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AKTUÁLNĚ  Z  EVROPSKÉ UNIE 
 

 

POLITIKA 
PRIORITY EVROPSKÉ KOMISE NA DALŠÍ ROK 

J.C. Juncker představil priority Komise na další rok – zmínil i Galileo 

Ve svém nedávném projevu o stavu Unie předseda Evropské komise řekl, že Evropa má být 

suverenní aktér a vzít osud do vlastních rukou. Jako dobrý příklad zmínil vesmírnou agenturu 

Galileo, Sídlící v Praze. Důležitá je také společná obrana a ochrana vnějších hranic. Do roku 

2020 má s ochranou vnější hranice pomáhat nových 10 tisíc příslušníků Evropské pobřežní a 

pohraniční stráže, které vyšlou členské státy. Budou moci kontrolovat totožnost příchozích, 

hlídkovat  a řešit případy nelegálních přechodů hranic. Posílení se dočká také Agentura EU 

pro azyl a lépe by měla fungovat i pravidla EU v oblasti navrácení.  

Internetové firmy budou mít hodinu na smazání teroristické propagandy  

Další iniciativa, kterou oznámil J.-C.Juncker ve svém projevu, se týká  boje proti terorismu. 

Nová pravidla by měla zajistit, že internetové firmy budou mít povinnost tento nebezpečný 

obsah smazat do jedné hodiny – v tom čase bývá totiž nejškodlivější. Jen v roce 2018 bylo na 

internetu zveřejněno téměř 700 nových propagandistických materiálů teroristické organizace 

Islamský stát.  Evropská komise zároveň navrhla, aby se terorismem mohl zabývat vznikající 

Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO), který se zaměřuje na poškozování finančních 

zájmů  EU a přeshraniční daňové podvody.  

Konec povinného střídání letního a zimního času už příští jaro?   

J.-C. Juncker reagoval na výsledky konzultace o střídání letního a zimního času, kde se 84  

respondentů vyslovilo pro jeho zrušení. Vyzval členské státy, aby Evropské komisi do jara 

2019 oznámily, jestli chtějí trvale přejít na letní nebo zimní čas. Rozhodnutí je na nich. Pokud 

si vyberou letní čas, proběhne polední změna času31.března 2019. Země, které budou chtít 

přejít na trvalý zimní čas, tak učiní 27.řííjna 2019. Další sezonní změny už poté nebudou 

možné. 

Nový investiční plán má rozhýbat ekonomiku v Africe a podporovat tamní studenty  

Evropa nemá být globálním „plátcem“, ale také hráčem, připomněl předseda Komise 

v projevu. Proto má vzniknout Aliance mezi Evropou a Afrikou pro udržitelné investice a 

zaměstnanost. Díky ní by v Africe mělo vzniknout až 10 milionů nových pracovních míst.  

Investice by měly počítat s programem studentských výměn s tím, že do roku 2020 by 

Erasmus+ mohlo využívat až 35 tisíc afrických studentů a akademických pracovníků. Do roku 

2027 pak dalších přibližně  70 tisíc.    

 

SILNIČNÍ DOPRAVA 
KOMISE SCHVÁLILA PRODEJ  FEDERAL-MOGUL LLC FIRMĚ TENNECO 

Obě  organizace jsou v USA. – Federal-Mogul  je aktivní celosvětově ve výrobě a distribuci 

komponentů pro motorová vozidla, železnice a další aplikace. Tenneco vyrábí a distribuuje po 

celém světě komponenty pro motorová vozidla, zejména produkty pro čistý vzduch, jako jsou 

výfukové systémy a  dále pérovací techniky.  Oba podniky jsou aktivní ve výrobě a distribuci 

různých automobilových součástek. Nicméně jejich produktová portfolia jsou v evropském 

hospodářském prostoru do značné míry doplňková. Z toho důvodu  tu nejde o horizontální 

překrývání jejich činností. Proto Komise došla k závěru, že  navržená akvizice nevyvolá 

obavy ohledně konkurence. Transakce byla posuzována běžnými postupy pro fůze. Více 

informací je k dispozici na  webové stránce Komise o konkurenci v registru veřejných případů 

pod případem M.8949.     

