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Aktualizace dat k Aktualizace dat k ččeským a eským a 
evropským drahevropským draháámm

•• Podklady:Podklady:
–– VýroVýroččnníí zprzprááva va ČČD a.s 2004D a.s 2004
–– VýroVýroččnníí zprzprááva Sva SŽŽDC s.o. 2005DC s.o. 2005
–– Statistika UIC za rok 2004Statistika UIC za rok 2004
–– Statistika pStatistika přřepravy epravy žželeznic UIC 2005 eleznic UIC 2005 



ÚÚvvěěry pro ry pro ČČeskeskéé drdrááhy s.o.hy s.o.

•• Z výroZ výroččnníí zprzpráávy Svy SŽŽDC:DC:
–– Organizace pOrganizace přřevzala evzala 
–– krkráátkodobtkodobéé zzáávazky k 1.1.2003 10 734 mil. Kvazky k 1.1.2003 10 734 mil. Kčč
–– dlouhodobdlouhodobéé zzáávazky k 31.12.05 46164 mil. Kvazky k 31.12.05 46164 mil. Kčč

•• Banky         25910 mil. KBanky         25910 mil. Kčč,,
•• StStáát             13255 mil. Kt             13255 mil. Kčč,,
•• Dluhopisy      7000 mil. KDluhopisy      7000 mil. Kčč,,
•• -- smlouva o prominutsmlouva o prominutíí zzáávazkvazkůů 8 000 mil. K8 000 mil. Kčč
•• +  pohled+  pohledáávky 6772 mil. Kvky 6772 mil. Kčč (nesplaceno je(nesplaceno ješšttěě 422 422 

mil. Kmil. Kčč) ) 



PostavenPostaveníí ččeských drah, eských drah, 
zastoupených zastoupených ČČD 2004 (1)D 2004 (1)

•• ČČD z 25 evropských stD z 25 evropských stááttůů s s žželeznicemieleznicemi
–– popoččtem pracovntem pracovnííkkůů 5.5.
–– ddéélkou slkou sííttěě 7.7.
–– vlakovými km          8.vlakovými km          8.
–– osobokmosobokm + + ččtkmtkm 9.9.



Výkony Výkony ččeských drah, zastoupených eských drah, zastoupených ČČD D 
2004, na 1000 pracovn2004, na 1000 pracovnííkkůů

ČČeskeskéé drdrááhy jsou z 25 evropských sthy jsou z 25 evropských stááttůů s s 
žželeznicemi eleznicemi 
km skm sííttěě 19.,19.,
vlakovými kmvlakovými km 20.,20.,
osobokmosobokm + + ččtkmtkm 20.20.

To je ovTo je ovššem takem takéé ddůůsledek nedokonsledek nedokonččenenéého ho 
oddodděělenleníí dopravndopravníího provozu a ho provozu a 
infrastrukturyinfrastruktury



Statistika pStatistika přřepravy UIC 2005epravy UIC 2005

•• U U ČČD doD doššlo mezirolo meziroččnněě k poklesu k poklesu 
–– ppřřepravených osob,epravených osob,
–– ppřřepravených t,epravených t,
–– tkmtkm..

•• K nK náárrůůstu dostu doššlo jen u lo jen u osobokmosobokm..
•• Jako u Jako u řřady ady žželeznic poklesla mezineleznic poklesla mezináárodnrodníí

ppřřeprava (rozsahem neodpoveprava (rozsahem neodpovííddáá strategickstrategickéé
poloze poloze ČČR) v t a R) v t a tkmtkm (z 61% na 60%)) (z 61% na 60%)) 



PoPoččet cestujet cestujííccíích ve vlakuch ve vlaku
(2005 kombinace UIC a S(2005 kombinace UIC a SŽŽDC)DC)

RokRok PoPoččet et 
cestujcestujííccííchch

RokRok PoPoččet et 
cestujcestujííccííchch

20002000 73,8073,80 20032003 59,8159,81

20012001 72,0172,01 20042004 59,9559,95

20022002 64,2264,22 20052005 58,558,5



Finance na drFinance na dráážžnníí infrastrukturu v infrastrukturu v 
mil. Kmil. Kčč

PPřřííjem odjem od ččáástkastka
20042004

PodPodííll ččáástkastka
20052005

PodPodííll

dopravcdopravcůů 58525852 52 %52 % 59285928 52,3 %52,3 %

SFDISFDI 54005400 48%48% 54005400 47,747,7



NNáávrh operavrh operaččnníího programu ho programu 
Doprava 2007Doprava 2007--13 z 13 z ččervna ervna trtr..

ČČííslo prior. slo prior. 
osyosy

nnáázevzev

11 Modernizace a rozvoj Modernizace a rozvoj žžel. sel. sííttěě TENTEN--TT
22 Výstavba a moder. sVýstavba a moder. sííttěě D a D a ostost. TEN. TEN--TT
33 Moder. Moder. žžel. sel. sííttěě a vod. cest mimo TENa vod. cest mimo TEN--TT
44 Moder. sil. 1.tModer. sil. 1.třříídy mimo TENdy mimo TEN--TT
55 Moder. a rozvoj M; systModer. a rozvoj M; systéémmůů řříízenzeníí dop.dop.
66 MultimMultim. p. přřepravy, voz. epravy, voz. žžel.os.dopravyel.os.dopravy
77 TechnickTechnickáá pomocpomoc--FSFS
88 TechnickTechnickáá pomocpomoc-- EFRREFRR



IndikativnIndikativníí nnáávrh OPP Doprava 2007vrh OPP Doprava 2007--20132013
OsaOsa FS,ERDFFS,ERDF NNáárodnrodníí z.z. celkemcelkem

