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AKTUÁLNĚ  Z  EVROPSKÉ UNIE 
 

 POLITIKA 
PRIORITY EU NA OBDOBÍ 2018–2019 

Předsevzetí EU do nového roku: jednotnější, silnější a demokratičtější Unie. To jsou hlavní 

cíle společného prohlášení k legislativním prioritám EU, na kterém se shodly Evropská 

komise, Evropský parlament a Rada EU. Prohlášení obsahuje 7 prioritních oblastí a 31 

nových legislativních návrhů, které předložila Komise a které Parlament a Rada projednají 

přednostně, aby u nich bylo možné do voleb do EP v roce 2019 dosáhnout přijetí nebo 

podstatného pokroku. 

PREZIDENSTVÍ BULHARSKA V RADĚ EU OD 1.LEDNA DO 30.ČERVNA 2018 

Bulharsko   vybralo své národní motto za motto svého prvního prezidenství z dobrých 

důvodů. Hlavní hodnotou evropského projektu bylo odstranit dělicí čáry a sjednotit 

rozdrobený kontinent kolem snů jeho lidu – míru, svobody, demokracie, prosperity a 

spravedlnosti.  Summity v Bratislavě a v Římě jasně ukázaly, že přes Brexit evropský sen 

stále žije a je spojená Evropa je naším společným osudem. Evropa nadále pokračuje jako 

nejatraktivnější místo na světě pro život  a jedna z jejích výzev, migrace, na to jasně ukazuje.  

EU je před klíčovými reformami, aby byla ještě silnější, jednotnější a demokratičtější. 

Bulharské prezidenství má čtyři prioritní oblasti, které odrážejí tyto reformy: 

      ●   Hospodářská a sociální soudržnost s důrazem na příští víceletý finanční rámec EU, 

budoucí soudržnost a společná zemědělská politika a hlubší ekonomická a měnová unie 

      ●     Stabilita a bezpečnost v Evropě: společná rozhodnutí o větší bezpečnosti na vnějších 

hranicích EU, efektivnější management pro migraci, položení základů obranné unie včetně 

uplatnění první Stálé strukturované spolupráce v EU 

      ●      Evropské vyhlídky a propojitelnost se západním Balkánem; Bulharsko má záměr co 

nejlépe využít regionální expertízy, bez vytváření falešných očekávání, na podporu reforem 

vztažených na západní Balkán a dostat je vysoko na jednací pořady s ohledem na mír a 

stabilitu v tomto regionu. Současně bude prezidentsví pracovat na  větší geopolitické a 

hospodářské podpoře západnímu Balkánu zlepšováním jeho silnic, železnic, letectví, 

výchovnou a energetickou propojitelností s EU 

      ●   Digitální ekonomika a dovednosti pro budoucnost: se zaměřením na završení 

digitálního společného trhu EU a vývoj digitální ekonomiky a dovedností. Tato oblast 

obsahuje soubor kyberbezpečnosti, direktivu o duševním vlastnictví, volný tok neosobních 

údajů, elektronický komunikační kód, elektronické soukromí atd.     

             

SILNIČNÍ DOPRAVA 
STRATEGIE SILNIČNÍ BEZPEČNOSTI A PLÁN  AKCÍ V EU 

Existence  národní strategie silniční bezpečnosti je jasným ukazatelem, že toto téma stojí 

vysoko v politické agendě. Dobře formulovaný plán je nástrojem pro úřady, aby identifiovaly 

akce na úseku silniční bezpečnosti, aby jejich práce byla efektivní a aby byly přiděleny 

nezbytné prostředky. Rvněž to usnadňuje kalkulaci a průhlednost a pomáhá v komunikaci o 

prioritách silniční bezpečnosti vůři občanům.  

V roce  2009  zařízení Světové banky, týkající se světové silniční bezpečnosti (Global Road 

Safety facility) doporučilo přípravu národních strategií silniční bezpečnsti a akčních plánů.   

https://ec.europa.eu/czech-republic/news/180104_PriorityEU_cs
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Zdůraznilo, že taková stratewgie musí pokrývat bezpečnostní požadavky pro všechny 

uživatele silnic a zapojovat subjekty z vládních orgánů, soukromého sektoru, nevládních 

organizací, médií a veřejnosti. Ve své „Politické orientaci na silniční bezpečnost 2011-2020“ 

Evropská komise rovněž povzbudila členské státy, aby sestavily národní plány silniční 

bezpečnosti.  „Takové plány  mají popsat prostředky k dosažení společných cílů, navrhnout 

časové postupy a zveřejnit podrobnosti plánů“.  