KE STANDARDU EMISÍ C02 PRO NOVÁ VELKÁ VOZIDLA 
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6. září  finská  europoslankyně Henna Virkkunenová   přednesla návrh  stanoviska  EP  

k uvedené věci. Uvedla, že navržený cíl  snížení emise C02 je ambiciózní, ale reálný. Podle ní 

bude třeba uplatnit řadu opatření k dosažení cílů ve snížení emisí, včetně součinnosti řidičů 

pokud jde o naučený přístup k infrastruktuře, platooningu a optimalizace zásilek.  K dosažení 

žádoucích výsledků mají být povoleny všechny technologie, jež jsou k dispozici a má být 

zaručena jejich neutralita.  

Členové dopravního výboru Evropského parlamentu (TRAN)   uvítali návrh Evropské komise 

a zdůraznili jeho význam a rovněž souhlasili s využitím všech disponibilních technologií. I 

když byl potvrzen význam roku 2022 jako období pro zhodnocení efektivnosti Komisí, 

někteří europoslanci usoudili, že pro takové hodnocení bude příliš brzy. 

Henna Virkkunenová dále navrhla, aby měření emisí bylo založeno na přístupu „well-to-

wheel“, aby se vzala v úvahu ekologická kvalita paliva či energie při konečném užívání 

vozidla a celkové posouzení bylo reálnější. Komise vyjádřila výhradu k takové změně 

v přístupu pro rok 2022, protože by to mělo zásadní důsledky   v současném kalkulačním 

systému.   

Evropský spediční svaz CLECAT vydal poziční dokument, ve kterém uvítal návrh Komise 

jako správný krok v možnosti přístupu k průhledným a a přesným emisním údajům. CLECAT 

vítá zpřísnění návrhu cílů snížení emisí pro roky 2025 a 2030 a přijetí opatření, jež zajistí, že 

se bude rozvíjet výroba vozidel s nízkými a nulovými emisemi, přičemž se budou snižovat 

emise vozidel s tradičními palivy.   Dokument také uvádí, že dodatky ke specifickým emisním 

cílům výrobců následující ověřování vozidlových emisí musí řádně odrážet zjištěné rozdíly 

při respektování skutečnosti, že všechna velká vozidla jsou různá dokonce v rámci jedné 

vozidlové třídy.    

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

KOMISE  SCHVÁLILA NĚMECKOU PODPORU ENERGETICKY EFEKTIVNÍ 

ŽELEZNICI 

V lednu 2018 Německo informovalo Evropskou komisi o záměru poskytnout veřejnou 

podporu investicím do techniky, jež by učinily železniční dopravu nákladově a energeticky 

efektivnější, a sice celkovou rozpočtovanou částkou  500 milionů eur v období 2018 až 2022. 

Podle záměru podniky, které poskytují drážní dopravní služby za pomoci elektrické energie 

mohou mít nahrazeno až 50 procent výdajů na základě energeticky efektivních opatření jako 

je získání moderní energii šetřící techniky  včetně hybridních lokomotiv  nebo automatických 

řešení. Prospěch z podpory  musí podniky předvést zlepšením z roku na rok jejich energetické 

efektivnosti o 1,75 %. Od roku 2020  se toto musí zvýšit alespoň o 2 procenta. 

26: července Evropská komise schválila na základě  Pravidel státní pomoci německý záměr 

pomoci podnikům, investujícím do energeticky efektivních technologií, když opatření podpoří 

převod nákladní dopravy ze silnice na železnici a přispějí ke snížení emisí C02. 

Podle komisaře EU Vestagera „elektřinou poháněná železniční doprava je jednou 

z nejpřátelštějších dopravních alternativ   vůči životnímu prostředí. Podporou převodu od 

silnice na železnici německý záměr přispívá k naplňování environmentálních a dopravních 

cílů EU, aniž by se narušovala konkurence“.     

LETECKÁ DOPRAVA  
KOMISE PŘIJALA NOVÁ PRAVIDLA  O MENTÁLNÍ KONDICI LETECKÝCH 

POSÁDEK 

Pravidla, přijatá v minulých dnech, zostřují dosavadní pravidla o mentální kondici pilotů a  

posádkách v kabinách. Nová pravidla následují po lekci, kterou přinesl let 9525 Germanwings 

a jeho nehoda v roce 2015; uplatňují se tyto požadavky:  

- Umožnit všem pilotům přístup k podpůrnému programu v případě psychologických 

problémů 
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-  Uložit aerolinkám povinnost provádět psychologické posouzení pilotů před začátkem 

letu  

- Zavést systematické testování psychoaktivních substancí před zaměstnáním a  

 neoznámené testování po rehabilitaci a návratu do dopravce  

- Dělat náhodné testy na alkohol u pilotů a kabinových osádek povinně u všech 

evropských a zahraničních aerolinek v Evropské unii. 

