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AKTUÁLNĚ Z EVROPSKÉ UNIE   
 

POLITIKA 
 PRIORITY RAKOUSKÉHO PREZIDENTSTVÍ V EU   

Přednesl je na 2. polovinu roku 2018 počátkem července rakouský federální ministr dopravy, 

inovací a techniky Norbert Hofer dopravnímu výboru Evropského parlamentu.  

Pokud jde o dopravní sektor, rakouské prezidenství plánuje orientaci na udržitelný, férový, 

konkurenceschopný a bezpečný dopravní systém. V souvislosti s tím bude pokračovat činnost 

ve prospěch mobilitního balíčku a velký význam bude mít revize komunikační sítě „TEN-T 

Network“ a pravidla financování infrastruktury. Dalšími klíčovými prioritami budou revize 

dopravní infrastruktury, Evropská elektronická poplatková služba (EETC), podpora čistých a  

prostředí přátelských   vozidel a kombinované dopravy – když opatření v těchto oblastech 

mohou značně přispět k energetické efektivnosti a nízko emisní mobilitě. Dále Rakousko 

oznámilo, že hodlají pracovat na zvýšení efektivnosti v oblasti železniční nákladní dopravy. 

Pro vnitrozemské vodní cesty prezidenství oznámilo, že bude zdůrazňovat potenciál tohoto 

druhu dopravy a nutnost pokračovat v příslušných rozvojových programech. Pokud jde o 

námořní dopravu, bude vyvinuto úsilí k dosažení směrnice o přístavních přijímacích 

zařízeních a bude snaha o dobrý pokrok   v realizaci návrhů na Námořní společné okno, na 

výchovu námořníků, uznávání certifikátů a podporu právního rámce IMO.      
 

 
 

 RADA DOPRAVY 
MINISTŘI  PODPOŘILI  3  INICIATIVY  EVROPSKÉ  KOMISE O MOBILITĚ 

Šlo o čistou a konkurenceschopnou mobilitu. – Na zasedání v Luxembourgu evropští ministři 

dopravy odsouhlasili tři návrhy předložené Evropskou komisí na podporu 

konkurenceschopnosti a udržitelnosti sektoru mobility. To umožní zahájit jednání mezi 

institucemi-zde s Evropským parlamentem (trilogue) v zájmu rychlého přijetí.  

Ministři především schválili nová pravidla ve prospěch bezpečné konkurence v letecké 

dopravě.  Šlo o iniciativu vyvolanou před rokem pod názvem „Otevřené a propojené 

letectví“. Umožní to EU podnikat vhodné akce, pokud se Evropské aerolinky stanou 

předmětem neférových praktik, ovlivňujících konkurenci s dopravci třetích zemí. Zadruhé 

ministři odsouhlasili Evropská pravidla, dávající popudy lodím, aby odkládaly svůj 

odpad na zemi raději než do moře. Tato dohoda byla dosažena jen pět měsíců potom, kdy 

Komise přišla s návrhem jak řešit situaci v plastovými odpady. Ministři rovněž odsouhlasili   

společné specifikace služeb elektronického mýtného. Hodlají vytvořit služby v celé EU a 

zlepšit přeshraniční spolupráci ve vymáhání.  Dále ministři diskutovali pokrok v dalších 

významných bodech jako jsou trh a sociální aspekty akce „Evropa v pohybu“ nebo návrh 

Komise na novelu práv drážních cestujících. Diskuse o tom bude pokračovat v příštích 

týdnech a pod prezidentstvím Rakouska.  

Dopravní komisařka Violeta Bulcová řekla po zasedání: „V rámci Rady jsme dosáhli dohody 

o třech důležitých věcech a věřím, že můžeme dokončit jejich schválení do konce tohoto roku. 

Pokroku bylo také dosaženo v dalších tématech, jež se ještě projednávají a těším se na úzkou 

spolupráci s nastupujícím rakouským prezidentstvím“.  

 

SILNIČNÍ DOPRAVA 
SILNIČNÍ BALÍČEK EU  V EP: NEDOHODA A HÁDKY STRAN 
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Neúspěch ve Strassburgu: v Evropském parlamentu zatím nemožná dohoda o prvním 

mobilitním (silničním) balíčku EU a jeho třech sociálních elementech. Vysílání řidičů, jejich 

doby řízení a odpočinku a budoucí kabotážní pravidla se budou muset znovu projednat 

v dopravním výboru EP s obtížným hledáním kompromisů.  Neboť stanoviska europoslanců 

z jihoevropských a severozápadních států stojí takřka nepřekonatelně proti sobě.   Tím se 

prakticky na nulu dostávají šance, že projednávaná sociální pravidla budou schválena ještě v  

příští legislativním období.  Tím se totiž dostane práce na tomto složitém tématu víceméně na 

začátek.  Během jednání pléna EP se politické skupiny silně kritizovaly navzájem.   Dopravní 

politik Zelených Michael Cramer interpretoval nutnost nových projednání jako „velký úspěch 

nákladních řidičů“.  
„EVROPA  V POHYBU“ – ZPŔAVA KE SCHVÁLERNÍ V EP  

Koncem června měl schvalovat Dopravní výbor Evropského parlamentu (TRAN) zprávu 

strategické iniciativy „Evropa v pohybu – agenda pro budoucí mobilitu v EU“. Zpráva 

oslovuje hlavní budoucí výzvy evropskému dopravnímu sektoru se zvláštním důrazem na 

dopad digitalizace na dopravní služby, na výrobu a na osoby. Analyzuje   uvedená témata a 

navrhuje kroky, jež bude třeba podniknout   k přizpůsobení se nadcházejícím změnám a 

zajištění, že Evropa zůstane na předním místě   rozvoje na úseku mobility.  