Dialog a nejlepší praktiky 

Nicméně toto cvičení není povinné  a neexistují formální doporučení Komise na vypracování 

plánů.   Komise tu je k podpoře a usnadnění této práce, například vytvořením  příležitostí pro 

dialog a výměnu nejlepších praktických zkušeností. K dnešku 24 členských států EU sestavilo  

Národní plány silniční bezpečnosti. Téměř všechny směřují ke snížení počtu úmrtí, zatímco  

jejich polovina má také za cíl snižování počtu vážných zranění.  

Zásady dobrého plánování    

V uplatňování „Politické orientace na silniční bezpečnost 2011-2020“ Evropská komise 

odstartovala rozbory existujících národních strategií silniční bezpečnosti v Evropské unii.  

Jelikož bylo zjištěno množství dobrých plánovacích praktik jako používání přístupu 

Bezpečného systému, užívání cílových a výkonových ukazatelů nebo informování o 

úspěšných akcích o silniční bezpečnosti, Komise připravila diskusní dokument k rozšíření 

dobrých praktik členským státům.    

Pokud jde o obsah plánu,  členské státy musí vybrat a upřednostnit takové akce o silniční 

bezpečnosti, které nejlépe odpovídají hlavním problémům  na jejich vlastních silnicích.  

Více informací je k dispozici na  

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/useful-links/policy-orientation_en 

 
 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
SHIFT2RAIL ŹÁDÁ O NÁVRHY 2018  NA PODPORU VÝZKUMU A INOVACÍ 

Shift2Rail  (S2R)  je první evropský železniční podnik veřejného a soukromého partnerství 

s úkolem vyvíjet strategicky zaměřený výzkum a inovace (R&I)a trhem inspirovaná řešení za 

účelem drážního systému  budoucnosti. S celkovou hodnotou 920 milionů eur na období 2014 

– 2020. 

Pro rok 2018 společný podnik S2R žádá o návrhy projektů z oblasti výzkumu a inovací, jež  

by byly letos financovány částkou 155,3 milionů eur v souladu s upraveným plánem  

práce na rok 2018; datum uzávěky příjmu je 24 dubna. 

Z 18 témat je 7 otevřeno pro členy S2R a 11 pro nečleny. Očekává se, že tato výzva vyvolá 

velký zájem v dopravní komunitě a dále se zlepší práce, jíž započatá při formulování cílů.   

 

LETECKÁ DOPRAVA  
FINANČNÍ PODPORA  PROJEKTŮM ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU 
Evropská komise přišla s výzvou na podporu návrhů projektů v rámci fondu CEF (Connecting 

Europe Facility (CEF) jež se výlučně týkají programové priority „Společné evropské nebe – 

SESAR). Žadatelé o podporu jsou vyzváni k předložení svých návrhů na uplatňování nových 

a vyzrálých technologií a praktik jež podpoří systémy harmonizovaného Řízení letového 

provozu (ATM) a jejich standardy v Evropě.  Uzávěrka pro podání návrhů je 15. března 2018 

v 17 hodin. Maximální rozpočtová částka k dispozici je 290 milionů eur.  

Návrhy předkládané na základě této výzvy se musí týkat prací nebo studií či kombinace obou 

pokud jsou činnosti nebo příslušné rozpočty jasně oddělené. Pilotní činnosti mohou též být 

součástí projektu.  Žadateli mohou být  

- Jeden nebo více států 

- Podle dohody s členským státem (státy) mezinárodní organizace, společné podniky, 

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/useful-links/policy-orientation_en
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veřejné nebo soukromé podniky či organizace zřízené v členských státech EU.  

Žádosti se předkládají elektronicky přes předkládací modul TENtec eSubmission. 

Předložené návrhy zhodnotí externí experti, vedení v expertní databázi Evropské komise. 

Žadatelé obdrží informaci o výsledku do šesti měsíců od předložení návrhu. Komise hodlá 

rozšířit expertní databázi pro velmi široký rozsah problematik. Zájemci o expertní činnost se 

mají hlásit přes účastnický portál Participant Portal.        

 

DRONY:  KOMISE KOORDINUJE ÚSILÍ K NABÍDCE KOMERČNÍCH SLUŽEB  

V ROCE 2019 

Evropská komise, národní úřady a průmysl přijaly v minulých dnech „Helsinskou deklaraci“, 

mající za cíl poskytovat v Evropě bezpečně kvalifikované  operace dronů. Deklarace byla 

přijata na konferenci na vysoké úrovni, organizované Evropskou komisí a finskými úřady.   

Byly definovány tři přednostní oblasti pro celosektorovou kooperaci, aby se zajistily bezpečné 

komerční operace  dronů  počínaje rokem 2019.  

Dopravní komisařka EU Violeta Bulcová k tomu řekla: „Komise se soustřeďuje na čistý a 

tichý, jakož i bezpečný rozvoj dronů. Měsíce před námi budou obtížné, ale mám důvěru, že 

Helsinská deklarace přinese nezbytný podnět. Přináší jasnou a společnou strategii pro celý 

sektor. Převeďme nyní slova do skutečnosti“.  

