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AKTUÁLNĚ Z EVROPSKÉ UNIE   
 

 POLITIKA  
PREZIDENSTVÍ V RADĚ EU PŘEBÍRÁ FINSKO 

 Přinesl změnu prezidentsví v Radě Evropské unie a do jejího čela nastoupilo 

na dobu šesti měsíců Finsko.  Nejen že ve stejné dobu probíhá složitá politická hra  v 

personálních změnách ve významných funkcích Unie, ale samotné Finsko má  v  důsledku 

nedávných parlamentních voleb zcela novou  vládu.  Svou prezidentskou funci vzalo  

odpovědně  a  vyhlásilo  pro své období  řadu priorit – včetně dopravy. Podíváme se na ně 

trochu podrobněji.  

 V  čele prezidentské  dopravní agendy stojí digitalizace a udržitelnost a 

těžiště je ve čtyřech hlavních prioritách:  bezpečné automatizaci,  digitálních dopravních 

službách, klimatu a udržitelnosti v dopravě a také datová ekonomika.  Jednou z klíčových 

finských priorit je pokračování práce na směrnici o Eurovignetě.  Finské prezidenství bude 

tlačit na další pokrok s tímto návrhem, i když se počítá, že diskuse budou složité. Zpráva o 

stavu prací a  nedávný kompromis Rumunského prezidenství se budou projednávat v září. 

Ačkoliv další technický pokrok je nezbytný, Finsko považuje za žádoucí  dopracovat se brzy 

k pozici, jež může být podporována většinou členských státků. Celkový přístup rady EU je 

očekáván na prosincové radě dopravy.  

Pokud jde o trh a sociální aspekty ve smyslu 1. balíku mobility, rolí finského prezidenství 

bude připravit radu  na tzv. trialog a odstartovat jednání s Evropským parlamentem (EP) a 

Komisí. Nyní se čeká, zda nově zvolený dopravní výbor EP bude schopen naplnit svůj mandát 

pro vstup do trialogu. 

 Jelikož nebudou na stole konkrétní  legislativní témata o námořní politice, 

prezidenství se má zaměřit na diskuse v námořní pracovní skupině a na dosažení lepší 

koordinace s vládní Mezinárodní námořní organizací, jež je součástí OSN.  Předpokládaná  

debata členských států EU bude založena na tématech kolem klimatu v námořní dopravě a 

dále na automatizaci a digitalizace v tomto sektoru. Je tu naděje na naplnění programu nové 

Komise EU a  přípravu cesty pro následující chorvatské prezidenství, jež má přijít 

s obsáhlejším námořním programem.   

 S ohledem na to, že digitalizace a datová ekonomie jsou pro Finsko 

vysokými prioritami, prezidenství hodlá  zorganizovat konferenci na vysoké úrovni o datové 

ekonomii (25. listopad) a Digitální dopravní dny (7-9 října) – ve spolupráci s Komisí EU. 

Pokud jde o datovou ekonomii snahou je otevřít politickou diskusi na toto téma  mezi 

členskými státy, aby se   ozřejmilo,  v čem je zapotřebí   se dostat v diskusích dále kole 

otevření dat.  

 Pokud jde o Elektronické informace o nákladní dopravě, Finové hodlají odstartovat co 

nejdříve trialog s EP a Komisí. Jelikož spolupracující legislativci zde nezaujímají 

konfrontační postavení, trialog bude moci odstartovat již v září. A prezidenství počítá s tím, 

že dohody mezi institucemi bude možno dosáhnout v prosinci. 

 

VOLBA VEDENÍ DOPRAVNÍHO VYBORU EVROPSKÉHO PARLAMENTU  

Výbor dopravy a turismu (TRAN) Evropského parlamentu znovu zvolil francouzskou 

političku Karimu Delli za  svou předsedkyni  na ustavujícím zasedání 10. července. Paní Delli 

vede výbor TRAN od roku 2017. V novém legislativním období se chce  zaměřit především 

na ochranu klimatu v dopravním sektoru a na přijetí prvního Balíku mobility, včetně 

problematiky zaměstnání řidičů jakož i dob řízení a odpočinku. Výbor rovněž zvolil její 

náměstky Johana Danielsona (SD, Švédsko), Istvana Ujhelyiho (SD Maďarsko), Svena 
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Schulze (EPP Německo) a Jana Christopha Oetjen (Re, Německo). V tomto 9. legislativním 

období ma výbor TRAN 49 členů.  

