státy.  

Clecat věří, že europoslanci vezmou tato stanoviska v úvahu, aby zajistili pozitivní právní 

rámec, jenž učiní kombinovanou dopravu atraktivní alternativou pro efektivní logistiku 

v Evropě. 
 

RŮZNÉ 

LETNÍ HOSPODÁŘSKÁ PROGNÓZA 2018: PRO ČR PŘEPOKLÁDÁ KOMISE PRO 

2018 RŮST 3 %, V ROCE 2019 PAK 2,9 % 

 

 Komise vydala letní hospodářskou prognózu na 2018 a 2019 

 Letos očekává v eurozóně i v celé EU růst HDP 2,1 % a v roce 2019 pak 2 % 

 Inflace 2018 v EU: 1,9 %, v eurozóně: 1,7 % 

 Pro ČR přepokládá Komise pro 2018 růst 3 %, v roce 2019 pak 2,9 % 

 Inflaci v ČR očekává 2,1 % letos a 2 % v roce 2019 

 Růst by měl být silný i v letech 2018 a 2019, přičemž letos by to mělo být 2,1 % a pro 

příští rok se očekává růst 2 %, a to jak v rámci EU, tak v eurozóně. 

Nicméně po pěti po sobě jdoucích čtvrtletích intenzivního růstu ubrala hospodářská dynamika 

v první polovině roku 2018 na síle a v současné době vykazuje o 0,2 procentního bodu méně 

v rámci EU i v eurozóně, než se předpokládalo na jaře. 

Tempo růstu by podle očekávání mělo být o něco rychlejší v druhé polovině tohoto roku, 

neboť situace na trhu práce se zlepšuje, zadluženost domácností klesá, důvěra spotřebitelů 

zůstává vysoká a měnová politika tento trend stále podporuje. 

Místopředseda Evropské komise pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis, který je 

rovněž odpovědný za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, k tomu 

uvedl: „Evropská hospodářská aktivita zůstává s prognózou růstu HDP pro tento rok na 

úrovni 2,1 % v eurozóně a v EU-28 stabilní. Nicméně revize růstu HDP směrem dolů 

od května ukazuje, že nepříznivé vnější prostředí, jako je rostoucí napětí v oblasti obchodu 

s USA, může oslabit důvěru a negativně ovlivnit hospodářský růst. Rostoucí vnější rizika jsou 

jen další připomínkou, že je třeba posílit odolnost našich jednotlivých ekonomik a eurozóny 

jako celku.“ 

Eurokomisař pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla Pierre Moscovici řekl: „Růst 

v Evropě by si měl zachovat odolnost, neboť měnová politika je stále akomodativní 

a nezaměstnanost nadále klesá. Mírná revize směrem dolů ve srovnání se situací na jaře 

https://ec.europa.eu/info/files/summer-2018-economic-forecast-czech-republic_cs
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odráží dopad napětí v oblasti obchodu a politické nejistoty na důvěru, jakož i růst cen 

energie. Naše prognóza počítá s pokračujícím růstem v letech 2018 a 2019, ačkoli další 

posilování protekcionistických opatření je jasným rizikem. Obchodní války nemají vítěze, ale 

pouze oběti.“ 

Základy zůstávají pevné, ale růst bude mírnější 

Základní podmínky pro trvalý hospodářský růst v EU i v eurozóně jsou nadále zachovány. 

Mírnější růst je částečně způsoben dočasnými faktory, avšak rostoucí napětí v obchodních 

vztazích, vyšší ceny ropy a politická nejistota v některých členských státech mohly rovněž 

sehrát svou roli. 

V celosvětovém měřítku je růst nadále solidní, avšak prohlubují se rozdíly mezi jednotlivými 

zeměmi a regiony. 

Kvůli cenám energií se předpovídá vyšší inflace 

V důsledku cen ropy, které se od jara zvyšují, se nyní předpokládá, že inflace letos v EU 

dosáhne v průměru 1,9 % a v eurozóně 1,7 %. To od jara představuje nárůst o 0,2 procentního 

bodu jak v EU, tak v eurozóně. Prognóza na rok 2019 počítá v eurozóně se zvýšením o 0,1 

procentního bodu na 1,7 %, ale pro EU zůstává beze změny na úrovni 1,8 %. 

Prognózu mohou ovlivnit značná rizika zpomalení růstu 

ÚŘAD EVROPSKÉHO VEŘEJNÉHO ŽALOBCE: NIZOZEMSKO SE STÁVÁ 21. 