Tento předpis o mentální kondici leteckých posádek zavádí dvouleté přechodové období, ve 

kterém mohou členské státy připravit jeho zavedení a vytvořit nezbytnou infrastrukturu pro  

jeho uplatňování.  

Pozadí iniciativy 

Následně po pádu letadla při letu 9525 Germanwings 24 března 2015, dopravní komisařka  

Violeta Bulcová požádala Agenturu evropské letecké bezpečnosti (EASA, aby ustavila 

pracovní tým, který se seznámí s nálezy Francouzské kanceláře pro vyšetřování nehod. Nová 

bezpečnostní pravidla využila doporučení zmíněného pracovního týmu. 

 

NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
KONZULTACE O PŘESTAVBĚ KORIDORU PRO BREXIT 

Po skončení léta Evropská komise zveřejnila iniciativu   k přestavbě koridoru   Severní moře 

– Středomoří z hlediska Brexitu.  Spojené Království (UK) je součástí tohoto koridoru a 

předmětem přechodných ustanovení od data jeho výstupu z EU, když UK již nebude součástí 

koridoru. Proto je třeba revidovat koridorovou přestavbu, aby se zajistilo spojení s částí, 

umístěnou v Irsku a částí v kontinentální Evropské unii. Nedávno Komise přijala návrh na 

nový koridor. Komise navrhuje vypustit přístavy UK a nově zařadit Zeebrugge, Antverpy a 

Rotterdam.  Návrh ještě musí schválit Rada a Evropský parlament.  Z toho důvodu byla 

zahájena veřejná konzultace, kde všechny zainteresované subjekty mohou uvést svá 

stanoviska.  
 

KOMBINOVANÁ DOPRAVA 
DÁNSKO  NA TLAK EU UPRAVUJE JEJÍ PRAVIDLA 

V reakci na tlak Evropské komise dánská vláda upravuje svá providla pro kombinovanou 

dopravu, aby splnila požadavky, uvedené ve Směrnici   92/106/EEC z 1. července 2018. Jako   

výsledek změny v dánském právu provozování kombinované dopravy mezi zeměmi EU se se 

uznává za kombinovanou dopravu   bez ohledu na původ nebo místo určení zboží (včetně 

nečlenů EU). Dále existence provozování kombinované dopravy nevyžaduje nezbytně, aby 

byla prokazována pouze na razítkovaných dokladech, ale je postačující tak činit jinou formou.  

 Dále prázdné běhy při provozování kombinované dopravy se pouze klasifikují jako 

kombinovaná doprava, když tato je prováděna v souladu s pravidly Směrnice EU 92/106/EEC 

a nebo z přístavu či z drážního kombi-terminálu.  Avšak v případě že zahraniční dopravní 

firma provádí dopravu k místu nakládky či vykládky na dánském území, bude tato 

klasifikována jako kabotážní doprava.  

Původně kombinovaná doprava v Dánsku vyžadovala, aby úvodní bod nakládky a jakož i 

finální bod vykládky se oba nacházely v EU.  Kritika Komise byla založena na skutečnosti, 

že pokud alespoň dva státy jsou zapojeny v provozování kombinované dopravy, provoz má 

být pokryt předpisy kombinované dopravy bez ohledu, zda kombinovaná doprava začíná nebo 

končí mimo EU.    

CELNÍ VĚCI 
ANTIDUMPINGOVÁ OPATŘENÍ PROTI SOLÁRNÍM PANELŮM Z ČÍNY 
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Téměř po pěti letech skončila v polovině září  platnost antidumpingových opatření   vůči 

solárním panelům z Číny. Po zvážení potřeb jak výrobců tak i uživatelů importovaných 

panelů  Evropská komise rozhodla,  že nejlépe v zájmu EU bude nechat opatření  zaniknout.  

Toto rozhodnutí také bere v úvahu nové cíle Evropské Unie  v obnovitelné energii.  

EU poprvé použila antidumpingová opatření v prosinci   2013 na období dvou let. Ta byla 

obnovena v březnu 2017 jen na období 18 měsíců oproti obvyklým pěti rokům. Při tomto 

rozhodnutí se komise snažila  najít rovnováhu mezi zájmy výrobců, importérů a výrobců 

v EU.  Komise také chtěla zajistit, že spotřebitelé v EU budou moci nakupovat panely za 

nízké ceny na úrovni světových trhů. Komise sledovala, že se situace nezměnila do té míry,  

že by to vyžadovalo další rozšíření  opatření  po zmíněných 18. měsících. Proto odmítla 

žádost průmyslu EU o přezkoumání rozhodnutí.    