Předmětem zvláštního zájmu CLECATu je paragraf 16 návrhu zprávy, jenž žádá od Komise 

„podporovat zelenou logistiku a snižovat přepravní objemy cestou lepšího využívání kapacit 

prázdných a  a jen částečně využitých nákladních aut.  

Speditéři se snaží optimalizovat kapacity jako součást jejich každodenní činnosti a zlepšovat 

ji  přes technické inovace.   Nicméně zbožové objemy jsou určovány trhem a zmenšovat je 

není úkolem regulátora. CLECAT proto žádá od členů EP podporu doplňku 126, který by 

zajistil, že text zprávy odráží realitu logistického trhu a stav inovací.    

LIMIT C02: SVAZ AUTOPRŮMYSLU SRN KRITIZUJE EVROPSKOU KOMISI  

Jedním z nejdůležitějších témat, kterými se v této době musejí zabývat hráči v průmyslu 

užitkových vozidel, je návrh Evropské komise na snížení emisí C02 v dálkové dopravě. Ten 

předpokládá, že emise skleníkového plynu z nákladních aut a transporterů poklesne do roku 

2025 o 15 procent a do roku 2030 o 30 procent. 

„Stojíme před důležitým nastavením směru v politice ochrany klimatu. Průmysl užitkových 

vozidel k tomu chce přispět“ zdůrazňuje Bernhard Mattes, prezident svazu automobilového 

průmyslu VDA na workshopu k tématům chystaného veletrhu užitkových vozidel IAA. Ale 

výrobci nemohou tyto výzvy sami zvládnout, varuje Mattes. Nezbytné je integrované nasazení 

oblastí výroby a užívaní vozidel, paliv a infrastruktury.  

Již se podařilo podle Mattese značného pokroku ve snižování spotřeby a emisích C02. „Od 

roku 2000 emise C02 v silniční nákladní dopravě Německa poklesly přes nárůst dopravy o 8 

procent, emise na tunokilometr dokonce o 35 procent“.  

Poptávku po nákladních autech určuje efektivnost  

Spotřeba pohonných hmot činí dobrou čtvrtinu  celkových  nákladů při nasazení vozidla 

v dálkové dopravě. Jinak než u osobních vozidel je trh pro užitková vozidla postaven na 

efektivnosti. „Nízká spotřeba je přitom důležitou předností v konkurenci na trhu. Je proto 

správné, že se Evropská komise v úzké spolupráci s průmyslem užitkových vozidel snaží o 

další zlepšení průhlednosti trhu. Simulační nástroj Vecto, jenž generuje srovnatelné hodnoty 

po spotřebu a emise C02 je pro to vhodný instrument, řekl Mattes.  

Kriticky hodnotil prezident VDA návrh Evropské komise na první regulaci C02 u těžkých 

nákladních vozidel. „Průmysl v zásadě reálnou regulaci podporuje. Návrh Komise však 

postrádá míru“.  Evropská komise navrhuje cíle pro snižování C02, které jsou dvojnásobkem 

toho, co průmysl již považuje za velmi ambiciózní, avšak ještě proveditelné.  

Zadání pro transportéry nejsou splnitelná 
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„Kriticky také hodnotíme, co Evropská komise navrhuje v rámci 2. mobilitního balíčku jako  

mezní hodnoty C02   osobních a lehkých užitkových vozidel. Ambiciózní úroveň minus 30 

procent do roku 2030 je již pro osobní automobily velmi ctižádostivá; pro lehká užitková 

vozidla tato hodnota už vůbec není reálná“ řekl Mattes.  Jednak jsou konstrukční druhy a typy 

lehkých užitkových vozidel rozmanité – přiměřeně různá je spotřeba.  Bylo by tak velmi 

obtížné prosazovat jednotnou hodnotu C02. Za druhé jsou potenciály pro elektrifikaci 

mimořádně rozdílné. A za třetí se u lehkých užitkových vozidel zavádí většinou nová technika 

teprve potom, když se u osobních vozidel osvědčila.“  

Od Evropského parlamentu a rady ministrů se nyní požaduje, aby nalezly realistickou a praxi 

odpovídající úroveň. Brusel si to příliš ulehčuje, když by hodnoty snižování z oblasti osobních 

automobilů jednoduše přenesl na zcela jinak pojatý sektor užitkových vozidel. Prezident 

VDA: „Vedoucím principem každé regulace C02 musí být zásada technologické neutrality.  

Musíme umět využít veškerý potenciál“.  
 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
ZLEPŠIT BEZPEČNOST DRÁŽNÍCH CESTUJÍCÍCH V EU 

Evropská komise představila Akční plán EU na zvýšení bezpečnosti drážních cestujících a 

drážních zaměstnanců v EU vytvořením nové spolupráce a koordinačního rámce. Cílem je 

předcházet a odpovídat na možné teroristické útoky, směrované na drážní služby vytvářením 

účinného kooperativního prostředí a přípravou doporučení, která pomohou členským státům 

efektivně koordinovat bezpečnostní akce na železnici.  

Zatímco drážní operátoři a úřady v EU poskytují již po dlouhou dobu řešení bezpečnostních 

rizik, nově vznikající a rozvíjející se rizika je nutí přicházet s novými a vhodnými reakcemi. 

Opatření, uplatňovaná samostatně jednotlivými členskými státy, mohou vytvářet bariéry, 

nemusí být optimálními a generují náklady. Částí Akčního plánu je vytvořit Bezpečnostní 

platformu pro drážní cestující v EU. Platforma bude poskytovat pomoc v kolektivních 

informacích o drážní bezpečnosti, o optimalizaci bezpečnosti v hraničních drážních službách 

a definovat i koordinovat mechanismy před uplatňováním jednostranných rozhodnutí na 

národní úrovni.  Bude hrát klíčovou roli v účinné výměně důležitých informací na úrovni EU.  

