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AKTUÁLNĚ Z EVROPSKÉ UNIE   
 

POLITIKA 
NOVÁ RUMUNSKÁ NOMINANTKA  NA DOPRAVNÍ KOMISAŘKU EU 

6. listopadu nová prezidentka Evropské komise paní Ursula von der Leyen potvrdila členku 

Evropského parlamentu   Adinu-Ioanu Valean jako svou volbu do role komisařky pro 

dopravu. PaníValean, je dlouhodobě členkou europarlamentu za Evropskou lidovou stranu, 

má zkušenosti s tématy, týkajícími se dopravního portfolia. Paní Valean v současnosti vede 

výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energii (ITRE), když předtím vedla 

výbor pro životní prostředí EP (ENVI). Byla rovněž zpravodajkou fondového mechanismu 

Connecting Europe Facility (CEF) v letech 2014– 2020. Zaměřením   jsou fondy pro dopravní 

infrastrukturu, energii a digitální služby.  

Paní Valean ještě musí projít pohovorem v Evropském parlamentu   a přesvědčit jeho výbor 

pro dopravu (TRAN). Ještě v listopadu výbor pro právní věci EP (JURI) ověří možný konflikt 

zájmů. Potom bude následovat   schvalovací slyšení v TRAN před koncem listopadu.  

Paní Valean začala působit v EP jako pozorovatelka v r. 2006 před tím, než se Rumunsko 

stalo členem EU a následující rok byla zvolena členkou EP.  

 

BREXIT 
RADA EVROPY EU SOUHLASÍ S PRODLOUŽENÍM ČLÁNKU 50 

29. října, po oficiální žádosti vlády UK, Evropská rada odsouhlasila další prodloužení   článku 

50 TEU do 31. ledna 2020, aby se umožnila ratifikace dohody o vystoupení. Evropská rada 

připomněla, že podle článku 50 (3) TEU, dohoda o vystoupení může vstoupit v platnost 

v dřívějším termínu, pokud smluvní strany ukončí své ratifikační postupy před 31. lednem 

2020. Následně, k vystoupení by mělo dojít prvního dne v měsíci po uzavření ratifikačních 

procesů nebo k 1. únoru 2020, který termín je dřívější. Toto prodloužení vylučuje všechna 

nová otevírání dohody o vystoupení a nemůže být použito   pro start jednání o budoucích 

vztazích.  

Prodloužení vyžaduje, aby UK zůstalo členským státem EU až do nového data výstupu, se 

všemi právy a povinnostmi   podle článku 50 TEU, včetně povinnosti navrhnout kandidáta na 

člena Komise. Avšak UK má právo revokovat kdykoliv své oznámení.  Za účelem vyřešit 

ratifikaci dohody o vystoupení, UK zvažuje konat všeobecné volby   12. prosince. Jelikož 

volby nemohou být předvídatelné, různé možnosti hlasování britského lidu   znamenají 

nejistotu kolem pokračování brexitu.    

 

SILNIČNÍ DOPRAVA 
NOVÁ STUDIE O MOBILITNÍM BALÍKU Č.1 EU O NÁKLADNÍ DOPRAVĚ 

Byla zveřejněna   nová studie   o dopadu 1. mobilitního balíku na silniční nákladní dopravu 

v EU, zejména v okrajových státech. Studii vypracovala instituce Transport and Mobility 

Leuven (TML) na dožádání litevských a rumunských dopravců.  

Hlavním doporučením této studie je, že Evropská komise by měla provést nové posouzení 

dopadů, včetně těch z Evropského parlamentu a Rady Evropy, jež se v současnosti diskutují 

v rámci trilogu (třístranné jednání). Argumentem je, že hlavní modifikace navržené Radou a 

EP k původním návrhům Komise nejsou pokryty posouzením dopadů i přes negativní účinek 

na okrajové státy stejně jako na ekonomiku EU jakožto celek.  

Obdobně jako v předchozí studii od Transport and Logistics Poland nová zpráva pojednává 

o určitých ustanoveních, navržených spolupracujícími legislativci jež nebyla posuzována 

z hlediska dopadů   ale která jsou velice významná pokud jde o sociální, ekonomické a 

ekologické úvahy. Důraz je položen na povinný návrat vozidel do země původu každý 4 
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týden, zrušený   pravidelný odpočinek v kabině, aplikace přidělovacích pravidel do 

mezinárodní dopravy a kabotážní omezování.  

