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AKTUÁLNĚ  Z  EVROPSKÉ UNIE 
 

 

POLITIKA 
NEFORMÁLNÍ ZASEDÁNÍ HLAV STÁTŮ A PŘEDSEDŮ VLÁD, 19. A 20. ZÁŘÍ  

Hlavy států a předsedové vlád EU se sešli na neformálním zasedání v Salcburku, aby jednali 

o vnitřní bezpečnosti, migraci a brexitu. Summit se konal pod záštitou rakouského 

kancléře Sebastiana Kurze. Rakousko v současné době vykonává předsednictví 

Rady.Zasedání předsedal Donald Tusk, předseda Evropské rady. Společně s předsedou 

Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem zastupoval EU. 

Migrace 

Hlavy států a předsedové vlád se dne 19. září setkali na neformální pracovní večeři, aby 

jednali o migraci. Lídři diskutovali o nejnovějším vývoji v této oblasti. Konstatovali, 

že množství nelegálních vstupů se podařilo snížit a že v současné době jsou jejich počty 

dokonce nižší než v letech před krizí. Hlavy států a předsedové vlád se rovněž dohodli 

na posílení spolupráce s třetími zeměmi včetně Egypta. „Spolu s kancléřem Kurzem jsme 

zahájili dialog s egyptským prezidentem a nyní můžeme říci, že tento a jiné podobné dialogy 

mají nyní podporu ze strany Evropské rady.“Donald Tusk se s prezidentem as-Sísím ještě v 

září setká, aby ve spolupráci pokročili. V této souvislosti se lídři rovněž dohodli, že v únoru 

roku 2019 uspořádají summit s Ligou arabských států. 

Vnitřní bezpečnost 

Tato vrcholná schůzka se konala v rámci agendy lídrů a byla zaměřena mimo jiné na vnitřní 

bezpečnost. Hlavy států a předsedové vlád posoudili dosavadní pokrok a dohodli se na: 

 posílení Evropské pohraniční a pobřežní stráže, 

 posílení boje proti všem formám počítačové kriminality, manipulace 

a dezinformací. 

Otázky týkající se suverenity a velikosti agentury Frontex je třeba dále projednat. 

Brexit 

Na závěr zasedání se uskutečnil pracovní oběd ve složení EU-27 věnovaný brexitu, jenž byl 

příležitostí pro posouzení pokroku v jednáních se Spojeným královstvím a pro diskusi o 

dalším postupu. Všech 27 vedoucích představitelů opětovně potvrdilo, že jsou naprosto 

jednotní, a dohodli se: 

 že nebude žádná dohoda o vystoupení bez solidního, funkčního a právně závazného 

záložního řešení v otázce Irska, 

 že bude vydáno společné politické prohlášení, v němž budou v co největší míře 

objasněny budoucí vztahy, 

 na časovém harmonogramu pro další jednání. 
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„Okamžikem pravdy bude pro jednání o brexitu říjnové zasedání Evropské rady. Očekáváme, 

že do té doby bude v jednáních o brexitu dosaženo maximálního pokroku a výsledků. Poté 

rozhodneme, zda podmínky umožňují, abychom v listopadu svolali mimořádnou vrcholnou 

schůzku s cílem dohodu finalizovat a formalizovat.“ 

SILNIČNÍ  DOPRAVA 
NOVÝ KOMPROMISNÍ NÁVRH RAKOUSKÉHO PREZIDENSTVÍ  EU 

K 1. BALÍKU  MOBILITY 

Byl představen počátkem října na zasedání Pracovní skupiny pro pozemní dopravu Rady 

k sociálnímu a tržnímu pilíři prvního balíku. Kompromis navrhuje následující: 

Ve vysílání řidičů  

se navrhuje zrušit koncepci přijatelného období pro mezinárodní dopravu s ohledem na obtíže  

ve stanovení rovnováhy a místo toho podtrhnout přirozenost  provozu 

- Tranzit by měl být přímo vyloučen z rámce vysílacích pravidel  

- Dvoustranné dopravní operace by měly být rovněž vyloučeny. Zde je taková operace 

definována jako ložená/neložená jízda, která startuje z členské země a končí v zemi 

určení  stejně jako zpětná jízda – s tranzitem nebo bez přes jednu nebo více 

členských zemí  

- Kde další členské země jsou tranzitovány na cestě do země určení jsou povoleny 

maximálně 2 další nakládky/vykládky. Jestliže stejné členské jsou tranzitovány na 

cestě zpět, jsou povoleny 2 další nakládky a vykládky.  

- OTÁZKY SPEDIČNÍHO SVAZU CLECAT: jaký je dopad na mezinárodní dopravu? I 

když vyloučení zůstává nejlepší variantou, můžeme návrh zlepšit například 

požadavkem návratu domů – cestou zpět přejezdem různých členských států od cesty 

do země určení. Také možno žádat 4 místo 4 dalších nakládek/ vykládek.  

- pro všechny ostatní typy operací, včetně kabotáže,  se bude aplikovat plný vysílací 

režim od prvního dne 

- uzavřený seznam dokladů požadovaných pro kontrolu silniční části by měl být 

zaveden, aby se omezilo administrativní břemeno. Měl by být použit Mezinárodní 

tržní informační systém (IMI) pro spolupráci mezi členskými státy a pro předložení 

vysílací deklarace.       

V kabotáži 

Rada věří, že návrh Komise na nelimitované operace v rámci pěti dnů by ve skutečnosti 

liberalizoval kabotáž v malých a středně velkých členských státech EU. 