Bude rovněž pomáhat členským státům a zainteresovaným subjektům vytvářet mechanismy 

k rychlému posuzování nových hrozeb a bezpečnostních událostí a podnikat vhodně 

koordinované reakce. Akční plán je politickou prioritou pro prezidenta EK Junckera při 

vytváření Evropy která chrání, umožňuje a brání.      

 

BRENNERSKÝ SUMMIT  PODPOŘIL SNAHY  O PŘEVOD DOPRAVY NA 

KOLEJE 

Během nedávného setkání v italském Bolzánu účastníci z Německa, Rakouska a Itálie 

podepsali deklaraci o záměrech zvyšovat převod přepravní práce na železniční síť. Deklarace 

zejména obsahuje opatření, týkající se rozvoje Brenerského přechodu a dalšího rozvoje drážní 

infrastruktury k zajištění vlastního převodu přepravní práce. Jako příklad je uvedena 

harmonizace drážní sítě mezi Mnichovem a Veronou.  Günther Platter, hejtman Tyrolska, 

deklaraci nepodepsal, když požadoval snížení počtu těžkých vozidel, kterým je dovoleno 

přejíždět Brenerský přechod   jakož i potřebu zvýšit silniční poplatky. Navrhl speciální mýtné 

na koridoru mezi Mnichovem a Veronou a zvýšení mýtného především na německé 

komunikaci.      

LETECKÁ DOPRAVA  
LETECKÁ BEZPEČNOST: EU VYŘAZUJE VŠECHNY AEROLINKY 

Z INDONÉSIE ZE SEZNAMU LETECKÉ BEZPEČNOSTI EU 

Evropská komise EU novelizovala „EU Air Safety List“ (ASL) – seznam aerolinek, které 

nenaplňují mezinárodní bezpečnostní standardy a jsou proto předmětem provozního zákazu  
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nebo provozních omezení v rámci Evropské unie.  ASL usiluje o o největší možnou leteckou 

bezpečnost pro evropské občany, což je i nejvyšší prioritou letecké strategie Komise.   

V návaznosti na nynější obnovu ASL všechny aerolinky, registrované v Indonésii se ze 

seznamu vyřazují v důsledku dalšího zlepšování letecké bezpečnostní situace, realizované 

v této zemi.   Podle dopravní komisařky EU V. Bulcové se vyplatila tvrdá práce a úzká 

spolupráce.  Všichni letečtí dopravci z Indonesie byli zařazeni na ASL v r. 2007 bez uvedení 

konkrétních obav.  V posledních letech jich bylo několik (7 celkem) ze seznamu vyňato, 

avšak naprostá většina jich v něm zůstala až do této doby.  

V současnosti je zakázáno na evropském nebi 120 aerolinek: 

- 114 aerolinek, registrovaných v 15 státech (Afghanistan, Angola, obě Konga, Djibouti, 

Rovníková Guinea, Eritrea, Gabon, , Kyrgyzská republika, Liberie, Libye, Nepal, 

Sao Tomé a Principe, Sierra Leone a Sudan. 

- Šestery individuální aerolinky na základě bezpečnostních obav: Iran Aseman Airlines, 

Iraqi Airways, Blue Wing airlines (Surinam), Med-View Airlines (Nigeria), Avior 

Airlines (Venezuela) a Air Zimbabwe.  

Další šestery aerolinky jsou předmětem provozních omezení a mohou létat do EU jen se 

specifickými typy letgadel: Afrijet and Nouvelle Air Affaires SN2AG (Gabon), Air Koryo 

(Severní Korea), Air Service Comores (Komortské ostrovy), Iran Air a TAAG Angola 

Airlines.  

  

PŘÍSTUPY K INICIATIVĚ „MOBILITA VE VZDUCHU MĚST“  (DRONY) 

Ženeva  se stala prvním městem, jež se připojuje k iniciativě Urban Air Mobility (UAM), jež 

je součástí „Evropského inovativního partnerství v chytrých městech a komunitách (EIP-

SCC)“.Toto partnerství,  jež má  podporu Evropské komise, dává dohromady města, regiony, 

občany, průmysl, malé a střední podniky a další subjekty. Evropská města jako Hamburk, 

Helsinki a další projevily zájem připojit se ještě letos.  

Dopravní komisařka Violeta Bulcová řekla: „Drony nabízejí   vzrušující příležitosti pro nové 

služby a obchodní modely, zejména v našich městech. Současně potřebuje zajistit, že provoz 

dronů probíhající nad našimi hlavami je bezpečný, tichý a čistý.  Z tohoto pohledu je Mobilita 

ve vzduchu měst významný předváděcí projekt, jenž zahrnuje řadu evropských měst, kterých 

se dotknou tyto výzvy a plány pro budoucnost.  

„Manifesto of Intent on Urban Air Mobility bylo podepsáno zástupci Ženevy, švýcarským 

civilním letectvím a zástupci kontroly letového prostoru. Evropská komise podporuje 

Iniciativu UAM. V příštích měsících bude zřejmý vývoj dronů, jež mají potenciál vytvářet 

rychle vznikající investiční možnosti pro Evropské podniky.      
 

NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
IMO SOUHLASÍ S DALŠÍ STANDARDIZACÍ DAT 

Během 42. zasedání Výbor pro usnadňování Mezinárodní námořní organizace (IMO) schválil 

a zcela revidoval a modernizoval její Přehled usnadnění a elektronického businessu.  

Ten zahrnuje soubor referenčních dat IMO, jenž bude užíván jako základ pro automatické a 

digitální systémy při výměně informací, když lodě najíždějí nebo opouštějí přístavy. Soubor 

dat podporuje povinné informační   formality o lodích, zboží a osobách na palubě. Navíc je 

možno toto rozšířit na podporu komerční činnosti v mezinárodní plavbě.  Za účelem zavedení 

revidované přílohy Úmluvy o usnadňování, která vyžaduje elektronickou výměnu dat všemi 

smluvními stranami   do dubna 2019, očekává se, že novelizovaný Přehled bude schválen na  

zasedání   Výboru pro usnadňování v dubnu 2019.  