 

PODPORA EU MINIPODNIKATELŮM V LITVĚ 
15 milionů eur z EU na financování minipodnikatelů v Litvě podle Junckerova plánu 

Evropský investiční fond (EIF) a ALTUM, státem vlastněná rozvojová instituce Litvy 

podepsaly mikrofinanční garanční dohodu podle programu EU Easi ( Programme for 

Employment and Social Innovation). Díky této dohodě budou mít malopodnikatelé výhodu 

půjček za snížených úroků  se sníženými požadavky na záruky na základě podpůrného 

programu EU. Tato nová garanční dohoda umožňuje, aby ALTUM poskytovala takové půjčky 

600 minipodnikatelům ve všech regionech Litvy po příští 3 roky.   ALTUM se hlavně zaměří 

na nové podniky a subjekty s nízkým obratem. Tato nová finanční dohoda byla umožněna  

Evropským fondem pro strategické investice (EFSI). 

Podle evropské komisařky  pro zaměstnanost a sociální věci Mariannne Thysenové „za 

pomoci financování EU ALTUM zlepší přístup k financování pro cca 600 minipodniků 

v Litvě, z nichž mnohé čelí potížím v přístupech k úvěrům od tradičních bank. Ukazuje to, že 

EU je přes program Easi plně angažována v podpoře zaměstnanosti v Evropě“.     

 

RŮZNÉ 

AKTUÁLNÍ PŘEHLED ZAMĚSTNANOSTI A SOCIÁLNÍ SITUACE V EVROPĚ 

POTVRZUJE POZITIVNÍ VÝVOJ, VÝZVOU JE ZEJMÉNA DIGITALIZACE A 

AUTOMATIZACE 

 Evropská komise  vydala letošní přehled zaměstnanosti v EU 

 Zaměstnanost v EU ještě nikdy nebyla tak vysoká: práci má 238 mil. lidi  

 Rekordně nízký je počet materiálně silně deprivovaných lidí: od roku 2012 

poklesl o 16,1 mil. osob 

Komise  zveřejnila svůj každoroční přehled vývoje zaměstnanosti a sociální situace v Evropě 

za rok 2018. 

Letošní vydání potvrzuje, že pozitivní trendy na trhu práce pokračují a sociální situace se dále 

zlepšuje. Zaměstnanost v EU nikdy nebyla tak vysoká: práci má téměř 238 milionů lidí. 

Oproti roku 2016 se počet zaměstnaných osob v roce 2017 zvýšil o více než tři a půl milionu. 

Počet odpracovaných hodin na zaměstnance, byť v posledních letech stoupal, však stále 

nedosáhl úrovně z roku 2008. Zároveň rostou disponibilní příjmy a snižuje se míra chudoby. 

Silná materiální deprivace klesla na historicky nejnižší úroveň a postihuje o 16,1 milionu lidí 

méně než v roce 2012. Nejistota však panuje při pohledu na dopady technologického vývoje, 

potažmo na budoucí účinky automatizace a digitalizace. Letošní přehled vývoje zaměstnanosti 

a sociální situace v Evropě se proto zaměřuje na měnící se svět práce. 
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Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu 

Marianne Thyssenová k tomu uvedla: „Evropská ekonomika roste rychleji a rovnoměrněji 

než dříve. Díky tomu se zvyšuje zaměstnanost, stoupají příjmy domácností a zlepšují se 

sociální podmínky. Technologické změny mohou zásadním způsobem přispět k růstu a 

podpořit vznik pracovních míst, ale pouze tehdy, pokud budeme tyto změny spoluutvářet. 

Zorientovat se v těchto změnách a připravit se na ně pomáhá evropský pilíř sociálních práv. 

Návrhy Komise uvádějí tento pilíř do praxe. Jejich cílem je poskytovat lidem v Evropě lepší 

vzdělávání a umožňovat jim získávat lepší dovednosti, a to po celý život. Naše návrhy 

o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a přístupu k sociální ochraně 

zase zajišťují, aby v rychle se měnícím světě práce měli všichni pracovníci zaručena základní 

práva.“  

Letošní přehled analyzuje příležitosti a rizika spojená s technologickými inovacemi, 

demografickými změnami a globalizací a představuje, co je třeba udělat, aby tento vývoj mohl 

být prospěšný pro všechny. 