-   obvykle maximum 3 operací v sedmi dnech se dodrží  

-    čas na rozmyšlenou 14 dní následně po poslední kabotážní operaci bude zaveden pro 

operace ve stejném členském státě se stejným vozidlem 

-   Otázka CLECATu: čas na rozmyšlenou 14 dní je příliš dlouhý ale máme se zaměřit 

plně na vysílání  když den 1  již není zajímavý? 

-  doklady vztahující se na všechny operace v členském státě během období 7 dnů musí 

být prezentovány při silniční kontrole  (papíry nebo elektronicky). 

Pro doby řízení a odpočinku 

         

-  Povinnost pro řidiče a vozidla vrátit se domů (do sídla podniku) alespoň každý čtvrtý 

týden  

- Současné pravidlo o maximální době řízení  (90 hodin za dva týdny) zůstává  

- Dva následné  zkrácené týdenní odpočinky za období čtyř týdnů mají být povoleny 

- Pravidelný týdenní oldpočinek alespoň 45 hodin se musí strávit mimo kabinu v ve 

vhodném zařízení, hrazeném zaměstnavatelem (pokud se řidič vrací domů) 

-  By way of derogation pravidelný týdenní odpočinek může být stráven v kabině  
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pokud kabina splňuje určité minimální požadavky  a vozidlo je zaparkováno ve 

specializované zóně s přiměřenými vymoženostmi pro řidiče. Požadavky musí být 

specifikovány v prováděcím předpise.  

-   Komise   musí zajistit dostatečné finanční možnosti pro specializované zóny.  

 

Dovybavení nákladních aut 

Návrhy se týkají především vozidel v mezinárodní dopravy 

- Zůstává povinnost vybavit nové kamiony chytrými tachografy první generace od 

června 2019 

- Od června 2022 musí být nová vozidla vybavena druhou verzí chytrých tachografů  

- Všechna vozidla nasazovaná v mezinárodní dopravě musí být dovybavena druhou 

generací chytrých tachografů do konce roku 2024 

- Modernizace z první do druhé generace musí být možná pomocí softwaru  

- Druhá generace tachografů musí mít vloženu mapu s hraničními přechody a má 

umožnit registraci dalších aktivit 

 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
ZA LEPŠÍ  NÁHRADNÍ MANAGEMENT PO MALÉRU  RASTATT 
Kvůli nehodě (zřícení tunelu) v blízkosti německého města Rastatt 12.- srpna 1917 byl velmi 

frekventovaný traťový úsek uzavřen skoro na dva měsíce. Úsek je částí drážního nákladního 

Rýnsko-Alpského   koridoru a spojuje přístavy Rotterdam, Hamburk a  Antverpy se 

Švýcarskem a Itálií. Jde o jednu z nejživějších tratí v EU. Jelikož alternativní trasy měly 

omezenou kapacitu a propojitelnost, vedla nehoda k velmi značným finančním ztrátám a byla  

škodlivá pro drážní zboží. Evropská komise reagovala na nehodu a požádala hlavní účastníky, 

aby nalezli evropská řešení tak, aby navržená opatření řešila důsledky podobných nehod 

v budoucnu mnohem účinněji.  

Výsledná příručka pro mezinárodní náhradní management popisuje standardy, jež budou -    

v případě mezinárodního narušení -  moci dovolit pokračování   v železniční dopravě na co 

nejvyšší možné úrovni. Zajišťují se lepší informace, o druhu nehody, o přijatých akcích, o 

alternativách a dopadech na tok přepravy.    

(Pozn.JK: Hlavním odpovědným aktérem byla Německá dráha, která se stala předmětem 

obrovské kritiky od odesílatelů zboží, speditérů, organizátorů kombi atd. za zcela 

nedostatečnou až ignorantskou roli při náhradním dopravním řešení případu. Řada subjektů 

požadovala náhradu škody. Zmíněné kroky EU jsou vedeny úsilím, aby se již něco podobného 

neopakovalo).   

LETECKÁ DOPRAVA 
Výzva IATA – Mezinárodní asociace letecké dopravy 

ODSTRAŇTE BARIÉRY, KTERÉ OMEZUJÍ PŘÍNOS 

LETECKÉ DOPRAVY! 
Mezinárodní asociace letecké dopravy (IATA) žádá vedoucí představitele evropské dopravy, 

aby odstranili bariéry,  které omezují příspěvek leteckého  sektoru evropské 

konkurenceschopnosti.   

„Před dvěma stoletími Vídeňský kongres schválil hranice nové Evropy. A já dnes žádám 

evropské lídry na setkání ve Vídni, aby odstranili  bariéry, které omezují ekonomický a 

sociální přínos,  který může letecký sektor přinést“ řekl Alexandre de Juniac, generální ředitel 

IATA při oslovení evropského leteckého summitu ve Vídni.  

V roce 2036 bude 1,5 miliard cestujících cestovat to/z/ v rámci Evropy za vytvářením 

pracovních míst a řízením moderní světově propojené ekonomiky. Avšak Evropská 

připravenost na tento růst – a na sklízení hospodářských  přínosů -  není dostatečná.  
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Při volání po posílení evropské letecké strategie de Juniac  navrhuje čtyři základní oblasti, kde 

rakouské prezidenství EU může zlepšit konkurenční schopnost kontinentu  podporou 

leteckého sektoru: 

● zlepšením  výkonnosti managementu letecké přepravy  (ATM) 

● maximalizací  schopností současné letištní infrastruktury 

● zlepšením konkurenceschopnosti při snížení regulačního a nákladového břemene 

● zajištěním, aby hranice byly otevřeny lidem a obchodu 

 

Výkonnost přepravního managementu  

Evropští cestující  trpí v roce 2018  16 miliony minutami zpoždění, vztaženými 

k managementu letecké přepravy. Zpoždění v létě byla více než dvojnásobná ve srovnání se 

skutečností  léta 2017. 