 

INFRASTRUKTURA 
NÁVRH  ROZPOČTU EU  A VYSOCE VÝKONNÉ INFRASTRUKTURY 
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Jako část příštího dlouhodobého rozpočtu EU 2021-2027 Evropská komise navrhla 

v minulých dnech obnovit fond CEF (Connecting Europe Facility) rozpočtovanými 42,3 

miliardami eur k podpoře investic do evropských infrastrukturních sítí pro dopravu (30,6 

miliard eur) energii (8,7 miliard eur) a digitalizaci (3 miliardy eur). 

Představuje to zvýšení o 47 procent ve srovnání s obdobím 2014 – 2020 (Srovnání v běžných 

cenách pro EU 27 in 2014-2020 versus EU27 v 2021- 2028). Zvýšení je o 29 % ve stálých 

cenách r.2018); a ukazuje to věrnost EU dobře propojené a integrované Unii kde občané a 

obchod mohou plně profitovat ze svobodného pohybu a ze společného trhu. Pro období 2021 

– 2027 navrhuje posílit environmentální rozměr CEF s cílem 60 % jejího rozpočtového a 

potvrdit přispění klimatickým záměrům. Pomůže to posílit energetickou unii, splnit závazky 

EU podle Pařížské dohody a potvrdit evropské globální vedení v boji proti klimatickým 

změnám.  

Dopravní komisařka Violeta Bulcová k tomu řekla: „Doprava je oblast, ve které EU přináší 

konkrétní prospěch svým lidem a dnes navrhujeme bezpříkladný rozpočet ke zlepšení 

mobility na našem kontinentě. Chceme, aby Evropané cestovali po nejmodernějších, 

bezpečných, čistých a propojených sítích. Nezaslouží si nic menšího“.    

Návrh Komise usiluje o lepší integraci sektorů dopravy, energie a digitalizace za účelem 

urychlení dekarbonizace a digitalizace ekonomiky EU. Čistá řešení mobility – jako elektrická 

mobilita – například vyžadují úzkou integraci dopravního a energetického sektoru. Další 

příklady zahrnují autonomní mobilitu, energetické skladování a chytré rozvodné sítě.  

1. Doprava: bezpečná, čistá a propojená mobilita 

Fond CEF podpoří chytrou, udržitelnou, celkovou, bezpečnou mobilitu v souladu s návrhy 

koncepce Evropa v pohybu a dopravní infrastrukturní politikou EU. Napomůže například 

dekarbonizaci dopravy cestou předností dopravním oborům, přátelským životnímu prostředí 

(jako je železnice) a rozvojem nabíjecích bodů pro alternativní paliva. Je rovněž navržen větší 

důraz na modernizaci sítě, zejména směrem k bezpečnosti. Jako konkrétní vyjádření evropské 

solidarity bude část rozpočtu rezervována členským státům, majícím nárok na kohezní fond.  

Vůbec poprvé fond CEF rovněž podpoří civilní a vojenské užívání dopravní infrastruktury 

částkou 5 miliard eur. Cílem je přizpůsobit evropskou dopravní síť vojenským potřebám a 

zlepšit v rámci EU vojenskou mobilitu. Půjde o významný příspěvek obraně Unie do roku 

2025, což je politickou prioritou této Komise. Nynější návrh navazuje na společné prohlášení 

z listopadu 2017 a Akční plán z letošního břazna. 

S předpisem o fondu CEF Komise navrhuje schválit základní síť trans-evropských koridorů 

k zajištění lpšího propojení hlavních přístavů a přeshraničních projektů  

2. Energie: cenově dostupná, bezpečná a udržitelná 

V energetickém sektoru nový fond CEF umožní vytvoření opravdové energetické unie a 

podpoří přenos energie v souladu s cíly Čisté energie pro všechny návrhy Evropanů. To 

Evropě umožní aby nadále udávala tempo v čistém přenosu energie v souladu s politickými 

prioritami Junckerovy komise a stala se světovým lídrem v obnovitelné energii. 

3. Digitalizace: vysoce kapacitní širokopásmová síť 

Fond CEF bude podporovat nejmodernější digitální infrastrukturu, která položí základ pro 

fungující digitální společný trh. Digitalizace evropského průmyslu a modernizace sektorů jako 

doprava, energetika, péče o zdraví a veřejná administrativa   na všeobecném přístupu na 

spolehlivé, cenově dostupné, kvalitní, kapacitní a velmi kapacitní sítě. S narůstající poptávkou 

po vysoce kapacitních sítích a infrastruktuře v elektronických komunikacích  nový fond CEF 

bude přikládat větší význam digitální propojené infrastruktuře.  

Příští kroky  
Rychlá dohoda o celkovém dlouhodobém rozpočtu EU a jeho sektorových návrzích je zásadní 

pro zajištění, že fondy Unie začnou přinášet výsledky co nejdříve.  Probíhající rozsáhlé 

infrastrukturní projekty by jinak byly narušovány zdržením.  V dopravním sektoru by to 
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postihlo vlajkové projekty jako drážní tratě v Rail Baltica, Brennerský tunel, drážní tunely 

Lyon-Turin, Evora-Merida atd.  Rail Baltica musí například absolvovat všechny hlavní 

přípravy, potřebné pro výstavbu v roce 2021.  Je to zásadní pro realizaci projektu, který 

pomůže propojit pět milionů lidí v Pobaltí.   

Dohoda o příštím dlouhodobém rozpočtu v roce 2019 poskytne hladký přechod mezi 

současným dlouhodobým rozpočtem  (2014-2020) a tím novým a zajistí předvídatelnost a 

pokračování ve financování ku prospěchu všech.  