ZEMÍ, KTERÁ SE PŘIPOJUJE KE SPOLEČNÉMU ÚSILÍ CHRÁNIT ROZPOČET 

EU PŘED PODVODY 

 

Komise  potvrdila, že Nizozemsko se jako 21. členský stát EU připojuje k Úřadu 

evropského veřejného žalobce (EPPO), jenž bude hrát klíčovou úlohu v potírání trestné 

činnosti ohrožující rozpočet EU, jako jsou podvody, korupce, praní peněz či závažné 

přeshraniční podvody s DPH, které přesahují 10 milionů eur. 

Úřad začne fungovat do konce roku 2020, a to ve všech zúčastněných členských státech. 

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová uvedla: „Zločin 

nezná hranic, a proto se mu musíme postavit společně. Ráda bych dnes přivítala Nizozemsko 

jako nového člena Úřadu evropského veřejného žalobce. Čím více zemí Unie se přidá, tím 

větší bude dosah tohoto úřadu a tím více peněz lze získat zpět. Chtěla bych tedy vyzvat 

všechny zbývající členské státy, aby se do této důležité sítě pro boj proti podvodům a korupci 

také zapojily. Pomůže nám to zaručit, že každý cent z rozpočtu Unie bude vynaložen ve 

prospěch občanů.“ 

Členské státy, které se pro účast na činnosti Úřadu evropského veřejného žalobce dosud 

nerozhodly, tak mohou učinit, budou-li si to přát, kdykoliv po přijetí příslušného 

nařízení. Malta oznámila dne 14. června 2018 svůj záměr zapojit se. Komise posuzuje její 

žádost postupem stanoveným v článku 331 Smlouvy o fungování Evropské unie a již brzy by 

o ní měla rozhodnout. K Úřadu evropského veřejného žalobce se již připojily tyto země EU: 

Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Kypr, 

Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, 

Slovensko, Slovinsko a Španělsko. 

 

ÚSPĚŠNÉ ROZHOVORY EU A JAPONSKA 
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EU a Japonsko úspěšně završily rozhovory ohledně tzv. rozhodnutí o odpovídající 

ochraně. Dohodly se na vzájemném uznávání svých systémů ochrany údajů, díky čemuž 

budou moci údaje mezi EU a Japonskem bezpečně proudit. 

Každá strana nyní zahájí příslušné vnitřní postupy pro přijetí svého rozhodnutí o odpovídající 

ochraně. Pro EU to znamená obdržení stanoviska Evropského sboru pro ochranu osobních 

údajů a kladné stanovisko od výboru složeného ze zástupců členských států EU. Po ukončení 

tohoto postupu Komise přijme rozhodnutí o odpovídající ochraně týkající se Japonska. 

Evropská komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů 

Věra Jourová uvedla: „Japonsko a EU již jsou strategickými partnery. Data jsou hybnou 

silou globálního hospodářství a tato dohoda umožní jejich bezpečný pohyb mezi námi, z čehož 

budou profitovat jak naši občané, tak naše ekonomiky. Současně znovu potvrzujeme své 

odhodlání naplňovat společné hodnoty týkající se ochrany osobních údajů. Jsem proto pevně 

přesvědčena, že díky této spolupráci můžeme utvářet globální normy ochrany údajů a 

společně udávat směr v této důležité oblasti.“ 

Díky tomuto vzájemnému uznání odpovídající ochrany vznikne největší prostor bezpečného 

předávání údajů na světě, ve kterém je nastavena vysoká úroveň ochrany osobních údajů. 

Osobní údaje Evropanů tak budou i v případech, kdy jsou předávány do Japonska, pečlivě 

chráněny v souladu s normami EU v oblasti ochrany soukromí. Toto ujednání bude rovněž 

doplňovat dohodu o hospodářském partnerství mezi EU a Japonskem. Z neomezeného 

pohybu údajů s tímto klíčovým obchodním partnerem budou mít prospěch i evropské 

podniky, které získají zvýhodněný přístup ke 127 milionům japonských spotřebitelů. Touto 

dohodou EU a Japonsko potvrzují, že v digitální éře jde usnadňování mezinárodního obchodu 

ruku v ruce s prosazováním přísných norem na ochranu soukromí. Podle obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů představuje rozhodnutí o odpovídající ochraně nejjednodušší 

způsob, jak zajistit bezpečné a stabilní toky údajů. 