Základním předpokladem ke zvýšení celkové produktivity je podle přehledu technologický 

pokrok, jenž ale zároveň stojí i za nahrazováním rutinních úkolů, pro něž je potřebná jen 

nízká kvalifikace, a zvyšováním hranice dovedností nutných pro získání zaměstnání. 

Definitivní závěr ohledně míry vlivu technologií na pracovní místa sice neexistuje, různé 

studie ale poukazují na to, že úplná či částečná automatizace nejvíce zasahuje právě opakující 

se rutinní úkoly vykonávané v rámci současných pracovních míst. Podle jedné studie by 

mohlo být v blízké budoucnosti částečně automatizováno 37 % až 69 % pracovních míst. 

Klíčovou roli při adaptaci na tento měnící se svět práce hraje jak lepší vzdělávání 

a celoživotní učení, tak i zajištění toho, aby instituce trhu práce a sociální ochrany plnily svůj 

účel. 

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O  „NÁŠ EVROPSKÝ PROJEKT“ 

Soutěž pro města a obce Náš evropský projekt o nejoblíbenější projekt financovaný z 

evropských fondů probíhala během letních prázdnin na Facebooku Zastoupení 

Evropské komise v ČR. O vítězích soutěže rozhodla široká veřejnost hlasováním na 

sociálních sítích. 

Cílem soutěže „Náš evropský projekt“ je připomenout obyvatelům přínosy projektů 

podpořených z evropských fondů pro rozvoj jejich nejbližšího okolí, obce či města. Do 

prvního ročníku soutěže se přihlásilo 21 obcí s rozličnými projekty, které napomohly jejich 

rozvoji a byly spolufinancovány EU. 

Výsledky soutěže 

Vítězi soutěže se staly 3 obce s nejvyšším počtem hlasů (při zohlednění velikosti obce): 

1. cena: Obec KOŠÍKY získává příspěvek na obecní slavnost ve výši 75.000 Kč 

@Košíky 

2. cena: Obec BUKOVEC získává příspěvek na obecní slavnost ve výši 50.000 Kč 

@Bukovec 

3. cena: Město BOJKOVICE získává příspěvek na obecní slavnost ve výši 25.000 Kč 

@Bojkovice 

Zvláštní cenu za nejvyšší absolutní počet hlasů získává město KOLÍN - a to příspěvek na 

obecní slavnost ve výši 31.355 Kč 
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@Kolín 

POZOR! Obce umístěné na prvních deseti místech získávají all-inclusive 2-3 denní 

pracovní návštěvu evropských institucí v Bruselu pro jednu osobu (starostu, případně člena 

zastupitelstva). 

Jedná se o obce: Košíky, Bukovec, Bojkovice, Drahanovice, Lidečko, Svitavy, Kolín, 

Hostinné, Blatná, Kunštát. 

Celkové výsledky a pořadí 

Pořadí Obec Název projektu 
Počet 

obyvatel[1] 

Počet 

hlasů 

Výsledek 

(počet 

hlasů/počet 

obyvatel*100) 