 

CELNÍ VÉCI 
JEDNÁNÍ O BREXITU 

Těsně před závěrem kola běžných jednání Spojené Království zveřejnilo různé nové návrhy 

na dočasná celní uspořádání, bezpečnost, dobu ochranu a další.  Reakce Evropské komise na 

tyto návrhy byly smíšené. Něklik návrhů se přímo dotýkalo výstupu z EU. Ta uvádí, že tato 

témata bude možno řešit ještě před příštím zasedání Rady Evropy, t.zn. že v hl. dokumentu 

některé žluté části lze změnit na zelené a některé bílé části na zelené. Avšak podle Komise 

množství témat se muší řešit s ohledem na ochranu údajů, ochranu zeměpisných označení,  

dále před narušováním atd.  

Komise uvedla v následné tiskové zprávě, že pracovní skupina ověřuje objektivně nový 

dokument UK ve světle těchto otázek: jde o uskutečnitelné řešení k vyhnutí se tvrdé hranici a 

respektuje se integrita společného trhu a celní unie.Tyto otázky budou vyžadovat další 

diskusi.  

S ohledem na rámec budoucích jednání, která zahrnou hospodářská partnerství a strategickou 

kooperaci na úseku bezpečnosti řekl Michel Barnier za vyjednávače EU: Ve všech 

dokumentech UK, jež jsme dosud dostrali, byl vždy požadavek na zachování statusu qui, 

formě pokračování, což je paradoxní vidět na straně rozhodnuté vystoupit z EU.  UK se zdá, 

že si chce zachovat výhody současného stavu  když opustí EU rámec pro předpisy, kontrolu a  

Aplikace. Když odpovídáme vedoucím činitelům UK že tyto výhody nejsou přenosné mimo 

rámec systému EU – kvůli jejich rozhodnutí – někteří lidé v UK se pokoušení nás obviňovat 

z těchto důsledků. UK se rozhodlo opustit Evropskou Unii.   Respektujeme toto svobodné 

rozhodnutí a UK musí nést důsledky. Pokud chceme budovat nové vztahy, potřebujeme 

základnu důvěry. Potřebujeme také více realizmu o tom, co je možné a co nikoliv.“  

    

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
RADA POŽADUJE STRATEGII K PAŘÍŽSKÉ DOHODĚ 

Během zasedání Evropské rady v Bruselu koncem března hlavy států a vlád členských států 

EU požadovaly od Evropské komise, aby s naléhavostí připravila návrh dlouhodobé strategie.  

Měly by být k dispozici počátkem roku 2019 a stanovila by cestu, jak mají být závěry 

z Pařížské dohody o klimatu realizovány v EU. V reakci na zasedání rady, ředitel organizace 

Evropská síť akci kolem klimatu (CAN – Climate Action Network Europe) W. Trio uvíítal 

zmíněný závěr a uvedl, že to je důležitý krok k dosažení cílů kolem klimatu v EU jelikož se 

domnívá, že současné cíle kolem klimatu pro rok 2039 jsou nedostatečné. Podle něj strategie 

vyžaduje stanovit, jak se má EU snažit udržet teplotu v rámci limitu 1,5 stupně  

Tak jak uvádí Pařížská dohoda. To jsou důvody, proč Rada požaduje praktická opatření  

k realizaci cílů v Pařížské dohodě.  

DIGITALIZACE 
 JAK JE VAŠE ZEMĚ DIGITÁLNÍ  VE SVĚTLE INDEXU DESI?  
Evropská komise EU zveřejnila v květnu svůj Digitální ekonomický a sociální index(DESI) 

ukazující, že se EU stává stále více digitální, ale tempo pokroku  v Evropě je stále 

nedostatečné, aby udržela krok se světovými lídry a snižovala rozdíly mezi zeměmi. Podle 

Indexu Dánsko, Švédsko, Finsko a Nizozemsko dosahují nejvyššího ratingu a jsou mezi 



 

 8 

světovými lídry v digitalizaci. Irsko, Kypr a Španělsko se za poslední roky značně zlepšily (o 

více než 15 indexových bodů). Česká republika je v letošním pořadí osmnáctá. Avšak některé 

další země EU jsou značně nad jejich výsledky. Měření digitalizace v EU ukazují, že se 

zlepšuje propojitelnost, avšak nedostatečně se oslovují rychle rostoucí potřeby. I když je pro 

Evropany hodně běžné používání internetu a počet specialistů na digitalizaci v Evropě se  

zvyšuje, dále zůstávají velké mezery v digitální dovednosti. A také i když obchody se stávají 

stále více digitálními, e-obchod jako celek roste digitálně pomalu. Čísla rovněž ukazují, že 

Evropané používají častěji veřejné administrativní služby, jež jsou k dispozici online.Tyto 

výsledky volají podle EU po rychlé realizaci digitálního společného trhu a zvýšených 

investicích do digitální ekonomiky a společnosti.      

 

RŮZNÉ 

 
EVROPSKÁ KOMISE VYHLÁSILA DALŠÍ KOLO STÁŽÍ. PŘIHLÁŠKY LZE 

POSÍLAT DO 31. SRPNA 
 

Od 16. července do 31. srpna 2018 (do 12:00) je možné podávat přihlášky na stáže do 

Evropské komise na období březen-červenec 2019. Jako každý rok i letos si mohou tisíce 

mladých lidí z členských zemí EU zažádat o pětiměsíční stáž nejen v Bruselu.  

 

Díky projektu stáží mají studenti a mladí profesionálové jedinečnou šanci získat zkušenosti s 

životem a prací v hlavních institucích EU. Cílem je posílit všeobecné povědomí o vnitřním 

fungování Evropské unie a umožnit zájemcům uplatnit akademické znalosti v praxi. Mladí 

lidé se ocitnou v multikulturním prostředí a vylepší své jazykové schopnosti. Nabyté 

zkušenosti mohou později využít při rozvoji kariéry. 