Hlavní prvky rozhodnutí o odpovídající ochraně 

Dnešní dohoda předpokládá, že EU a Japonsko si budou vzájemně uznávat rovnocennou 

úroveň ochrany údajů. Dohoda se bude po svém přijetí týkat osobních údajů vyměňovaných 

pro komerční účely, ale také osobních údajů vyměňovaných pro účely vymáhání práva mezi 

evropskými a japonskými orgány. Při všech těchto výměnách bude zajištěna vysoká úroveň 

ochrany údajů. 

Dříve než Komise formálně přijme své rozhodnutí o odpovídající ochraně, zavede Japonsko 

následující záruky na ochranu osobních údajů občanů EU, ke kterým se v zájmu splnění 

evropských norem zavázalo: 

 soubor pravidel, která poskytují občanům EU, jejichž osobní údaje jsou předávány 

do Japonska, dodatečné záruky, jež pomohou překlenout několik rozdílů mezi oběma 

systémy ochrany údajů. Tyto záruky posílí například ochranu citlivých údajů, podmínky pro 

další předávání údajů EU z Japonska do jiné třetí země či výkon individuálních práv 

na přístup k osobním údajům a na jejich opravu. Tato pravidla budou pro japonské 

společnosti dovážející údaje z EU závazná a bude je možné vymáhat u japonského 

nezávislého orgánu pro ochranu údajů a u soudů, 

 mechanismus pro vyřizování stížností s cílem prošetřovat a řešit stížnosti Evropanů 

ohledně přístupu japonských orgánů k jejich údajům. Tento nový mechanismus bude 

spravovat a dozorovat japonský nezávislý orgán pro ochranu údajů. 

 

Z MEZINÁRODNÍCH DOPRAVNÍCH   A LOGISTICKÝCH  SVAZŮ 
 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/enforcement-and-sanctions/enforcement/what-european-data-protection-board-edpb_cs
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations/enforcement-and-sanctions/enforcement/what-european-data-protection-board-edpb_cs
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4526_cs.htm
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LOGISTIKA 
Evropská logistická asociace – ELA  

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE O SUROVINÁCH EUMICON 2018 VE VÍDNI 

ELA informuje o této akci, kterou podporuje a která proběhne ve dnech 26.-a 28. září.  Uvádí, 

že technická revoluce přinese v nadcházejících dekádách řadu nových produktů a inovativních 

služeb. Tento vývoj ovlivní také zhodnocování surovin a ovlivní navazující sektory. Proto  

evropská  surovinová iniciativa EUMICON  v partnerství se spolkovým ministerstvem pro 

udržitelnost a turistiku Rakouské republiky v rámci rakouského prezidentství v Radě Evropy 

EU  uspořádá  letos na podzim surovinovou konferenci ve Vídni.    

Konference počítá s účastí odpovědných pracovníků z hospodářství, vědy a surovinové 

politiky, jakož i z oblastí těžby a zpracování surovin.  Jazyky konference jsou němčina a 

angličtina se simultáním tlumočením. Součástí konference jsou odborné exkurze a rámcový 

společenský program. 

Při přípravě konference EUMICON došlo v Radě Evropy EU k iniciativě  získat  konkrétní 

odpovědi a definovat řešení pro posílení zhodnocovacích řetězců na bázi surovin  „Made in 

Europe“Jde  zejména o následující:  

- jaké technologie a procesy   budou utvářet naši budoucnost?  

- Jak můžeme pro tyto technologie budoucnosti zajistit „know – how“? 

- Jakou roli budou hrát minerální suroviny a inteligentní materiály?  

- Jaké politické, hospodářské a vědecké předpoklady se musí k tomu vyvinout? 

EUMICON (Evropská konfederace minerálních zdrojů) je síťovou platformou pro strategické 

diskusní procesy a transfery technologie kolem tématu minerální suroviny. Platforma spojuje 

veřejná  místa a instituce, národní a mezinárodní zájmové svazy, průmysl minerálních surovin 

jakož i vědu a výzkum. Další informace o konfederaci a  o její vídeňské konferenci jsou na 

http://www.eumicon.com/ 

  

SPEDICE 
Evropská asociace  spedičních svazů -  CLECAT 

WORKSHOP CLECATU: AKČNÍ PLÁN PRO DPH   

26. července organizoval CLECAT  workshop pro své členy o akčním plánu pro DPH v EU.  