  

SILNIČNÍ DOPRAVA 
BLOKOVÉ ODBAVOVÁNÍ KAMIONŮ: KRIZOVÉ JEDNÁNÍ V BRUSELU 

Ohledně sporu o  tzv. blokovém odbavování nákladních aut, zavedeném v rakouské spolkové 

zemi Tyrolsku  na hranicích s Německem a Itálií pozvala dopravní komisařka EU Violeta 

Bulcová do Bruselu zástupce  vlád Německa, Itálie a Rakouska 8. července ke krizovému 

jednání.  Bulcová nejdříve v dopise vyzvala vlády tří zemí, aby nalezly „společné řešení“ pro 

silný kamionový tranzit přes Rakousko. „Jednostranná řešení nejsou tou správnou cestou“ 

uvedla Bulcová.  V Evropské komisi EU je zřejmé, že Rakousko musí něco učinit, aby svým 

občanům zajistilo čistý vzduch. Regulace dopravy ale musí být „přiměřená“.  

Německý ministr dopravy Andreas Scheuer si nadále přeje rozhovorové řešení problému. 

Pokud k němu nedojde, zajistí u Europského soudního dvora (EuGH) žalobu  německé 

spolkové vlády proti Rakousku kvůli překážkám v dopravně volné výměně zboží, jak sdělil 

odbornému tisku.   Zásadní body takové žaloby budou připraveny s ostatními ministerstvy. 

Podle ministra chce také Itálie žalovat překážky v mezinárodní nákladní dopravě. Podle 

rozhovorů s rakouským ministerstvem dopravy má odpovědnost za blokové odbavování tamní 

spolková země Tyrolsko. Šéfka německé vládní strany CDU Annegret  Kramp-

Karrenbauerová je pro mimosoudní řešení sporu kolem tranzitní dopravy „ které musí být 

hledáno v duchu dobré evropské spolupráce, aniž by musely být zhapojeny soudy. Nyní příjde 

na to, zda se dá vzájemně konstruktivně vycházet“.    

DIGITÁLNÍ STANDARDY V DOPRAVĚ: ČLENOVÉ EU JSOU PROTI 

Plán Evropské komise předepsat  WLAN jako technickou bázi pro budoucí komunikaci 

v reálném čase  na silnici přes tak zvaný „delegovaný právní akt“ nemá šance, že bude přijat 

členskými státy.  WLAN je bezdrátová počítačová síť, která spojuje dvě nebo více zařízení 

pomocí bezdrátové distribuční metody (často rozprostřené spektrum nebo OFDM rádio) v 

omezeném prostoru, jako je doma, ve škole atd. – Jak se v Bruselu proslýchá, 21 z 28 

vyslanců při EU se vyslovilo proti předloženému textu. V jednom z nejbližších zasedání 

ministerské rady EU by měl být návrh formálně stažen.  Otázka, zda WLAN či jiná 

technologie, jako Systém LTE-V2X, založený na standardu mobilního telefonu 5G nemá 

dostat přednost  při výstavbě takzvaného kooperativního inteligentního dopravního systému 

(podle anglického označení C-ITS) tím však ale není se stolu. Většina členských států má mít 

problémy s tím, že si Evropská komise hodlá přivlastnit kompetenci, jaké technické směry 

přijmout pro prováděcí ustanovení. Něco takového prý není  v rámci současně diskutovaného 

delegovaného právního aktu přípustné. Neboť sám právní akt již je zjednodušené 

zákonodárné řízení, jež Evropské komisi pomáhá realizovat technické detaily schvalovaného 

zákona a stará se o to, že všechny státy EU je koordinovaně a koherentně zavedou.  Když 

ténto kámen úrazu  právního aktu bude odstraněn,  naskýtá se otázka zda znovu diskutovat 

otázku vhodného technického standardu pro digitalizaci.  

Dopravní komisařka EU V. Bulcová ještě ale neztratila naději na přijetí návrhu, protože 

Evropský parlament má vést o tom  později rozporuplnou diskusi. Komise bude dále 

s členskými státy pracovat na nalezení schůdné cesty; jde jí o to „neztrácet drahocenný čas“ 

učinit silniční dopravu bezpečnější. Německý svaz digitálního hospodářství Bitlom naproti 

tomu spatřuje v pozastavovacím signálu členských států  šanci pro větší bezpečnost. 

