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AKTUÁLNĚ  Z  EVROPSKÉ UNIE 
 

SILNIČNÍ DOPRAVA 
EP: MEZINÁRODNÍ ŘIDIČI VYŇATI  Z REŽIMU VYSÍLÁNÍ ZA PRACÍ 

Spediční a dopravní svazy uvítaly rozhodnutí dopravního výboru Evropského parlamentu z 5. 

června t.r.: parlamentní výbor pro dopravu a turistiku zvolil jediný citlivý přístup pro 

mezinárodní operace v silniční dopravě a vyňal řidiče této dopravy z režimu vysílání za prací. 

Sektor vítá tento přístup, protože to je jediná cesta, jak zachovat pravidla o mezinárodní 

dopravě jednoduchá, jednotná, jasná a snadno naplnitelná.  – usnadňují tak dopravní operace, 

chrání dělníky, zaměstnané v tomto sektoru a zajišťují prostředí férové konkurence. 

Nyní potom, kdy dopravní experti EP učinili toto rozhodnutí, jde o to, aby je vzali za své 

členové EP a Rady dopravy. Je důležité, aby se toto rozhodlo před evropskými volbami v roce 

2019 a nenastolily se národní vysílací režimy.  

Vyloučení  mezinárodní silniční dopravy z vysílacího režimu: 

Potvrzuje význam společného trhu v dopravě 

Uznává mezinárodní charakter činností v silniční dopravě 

Pomáhá úsilí národních úřadů, které mají zaměřit pozornost na boj s ilegálními 

praktikami v silniční dopravě zboží (jako nomádští řidiči) 

Přináší prospěch malým a středním podnikům v silniční dopravě a spedici, jež by bly 

jinak konfrontovány s nerovnou administrativní zátěží   

Podporuje růst v EU, když  mezinárodní doprava je klíčem ke konkurenceschopnosti 

pro EU a  její občany jež mají právo profitovat z konkurenčních dopravců,  

Toto prohlášeni podepsaly CLECAT – Evropská spediční asociace, EEA – evropská expresní 

asociace a FIATA -světová federace speditérů.  

  

PORUŠOVÁNÍ ŘÍDICÍCH POSTUPŮ – VÝTKY EK  

Malta a Rumunsko 

Evropská komise   rozhodla převolat Maltu a Rumunsko  k Soudnímu dvou EU, že  

nedokázaly sdělit, jaký je rámec národní politiky podle směrnice EU 2014/94/EU pokud jde o 

vytváření infrastruktury alternativních paliv. Rámce národní politiky jsou hlavními nástroji ke 

koordinovanému vytváření dostatečné oinfrastruktury alternativních paliv včetně nabíjecích 

bodů pro elektrická vozidla  a tankovacích bodů pro zemní plan a vodík.  Vytváření těchto 

rámců také pomáhá vyhnout se fragmentaci vnitřních trhů díky koordinovanému 

alternativních paliv. Členské státy byly vyzvány aby informovaly o národních rámcích do 18. 

listopadu 2017. K tomu datu Malta a Rumunsko tak neučinily přes vytýkací dopisy, které jim 

byly zaslány komisí 15. února 2017 a 13. července 2017.  

Kypr, ČR, Německo, Irsko,  Rumunsko a Slovensko 

Komise  žádá šest členských státtů, aby plně převzaly „Silniční balík“ přijatý   v roce 2014 a 

jehož posláním je  zlepšit v EU testování vizidel a tím i silniční bezpečnost. Balík představují 

tři předpisy EU, které měly členské státy plně převzít do 20. května 2017. K tomuto datu to 

nicméně šest výše uvedených států neučinilo. Česká republika, Rumunsko a Slovensko 

nepřijaly, nezveřejnily a nesdělily Komisi národní opatření k přijetí novelizovaných pravidel 

o pravidelných technických prohlídkách  motorových vozidel a jejich přívěsech (směrnice 

2014/45/EU).  Směrnice pokrývá  osobní s náklasdní auta, autobusy, těžkou přípojnou 

techniku, motocyklů a rychlých traktorů a definuje věci, jež mají být testovány během 

silničních testů, zkušení metody  jakož i defekty a jejich posuzování.  Směrnice rovněž zavádí 

minimální požadavky na testovací zařízení, přípravu inspektorů a dohlížení orgány.  

Kypr, Irsko a Slovensko nepřijaly,   nepublikovaly a nesdělily Komisi národní opatření o 

převzetí novelizovaných pravidel, týkajících se registrační dokumentace vozidel (Směrnice 

2014/46/EU. Česká republika, Německo, Irsko  a Slovensko nepřijaly, nezveřejnily a  
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nesdělily Komisi národní opatření o převzetí novelizovaného režimu o technických silničních 

kontrolách komerčních vozidel (směrnice 2014/47/EU).  Směrnice přináší společná pravidla 

pro technické silniční kontroly nákladních vozidel, autobusů, těžké přípojné techniky  a 

rychlých traktorů. Komise obeslala dodržení těhcnopožadavků vytýkacími dopisy. Všechny 