Podmínkou účasti je alespoň bakalářský diplom, znalost dvou oficiálních jazyků EU a 

zároveň dobrá znalost angličtiny, němčiny či francouzštiny. Žadatel v přihlášce dále uvede 

preferované generální ředitelství podle svého zaměření a vyplní detailní údaje o svém 

vzdělání, předchozích zkušenostech a jazykových dovednostech. 

Na každý turnus se přihlásí okolo deseti tisíc zájemců. Po úspěšném přijetí přihlášky je na 

základě životopisů vybráno nejlepších 2 000 zájemců do tzv. databáze Blue Book.  Z tohoto 

seznamu jednotlivá generální ředitelství a kabinety komisařů vybírají své kandidáty. Nakonec 

stáž v Evropské komisi získá pokaždé až 650 zájemců. 

Druh práce 

Práce v Evropské komisi je často velmi rozmanitá. Obvykle záleží na vybraném generálním 

ředitelství a oblasti, kterou pokrývá. Stážisté mají často na starost administrativní podporu 

úřadu, monitoring tisku, zapisování konferencí a vyhodnocování projektů, různé rešerše a 

analýzu informací. Součástí stáže bývá i několikadenní úvodní konference spojená s řadou 

přednášek a návštěvou institucí. 

Finanční podmínky 

Přijatí stážisté pobírají měsíční grant ve výši 1 176,83 EUR (o jeho výši rozhoduje 

každoročně Kancelář pro stáže a závisí na rozpočtových omezeních) a jsou jim proplaceny 

cestovní výdaje. 

Výběrové řízení pro zájemce o stáž v Evropské komisi probíhá do 31. srpna 2018, 12:00 

(SEČ)! 
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Harmonogram 

 Fáze předvýběru (databáze Blue Book): listopad 2018 

 Fáze finálního výběru uchazečů: prosinec 2018 

 Stáž: březen 2019 - červenec 2019 

 

 
 

 

Z MEZINÁRODNÍCH  DOPRAVNÍCH   A LOGISTICKÝCH  

SVAZŮ 
 
 

 

LOGISTIKA 
Evropská logistická asociace – ELA  

CERTIFIKÁTY ELA STUDENTŮM MAROCKÉ SMLS 

28. června Škola managementu a logistických věd (SMLS) na Německo-jordánské univerzitě 

(GJU) oslavila předání certifikátů Evropské logistické asociace první skupině dálkových 

absolventů na úseku logistických věd. Prezident univerzity dr Manar Fayyad během 

ceremonie za účasti dalších vedoucích představitelů vysoké školy a ELA zdůraznil význam 

certifikátu, stvrzující kvalitu absolventů a jejich přípravu na trh práce.  Uvedl, že všichni 

pracují v různých vládních a soukromých sektorech a vědomosti získávali studiem 

v Jordánsku a v Německu.  Školu absolvovalo již skoro 900 studentů, z toho 294 graduovalo 

na oddělení logistických věd; škola má nyní kolem 1000 studentů. Duální forma studia byla 

zavedena v posledním roce.  

ELA zastupoval na akci J. Marinus, její bývalý prezident a člen představenstva.  Informoval, 

že ELA je federací 30 národních logistických asociací z většiny evropských zemí; usiluje o 

poskytování mezinárodního fóra pro tvorbu sítí, podporu a rozvoj logistiky a dodavatelských 

řetězců. Pobídl absolventy, aby se stále zajímali o rozvoj logistických věd.   

       

SPEDICE 
Evropská asociace spedičních svazů - CLECAT 

CLECAT UVÍTAL PŘÍSTUP EVROPSKÉHO PARLAMENTU KE KOMBINOVANÉ 

DOPRAVĚ 

Dopravní výbor TRAN Evropského parlamentu přijal v minulých dnech zprávu o revizi 

směrnice EU o kombinované dopravě. CLECAT informuje své členy, že hodnotí přijatou 

zprávu jako značně pozitivní dokument, založený na silném návrhu zpravodajky Daniely 

Aiuto a na pragmatických kompromisních dodatcích, dojednaných mezi politickými 

skupinami.   Zpráva TRAN stanoví limit 150 km pro silniční úsek v rámci operací 

kombinované dopravy, avšak umožňuje jeho překročení, aby se dosáhlo k nejbližšímu 

vhodnému terminálu železnice/silnice. Je to zlepšení vůči současné situaci a lze na ně pohlížet 

jako na rozumný kompromis.  CLECAT rovněž spatřuje kompromis ve zprávě, pokud jde o 

stimuly pro kombinovanou dopravu a podporu terminálové expanze jako pozitivní kroky, 

které oživí kombinovanou dopravu jakožto část efektivních logistických řetězců.  

Generální ředitelka CLECAT Nicolette van der Jagt řekla: „Hlasování v dopravním výboru je 

hlasování pro pragmatickou legislativu k podpoře a usnadňování kombinované dopravy 

cestou modernizace současné zastaralé směrnice.  Věříme, že to položí základ pro cílená a 

rozhodná jednání s Radou dopravy (zástupci států), takže můžeme brzy dospět k legislativě, 
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která bude vhodná pro potřeby a reality evropské dopravy a logistického trhu.  Snahou 

speditérů je dodávat v logistických řetězcích, jež jsou   efektivní, konkurenceschopné a 

udržitelné   za legislativy, která funguje jako podpůrce těchto snah - což je třeba uvítat“.  

Pro zprávu hlasovalo 34 členů výboru TRAN, 4 byli proti a 2 se hlasování zdrželi.    

 

SILNIČNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU  

SVĚTOVÝ KONGRES IRU PROBĚHNE V LISTOPADU V OMANU 

Půjde o hlavní město Muscat ve dnech 6. až 8. 11. tohoto roku. Světový kongres IRU je 

platformou pro světové rozhodovací osobnosti k výměně idejí, k debatám o řešeních a o 

definování budoucnosti sektoru silniční dopravy. V zaměření na inovace a obchod se akce 

s kongresovým tématem „Inovace v pohybu“ (Innovation on the move) uskuteční v Muscatu 

v tamním novém zařízení: Oman Convention and Exhibition Centre.    