Technicky neutrální nasazení, vedle WLANu  také techniky mobilních telefonů, „jsou 

nezbytné, aby byly dopravní proudy bezpečnější, efektivnější a přátelštější k životnímu 

prostředí“. Evropská komise by měla předložit nový návrh. Při C-ITS jde o to tak vybavit 

vozidla, dopravní návěští  nebo  dálnice, aby normalizovaná komunikace byla vzájemně 
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v reálném čase možná. To může být důležité pro platooning nákladních aut, pojetí fází 

semafórů podle rozsahu dopravy  nebo varování při pohyblivém stavění a jiných překážkách.      

 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
DB PŘEDSTAVUJE PROGRAM „SILNÁ DRÁHA“  

Představenstvo Německé dráhy AG představilo dozorčí radě  při celodenním zasedání 

koncem června novou koncernovou strategii  „Silná dráha“. Do budoucna se bude podnik 

podle vlastních údajů „zaměřovat na soustavný rozvoj svých klíčových činností“.  K realizaci 

ambiciozních cílů je podle uvedení podniku zapotřebí společného úsilí celé branže a politiky. 

Na této cestě je třeba v příštích měsících připravit řadu podmínek jako třeba potřebnou 

dohodu o výkonech a financování po roce 2020. 

Dráha DB bude investovat dvoumístné miliardové částky do nových vlaků a   do řízení 

provozu na síti, jež stoupne o 30 procent. Již v roce 2038 má DB jezdit na 100 % na proud 

z obnovitelných zdrojů energie. To se plánovalo nejprve až od roku 2050. Podle strategie DB 

Schenker představuje opravdovou pomoc pro DB Cargo v ziskovém růstu, zatímco DB Arriva 

bude mít pro silnou dráhu nižší strategický význam. 173 stran zabírající „Vrcholová strategie 

DB: Silná dráha“ nahradí počátkem desetiletí platnou strategii „DB 2020“. 

Z hlavních bodů nové strategie:  

- Jen se silnou železnicí lze dosáhnout německých cílů v klimatu 

- Dálková doprava má zdvojnásobit počet cestujících 

- DP získá ve veřejné místní dopravě další miliardu zákazníků  

- DB Cargo přepraví po německých kolejích o 70 % zboží více 

- Ve spolupráci se státem hodlá DB vytvořit o 30 % více kapacity v  

Infrastruktuře 

- S digitalizací nastoupí dráha v Německu nové období 

- V příštích letech zařadí  B 100.000 zaměstnanců   

- Bude více vlaků a více spojení než kdy předtím. 

  

LETECKÁ DOPRAVA  
POHLED NA  LETECTVÍ  KONČÍCÍ DOPRAVNÍ KOMISAŘKY 

 Pohlédněme proto na čerstvé vyjádření evropské komisařky pro dopravu paní Violety 

Bulcové  v bruselském Parlamentním magazinu. Komentuje zde pokrok, jehož bylo dosaženo 

v letecké strategii EU od roku 2015, kdy byl položen významný základ pro budoucí úspěch.  

Vedle novelizace právního rámce pro regulaci letecké bezpečnosti, dále nových pravidel pro 

vytváření úrovně hracího hřiště aerolinkám z EU v konkurenci s dopravci mimo Unii, Komise 

dělá pokrok v jednáních o leteckých dohodách s třetími zeměmi.  

 Komisařka zdůrazňuje, že na národních úrovních jsou zapotřebí větší 

investice do infrastruktury a že Komise průběžně zkoumá, jak formulovat letištní poplatky, 

přidělování letových poloh a uplatňovat širší interní tržní pravidla   pro efektivnější 

rozšiřování kapacit, konkurence a propojitelnosti.  V případě leteckých emisí uvádí, že emise 

C02 z létání jsou nyní dvojnásobné proti úrovni roku 1990. Komise bude pokračovat v boji 

proti změnám klimatu zejména uplatňováním Schematu redukce emisí v mezinárodním 

letectví (CORSIA). Nedávná zpráva o leteckém prostředí uvádí některá dílčí zlepšení, 

například v hluku a spotřebě paliva. Nicméně celkový letecký negativní dopad na klíma, hluk 

a kvalitu vzduchu pokračuje v nárůstu současně se zvyšováním objemů letecké přepravy. 

Pokud jde rostoucí poptávku po environmentální dani, uvádí: „Bude na nastupující Komisi 

aby rozhodla, zda je či není zdanění tou správnou cestou k omezování letecké stopy na 

životním prostředí. Osobně jen doporučuji, abychom upírali zrak na cíl – čistší letectví a 

současně bez předsudků hledali cesty jak toho dosáhnout“.                                                                                             
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NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
ČISTÝ NÁMOŘNÍ PLÁN SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ 

V polovině července ministerstvo dopravy UK zveřejnilo „Clean Maritime Plan“, uvádějící 

podrobněji, jak si vláda UK představuje přechod země k nulovým emisím v námořní dopravě. 