členské země mají nyní dva měsíce   na odpověď, jinak Komisae může rozhodnout o jejich 

předvolání před soudní  dvůr EU. Komise také požádala Kypr, Českou republiku a 

Rumunsko, aby ji sdělily národní opatření, jimiž se zavádějí maximální hmotnosti a rozměry 

určitých silničních vozidel (směrnice 2015/719/EU). Tato pravidla, týkající se mezinárodní 

dopravy, sehrávají významnou roli při fungování vnitřního trhu a volného pohybu  zboží 

v Evropě.  Kromě jiného  směrnice zavádí    úpravy pro  těžká nákladní auta se zlepšenou 

aerodynamikou  a nebo pro vozidla poháněná alternativními palivy.  Toto poskytuje podněty  

k nasazování čistých vozidel, jež mohou být větší či těžší než vozidla konvenční. Směrnice 

měla být aplikována  členskými státy do7. května 2017. Všechny státy mají dva měsíce na 

sdělení Komisi všech opatření k plné aplikaci směrnice. Jinak jim opět hrozí Evropský soudní 

dvůr.   

 

SCHVÁLEN PRODEJ KREDITNÍ  FIRMY UTA HOLDINGU EDENRED 

Evropská komise schválila podle zákona o fůzích navrženou koupi společnosti UNION 

TANK Eckstein (UTA) organizací Edenred Tankkarten Holding GmbH. UTSA je 

poskytovatelem tankovacích úvěrových karet, používaných pro bezhotovostní placení paliva a 

dalších služeb pro motorová vozidla.V současnopsti je pod kontrolou Edsenred a dalšíh dvou 

společníků. Edenred poskytovatelem korporátních služeb  včetně zaměstnaneckých benefitů. 

Po transakci získá kompletní kontrolu nad UTA  zvýšením svého podílu.  Komisew došla 

k závěru, že navržený nákup nezapůsobí proti konkurenci v sektoru, protože tyto podniky  

mají jenom omezenou přítomnost na trhu, kde jsou aktivní. Edenred již vykazoval kontrolu 

nad UTA  nebude docházet k překrývání služeb.  Transakce byla posuzována podle 

zjednodušených postupů při fůzích.      
 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

 
SCHVÁLENY ZÁSADY  PRO DOČASNÁ  OMEZENÍ  KAPACIT 

Rail  Network Europe schválila nové zásady pro koordinaci  a publikaci plánovaných 

dočasných omezení kapacit (TRC Guidelines), jež představují revizi přílohy VII  ke směrnici  

2012/34/EU. Zásady vstoupí v platnost s jízdním řádem na 2019 se snahou umožnit přepravní 

tok i přes účinek omezení kapacity z důvodu investice do drážní infrastruktury při 

respektování specifických zájmů účastníků. V důsledku toho budou všichni evropští manažeři 

infrastruktury za povinnost dodržovat tato pravidla při realizaci projektů jež dočasně ovlivní 

kapacitu jejich sítě. Podle těchto pravidel budou mít manažeři infrastruktury za povinnost  

informovat potenciální žadatele, hlavní provozovatele  zařízení služeb a ostatní manažery 

infrastruktury, kteří jsou ovlivněni omezeními v počáteční fázi.   

 

EVROPSKÁ NÁKLADNÍ ZAŘÍZENÍ V JEDNOM  WEBOVÉM PORTÁLU  

Webový portál sponsorovaný EU „Railfreightlonations.eu“ je onlinovým zdrojem informací o 

drážních zařízeních služeb po Evropě.  Portál je k dispozici v pilotní verzi od roku 2015. 

V současnosti zahrnuje více než 3.700 zařízení a bude rozšiřován, aby postihl všechna drážní 

nákladní zařízení  Evropě. Představuje to intermodální terminály, drážní logistická centra 

jakož i  veřejné a soukromé vlečky. Zaměření má být také rozšířeno, aby zahrnulo všechny 

typy drážních zařízení služeb. 

Evropská komise, která má záměr přeměnit portál na celoevropský standardní nástroj pro 

informace o drážních zařízeních služeb, pověřila německý podnik „HaCon“ vedením 
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projektu. Portál má nabízet službu provozovatelům zařízení při pohodlné nízkonákladové 

příležitosti  spolu s plněním povinnosti zveřejňovat zde platné informace o jejich zařízeních 

jakož i o možnosti zveřejňovat informaci o službách, které nabízejí.  Bude sloužit jako 

společný zdroj informací o všech údajích o zařízeních a jejich službách. Dokončení projektu 

je stanoveno na květen 2019.  

LETECKÁ DOPRAVA 
 

STÁTNÍ PODPORA RUMUNSKÉMU LETIŠTI BACAU 

Evropská komise EU shledala, že státní podpora, poskytnutá provozu letiště Bacau 

International Airport je v souladu s pravidly EU pro státní pomoci. Letiště Bacau se nachází 

V severovýchodním Rumunsku v blízkosti hranice s Moldavskem. Veřejná pomoc usnadní 

regionální propojitelnost a přispěje rozvoji oblasti, aniž by se narušila konkurence na 

společném trhu. Schválená podpora činí 57 milionů eur na 10 let. Komise shledala, že 

podpora službám letiště je pozitivní v tom, že další letiště jsou  od oblasti velmi vzdálena 

v Iasi a v Suceava, navíc  v místech s velmi chabou silniční sítí  a bez vlaků vysokých 

rychlostí. Letiště Bacau  je také důležité pro mobilitu obyvatel regionu, kteří ve značném 

počtu pracují v zahraničí.   
 

NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
 

BURGAS, BULHARSKO: EVROPSKÝ NÁMOŘNÍ DEN  

Evropský komisař Karmenu Wella zde  31. května uvítal tisícovku účastníků z námořního 

sektoru na letošním Evropském námořním dni. Poprvé od svého založení se tato akce konala 

v regionu při Černém moři. Evropská komise a bulharské prezidentsví EU  zaměřili následnou 

konferenci  na přeshraniční spolupráci kolem Černého moře. Ministři a a další představitelé 

z Bulharska, Gruzie, Moldavska, Rumunska, Ruska, Turecka a Ukrajiny potvrdili svůj zájem 

na užší spolupráci formou přijímané deklarace  o Společné námořní agendě pro Černé moře. 

Deklarace, podepsaná ministry vytváří cestu pro strukturovanější a pragmatickou spolupráci 

ve všech námořních tématech. Dále výzkumníci z regionu Černého moře uvedli své vize o 

budoucím společném výzkumu a inovační agendě, inspirovanou projekty na bázi fondů EU.   

 

NÁVRH NA ZJEDNODUŠENÍ A MODERNIZACI PRAVIDEL O PŘÍPRAVĚ 

NÁMOŘNÍKŮ A O CERTIFIKACI   

Evropská komise přijala počátkem května legislativní návrh n zjednodušení a modernizaci 

regulačního rámce EU přípravě a o certifikaci námořníků včetně vzájemného uznávání  

námořnických certifikátů členskými státy.  Hlavním cílem je udržet úroveň znalostí 

a dovedností  námořníků, pracujících na palubách flotily EU   sladěním pravidel s poslední 

úpravou Mezinárodní úmluvy o standardech  treningu a  certifikátech  námořníků (Konvence 

STCW), schválenou   Mezinárodní námořní organizací IMO. Dále návrh usiluje o zvýšení 

efektivnosti v běžném administrativním rámci při uznávání námořnických certifikátů, 

vydávaných třetími zeměmi. Nakonec má návrh zvýšit právní jasno o rozsahu  schematu pro 

vzájemné uznávání námořnických certifikátů, vydávaných členskými státy.          

 
 

INFRASTRUKTURA 

 
NOVÁ DÁLNICE Z BUDAPEŠTI NA RUMUNSKO Z FONDU EU 

265 milionů eur z Kohezního fondu se investuje do výstavby nové sekce dálnice M4. Ta 

umožní uskutečňovat  cestu z Budapešti na rumunskou hranici za méně než 2 hodiny 40 

minut. Spojením dvou sousedních zemí podpoří tento nový projekt kohesní politiky rozvoj 
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regionální a místní ekonomiky a pomůže turistice. Komisařka Corina Cretu řekla: „Maďaři a 

Rumuni, kteří mají prospěch z tohoto projektu, budou mít  rychlejší a bezpečnější spopjení 

z Budapešti do Bukurešti. Avšak i všichni Evropané a evropská ekonomika jako celek budou 

mít prospěch z lepšího propojení v regionu a jeho vlivu na obchod, turistiku a hospodářský 

růst.“  Projekt se týká výstavby dálnice mezi městy Berettyoujfalu   a Nagykereki. Projekt má 

být dokončen   v březnu 2020.     

 

ROZVOJ  DRÁŽNÍ SÍTĚ VE SLOVINSKU – 109 MILIONŮ EUR  Z FONDU CEF 

Ředitel drážní agentury EU INEA Dirk Beckers podepsal grántovou dohodu s představiteli 

Slovinska  ve věci stavby tratě Divača – Koper poku jde o přispění 109 milionů eur z fondu 

EU CEF Transport. Jednokolejná konvenční trať Divača – Koper je úzkým hrdlem na 

středomořském drážním koridoru jakož i na koridoru Balt – Adriatic; ztěžuje se zbožový 

přístup do přístavu Koper.  Fond CEF Transport podpoří výstavbu  druhé koleje za účelem 

zvýšení kapacity, bezpečnosti  a spolehlivosti drážního spojení jakož i zvýšení cestovní 

rychlosti.  Součástí projektu je výstavba sedmi tunelů, jež jsou klíčovými komponenty 

infrastruktury pokud jde o druhou kolej.  Po završení projektu   se cestovní vzdálenost mezi 

oběma městy zkrátí ( ze 44,3 na 27 km) a cestovní rychlost se zvýší ze 75 na 160 km/hod. (u 

nákladních vlaků na 100 km/h). To povede k výraznému zkrácení jízdních dob ze 42-48  na 

15 – 21 minut. Výstavba druhé koleje rovněž značně zvýší kapacitu trati Divača – Koper z 90 

na přibližně 220 vlaků za den.  

OCHRANA KLIMATU 

 
EK  V AKCI NA OCHRANU OBČANŮ PŘED EMISMI 

Evropská komise usiluje, aby Evropané dýchali čistý vzduch. Ve sdělení s názvem „Evropa, 

která chrání čistý vzduch pro všechny“, schváleném koncem května, Komise uvádí opatření, 

jež jsou k dispozici, aby pomáhala členským státům bojovat s emisemi. Komise také 

zdůrazňuje potřebu nastolit   spolupráci s členskými státy zapojením příslušných úřadů do 

„nového dialogu o čistém vzduchu“ a za použití prostředků EU podpořit opatření  ke zvýšení 

kvality vzduchu.  Dále Komise předvolala Francii, Německo, Maďarsko, Itálii, Rumunsko a 

Spojené Království  před soudní dvůr EU za neprokázaný respekt  k dohodnuté kvalitě 

vzduchu a neprovedením příslušných opatření, aby období překračování limitů byla co 

nejkratší. Komise rovněž zaslala další vytýkací dopis   Německu, Itálii, Lucembursku a 

Spojenému království, že nevzaly v úvahu pravidla EU pro schvalování typů vozidel.     