Helsinská deklarace žádá všechny zajinteresované, aby maximálně spolupracovali na třech 

pilířích:  

1. Právní požadavky na drony a jejich operace, pro bezpečné a účinné využívání letového 

prostoru a pro poskytování nákladově efektivních služeb. Jako první krok toto vyžaduje 

ukončení jednání mezi Evropským parlamentem a Radou o návrzích Komise z roku 2015 na 

stanovení širokého rámce pro drony.  

2.  Další investice do předváděčů a do dlouhodobých projektů jež budou m.j. připravovat na 

hustší provoz. Evropská unie nedávno zveřejnila  řadu výzev na návrhy k urychlení využívání 

letového prostoru s tím, že více informací o financování bude k dispozici v roce 2018.   

3. Účinný standardní proces, přizpůsobený k rychlému vývoji digitálních technologií na trhu 

dronů.  

V prosinci 2015 Komise navrhla vytvořit  rámec pro celou EU pro drony jakožto část letecké 

strategie. Obsahoval legislativní návrhy, jež by umožnily vytvoření technických pravidel a 

standardů pro drony a jejich provoz. Očekává se od Evropského parlamentu a od členských 

států EU, že co nejdříve dosáhnou dohody o těchto návrzích.     

 

NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
NÁVRH NOVÉ SMÉRNICE  EU  O ZAŘÍZENÍCH  PŘÍJMU V PŘISTAVECH 

POKUD JDE O NÁMOŘNÍ ODPAD 

Evropská komise schválila  v minulých dnech  vůbec první celoevropskou strategii pokud jde 

o plasty. Tato strategie je součástí přechodu k ekonomice chránící planetu, brání  naše občany 

a podporuje náš průmysl.  Nová pravidla o přijímacích přístavních zařízeních pro dodávky 

odpadů z lodí zejména ovlivní námořní sektor. Nová pravidla se týkají dodávání námořních 

odpadů včetně plastů z lodí při zajištění, aby se odpady nedostávaly do moře, ale aby končily 

v přístavech v jejich odpovídajících příjmových zařízeních. Rovněž obsahují opatření  ke 

snížení administrativního zatížení přístavů, lodí a kompetentních  úřadů s lepším sladěním 

s mezinárodním právním rámcem.      

 

NOVÉ NÁMĚTY  PRO LEPŠÍ MĚSTA 
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V rámci přípravy akčního plánu Městské agendy EU vznikají tři nové návrthy na  

připomínková partnerství, pokrývající přechod na digitalizaci, městskou ekonomiku a 

městskou mobilitu. Návrhy jsou zveřejny k veřejným doplńkům s uzavřením v pátek 16. 

března 2018. Všechny zainteresované subjekty (tj. instituce a úřady, akademická a výzkumná 

centra, podniky, experti a občané) jsou vyzvány k účasti a k příspěvkům do navrhovaných 

akcí.  Každá z nich má svůj přehled který umožňuje uživatelům navázat na daná témata, která 

jim jsou blízká. Připomínky a náměty mohou být anonymní.  

Partnerství vezmou náměty  v úvahu při finalizaci akčního plánu.  Jeho závěrečná verze bude 

oficiálně představena před létem 2018. Partnerství zahrnou také  trémata jako Migranti a 

Uprchlíci, Městská chudoba, Kvalita ovzduší a další.  

 

SPOLEČNÉ  STÁTNÍ A  SOUKROMÉ PODNIKY V DOPRAVĚ 
Společné dopravní podniky přinášejí očekávané výsledky – říkají hodnotící zprávy. 

Průzkum partnerství mezi EU, soukromým sektorem a členskými státy plní své cíle, zlepšují 

životy lidí a zvyšují mezinárodní konkurenceschopnost Evropy. Bylo to potvrzeno výsledky 

prozatímního hodnocení veřejného a soukromého jakož soukromého a veřejného partnerství 

podporovaného Horizontem 2020, což je  výzkumný a inovační program EU za 77 miliard 

eur.  

Jedním z hodnocených partnerství byl společný podnik Shift2Rail Joint Undertaking, který 

přispívá zdravému a udržitelnému růstu cestou výzkumu a inovací v drážním sektoru. Podle 

závěrů zprávy jeden z pozitivních dosažených účinků ze strany  Shift2RAil  bylo, že dává 

dohromady mnoho subjektů k práci na udržení konkurence schopnosti evropského drážního 

sektoru  a světového technologického vůdcovství EU při vývoji vedoucí drážní technologie 

zítřka.  