Ten je v souladu s vládní vizí Maritime 2050 a ambicemi pro budoucnost britského 

námořního sektoru, prezentovanými počátkem tohoto roku. Plán uvádí, že rokem 2025 

všechny lodě, operující ve vodách UK musí maximálně využívat efektivní energie, zatímco 

všechny nové lodě, objednávané pro užívání ve vodách UK musí být navrhovány se 

schopností vylučovat nulové emise. Dále námořní lodní palivo o nízkých nebo nulových 

emisích má být k dispozici v UK od roku 2035.  Tyto ambice nulových emisí mají poskytnout 

„aspirační cíle“ pro sektor spíše než povinné úkoly. Vláda rovněž hledá cesty jak stimulovat 

přechod k plavbě s nulovými emisemi a bude toto konzultovat v roce 2020. Je zde záměr 

vypracovat studii k identifikaci a podpoře plavby s nulovou emisí jakož i vypsání soutěže o 1 

milion liber za nalezení inovativních cest ke snižování námořních emisí. Čistý námořní plán 

je částí vládní Strategie čistého vzduchu, usilující o snížení znečištění vzduchu ve všech 

sektorech a ochranu veřejného zdraví a životního prostředí.   Pomůže to také plnit závazky 

UK dostat se  k nulovým skleníkovým plynům v roce 2050.  

 

MOTOROVÁ PALIVA 
SPOR MALAJSIE S EU OHLEDNĚ DOVOZU PALMOVÉHO OLEJE 

 

 Malajsie se brání proti zákazu importu palmového oleje pro biodiesel, plánovanému od roku 

2021. Ministryně průmyslu surovin této země Teresa Koková sdělila tisku, že její vláda 

zvažuje žalovat bruselský zákaz dovozu u Světové obchodní organizace WTO. Označila stop 

importu palmového oleje, vycházející z Evropského parlamentu, za bezdůvodný.  Tato látka 

je také hlavní exportním artiklem Indonésie. Pokud by plánovaný zákaz importu EU 

nezrušila, zváží Malajsie zákaz importu zboží z EU jako vozidel, letadel a vojenského 

materiálu. Indonésie a Malajsie pokrývají kolem 80 procent světového trhu. Malajsie 

exportuje ročně palmového oleje za cca 10 miliard USD. Hlavní odběratelem je Indie, 

sledovaná EU, která dováží bioolej z jihoasijské země za 1,1 miliardy USD. Odpovídá to asi 

11,5 procentům malajského exportu. Průměrně importuje EU ročně asi 2 miliony tun 

zmíněného oleje z Malajsie.  Více než 30 procent se používá pro biopaliva.  

Ministryně Koková poukázala na to, že produkce palmového oleje v její zemi odpovídá 

standardu ICC o udržitelné výrobě. V Malajsii vyrábí tento olej kolem 650.000 malých 

rolníků na rozloze cca 6.5 milionů hektarů.  Na této výrobě závisí asi 3 miliony osob. Lidé 

jsou na této výrobě závislí. Podle ministryně existují kooperační dohody o nasazování 

biooleje s německými výrobci automobilů jako jsou Daimler, Scania nebo BMV.  

 

UDRŽITELNOST 
DOHODA O STRATEGII KLIMATU PRO EU 2050 SE OČEKÁVÁ LETOS 

Na summitu Evropské Rady před prázdninami, členské země nedosáhly dohody o dlouhodobé 

strategiii pro klimaticky neutrální ekonomiku, navržnou Evropskou komisí v listopadu 2018. 

Hlavní překážkou zůstává náhrada nákladů, spojených s přechodem k čisté energii.  

Na summitu na vysoké úrovni velká většina 24 členských států hlasovala pro omezení jejich 

skleníkových plynů rokem 2050    na technicky rozumné minimum jakož i pro kompenzaci 

zbývajících emisí. Nicméně opozice Polska, České republiky, Maďarska a Estonska   

zabránila přijetí cíle dlouhodobé klimatické neutrality s výslovným zmíněním termínu 2050. 

Finální verze závěrů Evropské Rady říká, že EU „zajistí přechod ke klimaticky neutrální EU 
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v souladu  s Pařížskou dohodou“ s vyloučením uvedení roku 2050, což bylo součástí 

posledního návrhu.  