Závěry TML jsou míněny na podporu probíhajících třístranných jednání o sociálních 

aspektech   jakož i aspektech přístupu na trh v prvním Mobilitním balíku. Následně po 

rozhodnutí EP vstoupit do trilogue na základě svých zpráv, přijatých v dubnu, jednání 

odstartovala 3. října. První diskuse měly úvodní charakter, když strany poskytly přehled o 

svých pozicích pro jednání. Druhé kolo trilogu proběhlo 4-5 listopadu při zaměření na méně  

kontraverzní   témata. Další kolo jednání je plánováno na 25-26 listopadu s technickou diskusí 

a přípravou na pracovní skupiny Rady o pozemní dopravě.    

 

TRANZIT NA BRENNERU: NĚMECKÝ SVAZ BGL POŽADUJE PRÁVNÍ KROKY 

PROTI  RAKOUSKU  

Alpský  Brennerský pas má být od ledna 2020 drastickým zostřením tak zvaných sektorových 

zákazů jízd značně omezen pro tranzit nákladních aut. Německý Spolkový svaz silniční 

nákladní dopravy a logistiky BGL nyní požaduje na spolkové vládě, aby vůči tomu podnikla 

právní kroky. Svaz zdůvodňuje požadavek tím, že Evropská komise EU   dosud nic 

nepodnikla, aby byla zachována smluvně garantovaná volnost dopravy zboží.  Rovněž svazy 

silniční dopravy z Dánska, Nizozemska, Francie, Itálie a Rakouska žádají své vlády 

k zahájení řízení před Evropským soudním dvorem (EuGH) pro porušení smluvního ujednání  

a proti jednostrannému uplatnění sektorových zákazů jízd. „Kvůli blokádě tranzitu 

v Rakousku hrozí problémy v zásobování obyvatelstva a podnikové sféry severně i jižně od 

Alp jakož i mnohé podnikové insolvence v dopravním sektoru středního stavu“ uvádí mluvčí 

představenstva BGL Dirk Engelhardt. Svaz poukazuje na to, že soud již dvakrát zákazy jízd 

zamítl.  

Spolková země Tyrolsko koncem roku 2016 projednala vyhlášená nařízení   o sektorových 

zákazech jízd a rozhodla o uvolnění pro všechna   vozidla emisní třídy EuroVI. Zostření od 1. 

ledna 2020  se týká  - podle BGL proti dohodě s komisí EU z roku 2017- také starších 

nákladních vozidel emisní třídy Euro VI. Vyňata jsou pouze vozidla, jejichž motory splňují 

požadavky Euro normy VId.  

Kromě toho   se počítá s rozšířením zákazu jízd   s 13 druhy nákladu namísto současných 8. 

Bude se   to týkat transportů papíru a lepenky, tekutých výrobků z minerálních olejů, trubek a  

dutých profilů,  obílí jakož i cementu, vápna a vypálené sádry.  

BGL navrhuje nasazování dlouhých souprav  

Spolkovou zemí Tyrolsko nabízená alternativa RoLa (kombi železnice-silnice) není s hlediska 

BGL žádnou skutečnou alternativou: v současnosti jezdí přes Brenner 40 RoLa vlaků denně.  

A aby bylo možno naložit všechna nákladní auta na RoLa, muselo by denně jezdit 444 vlaků. 

Brenner má ale kapacitu 240 vlaků denně pro osobní i nákladní dopravu.  Také Tyrolskem 

navržené zvýšení „koridorového mýtného“ z Mnichova po Veronu nemůže podle BGL vést 

ke snížení   dopravy nákladními   auty, aniž by se neohrozila výměna zboží mezi Německem a 

Itálií.  Smysluplným, v krátké době realizovatelným    a značně efektivním opatřením ke 

vládnutí objemu dopravy po silnici by bylo zavedení dlouhých nákladních souprav na 

brennerském koridoru mezi Německem a Itálií   po německém vzoru, navrhuje BGL. To by 

mohlo   silniční nákladní tranzit Tyrolskem značně zmenšit.   

 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 
MODERNIZACE TRATI NEAPOL-BARI Z FONDU EU 

Evropská komise schválila investici ve výši 224 milionů eur z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj (ERDF) na modernizaci 16,5 km úseku  železniční trati Neapol – Bari mezi 

místy Cancello a Frasso Telesino v jižní Itálii.  Práce zahrnují dvoukolejnost na dosavadní 

jednokolejce, zvýšení rychlosti a zkrácení jízdní doby.  Spojení na Neapol bude  vedeno přes 
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nákladní terminál Maddaloni Marcianise, což umožní napojení nákladní dopravy na toto 

zařízení, sniž by to ovlivnilo hlavní spojení.        