Akční plán je přípravou na vytvoření společné oblasti EU DPH. Oblast DPH by měla podpořit 

hlubší a férovější společný trh a pomoci pracovním místům, růstu, investicím a konkurenční 

schopnosti.  Společný systém DPH je základním prvkem evropského společného trhu. Je to 

hlavní a rostoucí zdroj příjmů v EU, který přinesl  skoro 1 trilion eur v roce 2014, což 

odpovídá 7 % z HDP EU. Jako široce pojatá spotřební daň má být jednou  z nejvíce 

rostoucích forem  zdanění. Avšak systém DPH nebyl schopen držet krok s výzvami nynější 

globální, digitální a mobilní ekonomiky. Současný systém DPH, jenž byl zamýšlen jako 

přechodný systém, je roztříštěný a složitý  pro rostoucí počet přeshraniční obchodních operací 

a ponechává otevřené dveře podvodům.  Proto EU pracuje od prosince 2016 na akčním plánu 

DPH.  

Členové CLECAT, speditéři a poskytovatelé celních služeb hrají  pro DPH v Evropě 

významnou roli. Zajišťují správný výběr DPH při importech – zajišťováním přes 80 % ze 

všech importních deklarací v Evropě. Hrají rovněž důležitou roli v obchodě v rámci EU když 

často konají jako daňoví zástupci a poskytují rady a další služby pro své zákazníky – 

exportéry a importéry zboží. A protože speditéři a poskytovatelé celních služeb  fungují 

v mezinárodním prostředí, dobře fungující a jasná pravidla a postupy o DPH  mají  pro ně 

zásadní důležitost.     

Během workshopu experti z celé Evropy studovali a diskutovali poslední návrhy do série 

základních principů a klíčových reforem  pro oblast  DPH v Evropské unii. Experti 

http://www.eumicon.com/
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konstatovali, že  jsou zřejmou cestu vpřed a  vytvářejí férové obchodní prostředí. Nicméně 

také pochybovali, zda navržený systém je skutečně jednodušší, zejména pro malé podniky. 

Některé nové koncepce vyžadují zjednodušení  a větší snadnost, ovšem s výjimkou e-služeb 

s novými nástroji nejsou ještě zkušenosti. Je také otázkou,  zda navržený časový plán  pro 

zavedení v členských zemích je reálný: navržené aplikace, komunikace a  školní budou 

vyžadovat více času.      

SILNIČNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU 

VIETNAM JE NA CESTĚ DO SYSTÉMU TIR 

IRU a vietnamská celní správa  dohodly společný plán akcí na podporu přístupu Vietnamu 

k Úmluvě TIR. Akční plán, dohodnutý v Hanoji, zahrnuje například ustavování workshopů o  

systému TIR pro všechny zainteresované vietnamské strany – kromě jiných praktických 

kroků.  

Intermodální, osvědčený, vyzkoušený a nákladově efektivní TIR může podpořit v 

jihovýchodní Asii   pozvednout široce regionální politiku a zlepšit hospodářský rozvoj.  TIT 

dobře funguje v zemích rozvinutých i rozvojových jako ž i v zemích bez moří, což je 

podstatné i pro tento  různorodý region.   

Čínský rozjezd  ystému TIR a nadcházející přístup Vietnamu k Úmluvě pomohou nastartovat 

zlepšený tok zboží mezi oběma zeměmi, zejména na hranicích. 

Během setkání s dopravními úřady a se soukromým sektorem byla neexistence společného 

garančního mechanizmu v jihovýchodní Asii uváděna jako kámen úrazu, který obrací 

pozornost na TIR jako na zřejmé řešení.  

Setkání v těchto týdnech pokračují v dlouhodobé spolupráci s důležitým milníkem, 

dosaženým loni, kdy IRU a viewtnamské clo podepsaly dohodu, která  následně připravila  

nynější  akční plán.  

Náměstkyně ministra financí paní Vu Thi Mai informovala IRU o vietnamské politice 

usnadňování obchodu  a uvítala současný plán. Ocenila spolupráci s IRU a požádala ji o 

sdílení informací, což umožní vietnamské vládě přijmout co nejdříve konečné rozhodnutí o 

přístupu k TIR.      