Společný podnik SESAR (manažerský  výzkum letecké přepravy v rámci Společného 

evropského nebe), který odpovídá za koordinaci leteckého  manažerského výzkumu  v EU byl 

předmětem již dvou hodnocení. Jedno se týkalo uzavření programu SESAR 1 (2007 – 2016), 

zatímco druhé bylo soustředěno na výzkumné činnosti podle  programu SESAR  2020 (2014 

– 2020.) Celkově se společný podnik SESAR zasloužil o provedení 300 projektů, 

350 hodnotících prací vedoucích k 63 řešením CESAR, jež se nyní aplikují v EU za účelem 

udržení vysokého stupně bezpečnosti a zlepšení nákladové a ekologické efektivnosti v rámci 

managementu letecké přepravy v Evropě.  

Zprávy jsou založeny na  práci nezávislých expertů a výsledcích konsultací s hospodářskými 

subjekty. Jasně ukázaly, že oba společné podniky plní své cíle, pomáhají překonat 

rozdrobenost a vytvářejí kontinuitu ve výzkumných cílech.   

   

 

RŮZNÉ 

 

JAKÉ MÁ MÍT EU PRIORITY A KOLIK NA NĚ DÁ PENĚZ? 

DEBATA ZAČÍNÁ I PRO ČECHY  

Česko se spolu s ostatními členskými zeměmi musí dohodnout, kam chce po 

roce 2020 nasměrovat peníze z evropského rozpočtu. Posílení ochrany hranic, 

obranná spolupráce nebo razantnější digitalizace – to vše má na rozpočet 

dopad. Společně se také musíme rozhodnout o budoucnosti politiky 

soudržnosti a zemědělské politiky. Zda evropské fondy snížit či přesměrovat 

na jiné priority a jak nastavit zemědělské dotace? Komise vyčíslila finanční 
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dopady různých scénářů a předložila je vládám členských zemí k diskuzi. 

Poprvé se k tomu lídři dostanou už v únoru na neformálním setkání v Bruselu. 

Českou republiku bude zastupovat premiér v demisi Andrej Babiš.   

 

 

 

 

KDO BUDE STÁT V ČELE EU? I ČEŠI SI MUSÍ UDĚLAT NÁZOR, JAKOU 

UNII CHTĚJÍ  

EU čekají příští rok nové volby. Je to příležitost zlepšit vazbu mezi občany a 

politickými špičkami Unie. Komise navrhuje zachovat proces tzv. Spitzenkandidaten, 

ve kterém politické strany předem jmenují svého kandidáta na předsedu 

Komise. Doporučuje také posílit propojení mezi vnitrostátními stranami a evropskými 

stranami. Komise rovněž dává na stůl možnost, aby jeden člověk vedl Komisi i Radu 

EU - ta zastupuje členské státy tedy i ČR. Prezidenti a premiéři členských zemí, za ČR 

premiér v demisi Babiš, budou  debatovat o fungování institucí EU  už  zanedlouho.   

 

 

EVROPĚ SE DAŘÍ. ROSTE ZAMĚSTNANOST A ZLEPŠUJE SE SOCIÁLNÍ 

SITUACE  

Zaměstnanost v EU dosáhla historicky nejvyšší úrovně a práci v Evropě má nyní 236 

milionů lidí. V EU klesá také nezaměstnanost, která se stabilním tempem blíží k úrovni 

před krizí. Přesto však mezi zeměmi EU přetrvávají velké rozdíly. Například v Řecku 

míra zaměstnanosti dosahuje 58 %, zatímco ve Švédsku 82 % a v ČR 79 %. Aktuální 

data přinesl čtvrtletní přezkum zaměstnanosti a sociálního rozvoje v Evropě, který 

nabízí přehled nejnovějšího vývoje v sociální oblasti a na trhu práce v EU.  

 

 

FACEBOOK A TWITTER MUSEJÍ V OCHRANĚ SPOTŘEBITELŮ PŘIDAT  

Společnosti provozující sociální sítě Facebook a Twitter zdaleka neplní všechny 

požadavky na dodržování předpisů v oblasti ochrany spotřebitele, které EU představila 

loni v březnu. Podle evropské komisařky pro spravedlnost a ochranu spotřebitele Věry 

Jourové internetové firmy mají největší mezery v zodpovědnosti za správu obsahu a 

také v tom, jak informují uživatele o mazání obsahu nebo rušení kontraktů.  

 

 

 

 

 

PROSTŘEDNICTVÍM EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH 

FONDŮ BYLO V EU INVESTOVÁNO DO REÁLNÉ EKONOMIKY JIŽ 278 

MILIARD EUR 

 

 Evropská komise  zveřejnila zprávu o stavu čerpání prostředků z evropských 

strukturálních a investičních fondů 
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 V prvních dvou letech podporu obdrželo téměř 793 500 podniků a bylo vytvořeno 

přibližně 154 000 nových pracovních míst 

 V České republice se čerpání fondů EU rovněž zrychlilo 

 Na konkrétní projekty bylo ke konci října vyčleněno přes 200 mld. korun, tedy 

39 % z celkové částky pro sedmileté období 

 To řadí ČR na 21. místo v rámci EU28 

 

Nová zpráva, která byla v lednu zveřejněna, zdůrazňuje, čeho se podařilo prostřednictvím pěti 

fondů EU dosáhnout od počátku období financování, přičemž provádění programů na období 

2014–2020 nyní probíhá naplno. 