 

                                                              CELNÍ VĚCI 

 
VZÁJEMNÉ UZNÁVÁNÍ ZBOŽÍ 

V minulých dnech Rada EU schválila celkový přístup k návrhu předpisu o zlepšení 

vzájemného uznávání zboží, prodávaného v jiných členských státech. Posláním předpisu je 

zlepšit aplikaci   principu vzájemného uznávání na vnitřním trhu a tak zajistit, že se zboží, 

prodávané podle práva v jednom členském státě může prodávat v jiném, pokud je bezpečné  a 

respektuje veřejný zájem.  

Existující právní rámec nezajišťuje spolehlivou aplikaci principu vzájemného uznávání, když 

přístup na trh  pro zboží, jež je považováno za bezpečné  a v souladu s veřejným zájmem 

v jednom členském státě  může být odmítnuto nebo omezeno v jiném.  

Legislativní harmonizace EU stanoví společné požadavky, jak se produkty musí vyrábět. Je to 

například případ hraček, kosmetických produktů a pyrotechnických artiklů.  Je zde však 

široký okruh spotřebního zboží jako je textil, potraviny, dětské artikly, šperky, nádobí nebo 
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nábytek, jež nejsou předmětem právní harmonizace EU anebo jsou tak kryty jen částečně. 

Nový předpis se bude týkat tohoto zboží.  

Ve srovnání se současným právním rámce se navrhuje množství zlepšení v aplikací zásad 

vzájemného uznávání a  klarifikace rozsahu vzájemného uznávání. Zvýší to právní jistotu po 

obchod a pro národní úřady, když se zásady vzájemného uznávání mohou aplikovat.  Jde tu 

také o novou administrativní spolupráci ve výměně informací a o důvěru mezi národními 

úřady.  

Rada zahájí jednání s Evropským parlamentem. Hlasování ve výboru EP pro vnitřní trh je 

plánováno po letní přestávce.   

                                                              RŮZNÉ 
 

HORIZONT EVROPA: KOMISE PŘEDSTAVILA DOSUD NEJAMBICIÓZNĚJŠÍ 

VÝZKUMNÝ A INOVAČNÍ PROGRAM 

V příštím dlouhodobém rozpočtu EU pro období 2021 – 2027 má Komise v plánu investovat 

100 miliard eur na výzkum a inovace. Vznikne nový program Horizont Evropa, který bude 

navazovat na úspěšný program Horizont 2020. Členské státy v něm budou mít k 

dispozici dvojnásobnou podporu oproti dnešku a jeho cílem bude mj. řešení otázek týkajících 

se každodenního života, jako např. boj proti rakovině, čistá doprava nebo oceány bez plastů. 

Novinkou bude i Evropská rada pro inovace, která napomůže při uplatňování průlomových 

technologií na trhu. Více 

Miliardy eur na dopravu i kosmický program 

Nový kosmický program, do kterého chce Komise investovat 16 miliard eur, má Unii pomoct 

zůstat hlavním světovým aktérem v tomto odvětví – už nyní více než 10 % unijního HDP 

závisí na službách souvisejících s vesmírem. Dalších 15,2 miliardy eur poputuje do 

fondu InvestEU, který má podpořit tvorbu pracovních míst, hospodářský růst a inovace 

v Evropě. V období 2021 – 2027 chce také Komise investovat do dopravní infrastruktury 

(30,6 mld. eur), energetiky (8,7 mld. eur) a digitalizace evropského průmyslu (3 mld. 

eur). Více 

Česká města a obce budou soutěžit o příspěvek na slavnost 

Soutěž „Náš evropský projekt“ přináší českým městům a obcím šanci vyhrát až 75 000 Kč na 

uspořádání obecní slavnosti. Zúčastnit se mohou města a obce, na jejichž území se nachází 

dokončený projekt spolufinancovaný z fondů EU. Přihlašovat se mohou od 18. června do 13. 

července a o vítězi rozhodne veřejnost v online hlasování, které se uskuteční na přelomu 

letních prázdnin. Cenu získají tři obce s nejvyšším počtem hlasů. Více 

Komise vyzvala ČR, aby dala do pořádku svá pravidla transparentnosti pro výměnu 

informací 

V červnovém balíčku případů porušení právních předpisů EU Komise upozornila ČR na to, že 

nesprávně provádí pravidla EU o povinné automatické výměně informací v oblasti daní. Na 

finanční příjmy včetně dividend, kapitálových zisků a zůstatků na účtu se totiž vztahuje 

povinnost je sdílet s ostatními členskými státy. Pokud ČR na výzvu během následujících dvou 

měsíců nezareaguje, Komise může přikročit k zaslání odůvodněného stanoviska, což je další 

právní krok proti členské zemi neplnící své povinnosti. 

https://ec.europa.eu/czech-republic/news/180607_Horizont_Evropa_cs
https://ec.europa.eu/czech-republic/news/180606_vesmirny_program_cs
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4008_cs.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4029_cs.htm
https://ec.europa.eu/czech-republic/news/180605_Soutez_Nas_evropsky_projekt_cs
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STANDARDNÍ EUROBAROMETR - JARO 2018 

 Jeden rok před evropskými volbami roste důvěra v Unii a optimismus ohledně 

budoucnosti 

 Podpora hospodářské a měnové unie a eura zůstává na rekordní úrovni 

 Názor Čechů na EU se od loňského podzimu mírně zlepšil. 37 % Čechů důvěřuje 

EU. 