Evropský letecký sektor nezbytně potřebuje přínos z modernizovaného evropského 

managementu letecké přepravy v rámci Společného evropského nebe (SEN). Aby došlo 

k výsledkům alespoň  na úrovni počátku SEN 

● IATA spolupracuje s jednotlivými státy a poskytovateli služeb letecké navigace na vývoji    

   národní letecké strategie (NAS), která podporuje cíle SEN 

● IATA naléhá na celoevropské zaměření na  

    -   reformu zastaralých pracovních praktik, 

    -  modernizaci infrastruktury přepravního managementu , 

    -  uplatnění systému evropské sítě manažerů  a  

    -  posílení výkonnosti uplatněním penalizací.  

„Se správným investováním  a plánováním vlád a poskytovatelů leteckých navigačních služeb  

můžeme a musíme být v příštím roce lepší“ řekl de Juniac.  

 

Nejlepší využití letištní infrastruktury 

 Evropa čelí kapacitní krizi. Plány na rozvoj infrastruktury jsou značně nedostatečné, aby 

mohly přijmout dalších 550 milionů cestujících, očekávaných k cestování v roce 2036. 

„Potřeby aerolinek se nechají snadno sumarizovat. Potřebujeme dostatečné kapacity, shodné 

s našimi technickými a servisními požadavky a náklady, jež jsou rozumné. A jestliže vlády 

zvažují obrátit se o investice na soukromý sektor, musejí uvažovat dlouhodobě, být opatrné, 

silně regulovat a konzultovat letecký sektor“ řekl de Juniac.  Naléhal, aby se tento přístup 

zejména aplikoval na 

- volnou ruku ve vysokých nákladech v Londýně  Heathrow, jenž velice potřebuje 

rozvoj  

- zajištění, že privatizace pařížských letišť má regulační rámec, sloužící dlouhodobým 

zájmům o zlepšení propojitelnosti 

V budování letištních kapacit nejde o rychlá řešení. Proto je zásadní efektivní využívání 

existujících  kapacit. Světový návod o časových polohách (WSG) a Evropský předpis o 

časových polohách  - jež jsou zlatými standardy pro řízení omezených kapacit – jsou nezbytné 

a  musí se dodržovat.  

„Evropský předpis řídí časové polohy přes nezávislý, férový, neutrální a průhledný systém.  

To umožňuje aerolinkám důsledně plánovat letové řády a investovat do letadel. A usnadnilo 

to nové vstupy, které rozšířily konkurenci a výběr“ řekl  de Juniac, který se silně vyslovil 

proti aukcím kolem časových poloh, jež zvednou náklady a sníží konkurenci  usazením    

 

VNITROZEMSKÁ PLAVBA 
O KVALITĚ DOPRAVY VNITROZEMSKOU PLAVBOU  

Evropská komise zveřejnila zprávu o střednědobém pokroku v plnění akčního programu o 

vnitrozemské plavbě EU – známém jako NAIADES II a také zprávu o digitální vnitrozemské 
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navigaci (DINA).  Zpráva o NAIADES II uvádí, že většina předpokládaných akcí pokud jde o 

regulaci, politiku a financování byla provedena – dále pak akce v plnění  do roku 2020 při 

dalším naplňování akčního  programu. Zpráva je zaměřena na 6 klíčových oblastí 

1. Kvalita infrastruktury 

2. Kvalita cestou inovací  

3. Hladké fungování trhu 

4. Ekologická kvalita přes nízké emise 

5. Kvalifikované pracovní síly a jištění kvalitní práce 

6. Integrace vnitrozemské plavby do multimodálních logistických řetězců 

Akční program NAIADES II byl vyhlášen v roce 2013 

 

Digitální vnitrozemská plavba 

Zpráva o digitální vnitrozemské plavbě navazuje na studii „Oblast digitálních vnitrozemských 

vodních cest“ z roku 2017.  Zpráva pomáhá vymezit doskusi o digitalizaci v tomto dopravním 

sektoru za účelem využít synergii a zlepšit interoperabilitu v logistice a nákladní dopravě přes 

Evropu. Popisuje existující iniciativy a nástroje v oblasti integrovaným způsobem  včetně 

námětů z  předchozí studie a platných iniciativ Evropské komise.  

 

INFRASTRUKTURA 
NOVÍ KOORDINÁTOŘI PRO TRANS-EVROPSKÉ DOPRAV.SÍTĚ  (TEN-T) 

Evropská komise jmenovala tři nové evropské koordinátory k usnadnění vývoje Trans-

evropské dopravní sítě (TEN-T). Připojují se k týmu koordinátorů, když mandát několika 

dosavadních končí.  

Od 16. září 2018 se stala paní Iveta Radičová, nedávná předsedkyně vlády Slovenska, 

evropskou koordinátorkou Středomořského koridoru.  Paní Anne E. Jensenová, nedávná 

členka Evropského parlamentu, převzala koordinační roli pro Balticko-Adriatický koridor. 

Od 1. ledna 2019 se pan Mathias Ruete, nedávný generální ředitel v Evropské komisi, stane 

evropským koordinátorem pro drážní systém ERTMS.  