Do října 2017 byla téměř polovina prostředků uvolněných z evropských strukturálních 

a investičních (ESI) fondů na období 2014–2020 vyčleněna na konkrétní projekty. Do konce 

roku 2016 podporu z fondů obdrželo téměř 793 500 podniků a bylo vytvořeno přibližně 154 

000 nových pracovních míst. 

Pomoci při hledání zaměstnání nebo při rozvíjení svých dovedností využilo již 7,8 milionu 

občanů a zlepšila se biologická rozmanitost 23,5 milionu hektarů zemědělské půdy. Celkem 

byly do konce roku 2016 vybrány dva miliony projektů financovaných z EU, což je o 1 milion 

více než v roce předchozím. 

Místopředseda Komise Jyrki Katainen, který je odpovědný za pracovní místa, růst, investice a 

konkurenceschopnost, k tomu dodal: „Evropské strukturální a investiční fondy hrají klíčovou 

úlohu při posilování jednotného trhu. Pomáhají našim ekonomikám v růstu a při stimulaci 

vytváření pracovních míst a inovací v Evropě. Spojením strukturálních fondů s Evropským 

fondem pro strategické investice se rovněž umožňuje financování rizikovějších, avšak slibných 

projektů. Rád bych vyzval předkladatele projektů, aby zvážili využití této možnosti.“ 

Komisařka pro regionální politiku Corina Crețuová k tomu uvedla: „Počet projektů 

financovaných z EU se během jediného roku zdvojnásobil, což ukazuje, že provádění nabralo 

plné tempo. Evropské strukturální a investiční fondy fungují naplno a budou jako vítr do 

plachet rozvoje Evropy v příštím desetiletí.“ 

Kromě projektů financovaných z EU v oblasti digitalizace, sociálního začleňování a životního 

prostředí, které nyní spatřily světlo světa, tato zpráva poukazuje na skutečnost, že novinky 

zavedené v období financování 2014–2020 se skutečně vyplatily. 

Nové předpoklady přispěly ke zlepšení prostředí pro investice 

Z prvního hodnocení nových předpokladů pro úspěšné investice (neboli „předběžných 

podmínek“ Vyhledat dostupné jazykové verze předchozího odkazuEN••• ) z března 2017 

vyplynulo, že se tyto předpoklady ukázaly být silnou motivací k reformám napříč širokou 

škálou odvětví – soulad s energetickou účinností nebo s právními předpisy v oblasti zadávání 

veřejných zakázek, plánování investic v oblasti inovací, dopravy či digitálních technologií. 

V rámci období financování po roce 2020 se plánuje další posílení vazby mezi fondy EU 

a podporou strukturálních reforem v členských státech, jak je uvedeno v diskusním 

dokumentu Komise o budoucnosti financí EU a v návrzích na prohloubení evropské 

hospodářské a měnové unie, jež Komise představila minulý týden. 

Méně byrokracie pro příjemce finančních prostředků 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4421_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4421_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-781_cs.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/e/ex-ante-conditionalities
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/glossary/e/ex-ante-conditionalities
javascript:void(0)
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1795_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1795_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5005_cs.htm
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Ve zprávě se uvádí, že členské státy stále více využívají možností zjednodušení rámce 

politiky soudržnosti na období 2014–2020, zejména online postupy při řízení finančních 

prostředků („e-soudržnost“), zjednodušené postupy pro podniky („jednotné kontaktní místo“) 

a jednodušší způsoby, jak mohou příjemci žádat o úhradu ze strany EU. 

Zjednodušení je též základem úvah o uspořádání budoucí politiky soudržnosti, společně s 

cenným přínosemskupiny na vysoké úrovni pro otázky zjednodušení Vyhledat dostupné  

jazykové verze předchozího odkazuFR••• , kterou vytvořila Komise. 

Inteligentnější využívání dostupných zdrojů vedlo k větší mobilizaci soukromých 

finančních prostředků 

V souladu s cílem investičního plánu mobilizovat více investic byl zřízen rámec na období 

2014–2020 na podporu širšího využívání finančních nástrojů. Do konce roku 2016 bylo 

na tyto nástroje v rámci programů ESI fondů přiděleno 13,3 miliardy EUR, zejména 

na podporu malých a středních podniků, výzkum a inovace a nízkouhlíkové hospodářství. 