 Za největší výzvy Češi považují migraci a terorismus, stejně jako obyvatelé ve 

většině členských států. 

14/06/2018 

Podle nového průzkumu Eurobarometr, který byl zveřejněn 14. června 2018, považuje většina 

Evropanů hospodářskou situaci za dobrou a jsou optimističtí, pokud jde o budoucnost. Důvěra 

v Unii roste a podpora hospodářské a měnové unie je na nejvyšší úrovni. 

Stále více občanů má pocit, že profitují z hlavních politik Unie, a dvě třetiny Evropanů 

prosazují silnou EU, pokud jde o obchod. Kromě toho většina Evropanů vnímá EU pozitivně 

a podíl lidí, kteří si myslí, že jejich hlas má váhu, dosáhl své nejvyšší úrovně od roku 2004. 

To jsou některé z nejdůležitějších výsledků nejnovějšího standardního průzkumu 

Eurobarometr, který proběhl ve dnech 17. až 28. března a byl dnes zveřejněn. 

 Optimismus ohledně ekonomiky a silná podpora pro euro 

Evropané zaujímají i nadále pozitivní stanovisko ke stavu evropského hospodářství (50 %, 

+2 procentní body od podzimu 2017 oproti 37 %, -2 s negativním stanoviskem) – to je 

nejvyšší skóre od roku 2007. Ve 25 členských státech většina respondentů uvádí, 

že hospodářská situace v Evropě je dobrá (v porovnání s 23 členskými státy na podzim 2017). 

Od podzimu 2017 převažuje pozitivní vnímání ve 21 členských státech. 

Poprvé od jara 2007 převažují pozitivní mínění o stavu hospodářství v jednotlivých 

státech (49 %, +1) nad těmi negativními (47 %, -2). Od podzimu 2017 vzrostlo pozitivní 

vnímání ekonomiky v 18 členských státech, nejvíce v Portugalsku (43 %, +10), Irsku (79 %, 

+7), Finsku (77 %, +6) a Litvě (38 %, +6). Toto vnímání se však v jednotlivých členských 

státech liší. Například v Nizozemsku a Lucembursku považuje stav národního hospodářství za 

dobrý 93 % obyvatel, kdežto v Řecku pouhá 2 %. 

HOSPODÁŘSTVÍ EVROPSKÉ UNIE V KOSTCE 

Od hospodářské krize ke koordinaci hospodářských politik 

Hospodářská krize let 2008-2009 měla na evropskou ekonomiku větší a dlouhodobější dopad 

než na jiné světové ekonomiky. Pomalost oživení v Evropě byla způsobena do značné míry 

ekonomickými nerovnováhami, které existovaly již před krizí, zejména vysokým zadlužením 

veřejného sektoru, domácností i bankovního sektoru a problémy s konkurenceschopností. 

Ačkoli se tyto problémy týkaly pouze některých evropských ekonomik, díky vzájemné 

provázanosti obchodu, investic a ekonomické aktivity se hospodářské potíže přelévaly i do 

ostatních zemí EU.   

Proč krize vznikla? 

V této souvislosti bylo na úrovni EU rozhodnuto, že bude nastaven mechanismus koordinace 

hospodářských politik, který by do budoucna měl pomoci posílit hospodářský růst a 

rozpoznávat ekonomické nerovnováhy a působit na jejich odstraňování. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/explained/the_financial_and_economic_crisis/why_did_the_crisis_happen/index_cs.htm
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Od roku 2011 proto Evropská unie systematicky monitoruje hospodářský vývoj a politiku 

členských států. Na základě nezávislé analýzy Evropské komise vlády členských zemí 

vzájemně debatují prorůstové reformy, posuzují případná rizika a doporučují jednotlivým 

členským státům vhodná reformní opatření.  

Roční cyklus 

Sledování hospodářského vývoje a politiky probíhá v rámci ročního cyklu, který je rozdělen 

na dvě části: tzv. evropský semestr a národní semestr. Během evropského semestru analyzuje 

Evropská komise hospodářský vývoj ve všech členských státech a poskytuje doporučení 

v oblasti hospodářské a fiskální politiky. Tato doporučení projednávají a formálně schvalují 

vlády členských zemí v červenci. Během národního semestru členské země sestavují rozpočet 

a připravují reformy na další rok, přičemž berou v úvahu doporučení, která jim byla v rámci 

evropského procesu koordinace udělena. Země, které používají euro, předkládají rovněž 

Komisi a partnerským vládám na přezkum návrh svého rozpočtu. 

 ZASTOUPENÍ ŽEN V EVOPSKÉM PARLAMENTU ZA ČR  

V souvislosti s blížícími se volbami do EP přinášíme další díl seriálu o vývoji 
zastoupení českých poslankyň v Evropském parlamentu. 

V souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu přinášíme 
třídílný seriál o dosavadním vývoji zastoupení českých europoslankyň.  

Srovnání voleb v letech 2004 a 2009  
Ačkoli bylo v roce 2004 za ČR celkově nominováno 25 % žen, zvoleno jich bylo 5, tj. 
téměř 21 % z celkového počtu. V následujících volbách v roce 2009 se poměr žen mezi 
nominovanými o tři procentní body zvýšil, zvoleny však byly pouze 4 (18 %)*, což byl 
druhý nejhorší výsledek ze všech členských států (hůře dopadla jen Malta, kterou v EP po 
volbách nezastupovala žádná žena) . Celkové zastoupení žen V EP se přitom zvýšilo z 30 % 
v roce 2004 na 35 % v roce 2009. 

 Vývoj zastoupení žen v Evropském parlamentu za ČR 

Když se na výsledky voleb v roce 2004 podíváme podrobněji, zjistíme, že mezi jednotlivými 
politickými subjekty panovaly velké rozdíly co do počtu získaných mandátů i do poměru 
zvolených žen. Z následujícího grafu je patrné, že v prvních českých volbách do EP v roce 
2004 nejlépe uspěla Občanská demokratická strana, která získala celkem 9 křesel. 
Následovala ji Komunistická strana Čech a Moravy se 6 mandáty, SNK-ED se třemi mandáty 
a zbývající tři strany (Česká strana sociálně demokratická, KDU-ČSL a Nezávislí) získaly po 
2 mandátech. 

 Zisk hlasů ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2004 dle jednotlivých 
politických stran  

Jak již bylo řečeno, celkové zastoupení žen za Českou republiku činilo 21 % – z předchozího 
grafu je zřejmé, že největší vliv na genderové složení (které zachycuje Graf č. 4) měla právě 
Občanská demokratická strana, za kterou však byla zvolena pouze jediná europoslankyně 
(11 %), Nina Škottová (z 5. místa na kandidátní litsině), což byl nejhorší poměr žen a mužů 
hned po České straně sociálně demokratické, kterou ve volebním období 2004 – 2009 
zastupovali pouze muži. Ostatní subjekty reprezentovala shodně jedna žena, což byl také 
maximální počet za všechny zvolené strany. Za KDU-ČSL i Nezávislé byl zvolen shodně 
jeden muž a jedna žena – Zuzana Roithová (KDU-ČSL) a Jana Bobošíková (NEZ). 
Třetinového poměru žen dosáhlo SNK-ED, za které byla zvolena Jana Hybášková, a 
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Komunistickou stranu Čech a Moravy v tomto volebním období v EP zastupovala Věra 
Flasarová, což celkově činilo 16,7 %. 

 

Z MEZINÁRODNÍCH  DOPRAVNÍCH   A LOGISTICKÝCH  

SVAZŮ                  
 

 

LOGISTIKA 
Evropská logistická asociace – ELA 

KAŽDOROČNÍ KONFERENCE O LOGISTICKÉM VÝZKUMU  5. AŽ 7. ZÁŘÍ 2018 

23. Konference proběhne  ve dnech  5. až 7. září 2018 v britském Plymouthu v rámci Institutu 

logistiky a dopravy tamní Plymouth University. Regionalizace a  vývoj v managementu dat  

přetvářejí globální logistické systémy; logistika a manažeři dodavatelských řetězců se 

vypořádávají s nebývalými výzvami. Téma Konference 2018  se zaměří na to, jak mohou 

výzkumníci asistovat manažerům ve formování logistických aktivit  a politiky na podporu 

integrovaných, udržitelných operací.  

Konference předvede poslední výzkum v logistice a v řízení provozu, mezinárodní plavbě, 

obchodě, dodavatelských řetězcích a v managementu nákupu, který je k dispozici 

profesionálům v sektoru. Organizátoři Konference uvítají výzkumníky a praktiky z různých 

oblastí logistiky a dodavatelských řetězců, kteří zveřejní své výzkumné práce  a oborové 

případové studie. Je žádoucí se informovat o tématech, jež mohou být projednávána a o 

předkládání písemných podkladů. Součástí této události je udělení Výroční ceny za 

logistickou dizertaci. Více informací  o programu a podrobnosti o účasti jsou k dispozioci přes 

e-mail events@ciltuk.org.uk.  

Konference Plymouth je potěšena, že má za partnera železnici Great Western Railways, která 

nabídne jízdenky za snížené ceny.   

  

SPEDICE 
                                           Evropská  asociace  spedičních svazů – CLECAT  

PRVNÍ REGIONÁLNÍ KONFERENCE O SÍTI BEZPEČNÉHO PARKOVÁNÍ 

KAMIONŮ 

CLECAT informuje o  akci z konce května, financované EU  na téma „Studie o bezpečném 

parkování nákladních aut“, která proběhla v Madridu.   Konference, organizovaná 

REPSOLem, byla zaměřena na dva body: 

- Jak vytvořit koordinovanou síť bezpečných parkovišť a 

- Jaké jsou obchodní a kapacitní potřeby vozidel parkujících operátorů. 