 Hostitelem bude ministerstvo dopravy a komunikací a vládní holdingový podnik ASYAD, 

který je čelným poskytovatelem integrovaných logistických služeb s portfoliem svobodných 

zón, přístavů, dopravních a logistických podniků.  

Kongres IRU dá dohromady řadu světových osobností, včetně Jose Manuela Barossa, 

nedávného prezidenta Evropské komise EU, Joachima Dreese, generálního ředitele skupiny 

MAN, Nicka Earle z Virgin Hyperloop One a experta na umělou inteligenci Randa Hindi – 

mezi řadou jiných.  

Není bez zajímavosti, že na letošním kongresu bude udělena Mediální cena IRU jako uznání 

za významné přispění médií debatám v dopravním sektoru. Letošní ocenění se bude týkat 

tématu „budoucnost dopravy a obchodu“.  

 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní unie železnic –UIC  

92. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ UIC SE KONALO  4. ČERVENCE V MADRIDU 

Proběhlo zde spolu se zasedáním výkonné rady na pozvání Španělských drah RENFE.  

Španělský státní sekretář pro infrastrukturu Pedro Saura zahájil shromáždění slovy: „Jsou 

před námi nové výzvy pro železnici jako účast občanů, digitalizace, ekonomické a sociální 

hodnocení, respektování našeho životního prostředí a rozvoj evropské sítě“. 

 Předseda UIC R. Mazzoncini zhodnotil činnost organizace od posledního valného 

shromáždění v prosinci v Paříži a připomněl hlavní výzvy pro nadcházející měsíce. Pozornost 

věnoval mj. podpisu memoranda o porozumění mezi UIC a UITP, Mezinárodní asociací 

veřejné dopravy z dubna t.r. Vstoupí v platnost po schválení nejvyššími orgány obou 

organizací.  Jejich spolupráce bude zaměřena na bezpečnost, životní prostředí, digitalizaci, 

intermodalitu, přístupné stanice, regionální a předměstské služby, rozvoj dovedností, 

plánování pracovních sil a jejich přípravu. Společným cílem také bude podpora celosvětové 

udržitelné městské mobilitě.    

Valné shromáždění jmenovalo na období 4 let nového generálního ředitele UIC Francoise 

Davenne s tím, že jeho mandát započne v polovině příštího roku. Do té doby bude zástupcem 

současného gen. ředitele P.P. Loubinoux. F. Davenne je od roku 2013 generálním sekretářem  

OTIF (Mezivládní organizace pro mezinárodní přepravu po kolejích). Před volbou odpovídal 

na francouzském ministerstvu dopravy za bezpečnost a předpisy.  Před členy UIC hovořil o    

své vizi o ní a o drážním sektoru: „Musíme změnit své přístupy. Jsem přesvědčen, že UIC je 

je správným místem pro navrhování nových vizí pro železnici“. Velmi ocenil vynikající 

výsledky posledních let a sdělil: „Velice potřebujeme standardy k zavádění nových služeb“.    

 

LETECKÁ DOPRAVA 
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Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA  

STANOVISKO K PRIVATIZACI PAŘÍŽSKÝCH LETIŠŤ 

Podle IATA je privatizace „Aeroports de Paris (AdP)“ velmi významným krokem a 

francouzská vláda ji nemůže brát na lehkou váhu.  Motivy privatizace musí být směrovány ke 

zlepšení zkušeností cestujících a zvýšení efektivnosti aerolinek, nikoliv k maximalizaci 

příjmů. Naneštěstí současné návrhy nám působí starosti.  Návrh na privatizaci je součásti 

souboru opatření, určených ke zvýšení růstu francouzského hospodářství (the PACTE law).  

Privatizace AdP tímto způsobem nebude v souladu s tímto cílem.  I když reference na PACTE 

přicházejí se silnější regulací, máme obavu, zda navrhovaná opatření jsou dostatečná 

k ochraně spotřebitelů před vyššími letištními náklady nebo propady v záležitostech 

infrastruktury a služeb.  Před potvrzením těchto návrhů naléháme na francouzskou vládu, aby 

více konzultovala s aerolinkami a se skupinami cestujících. Spíše než maximalizace 

krátkodobých tržeb pro vládu, těžiště a odpovědnost musí být v nejlepším řešení vyšší 

efektivnosti letiště, prohloubení letecké propojitelnosti a vytváření většího hospodářského 

prospěchu pro Francii.   Vlády mají hodnotit zájmy všech subjektů, včetně aerolinek a 

zákazníků. Nejdůležitější věcí je, aby letiště plnila potřeby zákazníků a uživatelů letištní 

infrastruktury za férové ceny.   Proto musí být konzultace nedílnou součástí rozhodovacího 

procesu“.   

NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
Baltická a mezinárodní námořní rada – Bimco 

OBCHODNÍ VÁLKA A DOPADY NA NÁMOŘNÍ DOPRAVU 

Bimco ve svém stanovisku uvádí, že obchodní válka přináší sektoru námořní dopravy 

bolestnou nejistotu, protože narušuje volný tok zboží, mění obchodní směry a vytváří lodním 

operátorům a majitelům lidí problémy při nalézání efektivních pozic na trhu.  

Obchodní válka je jako zrychlený vlak, urychlující opatření k omezování obchodu a je stále 

obtížnější ho zastavit. Dlouhodobé působení přináší nejistotu a může ovlivnit i globální růst, 

pokud by opatření ještě eskalovala. Jelikož jsou ve hře tři největší ekonomiky, jsou dopady na 

námořní dopravu pokud jde o objemy zatím spíše omezené.  