 

V současné době je z ESI fondů prostřednictvím finančních nástrojů podporováno více než 76 

000 podniků. Projekty na podporu malých a středních podniků dosud vybrané v rámci 

Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) představují 11,5 miliardy EUR uvolněných 

ze soukromých finančních prostředků, a to z cílové částky ve výši 42 miliard EUR.  

 

 

Z MEZINÁRODNÍCH  DOPRAVNÍCH   A  LOGISTICKÝCH  

SVAZŮ 
 

 

LOGISTIKA 
Evropská logistická asociace – ELA  

LETOŠNÍ VĚDECKÁ SYMPOPSIA 

ELA upozorňuje členy na dvě letošní vědecké akce, které se již ozvaly se žádostmi o 

příspěvky.  

9. Mezinárodní vědecké symposium o logistice – Magdeburg – 13. a 14. června 

Pořadatelem je vědecká poradní rada německého Spolkového společenstva Logistika  (BVL)– 

hlavními  tématy pak Porozumění budoucí logistice - Modely  a Aplikace. Snahou akce je 

především podpořit přeshraniční výměnu idejí. Účastníci představí a budou diskutovat nové 

modely a definovat rozvojové elementy. Výzkumníci, vědci a praktici jsou zváni, aby se 

věnovali budoucnosti logistiky.  

Jednotlivá témata, ke kterým také směřují žádosti o příspěvky: 

Městská logistika ◦ Budoucí dopravní systémy ◦ Logistika pro budoucí výrobní systémy ◦ 

Druhy distribuce ◦ Ekonomické platformy ◦ Obchodní modely ◦ Management rizik ◦ 

Poznávací (kognitivní) systémy ◦ Umělá inteligence ◦ Lidská a strojová spolupráce a další.      

23. Konference  Logistické výzkumné sítě – Plymouth, UK – 5.-7. září   

Pořadatelem je Institut logistiky a dopravy při Plymouth University. Zaměření: Řízení 

logistických činností a politika integrovaných udržitelných logistických operací.  

  

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1921_cs.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/how/improving-investment/high-level-group-simplification/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan_cs
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/erdf
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SPEDICE 
Evropská asociace  spedičních svazů  -  CLECAT 

CLECAT K REVIZI SMÉRNICE EU O KOMBINOVANÉ DOPRAVĚ Z ROKU 1992 

Jako součást balíku Čistá mobilita   (Clean Mobility Package) Evropská komise zveřejnila 

před koncem  roku svou navrženou revizi směrnici o kombinované dopravě z roku 1992.  

Tento krok je spojen s vlastním cílem Komise dostat více zboží na železnici a na 

vnitrozemské vodní cesty.  

Stanovisko CLECAT  

CLECAT již dlouho podporuje revizi směrnice 92/106/EEC, která je zastaralá, nejednoznačná 

a vytváří bariéry účinnému provozování kombinované dopravy. Revize je příležitostí 

k vytvoření legislativních podmínek, jež budou realistické, průhledné a moderní.  

Celkově má být směrnice tenčí, jednodušší a méně nákladná při realizaci.  

Směrnice nyní odrazuje od určitého provozování kombinované dopravy stanovováním 

povinných limitů   silničních úseků. Navržená revize určitým způsobem překonává tyto 

nedostatky současné směrnice, což je třeba uvítat, ale bude vyžadovat ještě další zlepšení.   

  

     ♦  CLECAT vítá rozšíření rozsahu aplikace „kombinované dopravy“ na všechny operace      

         v Evropské unii a všechny druhy dopravy 

     ♦  CLECAT vítá odstranění specifikace „nejbližší vhodný terminál“  

     ♦  CLECAT vítá odstranění omezení  minimální délky  100 km vzdušnou čarou    

          nesilničního úseku  

     ♦  CLECAT vítá skutečnost, že se povoluje větší zatížení vozidel v intermodální dopravě  

         na silničních úsecích jako kompenzace vlastní hmotnosti ložných jednotek a užívání  

        kontejnerů. Nicméně členské státy my měly také povolit výjimku pro vozidla EMS    

       ( = expresní mezinárodní poštovní služba) 

      ♦  CLECAT vítá vynětí kabotáže 

      ♦  CLECAT podporuje zavedení systému elektronických dokladů, jenž může nahradit     

        zastaralé papírové doklady a systém razítek.   

Celkové sladění definic a podmínek s těmi, jež jsou uvedeny  ve směrnici 2015/179 EU je 

nezbytné, aby se zajistil harmonizovaný přístup k intermodální dopravě (jejíž je kombinovaná  

doprava částí). 