 

 SOUHLAS EK SE STÁTNÍ PODPOROU 22 MILIONŮ EUR  NIZOZEMSKÉ DRÁZE 

5. listopadu Evropská komise schválila na základě pravidel o pomoci států EU částku 22,2 

milionů na podporu zlepšení dopravního řízení nákladních lokomotiv v Nizozemsku. To 

oznámilo Komisi svůj plán modernizace 99 nákladních lokomotiv v přeshraniční dopravě 

s nejnovějším palubním zařízením dle systému ERTMS ( European Rail Traffic Management 

System). Veřejná podpora bude mít formu přímých grántů pro majitele lokomotiv, jež se 

použijí pro prototypové a sériové zlepšení zařízení.  

Komise posoudila návrh podle pravidel o pomoci států EU , zejména Pravidel Komise 2008 o 

státní podpoře drážním podnikům a shledala: a) holandský návrh je příznivý vůči životnímu 

prostředí a pro mobilitu, když podporuje železniční dopravu, která emituje méně emisí než 

silniční doprava přičemž rovněž omezuje silniční kongesce; b) opatření je proporcionální a 

nezbytné k dosažení zamýšlených cílů; c) holandské veřejné financování má  „motivační 

účinek“ když majitelé drážních prostředků by nezajišťovali nezbytnou modernizaci  přes 

zařízení ERTMS na svých lokomotivách bez veřejné podpory. Na tomto podkladě Komise 

shledala, že opatření je v souladu s pravidly pomoci státům EU. Komisařka EU Margrethe 

Vestagerová, odpovědná za politiku hospodářské soutěže, řekla: „Holandský návrh přispívá 

k rozvoji systému ERTMS a vytváření Společného evropského drážního prostoru. Zlepší se 

konkurenční schopnost evropských železnic a převod nákladní dopravy ze silnice na koleje, 

v souladu s ekologickými a dopravními cíli EU bez narušení konkurence“.  

 

LETECKÁ DOPRAVA  
ZÁŘIJOVÉ OBJEMY LETECKÉHO CARGA ZŮSTÁVAJÍ SLABÉ 

Světová   letecká asociace IATA   zveřejnila údaje o světovém trhu leteckého zboží, která 

ukazují, že poptávka po leteckém zboží   v září, měřená v tunokilometrech, se   snížila z roku 

na rok  o 4,5 procenta.  Toto ukazuje na jedenáctý následný měsíc   ročních poklesů 

nákladních objemů. Současně nákladní kapacita, měřená v disponibilních tunokilometrech, se 

zvýšila z roku na rok o 2,1 procenta. Růst kapacity   překonává růst poptávky po sedmnáctý 

měsíc v řadě. Pokud jde o pohled na regionální výkony, zpráva uvádí, že evropské aerolinky 

zaznamenaly pokles o 3,3 procenta oproti předchozímu roku. Oslabení objemů   leteckého 

zboží se týká všech regionů.  

 

POSÍLENÍ PARTNERSTVÍ EU – AFRIKA V CIVILNÍ LETECKÉ BEZPEČNOSTI 

Ve snaze zvýšit leteckou bezpečnost v Africe došlo k zahájení projektu EU-Africa Safety in 

Aviation (EU-ASA). Tato iniciativa technické pomoci v hodnotě 5 milionů eur je řízena 

Agenturou letecké bezpečnosti Evropské unie (EASA) pod zastřešením Partnerství Afrika-EU 

a Aliancí Afrika-Evropa pro udržitelné investování a zaměstnanost. V příštích třech letech 

bude projekt pomáhat africkým členským státům vytvořit efektivní   dozorový systém letecké 

bezpečnosti. Projekt EU-ASA přichází   právě včas s ustavením Společného trhu africké 

letecké dopravy  (SAATM), jenž je jedním ze 12 vlajkových projektů Agendy Africké Unie 

2063.   

Projekt obsahuje soubor činností jež budou poskytovat podporu na třech úrovních: 

kontinentální, regionální a národní. Hlavními cíly projektu jsou posílení Dohledové 

organizace regionální bezpečnosti (RSOOs)  a pomoc africkým státům plnit jejich povinnosti 

na základě Chicagské konvence směrem k ustavení efektivního dohledového systému 

v letecké bezpečnosti. To rovněž přispěje k realizaci pilíře SAATM pokud jde o zvýšení 

bezpečnosti. Hlavními příjemci prospěchu budou Africká komise civilního letectví (AFCAC), 
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Africké dohledové organizace regionální bezpečnosti (RSOOs) a Regionální organizace pro 

vyšetřování nehod a mimořádných událostí (RAIO). Bude rovněž poskytována přímá pomoc 

některým africkým státům.  

NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
STÁTY EU CHTĚJÍ PŘI MĚŘENÍ C02 TAKÉ ZNÁT OBJEM ZBOŽÍ 
Rejdaři mají při uvádění emisí C02 z jejich lodí dále sdělovat příslušným orgánům EU kolik 

zboží přepravují.  Rozhodli o tom zástupci států EU na poradě o nařízení k měření plynných 

emisí. Komise navrhla, že   údaje o přepravovaném zboží na lodích se budou udávat  

dobrovolně. Předpisy ještě nejsou uzavřeny, protože o nich bude rozhodovat Evropský 

parlament.   Ten svoje stanovisko   dosud nesdělil. V polovině listopadu mělo být téma na 

pořadu jednání výboru pro životní prostředí.  