Při diskusi o výsledku environmentální Rady 26. června, zástupce Polska navrhl, že musí být 

zřízen „kompenzační mechanizmus“ na pomoc zemím, dotčených „hlubokými hospodářskými 

a sociálními změnami“. Polské omluvy byly podpořeny Českou republikou, která také 

zdůraznila  masivní snažení, jež bude strategii 2050 vyžadováno.  

Příští příležitostí  pro návrat k tomuto tématu bude příští summit Evropské Rady v říjnu, i 

když tu zřejmě bude dominovat Brexit - neboť  UK má opustit EU o půlnoci 31. října. 

Evropská rada doufá, že dokončí své stanovisko před koncem roku.    

 

CLO A OBCHOD 
DOHODY EU – VIETNAM O OBCHODĚ A INVESTICÍCH 

25. června Rada EU přijala rozhodnutí o podpisu dvou dohod mezi EU a Vietnamem: 

dohodu o volném obchodu (FTA) a Dohodu o ochraně investic (IPA). Obě dohody byly 

následně podepsány 30. června v Hanoji. Dohoda FTA mezi EU a Vietnamem je nejvíce  

ambiciózní svobodo-obchodní deal  z dosud uzavřených s rozvojovými zeměmi. Přináší 

téměř kompletní vyloučení (99 %) cel mezi dvěma bloky. 65 % cel na export EU do 

Vietnamu zmizí, jakmile FTA začne platit, zatímco zbytek bude končit postupně během 

období deseti let.  FTA také omezí mnoho z existujících netarifních bariér v obchodě 

s Vietnamem   a otevře vietnamské služby a veřejné obchodní trhy   podnikům z EU. Jako 

jedna z dvoustranných dohod „nové generace“ obchodní deal EU - Vietnam rovněž 

obsahuje důležité ustanovení o ochraně duševního vlastnictví, liberalizaci investic a 

udržitelnosti rozvoje. Po schválení Radou dohody budou prezentovány Evropskému 

parlamentu.   Po jeho schválení budou moci být dohody schváleny Radou a vstoupit 

v platnost, zatímco dohoda o ochraně investic má být nejdříve ratifikována členskými státy 

v souladu  s jejich interními postupy.   

 

Z   MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍCH A LOGISTICKÝCH 

SVAZŮ 
   

LOGISTIKA 
Evropská logistická asociace – ELA 

ELA UDĚLILA  EVROPSKOU LOGISTIKOU CENU 2019 SKUPINĚ KOMSA 

Ceremonie s tím spojená proběhla v minulkých dnech v Bruselu.  Není bez zajímavosti, že 

tato organizace získala loni Německou cenu za řízení dodavatelských řetězců od Německé 

logistické asociace. Historie KOMSA začala v roce 1992 na idylické farmě v saském 

Hartmannsdorfu. Zde, ve Švédsku narozený dr Gunnar Grosse založil podnik s třemi 

ambiciozními mladými muži na podporu rozvoje dealerské sítě mobilních telefonů v SRN.  

Dnes 20.000 prodejců v Německu a v Polsku využívá sortiment KOMSA, který sestává z více 

než 26.000 produktů. Vedle smartphonů řada obsahuje tablety, navigační přístroje, chytré 

domácí produkty, systémy pro komunikace a spolupráci a velký sortiment příslušenství od 

250 výrobců z celého světa. Velkoobchodní KOMSA prodává produkty a a dopravuje je tam, 

kde je koncový zákazník kupuje: prodejcům. Dále podnik podporuje své prodejní partnery 

v prodejích, v uzpůsobeních podle potřeb zákazníka, v konfiguraci a instalaci. Podnik pomáhá 

řešit technické problémy, řeší vratky a opravy a modernizaci starých produktů. Podnik 

generuje v prodeji za každý finanční rok přes miliardu eur. Pro KOMSA pracuje kolem 1.450 

osob.  „Chtěli jsme vytvořit pružné logistické řešení pro naše zákazníky, jež nám umožní 
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v každou dobu reagovat na poptávku na trhu“ řekl Sven Mohaupt, hlavní procesní manažer u 

KOMSA.  