Během konference byla zdůrazněna potřeba společného standardu pro tato parkoviště. Ten má 

zajistit zásady o spolehlivých informacích o bezpečnosti, servisu a úrovní komfortu, 

zachycených ve spolehlivém hodnotícím systému. Dále byla zdůrazněna potřeba rychlých 

administrativních postupů pro vytváření bezpečných parkovišť a značná spolehlivost 

parkovištních koncesionářů po Evropě. Madridská konference představovala start série 

konferencí, jež budou pokračovat v Aradu (Rumunsko), Hannoveru (Německo) a 

v Nizozemsku. Závěrečná konference se uskuteční 6. listopadu v Bruselu.    

CLECAT VÍTÁ NAVRŽENÝ PŘEDPIS EMISÍ CO2 PRO NOVÁ TĚŽKÁ VOZIDLA 

Návrh  publikovala  v květnu Evropská komise EU jako část třetího mobilitního balíčku. 

CLECAT věří, že navržený předpis je důležitým krokem ke snížení emisí a zlepšení 

efektivnosti logistického systému standardizací  a zvýšením absorbce technologií, které 

snižují spotřebu paliva a  emise. Dále to zvýší konkurenční schopnost v evropské dopravě a 

mailto:events@ciltuk.org.uk
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logistice snižováním spotřeby paliva a udržováním technického vůdcovství evropského 

dopravního sektoru. Přístup ve dvou krocích v návrhu jakož i pružný mechanismus   podpory 

vozidlům o nízkých a nulových emisích se jeví jako rozumný přístup k inovacím v řízení.  

Generální ředitelka CLECAT Nicolette van der Jagt řekla: „CLECAT  dlouho podporuje 

průhlednost v informacích ohledně emisí C02  z těžkých nákladních vozidel, získávaných za 

použití nástrojů Vecto.  Speditéři jako architekti účinných logistických sítí mají jasný zájem 

na měření a snižování emisí a spotřeby paliva při jejich operacích.  Z tohoto důvodu je 

CLECAT členem Rady globálních logistických emisí, která vyvinula první harmonizovaný 

rámec pro kalkulace logistických emisí a dále je členem projektu LEARN, jenž ověřuje, jak 

aplikovat a zlepšovat emisní kalkulace n základě jasných, průhledných a přesných dat“.        

  

SILNIČNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU  

IRU NALÉHAVĚ OSLOVILA VŠECHNY ČLENY EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

 A vyzvala je k obezřetnosti před  červnovým hlasováním  EP o prvním mobilitním balíčku 

Evropské unie s tím, že předchozí hlasování v dopravním výboru parlamentu je důležitným 

milníkem v sektoru evropské silniční dopravy. IRU  požaduje, aby přijímaná pravidla 

zajišťovala bezpečné a efektivní logistické operace a služby cestujícím. Doby řízení a 

odpočinku se proto musí držet zcela odděleně od trhu a od dalších sociálních otázek.  

Navržený text je údajně silným signálem Radě Evropy,(účast států), že řešení na úrovni EU 

musí mít přednost před individuálními akcemi ze stran některých členských států  Unie. 

Diskuse se musí zaměřit na praktická  a vymahatelná pravidla. Zastrašovací taktika a 

zneužívané argumenty kolem silniční bezpečnosti nezlepšují situaci řidičů, ale naopak ji 

zhoršují.  Statisíce řidičských  pracovních míst jsou v současnosti neobsazena. IRU je 

rozhodnuta zlepšit podmínky řidičů, aby se zlepšil tento kritický nedostatek pro celý sektor a 

pro evropské hospodářství; ve svém tlaku na EP to podpořila podrobnější analýzou současné 

situace. 

První část mobilitního balíčku  však stále ještě nemá parlamentní souhlas. Důvod: plénum  EP 

na  své poslední schůzi o reformním návrhu nehlasovalo, což bylo původně v plánu. Místo 

toho je rozhodnutí odsunuto na červencové zasedání.  Europoslanci tak odmítli návrh 

dopravního výboru, aby nebyla přeshraniční doprava  zařazena do směrnice o vysílání 

pracovníků.   

 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní unie železnic –UIC  

KONFERENCE  UIC O NORMALIZACI  6.LISTOPADU  V PAŘÍŽI 

Úplný název konference:„ Jak normalizace usnadňuje inovaci drážního systému zítřka?“ 

Účastníci a speakeři budou z celého světa. Registrace bezplatné účasti je možná již od 

nynějška na lince  https://events.uic.org/standardisation-conference. Počet míst je omezený  

takže včasná registrace je důležitá. Podrobnější informace budou zakrátko k dispozici.  

PIOTR KURCZ MÍSTOPŘEDSEDOU BEZPEČNOSTNÍ PLATFORMY UIC 

Piotr  Kurz z Polských státních drah  (PKP S.A.) byl jmenován novým  místopředsedou 

„UIC Security Platform“ k prvnímu červenci 2018.  Dosavadní ředitel bezpečnostní kanceláře 

PKP  má velké zkušenosti  na úseku bezpečnosti. P. Kurcz  pracoval dlouho v institucích na 

vymáhání práva jakož i v řadě mezinárodních struktur.  Od svého příchodu do drážního 

sektoru byl v úzkém styku  s činnostmi UIC na úseku bezpečnostních požadavků a 

podporoval spolupráci mezi jejími členy.  