S nařízením se mají předpisy k měření emisí C02 z lodí skoordinovat   se stejnými údaji 

Mezinárodní námořní organizace IMO. Tím se má snížit byrokratický tlak na rejdařství.  EU 

schválila předpisy v roce 2015, IMO o rok později. Od tohoto roku má majitel lodi za 

povinnost uvádět údaje podle metod obou předpisů.  

Státy EU chtějí do budoucna při zohledňování   jízdních dob a zpětných tras převzít definice 

IMO. Ty jsou však postaveny na údajích o přepraveném množství. Tím se dá lépe posoudit, 

jak je loď energeticky efektivní.   Cílem je informovat podniky a veřejnost kolik paliva každá 

loď spotřebuje. „Znamená to, že jsme schopni porovnávat emise lodí a volit ty, které   jsou 

energeticky efektivnější“ řekla úřadující předsedkyně Rady EU finská ministryně životního 

prostředí Krista Mikkonen.  

Emise v přístavech se mají zachycovat separátně   

Členské   státy chtějí zachovat také rozsah platnosti předpisů EU. Má sem spadat většina lodí 

přes 5.000 bruto registrovaných   tun. Budou asi vyňaty bagrovací lodě, kladeče potrubí nebo 

lodě k obsluze zařízení na moři. Dále má platit v evropském hospodářském   prostoru   

zásada, že se emise během pobytů lodí v přístavech zvlášť zachycují. Také při plavbách 

v rámci EU  se mají emise zvlášť zaznamenávat.  

Skleníkové   emise v námořní plavbě se zvýšily mezi roky 1990 a 2008 o 48 % a v roce 2015 

představovavaly 13 % z celkových emisí v evropské dopravě. Celosvětově připadají 

skleníkové emise na 2 a 3 procenta na globální námořní dopravu.  

 

UDRŽITELNÁ LOGISTIKA 
117 MILIONŮ EUR PRO UDRŽITELNOU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU V EU 

V říjnu Evropská komise oznámila, že EU investuje 117 milionů eur do 39 klíčových 

dopravních projektů , které pomohou vytvořit chybějící spojení přes kontinent při zaměření na 

udržitelné dopravní obory. Projekty sníží hluk, generovaný nákladními vlaky, vyvinou a 

zlepší přeshraniční železniční tratě a napomohou infrastruktuře v přístavech. Budou 

financovány v rámci finančního mechanizmu EU na podporu dopravní infrastruktury CEF 

(Connecting Europe Facility).  

Osm projektů přispěje ke snížení drážního hluku v nákladní dopravě v EU zlepšením 

brzdových systémů vagonů. Tišší a efektivnější brzy mají přispět k lepší energetické 

výkonnosti vlaků. Téměř 75.000 nákladních vagonů bud zlepšeno v částech těchto osmi 

projektů  

Dále též dojde k podpoře drážních infrastrukturních projektů s cílem zlepšit existující drážní 

tratě jako   elektrifikaci   tratě z Rakouska na maďarskou hranici a dále křižovatku tratí 

z Brém (SRN) a Groningenu (NL).  

Velká skupina projektů představuje zlepšení infrastruktury v rámci přístavů na podporu 

multimodality a snížení škodlivých emisí a skleníkových plynů. V přístavu Oulu (Finsko) EU 

podpoří prodloužení tratí pro nasazení delších vlaků zatímco v italském přístavu 
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Civitavecchia půjde o zlepšení poslední tratové míle a přímé napojení na evropskou síť TEN-

T (Trans-EuropeanTranspot Newtwork).  

Projekty byly vybrány na základě výzvy, adresované všem členským státům. Finanční 

přispění EU přichází formou grántů s různými kofinačními sazbami   podle druhu projektu. 

Pod programem CEF je k dispozici 23,2 miliard eur na gránty z rozpočtu EU 2014 –  2020. 

Od roku 2014 došlo k šesti vlnám výzev ohlední projektových návrhů. Celkově CEF 

podporuje 756 projektů v dopravním sektoru. 

Následně po schválení návrhu členskými státy Komise přijme formální rozhodnutí 

v nejbližších dnech. Výkonná   agentrura Komise pro inovace a sítě (INEA) potom podepíše 

dohody o grántech nejpozdějí v lednu 2020.  

 

CELNÍ VĚCI 
POZVÁNÍ NA  ZASEDÁNÍ INSTITUTU CITI  SPEDIČNÍHO  SVAZU CLECAT 17. 