Projekt „RELOAD – digitalizace intralogistiky KOMSA“ 

Jeho klíčovými elementy byly maximum pružnosti, automatizace a digitalizace, které 

KOMCA realizovala jako část místní expanze v rámci svého vedení. Podnik investoval 30 

milionů eur do výstavby tříposchoďové budovy a nového logistického centra s automatickým 

skladováním v Hartmannsdorfu.  Cílem rozvojového projektu, vyhlášeného v roce 2017, bylo 

dostat všechny logistické procesy pod jednu střechu, zlepšit tím kapacitu a doby zpracování 

pro průmysl a prodejní partnery. Odpovědí, kterou KOMSA nalezla spolu se svým partnerem  

LogistikPlan z Drážďan logicky uváděla „nejkratší vzdálenosti, nejmenší oblasti, největší 

výkony“. Nové centrum kombinuje procesy, jež byly dříve na pěti místech. Je možno 

skladovat 14.500 palet v 21 m vysokém skladu. Díky automatickému skladování předměty 

jsou k odeslání za méně než tři minuty.      

Výsledky projektu, který získal cenu:   

♦ nízké skladování a náklady výběru:  

Úspory nákladů za výběr a skladování u každého příkazu jsou v rozsahu dvoumístných  

procentních řádů 

♦ krátké procesní doby:  

Společně s dosaženými úsporami KOMSA výrazně zlepšila parametry logistické kvality. Jako 

výsledek logistického projektu doba zpracování se pro více než 50 procent příkazů snížila 

z 3,5 hodin na méně než hodinu  

♦ vysoká pružnost 

V nově pojatém skladu KOMSA mohla zvýšit expedici z 10.000 na 25.000 zásilek za den.  

 

SPEDICE 
Mezinárodní federace spedičních svazů -  FIATA   

 NEJLEPŠÍ PRAKTIKY V KONTEJNER. PLAVBĚ  A KVALITĚ  KONTEJNERŮ 

Na svém nedávném výročním zasedání  FIATA v Zurichu představil  její Institut 

multimodální dopravy FIATA  (MTI) „Průvodce nejlepšími praktikami v kontejnerové plavbě 

a v kvalitě kontejnerů“.  Jde o druhý svazek nejlepších praktik, když první se týkal zdržení 

zásilek a jejich zadržování.  Pracovní skupina námořní dopravy v rámci MTI sestavila tento 

druhý materiál jako pomůcku národním spedičním svazům a a individuálním členům z řad 

spedice.  

Pracovní skupina totiž konstatovala, že se výrazně snižuje kvalita kontejnerů, které poskytuijí 

námořní společnosti v rámci světové kontejnerové plavby. Došlo se k závěru, že námořní 

podniky krátí náklady na údržbu svých zařízení. Zatímco jsou jasné povinnosti námořních 

podniků poskytovat prázdné kontejnery jež jsou „fit pro svůj účel“, kvality kontejnerů 

poskytovaných kontejnerovými depy (obvykle podléhajícím námořním podnikům) nejsou 

často přijatelné a dochází k praktickým  rozhodováním, jež často vedou ke sporům, 

dodatkovým nákladům a především k narušením provozu a následným zdržením 

v dodavatelských řetězcích.  

Podobně jako v případě prvního průvodce nejlepšími praktikami tento dokument usiluje o 

ověření současné situace a stanovení nejlepších praktik, jež mohou být uplatňovány 

dobrovolně všemi stranami, dopravujícími cargo přes přístavy. Mohou omezit neefektivní 

chování, vedoucí ke zdržením a zbytečným nákladům na dodavatelské řetězce. Jens Roemer, 

předseda pracovní skupiny námořní dopravy v Institutu multimodální dopravy FIATA a jeden 

z autorů zmíněných Nejlepších praktik řekl: „Cílem FIATA je doporučit „nejlepší praktiky“ 

jež mají být brány v úvahu komerčními partnery   v jejich vztazích a v konání. Jsme 

přesvědčeni, že se stanou užitečným nástrojem národních svazů a speditérů v jejich každodení 
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činnosti“. Pro přístup k nově publikovému průvodci lze kliknout na  

https://fiata.com/media/documents-for-download.html 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SILNIČNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU  

 POSILOVÁNÍ SPOLUPRÁCE S IRÁNSKÝMI CELNÍMI ÚŘADY 

Generální sekretář IRU Umberto de Pretto  se setkal v Ženevě s prezidentem Iránské 

celní administrativy (IRICA)  a současně  náměstkem  ministra hospodářství a financí Mahdi 

Mirashrafim a diskutoval s ním posílení systému TIR v Iránu a celém regionu. Irán je mostem 

mezi východem a západem jakož i severem a jihem. Podpora TIR v Iránu nabízí příležitosti 

k usnadňování dopravy, tranzitu a obchodu nejen v regionu Organizace hospodářské 

spolupráce (ECO), ale též v rámci Mezinárodního dopravního koridoru sever – jih (INSTC) a 

iniciativních koridorů Belt and Road – jako koridoru Islamabad-Teheran- Istanbul a koridoru 

dle  Ashgabetské dohody jakož i dalších obchodních tras, procházejících touto zemí.  