Dopravní komisařka EU V. Bucová k tomu řekla: „Úloha evropských koordinátorů TEN je 

zásadní pro dosažení našich cílů efektivní přeshraniční propojitelnosti napříč EU a chytré, 

udržitelné a bezpečné mobility. Chci poděkovat odcházejícím koordinátorům l. Brinkhorstovi, 

B, Simpsonovi  a K. Vinckovi za vynikající práci, kterou vykonali.  Počítám s dobrou prací 

nových koordinátorů a ráda uvádím, že jsou rovněž zkušenými dopravními experty“.  Pan 

Kurt Bodewig, který působil u Baltického koridoru, se bude zabývat mořskými dálnicemi.   

 

VÝVOJ SUPERPOČÍTAČŮ 
PODPORA PLÁNU KOMISE INVESTOVAT DO  JEJICH EVROPSKÉHO VÝVOJE  

Rada ministrů oficiálně podpořila plán Komise investovat společně s členskými státy do 

vývoje evropských superpočítačů světové úrovně a do související infrastruktury. 

Superpočítače se využívají ke zpracování stále větších objemů dat a slouží společnosti 
v řadě oblastí, od zdravotní péče přes obnovitelné zdroje energie a bezpečnost silničních 
vozidel až po kybernetickou bezpečnost. Rada přijala nařízení, kterým se zřizuje 
evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC). Jedná se 
o nový právní a finanční celek, v rámci kterého se budou sdílet zdroje z 25 evropských 
zemí. Jeho úkolem bude vývoj superpočítačů a datové infrastruktury a podpora 
výzkumu a inovací. Do jeho aktivit se zapojí vědci, podniky i průmysl. Díky činnosti 
EuroHPC budou mít evropští uživatelé z veřejného i soukromého sektoru 
k superpočítačům, jejichž využívání je zásadní pro konkurenceschopnost a inovace, lepší 
přístup. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2018%3A0008%3AFIN
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Místopředseda Komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip při té příležitosti uvedl: 
„Na zpracování dat stojí naše digitální ekonomika.Superpočítače používáme ze zpracování dat, ale i k 
rozvoji umělé inteligence a hledání řešení složitých otázek, například v oblasti zdraví a bezpečnosti. Pokud 
dnes naši výzkumní pracovníci či podniky potřebují kvalitní špičkový počítač, musí zatím většinou hledat 
mimo Evropu. EU si však nemůže dovolit zůstat pozadu. Díky EuroHPC budeme moci využívat inovace i u 
nás.“ 

Komisařka pro digitální ekonomiku a společnost Maria Gabrielová k tomu dodala:„Společný podnik 
EuroHPC bude v Evropě prostřednictvím veřejných zakázek stimulovat rozvoj konkurenceschopných 
superpočítačů a datový dodavatelský řetězec. Prostřednictvím center kompetencí bude dále posilovat úlohu 
evropské akademické obce, průmyslu, malých a středních podniků a veřejných služeb a poskytne jim přístup 
k široké škále zdrojů, služeb a nástrojů, aby mohly rozvíjet své digitální dovednosti a inovace.“ 

Společný podnik EuroHPC vznikne v listopadu 2018 a bude fungovat do konce roku 2026. Tato spolupráce 
je zásadní pro konkurenceschopnost EU a její nezávislost v prostředí ekonomiky založené na datech. 
Průmyslová odvětví EU totiž v současnosti využívají přes 33 % celosvětových výpočetních zdrojů, ale 
dodávají pouze 5 % z nich. 

Společný podnik bude mít rozpočet ve výši jedné miliardy eur, přičemž polovina pochází z rozpočtu EU 
a polovina od členských zemí. Další prostředky ve výši přes 400 milionů eur zajistí soukromí partneři. 
Činnost společného podniku se zaměří na dvě oblasti: 

 Celoevropská superpočítačová infrastruktura: Cílem je nakoupit a začít využívat dva 
superpočítače řadící se světově k 5 nejlepším a nejméně dva další spadající podle dnešních měřítek 
mezi 25 nejlepších. Počítače budou propojeny se stávajícími superpočítači nacházejícími se v členských 
státech a budou zpřístupněny veřejným i soukromým uživatelům z celé Evropy k využití ve více než 800 
vědeckých a průmyslových oblastech. 

 Výzkum a inovace: Cílem je podporovat vývoj ekosystému evropských superpočítačů, 
stimulovat dodavatelský průmysl v oblasti technologií a zpřístupnit superpočítače a související zdroje 
většímu počtu veřejných i soukromých uživatelů, včetně malých a středních podniků, a to k řadě 
způsobů využití. 

K tomuto dni se k účasti na společném podniku zavázaly tyto evropské země: Belgie, Bulharsko, Česká 
republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, 
Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, 
Slovinsko a Španělsko. 

RŮZNÉ 
EVROPA CHRÁNÍ  
 

 Za rok 2017 zadrželi celníci na hranicích eu padělané zboží za více než 31 milionů eur 

Podle nově zveřejněných údajů Evropské komise zadržely loni celní orgány na vnějších 

hranicích EU padělky za více než 31 milionů eur. Jejich prodejní hodnota přesahuje dokonce 