A 18. PROSINCE  

Evropský spediční svaz CLECAT zve členy svého Institutu pro cla a nepřímé daně (CITI) 

na jeho zasedání, které proběhne  v sídle CLECATu ve dnech 17. a 18. prosince v Bruselu 

(Rue du Commerce 77). V úterý 17. 12. začne zasedání v 11 hodin a skončí v 18 hodin. Ve 

středu 18. 12. začne v 9 hodin a skončí v 15 hodin.   Účast je žádoucí potvrdit co nejdříve 

na e-mail stoyanova@clecat.org. 

Z programu zasedání: Náměty členů (národní vývoj)●Specifická témata (Definice 

exportéra, Výkonnostní projekt celní unie CUP) ● Právní věci a formality (Exportní a 

importní formality, Celní zjednodušování, Časový limit pro dodatkové deklarace) ● Úřední 

kontroly (Veterinární a phytosanitární) ● Daň DPH (Celkový vývoj – Výklad CLECATu) ● 

Pravidla o původu (Obchodní dohoda EU-Japonsko) ● Stav v IT (Automatický kontrolní 

systém,  Importní kontrolní systém) ● Brexit a cla (Národní zkušenosti a úsilí) ● Další 

témata (Elektronické dopravní doklady, Odborná výchova – celní a daňové tréningové 

materiály). Definitivní agenda bude k dispozici v nejbližších dnech.   

  

Z JEDNÁNÍ NA SVĚTOVÉ CELNÍ ORGANIZACI  (WCO) 

Koncem října zástupci spedičního svazu CLECAT a konzultační skupiny WCO pro 

soukromý sektor (PSGC) se setkali na vedení WCO v Bruselu. Přítomno bylo 24 zástupců 

soukromého sektoru. Po zahájení zástupcem generálního tajemníka WCO Ricardo Treviňo 

Chapa a seznámení s novými účastníky skupina diskutovala záležitosti úprav v redigované 

Konvenci Kyoto, harmonizovaného systému   jakož i zón volného obchodu   a regionálních 

problémů soukromého sektoru.  Zejména skupina souhlasila s vytvořením perspektivního 

dokumentu ohledně budoucnosti cla, aby se podpořila činnost WCO v této oblasti. Dále 14 

členů skupiny hodlá pokračovat na nadcházející práci PSGS, směrované na   budoucnost 

bezpečnostního rámci standardů.  PSCG byl vytvořen z toho důvodu, aby informoval a radil 

generálnímu sekretáři WCO, Politické komisi a členům WCO o celních záležitostech a 

věcech mezinárodního obchodu z pohledu soukromého sektoru.    

 

MODERNIZACE RÁMCE PRO SPOTŘEBNÍ DANĚ Evropská komise modernizuje 

svá pravidla pro zdanění prodeje nebo použití produktů jako tabák, energie nebo alkohol. 

Rada Evropy pro ně dosáhla provizorní dohody o opatřeních, jež mají zlepšit obchodní 

prostředí u zboží, jež jsou předmětem spotřebních daní.   

 

 

 

 

 

mailto:stoyanova@clecat.org
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Z MEZINÁRODNÍCH DOPRAVNÍCH   A LOGISTICKÝCH 

SVAZŮ 

 

 

                                                              SPEDICE 
Mezinárodní federace spedičních svazů -  FIATA  

ÚSPEŠNÝ SVĚTOVÝ KONGRES PROBĚHL V ŘÍJNU V KAPSKÉM MĚSTĚ 

Účastnilo se jej 800 delegátů a 60 vystavovatelů. Kongres pokryl aktuální témata jako brexit, 

digitalizace, moderní otroctví, výchova, zbožová bezpečnost, zajímavost pro mladé talenty a 

mnohé další. Na plenárním zasedání došlo ke zvolení nového prezidenta Basila Pietersena 

z Jižní Afriky, dále, že příští kongres 2022 se uskuteční v Panamě. Kongres také rozhodl o 

přesunu místa sídla vedení FIATA, a sice z Zurichu do Ženevy – do větší blízkosti 

mezinárodních organizací. V pracovních orgánech došlo ke spojení poradní skupiny pro 

odbornou přípravu a Logistické akademie FIATA a došlo k ustavení Logistického institutu 

FIATA.  