„Po posledních pět let IRU úzce spolupracuje s IRICA a s členem IRU Iránskou 

obchodní, průmyslovou a zemědělskou komorou, aby se podpořil systém TIR v Iránu a 

v širším regionu a dnes se vztah hodnotí jako příkladný“ komentoval de Pretto setkání. IRICA 

je na čele fronty podporující digitální a intermodální verzi systému TIR v regionu. První 

digitální projekt eTIR   mezi Iránem a Tureckem jakož i první intermodální operace TIR ze 

Slovinska do Iránu zahrnující silnici, moře a železnici se dobře uplatňují. Irán rovněž inicioval 

druhý digitální koridor TIR v červnu do Azerbaidžanu.   

Podle de Pretta má Irán potenciál fungovat jako motor digitálního TIR v regionu. 

Jasnými příklady toho jsou výše zmíněné koridory. S odhodláním IRICA učinit eTIR 

s Tureckem plně fungující včetně všech celních kanceláří TIR a všech dopravních operátorů 

TIR a jeho připravenost rozšířit digitální TIR do ostaních sousedních zemí, Irán zůstává 

strategickým partnerem pro dnešek a pro budoucnost.   

  

 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní unie železnic – UIC 

PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ UIC O STANDARDIZACI BUDE 17. 9. V PAŘÍŽI 

Jeho úplný název je „Standardizací pro pro plně integrovaný digitální drážní systém“.  

Digitalizace je nyní všeobecně uznávána jako klíčová úroveň ke zvyšování výkonnosti, 

dosahování snížených nákladů a rozšiřování rozsahu personalizovaných služeb, nabízených 

zákazníkům. Její hlavní přínosy jsou evidentní zjednodušováním cestou automatizace, kterou 

se plnění úkolů nebo procesů přenáší ze světa fyzického (nebo lidského) do světa digitálního 

(např. zpracovávání dat, virtuální vzájemné propojování, pomoc v rozhodování, nezávislé 

operace, numerická simulace místo fyzického testování) a s nástroji informačních a 

komunikačních technologií (ICT) nabízí a rozšiřuje užívání násobku možností spojení mezi 

systémem a jeho uživateli.   V plně integrovaném digitálním drážním systému zavádění 

nanotechnologií, softwarem definovaných sítí a dalších průlomových technologií bude 

vytvářet celý systém architekturou, součástmi a dokonce materiály inteligentním při 

autonomních akcích podle vlastních analýz a rozhodování. Rozlišování mezi digitálním a 

fyzickým světem potom bude harmonické. 

Jak potom bude standardizovaný systém vypadat?  Jaké budou nové dovednosti, očekávané 

od expertů? Jaká bude správná standardizační rovnováha mezi drážním sektorem a ostatními  

dopravními obory? Jak může být řízen kombinovaných vývoj hardwaru a sofwaru? Jak může 

být zachována rovnováha mezi organizačním a provozním know-how a systémem 

odpovědnosti operátora  - a technická know-how dodavatele?   Jako účastníci plenárního 

zasedání o standardizaci jste zváni k diskusi o těchto a mnoha dalších otázkách při vysoké 

https://fiata.com/media/documents-for-download.html
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úrovni řečníků, kteří uvedou své vize o budoucím digitálním drážním ekosystému a o tom, jak 

může standardizace podporovat vývoj železniční dopravy.  Další informace lze získat na 

standardisation@uic.org. Podrobný program bude k dispozici později.  

 

LETECKÁ DOPRAVA 
Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA  

KVĚTNOVÉ VÝSLEDKY V LETECKÉM CARGU ZŮSTÁVAJÍ SLABÉ 

IATA zveřejnila údaje o světovém trhu leteckého zboží, které ukazují, že poptávka, měřená 

v tunokilometrech, se snížila v květnu o 3,4 %  ve srovnání se stejným obdobím v roce 2018. 

Šlo o slabé zlepšení vůči dubnu, charakterizovaném poklesem o 5,6 %.  Úroveň kapacity se 

skromě zvyšovala po třetí následný měsíc a napovídala, že nízký bod tohoto cyklu může být 

za námi, i když trh zůstává chabý.  

Nákladní kapacita, měřená v disponibilních tunokilometrech, se z roku na rok zvýšila o 1,3 %. 