 

SILNIČNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU  

ÚČAST NA PROJEKTU  ZLEPŠENÍ PARKOVIŠŤ PRO KAMIONY V EU  

IRU se připojila k budování bezpečných parkovišť v rámci Evropské unie s tím, aby zlepšená 

infrastruktura parkování umožnila dodržování pravidel o odpočinku řidičů.  Do akce je 

zapojena řada partnerů, včetně Evropské organizace bezpečného parkování; roční studie 

v tomto směru je financována Evropskou komisí, která uznává naléhavou potřebu vytváření 

dostatečně bezpečných parkovacích zařízení po Evropě, jež řidičům umožní absolvovat 

povinné přestávky na odpočinek.  

Představitel IRU pro záležitosti EU Matthias Maedge řekl: „V Bruselu probíhá debata o 

budoucích pravidlech o dobách řízení a odpočinku a také o existenci bezpečných parkovacích 

míst. Musíme zajistit,  že řidičům jsou poskytovány uspokojivé podmínky před vyžadováním 

dodržování pravidel v tomto smyslu. Iniciativa Komise je dobrým krokem v tomto směru a 

rádi se toho účastníme“.  
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Databáze o parkovacích oblastech ve více než 40 zemích světa je k dispozici na seznamu IRU 

TRANSPark. Ten bude používán v rámci studie k výstavbě sítě parkovišť.  Seznam 

charakterizuje jednotlivá parkovací místa včetně příslušných služeb pro řidiče. Na základě 

této analýzy bude navržen společný certifikační systém pro bezpečnou úroveň parkovacích 

zařízení. Studie vezme v úvahu přepravní proudy a požadavky uživatelů a rovněž obsáhne 

informace o podmínkách a o obchodním potenciálu budování bezpečných parkovacích míst 

pro nákladní vozidla. Podrobnosti jsou k dispozici na https://www.iru.org/transpark-app 

   

 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
Společenstvo evropských  železnic – CER 

UDĚLENÍ  EVROPSKÉ DRÁŽNÍ CENY 

CER informuje, že v pořadí již jedenáctá Evropská drážní cena   byla udělena za letošní rok 

v Bruselu projektu Gotthardského základního tunelu, jenž dal vzniknout nejdelšímu 

železničnímu tunelu na světě a přičinil se o výrazný přesun zboží na koleje.  V tomto případě 

byly spojeny kategorie udělovaných politických a technických cen.  Cenu převzali Peter 

Jedelhauser, nedávný šéf „Gotthard North South Corridor Project“ u švýcarské dráhy SBB a 

Renzo Simoni, nedávný ředitel společnosti AlpTranzit Gotthard Ltd.  Předání byla přítomna 

dopravní komisařka EU Violeta Bulcová a předsedkyně výboru Evropského parlamentu pro 

dopravu a turistiku Karima Delliová. 

ARENA DOPRAVNÍHO VÝZKUMU  (TRA) V DUBNU VE VÍDNI 

CER upozorňuje členské podniky na největší evropskou konferenci, věnovanou dopravnímu 

výzkumu a technice, která proběhne ve Vídni ve dnech 16. až 19. dubna pod názvem 

„Digitální éra v dopravě – řešení pro společnost, hospodářství a životní prostředí“.  

Organizátorem je rakouské spolkové ministerstvo dopravy, inovací a techniky ve spolupráci 

m.j s Evropskou komisí EU a řadou dalších institucí.  Součástí akce je průmyslová výstava a 

řada technických exkurzí.  V rámci konference budou též uděleny dvě ceny TRA za technické 

vize.  Pořadatelé uvádějí, že TRA je arénou pro výzkumníky, podniky a veřejné úřady, činné 

na úseku dopravy. Více než 3.000 expertů bude diskutovat nová řešení v mobilitě a získá 

pohled na současná náročná témata včetně procesů transformací.   Podrobnější informace lze 

získat na e-mailu programme@travie2018.at 

 

LETECKÁ DOPRAVA 
Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA  

ŘEŠIT KRIZI  INFRASTRUKTURY Z POHLEDU BUDOUCÍ BEZPEČNOSTI 

U příležitosti letecké výstavy v Singapuru se sešly z iniciativy  IATA špičky světového 

civilního letectví v rámci „Leadership Summitu“; jeho tématem byl „Nový pohled na leteckou 

budoucnost“.  Hlavní vystoupení zde měl generální ředitel IATA Alexandre de Juniac, 

především k problematice infrastruktury: „Rozvoj infrastruktury je pro budoucnost oboru 

zásadní. Avšak na mnoha místech není tento rozvoj dostatečně rychlý, aby pokrýval rostoucí 

poptávku. A jsou zde varovné trendy, které zvyšují náklady. Jedním z nich je privatizace 

letišť. Dosud jsme nenašli správný regulační rámec s rovnováhou zájmu investorů na zisku a 

veřejným zájmem, aby letiště byla katalyzátorem hospodářského růstu.   Veškerý optimismus, 

podporující velké objednávky letadel, nebude nic znamenat, pokud nebudeme schopni řídit 