   

LETECKÁ DOPRAVA 

https://events.uic.org/standardisation-conference
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Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA  

NABÍDKA  SIMULAČNÍCH  BEZPEČNOSTNÍCH KURZŮ KRIZOVÉHO 

MANAGEMENTU 

Kurzy poskytují  ojedinělou příležitost cestou hrané simulace ověřovat bezpečnostní dilema 

za použití počítačové platformy IATA „Scenario“. Po tři dny se budou  účastníci  seznamovat  

s nouzovými postupy, založenými na aktivním skupinovém  učení a samoučení a zapojení do 

workshopu krizového managementu . V kurzu jde o učení dovedností v rámci  procesů, jež se 

budou testovat cestou role hrané simulace  počítačovým systémem. Hraná simulace pomůže 

zvýšit odbornou znalost a získat  účinnou manažerskou dovednost  pro nouzové situace.  Kurz 

je k dispozici v treningových centrech IATA,  regionálních  výukových zařízeních partnerů a 

na dožádání v podnikových zařízeních. 

 Formát kurzu:  kurz ve třídách poskytne 3 dny (24 hodin) instrukcí, podávaných  oficiálním 

instruktorem IATA.     

Co se naučíte absolvováním kurzu: 

- Porozumět úloze leteckého krizového managementu  

- Popsat příspěvek metodiky hrané simulace k odolnosti organizace 

- Know how k vytváření zásadní strategie, potřebné k řízení kritických situaci  

- Porozumět současným a budoucím bezpečnostním hrozbám, kterým čelí letectví.   

Kurz obsahuje uplatnění mezinárodní a národní bezpečnostní legislativy, učení postupů 

AVSEC a dovedností pro praxi, mezinárodní letecké bezpečnostní předpisy a strategie a 

používání bezpečnostních manuálů ICAO a IATA.  

Reakce na hlavní bezpečnostní mimořádné události: využívání unikátního softwaru hrané 

simulace – současné a vznikající hrozby – instrukce k terorizmu a teroristickým metodám – 

posuzování hrozeb a management rizik – plánování alternativ – krizový management.   

 

NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
Baltická a mezinárodní námořní rada – Bimco 

BIMCO STUPŇUJE BOJ PROTI NÁMOŘNÍ KORUPCI 

Na 42. zasedání Usnadňovacího výboru (FAL) Mezinárodní námořní organizace IMO 

v Londýně počátkem června BIMCO podpořila požadavek Námořní protikorupční sítě 

(MACN) vůči IMO a členským státům, aby uznaly   rozsah námořní korupce a podnikly 

kroky proti tomuto druhu kriminality.  MACN je světová obchodní síť působící pro námořní 

sektor bez korupce, jenž umožňuje obchodovat ve prospěch společnosti.  Síť předložila 

výboru IMO dokument, jenž se zabývá dopadem korupce na  společnost, jak tato působí  jako 

obchodní bariéra a jak brzdí sociální a hospodářský růst. 

BIMCO nabízí nástroje v boji proti korupci 

BIMCO upozornila IMO na svou protikorupční klauzuli v dohodách o pronájmu (charter 

partie). Klauzule poskytuje sektoru způsob jak reagovat na nelegální požadavky o dary nebo 

peníze. „BIMCO podporuje boj proti námořní korupci a může sektoru poskytovat nástroje 

proti nelegálním požadavkům a korupci“ řekl Aron Frank Sorensen, šéf úseku BIMCO pro 

námořní techniku a předpisy.  Protikorupční klauzule je určena pro cestovní a časové chartery 

a uvádí sérii kroků jež mají smluvní strany aplikovat ve spolupráci proti nelegálním 

požadavkům.  

Výbor IMO, členské státy a organizace uznaly výzvy, kterým sektor čelí   pokud jde o korupci 

a rozhodly se kroky proti korupci posílit a navrhnout vhodné způsoby ještě před příštím 

zasedáním tohoto výboru IMO.            
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LODNÍ FONDY V SRN : NÁHRADA ŠKODY ZA CHYBNÉ PROGNÓZY 

Vrchní zemský soud v Oldenburgu odsoudil námořní podnik Briese Schiffahrts GmbH jakož i 

Roelfa Briese osobně k náhradě škody ve výši 39.200 eur ve prospěch jedné členky Briessova 

Lodního fondu „Wangerooge“. V právním sporu šlo o pochybné prognózy očekávaných 

rejdařských zisků   v rámci prodejního prospektu o Lodním fondu. Soud shledal, že 

v prospektech z let 2007 a 2008  se uváděly nedostatečné údaje  o vývoji provozních nákladů 

lodí a mnoho subjektů bylo uváděno v omyl  pokud šlo o ziskové vyhlídky fondu.  

Soud měl rozhodnout, zda „Liquiditäts-Prognose-Rechnungen“   ke dvěma cílovým fondům 

v prodejním prospektu byly obhajitelné. Tyto propočty prognózy vedly k očekávaným 

výnosům rejdařství v příštích deseti letech účastnického období.  

Soud zmíněnou prognózu očekávaného zisku rejdařství na základě podrobnějších rozborů 

neshledal obhajitelnou.  Prognóza nebyla opřena o svědomitě sdělené skutečnosti.   

Rozsudek ještě nenabyl právní moci; podle Kanceláře právních zástupců z Düsseldorfu jde o 

vůbec první rozhodnutí vrchního zemského soudu, ve kterém je   propočet prognózy shledán 

jako neobhajitelný.  
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