Modernizace modelových pravidel   spedičních služeb 

Kongres zveřejnil modernizovanou verzi Modelových pravidel spedičních služeb. Tato revize 

vzala v úvahu různé změny v obchodním prostředí a právní požadavky logistiky a spedice 

v posledních 20 letech. Končící president FIATA Babar Badat k tomu uvedl: „Modelová 

pravidla spolu s doklady FIATA jako je multimodální nákladní list hrají závažnou roli při 

stanovení základních standardů služeb   a koordinují speditérovu odpovědnost ve světovém 

měřítku“.Přístup k dokumentu je na https://fiata.com/media/documents-for-the 

download.html    

Ocenění mladých speditérů na kongresu 

Po více než 20 let FIATA jakožto světová federace poskytovatelů logistických a spedičních 

služeb a organizace TT Club jako specializovaný pojistitel pro sektor nákladní dopravy a 

logistiky vyvinuly oceńování mladých speditérů ve spedici. Na letošním kongresu již po 22 

letech byla udělena Cena mladého mezinárodního speditéra roku (YIFFY).  

Nejlepší praktiky v předcházení úplatkářství 

Byly zveřejněny na letošním kongresu ve formě dokumentu; ten oslovuje výzvy ke korupci a 

úplatkářství v oboru mezinárodní spedice a logistiky. Poskytuje rady ohledně interních  

kontrolních opatřeních a o spolupráci s ostatními subjekty. Boj proti korupci a úplatkářství je 

důležitý pro vytvoření hracího prostoru v logistice a spedici   a snížení nákladů v obchodě 

v celém dodavatelském řetězci.  FIATA bude spolupracovat se všemi subjekty na zlepšování 

obchodního prostředí  

Přechod rezidence FIATA do Ženevy z Zurichu na jaře příštího roku 

Rozhodnutí odráží současné vztahy mezi vládními a nevládními institucemi, oslovujícími 

mezinárodní obchod. Měnit sídlo sto let staré organizace    není snadný úkol, avšak setkal se 

s podporou světového členství ve FIATA.  Ženeva je opravdovým mezinárodním centrem 

multilaterálních organizací.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

SILNIČNÍ DOPRAVA 
Mezinárodní unie silniční dopravy – IRU  

DOSTUPNÉ FINANCOVÁNÍ KE ZLEPŠENÍ BEZPEČNÉHO PARKOVÁNÍ 

V EVROPĚ 

IRU uvítala nedávno zveřejněnou žádost o návrhy, připravenou Evropskou komisí, 

přestavující 60 milionů eur ke zlepšení bezpečného parkování nákladních vozidel v Evropě. 

https://fiata.com/media/documents-for-the
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Priority pro investice zahrnou vývoj bezpečných parkovišť přibližně každých 100 km podél   

silniční sítě TEN T. V současnosti je v EU pouze 300.000 parkovacích míst. Pouze 7.000 či 

méně než 3 % z existujících parkovacích kapacit   je certifikováno z hlediska bezpečnosti.  

IRU se účastnila prací na finanční studii EU , která odhalila, že nedostatek parkovišť  je 

velkou starostí EU, když téměř 90 % řidičů a dopravních operátorů konstatuje, že současné 

dodávky parkovišť jsou nedostatečné. Důsledky nedostatku bezpečných parkovišť pro řidiče 

kamionů jsou mimořádně závažné. Sektor silniční dopravy se potýká s akutním nedostatkem 

řidičů  s  důsledky  nejen pro dopravce a mezinárodní organizace , ale pro ekonomiku a 

společnost  jako celek.  

IRU zve zainteresované investory na workshop 

Včetně podniků silniční dopravy a logistiky na akci, která proběhne 7. listopadu Je 

organizovaná v partnerství s organizací ESPORG a Evropskou komisí. Účastníci se dovědí od 

expertů o procedurách žádostí a fondových modalitách, když 85 % prostředků má být 

k dispozici pro kohezní země.  

 

ASOCIACE EVROPSKÉ VOZIDLOVÉ LOGISTIKY (ECG) SE STALA  

PŘIDRUŽENYM   ČLENEM IRU  

ECG zastupuje kolem 130 členských podniků a partnrů, od individuálních firem 

k multinacionálním společnostem. Byla ustavena v roce 1997; její členové zajišťují dopravu, 

distribuci, skladování, postprodukční servis výrobcům, leasing   vozidel v EU, Norsku, 

Śvýcarsku, Srbsku, Ruské federaci, Ukrajině a Turecku  

 

ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Společenstvo evropských železnic – CER 

 
PŘIPRAVTE SE NA EVROPSKPOU DRÁŽNÍ CENU 2020! 

CER a UNIFE s potešením informují o 13. ročníku Evropské drážní ceny. Událost se vrátí 

příští rok do Královského muzea krásných umění Belgie (Royal Museums of Fine Arts of 

Belgium) 18. února 2020; začne v 18.30 hodin před oficiální ceremonií v 19 hodin.  Po ní 

bude následovat společná recepce CER a UNIFE. Registrace se tímto otevírá.  