1 Obec KOŠÍKY • Dětský klub Košíky 397 66 16.6 

2 Obec BUKOVEC • „Cestujeme po Evropě“ 1.388 146 10.5 

3 Město BOJKOVICE 
• Vybudování centrálního 

náměstí ve Městě Bojkovice 
4.374 434 9.9 

4 Obec DRAHANOVICE 
• Galerie U Kalicha v 

Drahanovicích 
1.687 129 7.6 

5 Obec LIDEČKO 

• Víceúčelový 

nízkoenergetický komplex pro 

všechny generace - Lidečko 

1.802 99 5.5 

6 Město SVITAVY • Svitavský stadion 16.937 889 5.2 

7 Město KOLÍN 
• Rekonstrukce vodárenské 

věže pro cestovní ruch 
31.355 1442 4.6 

8 Město HOSTINNÉ 
• Autobusový terminál v 

Hostinném 
4.379 127 2.9 

9 Město BLATNÁ • Rekreační areál města Blatná 6.634 136 2.1 

10 Město KUNŠTÁT 
• Revitalizace panské zahrady v 

Kunštátě 
2.757 26 0.9 

11 Město JIČÍN 
• Centrum přírodních věd – 

Hvězdárna Jičín 
16.480 143 0.9 

12 Město ČESKÁ TŘEBOVÁ 
• Multifukční dopravní 

terminál Česká Třebová 
15.512 73 0.5 

13 Město TŘEBÍČ 
• Veřejná prostranství v 

Třebíči-Borovině 
36.050 95 0.3 

14 
Město VRBNO POD 

PRADĚDEM 

• Novostavba hasičské 

zbrojnice ve městě Vrbno pod 

Pradědem 

5.102 12 0.2 

15 

Statutární město Ostrava, 

městský obvod MORAVSKÁ 

OSTRAVA a PŘÍVOZ 

• Pěší zóna na ulici 28. října od 

Masarykova náměstí po 

Smetanovo náměstí 

36.781 62 0.2 

16 Město ŠTRAMBERK 
• Regenerace sídliště 

Štramberk – Bařiny 
3.448 5 0.1 

17 Statutární město ZLÍN 
• Rekonstrukce prostoru Parku 

Komenského ve Zlíně 
74.947 60 0.1 

18 Město CHRUDIM • Rekreační lesy Podhůra 23.133 16 0.1 

19 Statutární město BRNO 
• Přírodovědné digitárium - 

návštěvnické centrum 
379.527 229 0.1 

https://ec.europa.eu/czech-republic/news/180820_vysledky_soutez_NEP2018_cs#_ftn2
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20 Město VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ • City Centre Doctor 22.200 5 0.0 

21 
Statutární město ČESKÉ 

BUDĚJOVICE 

• Záchytné parkoviště 

Jírovcova 
93.863 6 0.0 

[1]Dle údajů Českého statistického úřadu  

 

Z MEZINÁRODNÍCH  DOPRAVNÍCH   A LOGISTICKÝCH  

SVAZŮ 
 
 

 

 

LOGISTIKA 
Evropská logistická asociace – ELA  

PŘIPRAVOVANÉ MEZINÁRODNÍ LOGISTICKÉ AKCE  

ELA informuje o následujícím 

Rakousko 

       ■  Eumicon – Konference o surovinách – suroviny dneška -místo: Schoelter Studio 44, 

Rennweg 44, 1038 Vídeň  - 26.až 29. září 2018 

       ■   35. Logistický dialog  2019 – 11 až 12 dubna 2019 

Velká Británie 

       ■   23. výroční konference  Institutu logistiky a dopravy  k logistickému výzkumu 

             Plymouth University – 5. až 7. září 2018  

Martinique 

       ■   Karibský dopravní a logistický veletrh – Palais des Congres de Madiana, Quartier 

             Madiana – 16. až 20. května 2019    

 

 

SPEDICE 
Mezinárodní federace spedičních svazů -  FIATA  

SVĚTOVÝ KONGRES FIATA 2019 BUDE V JIŽNÍ AFRICE 

FIATA s Asociací speditérů Jižní Afriky (SAAFF) rády oznamují, že světový kongres 2019 

se uskuteční v Kapském Městě od 1. do 5. října 2019.  Onlinová registrace bude otevřena od 

září 2018 pro speditéry z celého světa – také k návštěvě jednoho z nejkrásnějších měst světa.  

Je situováno v jihovýchodním cípu Afriky v blízkosti slavné Stolové hory. Jde rovněž o místo 

setkávání, kde se potkává východ se západem v Africe a kde dochází k fascinující směsi 

kultur, historií, jazyků, architektur i jídel.  

Kongres se uskuteční v Mezinárodním konvenčním centru Kapského města (CTICC), což je 

moderní konferenční objekt nejvyšší světové úrovně a je v blízkosti nejznámějších hotelů.  

 

 

SILNIČNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU 

OBCHODNÍ AMBICE INDIE A SYSTÉM TIR 

Indie loni přistoupila k mezinárodní Úmluvě o celním systému TIR a v současnosti, kdy země 

oslavila Den nezávislosti, začíná praktická aplikace systému. IRU, která spolupracovala na 

celé akci, poskytla několik informací.  

Říká se, že systém pomůže oživit obchodní a tranzitní potenciál země. Nyní bude snazší a 

efektivnější dopravovat zboží po řadě obchodních koridorů včetně INSTC – Mezinárodního 

https://ec.europa.eu/czech-republic/news/180820_vysledky_soutez_NEP2018_cs#_ftn2
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dopravního koridoru Sever – Jih přes Irán.  INSTC poskytuje globální přístup na trhy tím, že 

spojuje Indii s širší síti TIR, zahrnující Irán, Azerbejdžan, Rusko a Střední Asii.  

TIR také může přispět k uplatnění Dohody o motorových vozidlech, která pomůže Indii 

integrovat s Myanmarem, Thajskem, jakož i s Bangladeší, Bhutanem a Nepalem.   