Růst kapacity předháněl růst poptávky po 13 následných měsíců.  Poptávka po air cargu trpěla 

velmi slabými světovými obchodními objemy a obchodním napětím mezi USA a Čínou. To 

přispívalo k poklesu nových exportních příkazů. Ukazatel nově  zhotovovaných exportních 

příkazů, jenž je součástí  světového Indexu kupních manažerů (PMI), vykazuje propad 

v příkazech od září 2018.     

„Dopad obchodní války USA – Čína na objemy leteckého zboží v květnu byl jasný. Poptávka 

klesala z roku na rok o 3,4 %. Je to důkaz  o hospodářských škodách, ke kterým dochází když 

se proti obchodu postaví bariéry.  Vítána jsou obnovená úsilí mírnit obchodní tření na obou 

stranách, vycházející ze zasedání G20. Avšak i když tato úsilí mají krátkodobý úspěch, 

znovuobnovení obchodní důvěry a růst obchodu budou potřebovat čas. A můžeme očekávat, 

že drsné obchodní prostředí pro letecké cargo bude pokračovat“ řekl Alexandre de Juniac, 

generální ředitel IATA.   

Poklesy podle regionů se jevily takto (v závorce je uveden podíl na světovém trhu): Afrika 

(1,7%) -1,9 % ● Asie Pacifik (35,4%) -3,7% ● Evropa (23,4%) – 1,4% ● Latinská Amerika 

(2,6%) -1,3% ● Střední východ (13,3%) -2,7%.          

 
 

 
 

POUČENÍ Z CIZÍCH MALÉRŮ 
 

ELEKTRONICKÝ OBCHOD: ÚČETNÍ DVŮR POŽADUJE VÍCE KONTROL 

Státy Evropské komise mají přísněji kontrolovat, zda tak zvané „Zbožové zásilky o nízké 

hodnotě“ které byly mimo EU objednány, jsou oprávněně osvobozeny od cla a daně z přidané 

hodnoty. Toto doporučuje Evropský soudní dvůr. Ve zprávě zjišťují kontroloři,  

 že elektronický obchod zůstává předmětem podvodů s DPH a s clem a kontroly nepostačují 

zneužívání odhalovat. A rovněž že státy EU neprosazují účinně zvyšování dávek. Výměna 

informací mezi členskými státy a třetími státy je nedostatečná.   Při zbožových zásilkách jsou 

podle zprávy problémy v tom, že jejich hodnota se často uvádí příliš nízká, že větší zásilky 

bývají děleny do meších balíků a obchodní zásilky se deklarují jako soukromé dárky. Vše 

s cílem snížit poplatky. Zbožové zásilky z třetích států jsou při hodnotě 22 eur (v některých 

státech EU do 10 eur) osvobozeny od DPH, při hodnotě do 150 eur také od cla. Dárky od 

soukromých osob pod 45 eur zůstávají bez dávek.  

Evropská komise podle zprávy usuzuje, že členským státům za rok uniká kolem 5 miliard eur  

z neoprávněného osvobozování těchto zbožových zásilek od DPH. Při náhodných ověřeních 

účetním dvorem v pěti členských státech, mezi nimi v Německu, byly zjištěny falešné 

deklarace balíků. Přicházely také od podílníků na dodavatelských řetězcích, kteří mají statut  

mailto:standardisation@uic.org
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„schváleného hospodářského účastníka“. Při náhodných kontrolách v Německu bylo řádně 

deklarováno 18 zásilek ze 30. Zneužití bylo shledáno u osmi poštovních zásilek a čtyř balíků, 

jež dopravovaly kurýrní služby.   

Překračování hranic 

 Schválení hospodářští účastníci mají za povinnost takovým zneužitím cestou interních 

kontrol předcházet, tvrdí účetní dvůr. Členským státům kromě jiného doporučuje, aby přesněji 

zjišťovaly, že se uvedená povinnost naplňuje. Kromě toho mají úřady samy kontrolovat, zda 

se při osvobozování od daně a cla nepodvádí. Evropská komise se má postarat, aby všechny 

členské státy dodržovaly   jednotnou linii v otázce při stanovování osvobození od plateb.  

S koncem roku 2017 přijímaný balík zákonů EU k DPH v elektronickém obchodě uzavřel 

některé únikové cesty, uvádí zpráva účetního dvora. Tak osvobození od daně pro zbožové 

zásilky o nízké hodnotě skončí od roku 2021. Přesto tím nebudou problémy spojené s nízkými 

údaji   o hodnotách balíků zcela vyřešeny.  
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