 

POLITICKÁ AGENDA CER 2019 - 2024  

Vize, kterou má CER pro budoucnost evropské mobility je taková, kde železnice 

 

♦   jsou konkurenceschopné a použitelné jako první volba druhu dopravy pokud jde o cenu 

       a kvalitu služby jak pro cestující tak pro zákazníky v nákladní dopravě 

 

♦  jsou centrem naplňování Evropských cílů v omezování skleníkových emisí, snižování         

vzduchových   emisí, dosahování energetické bezpečnosti a  omezování kongescí 

 

♦  jsou páteří souvislého  a integrovaného dopravního systému v úzké spolupráci 

s ostatními dopravními obory, zejména spojováním městských center s  vysoko rychlostními 

spojeními a propojováním předměstských oblastí s centry měst 

 

♦  jsou faktorem umožňujícím  konkurenceschopnost evropské ekonomiky, podporujícím 

hospodářský růst a vytváření zaměstnání  

 

♦   přispívají vše zahrnující společnosti EU  uplatňováním zvláštní pozornosti potřebám 

zranitelných složek  obyvatelstva jako jsou staří občané  a osoby s omezenou hybnosti  
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♦ jsou atraktivním, různorodým a sociálně odpovědným zaměstnavatelem, nabízejícím  

široký rámec profesí, vytváření zaměstnání  na místní úrovni národně a celoevropsky  a 

přitahující talenty 

 

♦ pokračují  (a zlepšují) fungování nejbezpečnějšího oboru v pozemní dopravě, se zvýšeným 

změřením na bezpečnost  

 

♦  osvojují digitalizaci a využívají příležitostí pro ni v managementu infrastruktury a provozu 

vlaků.  

 

LETECKÁ DOPRAVA 
Mezinárodní asociace letecké dopravy – IATA 

ZE SVÉTOVÉHO SYMPOSIA IATA O LETIŠTÍCH A CESTUJÍCÍCH VE VARŠAVĚ 

IATA zde vyzvala vlády a průmysl ke spolupráci při vhodném využívání moderní techniky 

aby se cestující stal středobodem zájmu a aby bylo dosaženo větší efektivnosti z infrastruktury 

Přístup   k cestujícím  

Ku zlepšení zkušeností cestujících se musí    technické aplikace zaměřit na to, co cestující 

potřebují. „Světový přehled o cestujících IATA 2019“ zaznamenal silnou přednost cestujících 

v aplikaci   technik, jež jim umožní sledovat zavazadla v reálném čase   a urychlovat jejich 

cestu přes růzuné letištní procesy. Biometrická technologie má sílu přeměňovat   zkušenosti 

cestujících. Jednou z nynějších priorit je zajistit, aby vize o bezpapírové cestovní realitě byla 

jištěna   žádoucí ochranou dat.  Aerolinky a letiště spolupracují pokud jde o zavazadla   

zejména v nakládce a vykládce letadel (Resoluce 753). V červnu aerolinky vyzkoušely 

v celosvětovém měřítku radio frekvenční indentifikace zavazadel (RFID). Uplatnění RFID 

nachází solidní odezvu v Číně. V Evropě několik aerolinek a letišť úspěšně pracuje na jeho 

zavádění, zejména Air France  a letiště Charles de Gaulle v Paříži.     

Infrastruktura 

Infrastruktura rovněž hraje klíčovou roli v naplňování očekávání cestujících.  Rozvoj 

infrastruktury má vazbu na budoucí poptávku, aniž by bylo třeba spoléhat na stále větší 

letiště, co je podstatné. Ve spolupráci s mezinárodními svazy letišť jde o iniciativy 

k významným změnám v technologii a v procesech za účelem zvýšení provozní efektivnosti a 

využití zákaznických zkušeností. Organizace NEXTT (New Experience Travel Technologie) 

pracuje na 11 pracovních zaměřeních, jež ověřuji řadu variant včetně omezování čekacích 

front.   NEXTT poskytuje hlavní příležitosti k využívání nejnovějších technologických 

standardů pro udržitelnou budoucnost. Je potěšující zjistit, že Polsko se ujímá vedoucí role 

v aplikace vize NEXTT ve věci výstavby nového varšavského letištního centra Solidarity 

Transport Hub. V Evropské unii to je první letiště na zeleném poli za poslední desetiletí.  