 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
Evropská organizace soukromé žel. nákladní dopravy – FERRMED 

FERRMED VARUJE EU: AMBICE S  DRÁŽNÍ HARMONIZACÍ  JSOU NEREÁLNÉ 

Drážní harmonizační ambice hodlá výrazně zlepšit interoperabilitu na drážních sítích mezi 

členskými státy s hlavními drážními nákladními koridory, jež budou tvořit základ evropské 

sítě a byly plně v provozu do roku 2030. Představuje to  50.000 km drážních tratí  a na prvním 

setkání pracovní skupiny FERRMEDu  na konci července vyslovili zástupci soukromých drah   

varování, že tuto ambici bude nemožné realizovat za současných podmínek, zejména ve světle 

konečného termínu dle EU do roku 2030.  

Proč FERRMED vidí plán jako nereálný? 

FERRMED již vypracoval obsáhlou studii, hodnotící ambici EU. Hlavní poradce prezidenta 

Valentí Ambrós  řekl, že zatímco se harmonizace  široce diskutovala, velice málo se udělalo, 

aby byla možná.  „Organizovali jsme mnoho konferencí, kde harmonizaci diskutovalo mnoho 

lidí, ale zjistili jsme, že konference samotné situaci nezmění. Přiblížili jsme se tedy trhu a 

analyzovali jsme co a kde je nejvíce zapotřebí. Definovali jsme hlavní úzká hrdla a provedli 

analýzu náklady-užitek.  

Jak chce pracovní skupina FERRMED pomoci? 

Dosavadní nedostatek akcí, kombinovaný se zaměřením plánů EU vedl pracovní skupinu  
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k závěru, že dosažení plné interoperability na 50.000 evropské drážní sítě do roku 2030 je 

nemožné. Místo toho organizace navrhuje mnohem reálnější alternativu. Navrhuje se 

identifikovat menší část sítě o rozsahu kolem 15.000 km tratí, které zahrnou několik 

hospodářsky nejsilnějších států. Předpokládá se, že tato oblast zahrne kolem 60 % nákladní 

přepravy na hlavní síti, což bude  testovací pole pro inovace.  Organizace rovněž navrhuje 

soubor ambiciózních standardů, jež by se postupně uplatňovaly a měly značný dopad na 

efektivnost a náklady provozování drážních služeb na síti.   

 

LETECKÁ DOPRAVA 
Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA  

IATA: ŘÍZENÍ EVROPSKÉ LETECKÉ  PŘEPRAVY SE MUSÍ ZLPŠIT 

IATA uvádí ve svém stanovisku, že jsou zapotřebí naléhavá řešení od vlád a od Poskytovatelů 

leteckých navigačních služeb (ANSP) ve věci narůstajících zdržení cestujících v Evropě.  

IATA žádá vlády a ANSP, aby se zabývaly zdrženími podle  ATM (Air Traffic Management). 

Podle údajů organizace Eurocontrol v první polovině roku 2018  představovala zdržení za den 

47.000 minut, což je zvýšení na 133 %  stejného  období v roce 2017.  Ve svém komentáři 

k údajům generální ředitel  IATA Alexandre de Juniac řekl, že i když nelze současné 

problémy  vyřešit ihned,  tato situace se v roce   2019 nemůže opakovat. Řekl: V Evropě jsme 

v letní sezóně. Cestující chtějí přijet na  své dovolené včas.  A mnoho jich bude zklamáno  

kvůli leteckým zpožděním. Dopad zdržení ATC se dotýká hospodářství. V době, kdy 

konkurenční schopnost Evropy naléhavě potřebuje zlepšení  je zvětšování  zpoždění zcela 

nepřijatelné.  Cestující jsou zhnuseni. Změna musí začít hned.  

Zpoždění jsou obvykle  způsobena nedostatky v pracovnících a v kapacitách, když zpoždění 

kvůli počasí a věci jako stávky mají také svůj vliv. ANSP řídí letový prostor každého státu a 

za jeho službu se platí.  

K řešení problému IATA  připravila plán o čtyřech bodech: 

- Modernizovat infrastrukturu a zajistit zavedení Společného evropského nebe (výzkum 

ATM/SESAR) 

- Změnit zastaralé pracovní praktiky 

- Požadovat od evropských síťových manažerů aby plánovali sítě podle cestujících 

- Zajistit aby ANSP byli řádně penalizování. 