580 milionů eur.Ačkoliv celková čísla od roku 2016 klesla, čím dál větší podíl na zabaveném 

zboží – 43 % – mají potenciálně nebezpečné padělané výrobky denní spotřeby, jako jsou 

zdravotnické výrobky, léčivé přípravky, hračky a elektronika. Celkově byly mezi zabavenými 

padělky nejvíce zastoupeny potraviny, které tvořily celých 24 %. Následovaly hračky (11 %), 

cigarety (9 %) a oblečení (7 %).„ 

Celní unie stojí při ochraně občanů před falešným, padělaným a někdy velmi nebezpečným 

zbožím v první linii. Kromě toho zastavení dovozu padělků do EU brání pracovní místa a širší 

ekonomiku jako takovou. Evropská unie chrání a bude chránit nejen zdraví spotřebitele, ale i 

duševní vlastnictví a práva podnikatelů,“ prohlásil Pierre Moscovici, komisař pro 

hospodářské a finanční záležitosti, daně a cla.Z hlediska přepravy se 65 % zabaveného zboží 

dostalo do EU po moři, většinou ve velkých zásilkách. Dalších 14 % padělků bylo dovezeno 

letecky a 11 % v poštovních a kurýrních zásilkách – ty obsahovaly většinou spotřební zboží 

jako boty, oblečení, kabelky a hodinky objednané online. 
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Přední zemí původu padělků, které se do EU dostávají, zůstává Čína. Nejvíce padělaného 

oblečení pochází z Turecka, většina mobilních telefonů a doplňků, inkoustových kazet a 

tonerů, CD, DVD, štítků, etiket a nálepek pak z Hongkongu a Číny a Indie je hlavním 

„dodavatelem“ padělaných a potencionálně škodlivých léčivých přípravků. V 90 % případů 

bylo zabavené zboží zlikvidováno nebo bylo zahájeno soudní řízení pro porušení právních 

předpisů, případně trestněprávní řízení. 

základě další orgány, například Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví a OECD, mapují 

ekonomická data a nejčastější trasy padělaného zboží. 

EU: ZA ZLEPŠENOU  STRATEGII PRO PROPOJENÍ EVROPY A ASIE 

 Evropa a Asie mají být lépe propojeny 

 Komise předložila novou vizi 

 Chce podporovat vytváření dopravních spojení, energetických a digitálních sítí, i 
mezilidských vztahů 

 Nabízí partnerství zemím i organizacím na obou kontinentech 

 Je to součástí "globální strategie" zahraniční a bezpečnostní politiky EU 

19/09/2018 

Evropská komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a 

bezpečnostní politiku dnes přijaly společné sdělení, v němž předkládají unijní 

vizi nové komplexní strategie pro lepší propojení Evropy s Asií. 

Společné sdělení se opírá o zkušenosti Evropské unie se zlepšováním propojení mezi jejími členskými 
státy, ale i propojení s ostatními regiony a v těchto regionech samotných. S důrazem na udržitelnou, 
komplexní a na pravidlech založenou konektivitu sdělení pomůže směřovat vnější činnost EU v této 
oblasti a přispěje též k naplňování globální strategie Unie. 
Společné sdělení o prvcích strategie EU pro propojení Evropy a Asie je dostupné on-line Vyhledat dostupné  

jazykové verze předchozího odkazuEN••• . 

„Konektivita je cestou budoucnosti. Lepší propojení přináší více příležitostí, jak nalézt společnou politickou 
řeč a zajistit hospodářskou prosperitu pro občany,“ uvedla vysoká představitelka a místopředsedkyně 
Komise Federica Mogheriniová. „Náš přístup je přístupem Evropské unie: vybudovat pevnější sítě a posílit 
partnerství pro udržitelnou konektivitu ve všech sektorech a na základě dodržování společných pravidel. Je to 
způsob, jak se Evropa vypořádává s výzvami a využívá příležitostí ve prospěch lidí v Evropě i v Asii.“ 

Místopředseda Komise odpovědný za pracovní místa, růst, investice a konkurenceschopnost Jyrki 
Katainen řekl: „Spolu s našimi partnery z Asie chceme zlepšovat propojení mezi Evropou a Asií, ovšem se 
zohledněním našich hodnot a celkové koncepce. Infrastrukturní sítě, které budou budovány, by měly být 
celistvé, interoperabilní, jakož i finančně a environmentálně udržitelné. Zadávání zakázek by mělo být v 
zájmu řádné správy věcí veřejných a rovných podmínek otevřené a transparentní. Tento přístup funguje a 
oceňují jej asijské země, země v našem východním sousedství, na západním Balkáně i jinde.“ 

Komisař pro mezinárodní spolupráci a rozvoj Neven Mimica doplnil: „EU a Asie jsou důležití partneři v 
otázce udržitelného rozvoje a naplnění Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 2030. Naše rozvojová spolupráce je 
základním prvkem širší angažovanosti a partnerství s Asií, a to nejen, pokud jde o podporu udržitelné 
konektivity. Chceme naše partnerství ještě zintenzivnit a více se zaměřit na poskytování technické pomoci, 
zlepšování právního prostředí a vytvoření pobídek, které podpoří a navýší potřebné investice.“ 

Komisařka pro dopravu Violeta Bulcová uvedla: „Dopravní infrastruktura funguje jako tepna propojující 
Evropu s Asií, po níž mezi těmito kontinenty putují lidé i zboží. Důležitou roli přitom hraje digitalizace a 
snižování emisí uhlíku. Evropa se angažuje prostřednictvím jednoho z nejrozvinutějších programů pro 
financování dopravních sítí a infrastruktury na světě: transevropské dopravní sítě. Konektivita je důležitá!“ 

Z obsahu: 

http://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/regions/files/eugs_review_web_0.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-5804_en.htm
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Udržitelná, komplexní a založená na pravidlech: konektivita podle EU 
Vytváření přeshraničních sítí  
Rozvoj pevných dvoustranných a globálních partnerství zaměřených na konektivitu  
Podpora udržitelného financování investic 
  
Souvislosti 

Společné sdělení, které dnes přijala Evropská komise a vysoká představitelka Evropské unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vymezuje prvky strategie EU pro propojení Evropy a Asie. 