Nirankar Saxena, generální sekretář Federace indických obchodních a průmyslových komor, 

který řídí zaváděcí proces, řekl: „Výzvou k řešení expanze regionálního obchodu byl nesoulad 

mezi dopravními a celními systémy – zejména přes subregion Bangladeš, Bhutan, Indii a 

Nepal. Tyto země potřebovaly praktický nástroj – jako TIR – aby bilaterální a regionální 

dopravní uspořádání byla operativní a usnadňovala pohyb zboží přes hranice. Jsme vděčni za 

podporu vládě a zejména Ústřednímu úřadu pro nepřímé daně a cla (CBIC) a za spolupráci 

RU při pomoci uvést systém TIR do praxe“. Rychlá implementace TIR je rovněž důležitá 

v pomoci Indii uplatnit Dohodu o usnadňování obchodu (Trade Facilitation Agreement) 

Světové obchodní organizace.  

Umberto de Pretto, Generální tajemník IRU, řekl: „Máme hluboký dojem z plné mobilizace 

indických zdrojů a dopravní komunity pružně přistoupit a zprovoznit systém TIR.  Spád věcí 

působí, abychom se naní společně zaměřili na podporu přístupu k systému TIR mezi sousedy 

Indie“. 

Indický přístup k Úmluvě TIR v loňském roce znamenal pro vládu a vedoucí osobnosti 

byznysu, aby se TIR stal národním celním standardem.  Systém TIR jistí celní povinnosti a 

daně a poskytuje robustní záruční mechanismus, přičemž snižuje náklady obchodních 

transakcí a usnadňuje vyšší růst obchodu uvnitř regionu a mezi regiony.     

 

 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní unie železnic –UIC  

12.WORKSHOP O DRÁŽNÍM HLUKU A VIBRACÍCH BUDE 19. BŘEZNA 2019 

UIC jej uspořádá ve svém pařížském sídle. Očekává se totiž, že koncem tohoto roku dosáhne 

evropská kontrola drážního hluku významného milníku: revidovaný standard TSI Noise 

poskytne rámec pro tišší drážní nákladní techniku. I když to je významný krok, ne všechna 

hluková témata se tím řeší. Je proto na místě se zeptat: Co bude příště? Jak velké snížení 

hluku potřebujeme a jak jej lze dosáhnout? Plánovaná hluková akce UIC poskytne informace 

o zmíněné revizi jakož i o dalších tématech jako je doporučení o hluku od Světové 

zdravotnické organizace (WHO) a kroky podle Směrnice END (Environmental Noise 

Directive). Workshop dále poskytne řadu příkladů o tom, co jednotlivé dráhy a země plánují. 

Rovněž bude k dispozici přehled o současné problematice vibrací.   

Jako v předchozích letech řečníci budou zastupovat hlavní subjekty včetně pracovních skupin 

UIC, CER, Evropské komise EU a WHO jakož i zástupce jednotlivých drah a zemí. Účastníci 

budou mít příležitost klást otázky přímo klíčovým expertům a diskutovat aktuální témata. 

Jako obvykle počet míst bude omezen při uplatnění zásady kdo dříve přijde…  Registrace a 

program jsou k dispozici na https://events.uic.org/12-uicworkshop-on railway-noise-vibration  

 

 

LETECKÁ DOPRAVA 
Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA  

SVĚTOVÉ SYMPOSIUM LETIŠŤ A CESTUJÍCÍCH  (GAPS)  V ATÉNÁCH  
IATA oznamuje, že toto inaugurační symposium, jež proběhne v řeckých Aténách od 2. do 4. 

října-osloví výzvy ke zlepšení podle zkušeností cestujících. Na akci má být kolem 500 

účastníků. „Očekává se, že cestování letadly se do roku 2036 zdvojnásobí a sektor nebude 

schopen řešit růst a očekávání cestujících se současnými procesy, instalacemi a obchodními 

https://events.uic.org/12-uicworkshop-on


 

10 

 

způsoby. GAPS přivede dohromady experty, aby se podíleli o výsledky výzkumu a  

kolektivně vytvářeli řešení pro budoucí cesty cestujících“ řekl Nick Careen, vice-prezident 

IATA, odpovědný za letiště, cestující, cargo a bezpečnost.  