IATA říká, že ANSP nedělají správné investice. „Musíme dělat na pokroku, ale zpoždění jsou 

dvojnásobné proti předchozímu roku. A potřebná řešení jsou dobře známá. Se správnými 

investicemi a plánováním vlád jakož i  ANSP můžeme a musíme udělat příští rok lepším“řekl 

de Juniac.  Podle IATA ve vedení ANSP jde o největší zisky spíše než na vázání zisků na 

činnost.   U některých největších subjektů se jeví nedostatek investic do pracovníků a 

zastaralé zaměstnanecké praktiky způsobují cestujícím  tvrdá a zbytečná zpoždění. 

 

NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
Baltická a mezinárodní námořní rada- BIMCO  

BIMCO VYLUČUJE SVÉHO  ČLENA SHIPNEXT 

BIMCO skončila dohodu se společností ShipNEXT, která umožňovala uvádět kontrakty 

BIMCO na její obchodní platformě  a vyloučila tuto společnost z členství   po opakovaném a 

falešném tvrzení, že BIMCO  obchodní platformu veřejně  podporuje.   

Přísná akce následuje po opakovaných varováních od BIMCO, která ShipNEXT ignorovala.  

Společnost uváděla při řadě příležitostí v marketingovém materiálu, že její  obchodní 

platforma  je podporována BIMCO, což mohlo narušovat  jeho neutrální obchodní pozici – 

jak uvedl jeho ředitel a generální sekretář  Angus Frew a řekl: „Tvrzení jsou  porušením 

dohody o členství, kterou máme se ShipNEXT uzavřenu a podle nás uvádí v omyl jeho 
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zákazníky. Je kompromitována neutrální pozice BIMCO a jde o zcela nepřijatelné chování“.  

BIMCO nikdy nepodporovala systém ShipNEXTu a již nemá  s touto společností jakoukoli 

formální licenční dohodu.  Užívání standardního smluvního kontraktu  BIMCO v tomto 

systému není nadále povoleno. Jsou-li jakékoliv pochybnosti o autenticitě kontraktů BIMCO, 

že žádoucí kontaktovat BIMCO na contract@bimco.org 

ShipNEXT má v plánu výrazně zlepšit spolehlivost a bezpečnost plateb  v dopravě zboží a 

chránit práva  dodavatelů lodního paliva,  agentů a přístavů. Zakladatelem společnosti je 

Alexander Varvarenko, který ji označuje jako mezinárodním námořní tržiště.   

        
 
 

POUČENÍ  Z CIZÍCH  MALÉRŮ 

 

AUSTRALSKÝ SOUD UDĚLIL  SPOLEČNOSTI AIR NEW ZEALAND 

KARTELOVOU POKUTU  15 MILIONŮ AUSTR. DOLARŮ 

Šlo o postih za účast ve světovém kartelu cen za dopravu leteckého zboží v období 2002 až 

2007. Jde o jedny z mezinárodních aerolinek,  u nichž byla shledána účast na kartelovém 

stanovení  ceny paliva a pojištění nákladních služeb  z  Hong Kongu  plus pojištění a 

bezpečnostní služby ze Singapuru do destinací včetně Austrálie.  

Pokuta pro Air NZ ve výši 15 milionů AD je součástí celkové pokuty 113,5 AD.  Řízení proti 

indonéské společnosti Garuda bude vzápětí následovat.  Do současnosti byly jednotlivým 

aerolinkám uděleny následující pokuty: Qantas 20 mil.AD, Singapore Airlines 11,75 mil. AD, 

Cathay Pacific 11,25 mil. AD, Emirates 10 mil. AD, Thai Airways 7,5 mil. AD,  Malaysian 

Airlines 6 mil. AD, Air France-KLM 6 mil. AD, British Airways 5 mil. AD, Cargolux  5 mil. 

AD a Martinair 5 mil. AD. 

KOMISE UKLÁDÁ SPOLEČNOSTI GOOGLE POKUTU 4.34 MILIARD EUR ZA 

PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ ANDROID, 

KTERÝM POSILOVALA DOMINANTNÍ POZICI SVÉHO VYHLEDÁVAČE 

Komise uložila společnosti Google pokutu ve výši 4.34 miliard EUR za porušení 

antimonopolních předpisů EU. Společnost Google ukládala od roku 2011 výrobcům 

zařízení Android a provozovatelům mobilních sítí protiprávní omezení, aby upevnila 

dominantní postavení svých produktů zaměřených na všeobecné vyhledávání na 

internetu. 