Návrhy předložené ve společném sdělení budou nyní projednány v Evropském parlamentu a Radě a 
budou zohledněny při jednáních o konektivitě na nadcházejícím summitu setkání Asie-Evropa 

(ASEM), jenž se uskuteční ve dnech 18. a 19. října v Bruselu. 

  

Z MEZINÁRODNÍCH DOPRAVNÍCH   A LOGISTICKÝCH 

SVAZŮ 
 

 

LOGISTIKA 
Evropská asociace vozidlové logistiky-ECG 

ÚSPĚŠNÉ ZASEDÁNÍ VÝCHODNÍ SEKCE V BUDAPEŠTI 

Proběhlo 13.září a bylo jako obvykle velmi dobře navštívené. Po kole prezentací a diskusí 

k poslednímu vývoji na trhu došlo k setkání s litevským výrobcem dodávkových transporterů. 

Příští zasedání se skuteční v dubnu 2019 v Praze.   

K ALARMU VÝROBCŮ AUT OHLEDNĚ LIMITŮ C02 

ACG informovala podrobně členy o záporném stanovisku Evropské asociace výrobců 

automobilů ACEA, týkajícího se hlasování Evropského parlamentu o budoucích cílech limitů  

emisí  C02 pro osobní a dodávková auta.   ACEA byla velmi znepokojena závěrem, přijatým 

výborem pro životní prostředí.  Extrémní snížení úrovně, jež bylo přijato, je zcela nereálné a 

znamenalo by masivní přechod k elektromobilitě.  Rámcové podmínky pro takovou 

seismickou změnu nejsou k dispozici a zákazníci nejsou připraveni na to se plně 

elektrifikovat.  Jsme plně pro přechod k nulovým emisím. Ale musí se to stát řiditelným 

způsobem.  Je to zásadní nejen pro náš průmysl a jeho dělníky, ale též pro zákazníky, kteří by 

měli kupovat tato vozidla – i pro členské státy, jež budou mít na starosti, že síť pro 

znovunabíjení je dostatečná.   

 
SPEDICE 

Mezinárodní federace spedičních svazů -  FIATA  

ZMĚNA VE VEDENÍ NĚMECKÉHO SVAZU DSLV 

FIATA informuje o plenárním zasedání Německého spedičního a logistického svazu DSLV, 

konaném v Mnichově.  Zasedání zvolilo velkou většinou svým prezidentem  na příští tři roky 

Axela Plasse (52).  Hamburský podnikatel vystřídal Mathiase Kraga, který vedl svaz devět let.  

Plass je členem představenstva DSLV od roku 2016. Definoval těžiště svého prezidentského 

období takto: „Trh spedice a logistiky, reprezentovaný DSLV, je částí německého třetího 

největšího průmyslu s 580.000 zaměstnanci a obratem více než 100 miliardami eur. 

Systémový význam logistiky se musí mnohem zřetelněji odrážet v německé a také v evropské 

hospodářské politice. Z tohoto důvodu vidím můj nejdůležitější úkol ve zdůrazňování 

významu spedičních služeb pro naše hospodářství a našich požadavků po logisticky 

přátelském prostředí.“ 

Letošní cena DSLV pro „Mladý talent ve spedici“     

http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/international-summit/2018/10/18-19/
http://www.consilium.europa.eu/cs/meetings/international-summit/2018/10/18-19/
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Získal ji 21letý Marc Bernhardt. Završil svou odbornou přípravu ve spediční službě v podniku 

Kühne + Nagel v Haigeru.  Oceněn byl na Podnikatelském dni DSLV 14.září v Mnichově. 

Jako národní vítěz se Bernhardt kvalifikoval do soutěže FIATA o „Mezinárodní cenu 

mladých profesionálů“.    

JIHOAFRICKÝ SPEDIČNÍ SVAZ PROTI PAŠOVÁNÍ ZVĚŘE 

FIATA dále informuje, že Jihoafrický svaz spedice JAAFF se připojil na svém kongresu 

v Kapském Městě k mezinárodnímu projektu ochrany afrických zvířat před pašováním 

v dodavatelských řetězcích. Speditéři hrají významnou roli v mezinárodním obchodě, ale 

sektor je také zneužíván pašeráky afrických divokých zvířat k ilegálním dodávkám do celého 

světa. „Jsme velmi rádi z účasti na projektu, jak my speditéři můžeme chránit naše 

dodavatelské řetězce před pašováním zvěře z naší země. Členské podniky JAAFF organizují 

přes 80 procent jihoafrického mezinárodního obchodu a společně máme příležitost uplatňovat 

řešení, jež budou chránit zvěř naší země pro budoucí generace“ řekla Margarett Ann 

Kaiserová, výkonná ředitelka spedičního svazu. 

 

SILNIČNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU  

FINALISTÉ  MEDIA CENY IRU PRO ROK 2018 

Tři novináři byli vybráni jako finalisté pro letošní Media cenu IRU o budoucnosti dopravy a 

obchodu. Cena oceňuje významné příspěvky z médií k debatám v dopravním sektoru a bude 

udělena na Světovém kongresu IRU v Omanu 6-8 listopadu 2018.  Letošní ocenění se týká 

tématu „budoucnost dopravy a obchodu“.  

Finalisty pro udělení Media ceny IRU  2018 jsou 

- Ilker Altun z časopisu Kargo Haber (Turecko) 

- Jonathan Andrews z časopisu Cities Today (Spojené Království) 

- Mike King z časopisu Breakbulk (USA).  