Jako primérní motivy ke změnám se očekávají technologická řešení odvozená od dat. GAPS 

pomůže účastníkům se zhodnocením hlavních oblastí změn:  

- Transformace letišť – technika umožní transfer některých letištních procesů mimo a 

transformovat jak cestující nastoupí do jejich letadel, když již jsou na letišti  

- Svět interaktivních dat – výměna provozních dat v reálném čase umožní společná 

přijímání rozhodnutí a vytváření obchodních příležitostí jak lépe sloužit cestujícím  

- Souvislé cestování – kancelářská efektivnost (jeden příkaz) a inovace v managementu 

identit nabídnou možnost zrevolucionizovat   letištní procesy 

- Zkušenosti z letadel – zlepšení designu letadel a palubních systémů umožní inovaci 

produktu, jež využije zkušenosti cestujících. 

GAPS rovněž uvede výhled IATA v ekonomice a v cestujících ● výsledky světového 

přehledu osobní dopravy za rok 2018 ● prezentace inovační ceny pro podniky start-up ● 

výstavu ukazující poslední produkty, technologie a řešení jež definovaly zkušenosti 

cestujících na zemi i ve vzduchu.  

Program symposia, probíhajícího z části v sekcích, bude věnován diskusím na následující 

témata: Management v dopravě ● Celní dokumentace ● „3rd party“ platby a mezinárodní 

dodavatelské řetězce ● Úloha spedičního a logistického oboru v mezinárodním obchodě ● 

Regulační a povolovací systémy ● Hraniční legislativa ● Odborná příprava personálu a 

mezinárodní oceňování kvalifikace ● a další… 

  

 

VNITROZEMSKÁ PLAVBA 
                                      Evropská federace vnitrozemských přístavů – EFIP  

EFIP - SPOLEČNÝ HLAS VNITROZEMSKÝCH PŘÍSTAVŮ V EVROPĚ 

EFIP osvětluje a podporuje úlohu vnitrozemských přístavů jako uzlových bodů pro 

intermodální dopravu, kombinující silniční, železniční, námořní a vnitrozemskou vodní 

dopravu. EFIP aktivně sleduje vývoj na poli dopravy v EU a politiku ochrany životního 

prostředí, významné pro vnitrozemské přístavy a jejich prostředí a zastupuje je před 

evropskými institucemi.  EFIP rovněž reprezentuje vnitrozemské přístavy u dalších národních 

a mezinárodních organizací jako jsou Hospodářská komise OSN pro Evropu, Ústřední komisi 

pro navigaci na Rýně a Dunajskou komisi.  V tomto ohledu zastupuje společné postavení vůči 

evropským politickým tématům   jakož i přístavní ekonomické a obchodní prostředí.  

EFIP je významnou informační sítí pro vnitrozemské přístavy a o nich.  Slouží jako uzlový 

bod mezi přístavy a evropskými institucemi. EFIP zajišťuje výměnu informací o aktuálních 

politických vývojích pro své členy.  A současně informuje tvůrce evropské politiky o tom, co 

se ve vnitrozemských přístavech děje.   Konečně zajišťuje výměnu informací a stanovisek 

mezi svými členy.  

EFIP je propagátorem vnitrozemských přístavů. Propaguje   tyto přístavy, jejich činnosti a 

jejich úlohu v národní a mezinárodní ekonomice. Jeho snahou je zvýšit viditelnost 

vnitrozemských přístavů směrem k Evropské dopravě, politickému a obchodnímu prostředí.  

Prezidentství: výkonný výbor EFIP zvolil svého prezidenta a čtyři vice-prezidenty 21. října 

2016 v belgickém La Louvière.  

 

 

 

POUČENÍ  Z CIZÍCH  MALÉRŮ 
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POTVRZEN ROZSUDEK PROTI SPEDITÉROVI IKEA 

Odvolací soud v Nizozemsku potvrdl rozsudek proti firmě Brinkman Trans Holland kvůli 

nasazování zahraničních nákladních řidičů od spolupracujícího podniku. V září 2017 soud 

odsoudil spediční podnik, protože platil řidičům z východní Evropy základní mzdu, která byla 

přibližně osmkrát nižší než právně závazná sazba v Nizozemsku. Předcházely právní kroky 

nizozemských odborů FNV, jak uvádí odborný bulletin Lloyds Loading List. Mezinárodní 

federace dopravních dělníků ITWF nyní směrovala nový apel na společnost IKEA tuto situaci 

v dodavatelském řetězci ukončit. Brinkman je smluvním partnerem obchodu s nábytkem. 

Odvolací soud odmítl Brinkmanovo tvrzení, že firmy   Polsku a   Moldavsku jsou nezávislé. 

Pro firmu jezdící v kontraktu je závazná v oboru platná tarifní smlouva CBA.   
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