letecký provoz ve vzduchu a na letištích“.  De Juniac zdůraznil nedostatek letištních kapacit 

v Jakartě, Bangkoku a Manile, jež považuje za hlavní problémy v regionu Asie-Pacifik. „A na 

druhé straně spektra je letiště Incheon v Seoulu“. Nedávno dostalo novou dráhu a 

terminálovou kapacitu, aniž by se tím zvýšily náklady aerolinek a cestujících.  Před dvěma 

lety tu dokonce došlo ke snížení letištních sazeb – velmi kladný příklad pro ostatní letiště ke 

následování. Ukazuje to rovněž na velké porozumění úloze letectví v propojování  

https://www.iru.org/transpark-app
mailto:programme@travie2018.at
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korejského hospodářství   se světovými ekonomickými příležitostmi.  

Zajištění dostatečné a nákladově efektivní infrastruktury v Asii-Pacifiku je hlavní priorita. 

Region je ústředním prostorem pro celkový růst oboru.  V roce 2036 očekáváme, že bude 

cestovat 7,8 miliard osob (oproti očekávaným 4,3 miliardám v roce 2018). Z 3,5 miliard cest 

do, z či v rámci regionu Asie-Pacifik v r. 2036,  se 1,5 miliardy  dotkne Číny. Již v roce 2022 

se stane Čína největším individuálním leteckým trhem. A skoro stejný potenciál   lze 

vysledovat v Indii, pokud její trh bude pokračovat v dosavadním vývoji.  

 

NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
Baltická a mezinárodní námořní rada – Bimco 

BIMCO O NÁMOŘNÍ KONFERENCI APM „LEADERS´FORUM“ 

Konferenci pořádá  Asociace manažerských projektů APM v Londýně 14. března 2018 se 

zaměřením na příležitosti, výzvy a investice v námořním oboru v letošním roce. Špičkoví 

experti a manažeři z celého světa se budou zabývat především následujícími tématy:  

♦ Jak bude vypadat budoucnost námořního oboru? 

♦ Výzvy, které přináší ropa a jaké jsou dopady růstu spotřeby zkapalněného zemního plynu? 

♦ Přináší ratifikace Zásad IMO o odpadních vodách (BWM) ze září 2017 žádoucí výsledky? 

♦ Zvládnutí systémů s „big data“ a nových námořních technologií,  jež ovlivňují  námořní 

obor 

♦ Přeměna námořních talentů dneška na talenty, jež bude obor potřebovat  

♦ Jak mohou majitelé lodí zůstat ziskovými při měnící se tržní dynamice?  

♦ Jaké jsou investiční příležitosti, jež se dostaví v tomto regionu? 

♦   Jak mohou být majitelé lodí správně vybaveni vůči hrozbám kyber bezpečnosti a co lze  

    očekávat v roce 2018 ?   

 
 
 

POUČENÍ  Z CIZÍCH  MALÉRŮ 

 

INVENTURNÍ ROZDÍLY MOHOU OHROZIT EXISTENCI  SPEDITÉRŮ 

Z německých podkladů.  

Není vše, co se týká skladové ionventurní problematiky ve spedičních podnicích nejlépe 

řešeno ve Všeobecných spedičních podmínkách ADSp 2017? „Bohužel nikoliv“ říká právník 

Karl-Heinz-Gimmler z Gimmlerovy právnické společnosti v Koblenzu. V minulém roce jsme 

měli případ za 297.000 eur, že byly požadovány poskytovatelem služeb. V jiném případě 

řešíme  rozdílovou částku kolem 400.000 eur“.  To již může ohrozit existenci. Preblémy se 

jednak nacházejí ve zjištění stavu skladu. Za další pak v propočtu diference plus – minus. Jak 

to lze řešit ukazuje kup. Německé video ze série „Recht – einfach“.     

 

KARTELOVÝ ÚŘAD POKUTUJE PODNIKY PŘÍSTAVNÍCH  REMORKÉRŮ 

Podniky, které nabízejí služby vlečných lodí v německých přístavech, si po mnoho let 

rozdělovaly tento trh a musejí proto zaplatit vysoké pokuty. Remorkérovým rejdařstvím 

Fairplay, Bugsier a Petersen &Alpers uložil  Spolkový kartelový úřad  peněžité pokuty ve 

výši 13 milionů eur (cca 340 milionů Kč). Rovněž zúčastněná remorkérová rejdařství Lütgens 

& Reimers vyšla z toho bez pokut, protože kartel odkrývala.  Další jeden podnik je ještě 

vyšetřován a jedno zúčastněné rejdařství již nepodniká. „Naše šetření zjistila, že zmíněné 

podniky si od roku 2002 nejméně do roku  2013  vzájemně   rozdělovaly zakázky a obraty 

v mnoha německých přístavech“ řekl prezident kartelového úřadu Andreas Mundt.   
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