Soutěž byla otevřena novinářům z celého světa z mezinárodních a regionálních medií, kteří 

publikují nebo vysílají originální zprávy. Články nebo pořady se měly předkládat v angličtině 

nebo arabštině a měly být zveřejňovány mezi 19. červnem a 10. říjnem 2018. Příspěvky se 

posuzovaly co do obsahu, formy psaní, analýzy, kreativity, lidského zájmu a svěžesti 

zpravodajství.     

Vítězi první ceny bude nabídnut let, ubytování a bezplatná registrace na světovém kongresu 

IRU v Muscatu, Oman, kde bude pozván ke kratšímu vystoupení při udělení ceny.  

 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní unie železnic –UIC  

SVĚTOVÉ CENY UIC ZA VÝZKUM A INOVACE 

U příležitosti světového kongresu o vlacích vysokých rychlostí v Ankaře, UIC vyhlásila 

4.ročník svých cen za výzkum a inovace. Ceremonie udělení cen se uskuteční 6. prosince 

v Paříži v rámci statutárního zasedání organizace. Źelezniční doprava čelí současným a 

budoucím výzvám, pro které je výzkum nezbytný. Výzkum je základní hodnotou UIC a je 

v srdci celého drážního sektoru, aby poskytl nejlepší odpovědi a řešení na výzvy, jež povedou 

vlak, aby se stal pilířem dopravy zítřka přes své inovace, zejména v bezpečnosti, energetické 

efektivnosti a v zákaznických službách.   Je to   dvojitá perspektiva rozvoje výzkumného úsilí 

a inovací zejména mezi studenty a mladými inženýry, ale také podpora drah jako bezpečného, 

udržitelného a ekonomicky dynamického druhu dopravy, jenž si zaslouží cenu UIC za 

inovace.  

Rada mezinárodního drážního výzkumu IRRB přišla s iniciativou vyhlašovat   nové inovační 

ceny v prosinci 2011. UIC nyní uděluje tyto ceny každé dva roky, aby se podpořily  
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- rozvoj teoretického, experimentálního a aplikovaného výzkumu v dráždím sektoru 

- rozvoj mezinárodní spolupráce na poli drážního výzkumu a inovací 

- podpora a zviditelnění vedoucích expertů z různých zemí, výzkumných ústavů,  

univerzit, drážních dopravců,  manažerů výuky,  dodavatelů drah, agentur osobní 

dopravy,  vládních orgánů na úseku dopravy a individuálních výzkumníků, kteří se 

zabývají nejdůležitějšími problémy   a výzvami moderních železnic. 

První udílení se konalo v Paříži v prosinci 2012, druhé v prosinci 2014 a třetí v Petrohradě  

prosinci 2016.  

 

LETECKÁ DOPRAVA 
                                  Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA  

 ZPRÁVA ATAG: LETECTVÍ -PROSPĚCH JDOUCÍ PŘES HRANICE  

IATA informuje o ženevském summitu globální letecké udržitelnosti, jehož pořadatelem byla 

Skupina ATAG (Air Transport Action Group). Ta zastupuje celý letecký sektor: aerolinky, 

letiště, organizace řízení letového provozu, výrobce letadel a motorů.  

Zpráva, představená na summitu, vychází ze základní role, kterou nyní sehrává civilní letectví 

pro dnešní společnost a zachycuje ekonomické, sociální a ekologické dopady, plynoucí 

z tohoto sektoru. Ten se přičiňuje, že ve světě celkově podporuje 65,5 milionů zaměstnání a 

přináší 2,7 trilionu USD z globálních ekonomických aktivit.  

Přes 10 milionů žen a mužů pracuje v sektoru, abyzajistili 120.000 letů a přepravili bezpečně 

denně  12 milionů  cestujících. Zpráva se rovněž dotýká dvou budoucích scénářů růstu 

v letecké přepravě, v zaměstnání a v hospodářském prospěchu.  S otevřeným obchodním 

přístupem a růstem letecké dopravy dojde  v roce 2036 k celkové podpoře 97,8 milionů 

zaměstnání  a 5,7 trilionů USD  z hospodářských činností.   Nicméně pokud vlády vytvoří 

více rozdrobený svět   politikami isolacionismu a protekcionalismu, letecká doprava podpoří o 

12 milionů méně jobů a méně o 1,2 trilionu USD.  

 

NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
Baltická a mezinárodní námořní rada – Bimco 

 SYSTÉM  BIMCO NÁMOŘNÍCH VÝKONOVÝCH   UKAZATELŮ KPI 

Jde o globální nástroj námořního sektoru k definování, měření a zpracování informací   o 

provozní výkonnosti. Námořní podniky používají systém KPI 

- k porovnávání obchodní činnosti s oborovými standardy a identifikují, kde je možné  

zvýšení efektivnosti 

- jasně oznamují provozní výkonnost jejich lodí, interně i externě. 

Jak to pracuje?    

„The shipping KPI“ nabízí námořním organizacím schopnost pořizovat vizuální reprezentaci 

o tom, jak dobře (nebo ne) byla loď výkonná během určitého časového období. 

Používá unikátní standard 64 různých hlavních výkonových ukazatelů (KPI). 

To dovolí uživateli vytvořit zprávu o lodi a porovnat lodě a flotily různých typů. Sbíraná data 

jsou anymizována takže není obava z úniku komerčně citlivých informací.  

BIMCO poskytuje systém KPI zdarma svým existujícím členům, majitelům lodí a řádným 

členům skupiny interManager.    