Vedoucí dopravní analytik Bimco Peter Sand komentuje: „Obor námořní dopravy suchého 

hromadného zboží již je ovlivněn celními tarify pro ocel a hliník a bude ovlivněn ještě více, 

pokud další tarify vstoupí v platnost v průběhu léta.  Nicméně dopady jsou spíše omezené. 

Totéž lze říci o kontejnerové plavbě, když kontejnerizované zboží bude znovu v celní hře 

během léta. Zatím je množství dotčených kontejnerů v celkovém srovnání relativně malé“. 

 

VNITROZEMSKÁ PLAVBA 
                                      Evropská federace vnitrozemských přístavů – EFIP  

VÝROČNÍ ZASEDÁNÍ V SEVILLE: K MOŘSKÝM ORINTACÍM ČLENŮ 

Hostitelem zasedání byl sevillský přístav, nacházející se v srdci metropolitní části města,  

který jako jediný v zemi plní funkci vnitrozemského (řeka Guadalquivir) i mořského přístavu.  

Síla mořsky orientovaných vnitrozemských přístavů  

 Hlavní téma zahajovacího zasedání bylo „Síla mořsky orientovaných vnitrozemských 

přístavů – rozhodující styčné plochy mezi námořními a vnitrozemskými úseky“.  Zásadními 

projednávanými otázkami byly: „ S jakými výzvami  jsou v současnosti  konfrontovány 

mořsky orientované  vnitrozemské přístavy?“ „Jak zvládat mořský úsek a jak optimalizovat 

vnitrozemské postavení?“ „Jak se vypořádat s omezeními IWT?“ Pozornost byla dále 

věnována různým projektům, které dostávají podporu z evropských fondů v rámci zlepšování 

námořních a vniozemských úseků činnosti, jak jsou například projekty AIRIS nebo FPSII, 

založené na aplikaci nových informačních a komunikačních technologií v managementu 

přístavů.  Třeba zmínit též diskusi k měněným podmínkám a problematice přebudování 
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vnitrozemských přístavů a jejich infrastruktury pro nové výzvy.  Prezident EFIP Roland 

Hörner uzavíral zasedání m.j. slovy: „Vnitrozemské přístavy mají důležitou roli v urychlování 

regionálních inovací, ve stimulaci vytváření pracovních míst a vývoji přeshraničních 

infrastrukturních projektů se strategickým významem“. –  EFIP má v současnosti téměř 200 

členů – vnitrozemských přístavů a přístavních správ ze 14 zemí Evropské unie a Švýcarska. 

Dále má pozorovatelské členy v Maďarsku, Srbsku, na Slovensku a na Ukrajině.                                                                                             

 

EFIP  
 
 

POUČENÍ  Z CIZÍCH  MALÉRŮ 

 

KOFLIKT MEZI VW A DODAVATELEM PREVENT JE BEZ KONCE  

Autogigant Volkswagen jako oběť jediného dodavatele? Konflikt mezi koncernem 

Volkswagen a bosenským dodavatelem trvá již od roku 2015. Tehdy začal sporem v Brazílii. 

Žaloba o náhradu škody vůči VW je otevřená a může podle informovaných kruhů dosáhnout 

úrovně miliard eur. V současnosti se spor týká slévárny Neue Halberg Guss v Saarbrückenu. 

Prevent ji převzal teprve před několika měsíci, a sice přes   Castanea Rubra Assets GmbH, 

patřící Preventu. 

Guss zde vyrábí díly jako hlavy válců, které nelze snadno obdržet jinde. To vedlo Prevent 

k vysokým cenovým požadavkům. Podle toho podnik požaduje jen ve druhém čtvrtletí navíc 

150 – 180 milionů eur.  V dopise si VW také ztěžuje na majetkovou výhradu Preventu. Je 

otázkou, zda VW může dodávané díly dále zpracovávat. Ze sektoru se uvádí, že vztahy 

Preventu k jiným výrobcům jako General Motors či BMV fungují.   

Co se vlastně stalo? 

Všechno začalo v Brazílii v r. 2015, když Prevent převzal výrobce   sedadlových potahů  

Keipera. Následovalo zastavení dodávek, zvýšení cen a výpověď smlouvy od VW. Spor 

způsobil u VW 160denní zastavení výroby, minus o 140.000 vozidel a povinnou dovolenou 

pro cca 18.000 zaměstnanců. V r. 2016 problémy až k zastavení výroby Golfa Wolfsburgu.  

Problémy i přes zásah soudu k znovuzahájení výroby.  

Pro VW nová zkušenost – při 40.000 dodavatelích celosvětově a nákupním objemu cca 80 

miliard eur. Koncern hovoří o spolupráci s dodavateli na úrovni očí“. Nedobrovolná zástava 

výroby v SRN měla stát koncern milionovou trojmístnou částku.  

Aby se škody nezvětšovaly, podepsal VW se zaťatými zuby zásady k novým dodacím 

smlouvám.Počátkem dubna  konečně uzavírá koncern dodací smlouvy s Automobilguss, Car 

Trim a jednou další dcerou Preventa.  Jsou však spekulace, že Prevent hodlá pozemky svých 

firem využít pro účely jiného upotřebení. Zatím to bylo vyvráceno.  Znepokojení u osazenstva 

ve slévárně Neuen Hamberg Guss je prý veliké. A pokud by VW a Daimler jako zákazníci 

odešli, jsou nepokrytá výrobní množství kolem 150.000 tun.  

Říká se ve vnitřních kruzích, že Preventu jde o to vystupovat sebevědomě   vůči velkým 

výrobcům a vytvářet cenových pnutí ve prospěch lepších cenových nabídek - i když to je za 

cenu image a ztrát pracovních míst.  Autoexpert Stefan Bratzel řekl: „Skupině Prevent 

nezbývá   než se dostát k dalším nákupům přes potenciál blokád. Ale bylo rozbito hodně 

porcelánu. Po velkých chybách v branži se pokouší hrát s výrobci hazardní hru“.  

 