Google musí toto jednání do 90 dnů fakticky ukončit, nebo bude muset platit penále ve výši 

až 5 % průměrného denního celosvětového obratu, který vykazuje společnost Alphabet, tj. 

mateřská společnost Googlu. 

Margrethe Vestagerová, komisařka odpovědná za politiku hospodářské soutěže, k případu 

uvedla: „Mobilní internet dnes tvoří více než polovinu celosvětového internetového provozu. 

Změnil život milionům Evropanů. Tento případ se týká konkrétně tří protiprávních 

omezujících opatření, která společnost Google ukládala výrobcům mobilních zařízení Android 

a provozovatelům sítí, aby si tak pojistila, že k vyhledávání na zařízeních Android bude použit 

vyhledávač Google Search. Google tak využil Android k upevnění dominantní pozice svého 

internetového vyhledavače. Tyto praktiky omezily šanci konkurentů soutěžit v této oblasti na 

základě předností jejich produktů a přicházet s inovacemi. Evropským spotřebitelům tak 

upřely možnost těžit z účinné hospodářské soutěže v důležité oblasti mobilní komunikace. 

Společnost Google tak porušila antimonopolní pravidla EU.“ 

mailto:contract@bimco.org
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Google kromě jiného: 

 od výrobců požadoval, aby na zařízení předem instalovali aplikaci Google Search 

a prohlížeč (aplikaci Chrome) jako podmínku udělení licence k využívání aplikace 

Play Store (online obchod společnosti Google s aplikacemi); 

 zaplatil některým velkým výrobcům a provozovatelům mobilních sítí pod podmínkou, 

že tyto společnosti na svých zařízeních předem instalují výhradně aplikaci Google 

Search a 

 nedovolil výrobcům, kteří chtěli předem instalovat aplikace Google, aby prodali jediné 

chytré mobilní zařízení běžící na alternativní vývojové větvi otevřeného softwaru 

Android (tzv. Android forks), jež nebyly Googlem schváleny. 

Strategie Googlu a rozsah šetření Komise 

Za převážnou většinu příjmů vděčí společnost Google svému hlavnímu produktu – 

vyhledávači Google. Společnost brzy pochopila, že přechod od stolních počítačů k mobilnímu 

internetu, který začal probíhat v polovině dekády 2000–2010, představoval pro Google Search 

zásadní změnu. Společnost Google proto přišla se strategií, která jí pomohla připravit se na 

účinky této změny a zajistit, že uživatelé budou Google Search používat i na svých mobilních 

zařízeních. 

V roce 2005 společnost Google zakoupila původní vývojářskou společnost, která je autorem 

mobilního operačního systému Android, a od té doby systém Android trvale rozvíjí. Na 

Androidu běží dnes v Evropě a po celém světě přibližně 80 % chytrých mobilních zařízení. 

Pokaždé, když Google přijde s novou verzi Androidu, zveřejňuje zdrojový kód na internetu. 

To v zásadě třetím stranám umožňuje kód stahovat a vytvářet jeho vlastní vývojové větvě. 

Tento veřejně přístupný zdrojový kód systému Android zahrnuje základní funkce chytrého 

mobilního operačního systému, nikoli však proprietární aplikace Android či služby Google. 

Výrobci zařízení, kteří chtějí získat proprietární aplikace a služby Android, musejí se 

společností Google uzavřít smlouvu, v jejímž rámci jim společnost Google ukládá řadu 

omezení. Společnost Google rovněž uzavřela smlouvy s některými velkými provozovateli 

mobilních sítí a uplatnila na ně některá z těchto omezení. I oni totiž mohou určovat, které 

aplikace a služby jsou instalovány na zařízeních prodávaných konečným uživatelům. 

Rozhodnutí Komise se týká tří konkrétních typů smluvních omezení, která společnost Google 

ukládala výrobcům zařízení a provozovatelům mobilních sítí. Google tak Android využil k 

upevnění dominantní pozice svého internetového vyhledavače. Rozhodnutí Komise tedy 

nezpochybňuje model otevřeného zdrojového kódu ani operační systém Android jako takový. 

Dominantní postavení společnosti Google 

Podle rozhodnutí Komise těží společnost Google z dominantního postavení na trzích 

se službami všeobecného internetového vyhledávání, s licencovanými operačními 

systémy pro chytrá mobilní zařízení a s obchody pro aplikace určené pro mobilní 

operační systémy se systémem Android.  

 