Polské aerolinky LOT 

Informoval o nich generální ředitel Rafal Milczarski. Podle něj Polsko a LOT chtějí hrát 

významnou roli ve vytváření budoucnosti leteckého odvětví ve střední a východní Evropě  

právě díky investici do zmíněného budoucího centra. Multimodální projekt je zaměřen na 

oborové výzvy a potřeby cestujících formulací nových standardů v kontrolách bezpečnosti, 

snižování emise uhlíku a umělé inteligence při řízení letištních operací a dosahování časových 

úspor cestujících 

Jde o udržitelnou budoucnost 
Generální ředitel IATA  Alexandre de Juniac se zaměřil zejména na dvě témata: 

A. Genderovou rovnováhu též pod dojmem „kampaně 25by25“, kdy jde o zvyšování 

podílu žen na významných funkcích v letectví tak, aby ženy dosáhly na seniorských 

úrovních a na klíčových pozicích do roku 2025 minimálního podílu 25 procenr.  
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B. Řízení změny klimatu: po více než desetiletí měl obor ve snižování emisí cíl 2020. 

Ten byl definován Snižovacím schématem pro mezinárodní letectví (CORSIA), jež 

bylo schváleno ICAO v roce 2016. Pro rok 2050 má letectví za cíl snížení emise C02 

na polovinu úrovně z roku 2005. Již i emise z průměrných přeprav představují nyní 

polovinu toho co v roce 1990. Udržitelná letecká paliva (SAF) nabízejí největší a 

nejpraktičtější příležitosti ke snižování uhlíku. Avšak vlády musí vytvořit podpůrný 

politický rámec pro využití potenciálu SAF.  

 

NÁMOŘNÍ DOPRAVA 
 Baltická a mezinárodní námořní rada – Bimco  

BIMCO PŘEDSTAVÍ  V HONG KONGU PŘEHLED NÁMOŘNÍCH TRHŮ 

Před koncem listopadu tu organizuje dvě akce: Jednak Námořní fórum Hong Kongu a 

následně Asijskou logistickou a námořní konferenci.  Půjde o představení posledních rozborů 

Bimca pokud jde o perspektivu komerčních námořních trhů.  

Hong Kong Maritime forum 

Šéf námořních analytiků Bimca Peter Sand uvede  18. listopadu poslední tržní výhledy 

hlavních námořních trhů.  Dále zde vystoupí další prominentní řečníci – také v rámci 

očekávané panelové diskuse.  Mezi nimi Andreas Nordseth, generální ředitel dánského 

námořního úřadu.   

Asian Logistics and Maritime Conference 

19. listopadu zde bude Peter Sand v roli moderátora. Diskuse bude věnována záležitostem 

navigace a také geopolitických bouří: jak je námořní sektor zasažen obchodní válkou USA – 

Čína a jak by měl touto bouří bezpečně projet.  Vystoupí řada expertů z oblasti lodního 

financování.  

Pohled na námořní trhy   

Zpřísnění   amerických sankčních režimů a konflikty na Středním východě oživily trh 

vzhledem k nárůstů cen. Bimco nepovažuje tyto vysoké úrovně za udržitelé v delším období, 

protože trhy nejsou náležitě vybalancovány.   

Segment suchého hromadného zboží měl v prvním pololetí 2019 zpomalený start – při nízké 

poptávce a ubohých nákladních sazbách.  Značně aktivním se jevil export brazilské železné 

rudy.  Jinak se neočekává výraznější změna kurzu.  

Trh kontejnerové plavby byl snad nejvíce postižen obchodní válkou USA-Čína. Nejen že 

docházelo k negativním vlivům na růst světového HDP, ale také trans-pacifické kontejnerové   

obchodní spoje mezi USA a Čínou byly negativně dotčeny. Bimco očekává, že kontejnerová 

plavba se dostane v poměrně blízké budoucnosti do výhodnějšího postavení, jež jí přísluší.  
 

 
 

POUČENÍ  Z CIZÍCH  MALÉRŮ 
 

NĚMECKÝ SOUD BERE POD LUPU HROMADNOU ŽALOBU 

 

 

Je společná žaloba od expertů na finanční právo srovnatelná se zákonem o právních službách? 

Tato otázka byla středobodem prvního jednacího dne před zemským soudem v Mnichově  o 

žalobě podané Spolkovým svazem nákladní dopravy a logistiky (BGL). Při této první žalobě 

jde cca o 85.000 vozidel z 3.200 podniků a požadovanou úhradu 603 milionů eur  plus ěžč 

milionů eur za naběhlé úroky. Obžalovaní výrobci nákladních aut zpochybňují, zda je taková 

žaloba vůbec přípustná. V každém případě uvedla soudkyně Geza Lutzová po prvním 

hodnocení  řadu svých připravených kritických bodů. Soud sice nemá v zásadě vážné 
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pochybnosti o přípustnosti žaloby, chce ale nejdříve vyčkat na rozhodnutí spolkového 

soudního dvora  v případě nájemního práva, jež má padnout v listopadu. I když každý případ 

má své zvláštnosti, měla by být alespoň zodpovězena otázka o spojitosti se zákonem o 

poskytování právních služeb. 
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