 

VNITROZEMSKÁ PLAVBA 
                                      Evropská federace vnitrozemských přístavů – EFIP  

INAUGURACE   KONTEJNEROVÉHO TERMINÁLU V LAUTENBOUGU 

Přístav PAS (Port Autonome de Strasbourg) otevřel nedávno oficiálně svůj nový terminál 

v Lautenbourgu a platformu R3FLEX.  Inaugurace přivedla dohromady zaměstnance zařízení, 
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zákazníky, partnery a poskytovatele služeb, kteří se podíleli na výstavbě zařízení od roku 

2016.  Během slavnostního dne měly také ústřední místo multimodalita a franko-německé 

vztahy přes „pivní zahrady“ na březích Rýna.  

Kontejnerový terminál v Lauterbourgu je prvním trimodálním terminálem, otevíraným na 

horním Rýnu za posledních 15 let.  Výstavba terminálu má přímý vztah ke zvýšenému  

využívání kontejnerů v oblasti Štrasburku. Toto se od roku 2004 ztrojnásobilo.   

NOVÝ ŘEDITEL EFIP TURI FIORITO 

Turi Fiorito přichází se značnými zkušenostmi z utváření dopravní politiky EU. Pracoval jako 

dopravní poradce významného člena Evropského parlamentu van de Campa z Nizozemska.  

Pracoval zejména na problematice různých přístavů, železnic a vnitrozemských vodních cest, 

 v minulosti rovněž pro aerolinky KLM.  Studoval mezinárodní vztahy na univerzitách 

v Utrechtu a Taipei (Tajvan).  „Velmi ho vítám na palubě naší organizace“ řekl prezident 

EFIP Roland Hoener.  „S jeho zkušenostmi je EFIP opět v dobrých rukách.    Jsem 

přesvědčen, že on je tou správnou osobou, která bude prezentovat naše pohledy na politiku 

EU, kde se budou   zakrátko diskutovat významná témata jako je výše a rozdělování fondu 

CEF (Connecting Europe Facility).  V příštích letech budeme konfrontováni nejen s revizemi 

politiky, ale i se změnami evropských institucí“.                                                                      J 

 
 
 

POUČENÍ  Z CIZÍCH  MALÉRŮ 

 

UK cargo crime  

Kriminalita kolem carga ve Spojeném Království 

Nedávná britská  zpráva o krádežích carga uvedla hlavní oblasti problému, včetně cílených 

komodit a taktiky v krádežích, užívaných napříč Spojeným Královstvím (UK).  

Předcházení kriminalitě kolem carga je kritické téma, zejména proto, že velká část obchodu se 

sousedními evropskými státy představuje velký objem zboží, přepravovaného po silnici.  

Předpokládá se, že během roku 2017 podniky v UK  ztratily kolem 54 milionů liber  

krádežemi zboží a tato částka může být značně vyšší s ohledem na mezery při nahlašování 

škod. Během prvního čtvrtletí 2018 došlo ke 454 případů krádeží vztažených k nákladním 

vozidlům   a cca 80 procent z nich znamenalo krádež carga. Nejvyšší hodnota ztracená během 

jediné krádeže carga byla přibližně 17.000 liber a průměr byl přibližně  373.000 liber za 

případ.  

Vedoucí hrabství z hlediska krádeží carga v prvním čtvrtletí 2018 byla Nottinghamshire,  

Northamptonshire, Leicestershire, Bedfordshire a Kent.  První čtyři z nich se nacházejí podél 

dálnice M1, která slouží jako hlavní tranzitní trasa pro cargo a byla v roce 2017 

identifikována jako hlavní silniční trasa na krádeže carga. M1 tedy zůstala hlavní dálniční 

trasou z hlediska krádeží carga v prvním čtvrtletí 2018, když představuje 21 %  krádeží   na 

všech dálnicích UK.  

Velký objem carga, přepravovaného po této trase dává zlodějům značné příležitosti zaměřovat 

se na naložená vozidla; je známo, že se zloději zaměřují opakovaně na stejná odpočívadla  při 

této trase.  Další trasy s vysokým rizikem zahrnují  komunikace A421 a M62, které zažily 

druhé a třetí   nejvyšší počty krádeží  za uvedenou dobu.       

Nejužívanější technika, užívaná zloději, je metoda „slash and grab“ – rozbít a vyloupit (např. 

jako výkladní skříň), kdy se rozřízne plachta na boku návěsu; umožní to zlodějům  zjistit 

hodnotu zboží před tím, než je ukradnou.  Cílem bývá spotřební zboží vysoké hodnoty a také 

jídlo a nápoje. Dalšími druhy nájezdů zlodějů v prvním čtvrtletí byly falešné vyzvednutí 

zboží, únosy vozidel či   krádeže kompletních vozidel s jejich zbožím.  
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Obdobně jako loni   i letos se většina krádeží udála na odpočívadlech u dálnic, následována 

nikoliv bezpečnými místy mimo silniční prostory. Většina krádeží se stává uprostřed týdne, 

zejména v úterý a ve středu. Krádeže v tyto dny představují skoro 45 % všech případů ve 

čtvrtletí.  Víkendová omezení jízd se odráží v méně krádežích o pátcích, sobotách a nedělích.  

Užívání bezpečných parkovacích zařízení je významným krokem k ochraně carga před 

krádeží. Dopravci mají hledat pro noční odpočinek  místa s ochranným pásem, kamerovým 

bezpečnostním systémem,  dostatečným osvětlením, bezpečnostní kontrolou při vjezdu a 

výjezdu a oddělením  nákladních a osobních parkujících vozidel.   
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