11 42280,042280,0 6893/568,46893/568,4 49742,049742,0

22 47678,447678,4 8414,08414,0 56092,456092,4
33 22629,622629,6 3992,83992,8 26622,426622,4
44 24228,424228,4 4275,64275,6 28504,028504,0
55 8400,08400,0 1481,21481,2 9881,29881,2
66 7504,07504,0 1260,0/64,41260,0/64,4 8828,48828,4

77 2466,82466,8 436,8436,8 2903,62903,6
88 621,6621,6 109,2109,2 730,8730,8

C e l k e mC e l k e m 155808,8155808,8 26863,2/26863,2/
632,8632,8

183305,8183305,8



NNěěkolik poznkolik poznáámek k infrastruktumek k infrastruktuřřee
•• Soukromý nSoukromý náárodnrodníí kapitkapitáál je patrnl je patrněě ststáátntníí úúvvěěrr
•• Na spolufinancovNa spolufinancováánníí z EU maximz EU maximáálnlníí 85% pod85% podííll--

taktika?taktika?
•• Jinak na financovJinak na financováánníí

–– z nz náárodnrodníích zdrojch zdrojůů 27496 mil. K27496 mil. Kčč
–– VesmVesměěs 19% pods 19% podííl DPH z 183304,8 =l DPH z 183304,8 =

= necelých 34828 mil. K= necelých 34828 mil. Kčč
-- Z pZ přřííspspěěvku na dopravu by se odvku na dopravu by se odččerpalo cca 7400 erpalo cca 7400 

mil. Kmil. Kčč



Investice v mil. KInvestice v mil. Kčč
(polo(položžka,odhad,nka,odhad,náávrh OP)vrh OP)

PoloPoložžkaka OdhadOdhad NNáávrh OPvrh OP

DokonDokonččeneníí ssííttěě DD 350000350000 D+RD+R

DokonDokonččeneníí ssííttěě RR 357000357000 84,596,484,596,4

Modernizace Modernizace žžel.el. 200000200000 76364,476364,4

ÚÚdrdržžba ba pozempozem.kom..kom. 100000100000

ÚÚdrdržžba ba žželez.selez.sííttěě 4000040000

C e l k e mC e l k e m 10400001040000 160960,8160960,8



MoMožžnost zvýnost zvýššeneníí financfinancíí
•• VlastnVlastníí zdroje, zejmzdroje, zejmééna navýna navýššeneníím podm podíílu lu 

spotspotřřebnebníí dandaněě aa
•• výkonovým zpoplatnvýkonovým zpoplatněěnníím D a silnic I.tm D a silnic I.třř..
•• vyvyššíšším vyum využžititíím prostm prostřředkedkůů z FS ve prospz FS ve prospěěch ch 

dopravy dopravy 
•• ÚÚvvěěry s pry s přřememěěnou SFDI na akciovou nou SFDI na akciovou 

spolespoleččnost typu ASFINAG, (za urnost typu ASFINAG, (za urččitých itých 
podmpodmíínek nek úúvvěěry nad maastrichtskry nad maastrichtskéé referenreferenččnníí
hodnoty)hodnoty)

•• Bez restrukturalizace Bez restrukturalizace žželeznic nebude nadeleznic nebude naděějnjnéé



ČČeskeskáá dilematadilemata-- dekoncentrace dekoncentrace 
popoččet zamet zaměěstnancstnancůů na na žživnost ivnost čči podnik (1)i podnik (1)

ObecObec 1.1.19911.1.1991 1.1.20011.1.2001 ObecObec 1.1.19911.1.1991 1.1.20011.1.2001

LodLoděěnicenice 8,358,35 2,452,45 MýtoMýto 13,2613,26 2,382,38

BerounBeroun 10,5310,53 2,372,37 RokycanyRokycany 10,3210,32 2,532,53

KrKráállůův v DvDv.. 12,9412,94 2,142,14 HrHráádekdek 21,1721,17 3,873,87

ZdiceZdice 12,9812,98 2,982,98 BBřřasyasy 37,7237,72 2,872,87

HoHořřoviceovice 10,2410,24 2,782,78 ChrChráástst 11,2211,22 2,442,44

KomKomáárovrov 16,5816,58 3,333,33 St.St.PlzenecPlzenec 11,9311,93 2,532,53



ČČeskeskáá dilematadilemata-- dekoncentrace dekoncentrace 
popoččet zamet zaměěstnancstnancůů na na žživnost ivnost čči podnik celkem v i podnik celkem v 
zzáázemzemíí D5 a podle okresD5 a podle okresůů

1.1.19911.1.1991 1.1.20011.1.2001
Výjezdy z D5 celkem (1)Výjezdy z D5 celkem (1) 11,6611,66 2,592,59
Okres Okres PhaPha--ZZáápadpad 11,4511,45 2,122,12
Okres BerounOkres Beroun 17,3317,33 2,632,63
Okres RokycanyOkres Rokycany 13,3213,32 2,712,71
Okres PlzeOkres Plzeňň 13,3613,36 2,342,34
Celkem (2)Celkem (2) 13,3613,36 2,342,34
Koncentrace  v mKoncentrace  v míístech u D stech u D vvěěttšíší nenežž u okresu okresůů



ČČeskeskáá dilematadilemata-- výroba aut v EUvýroba aut v EU
•• Výroba vozidel ve stVýroba vozidel ve stáátech EU15 klesala, vznikl tech EU15 klesala, vznikl 

dojem (Britdojem (Britáánie), nie), žže zaocee zaoceáánsknskáá konkurence konkurence 
produktivitou prproduktivitou prááce zvce zvííttěězzíí..

•• Dojem, Dojem, žže nutno bojovat za zachove nutno bojovat za zachováánníí, a, ažž za za 
nynnyněějjšíší Komise Komise –– CAR 21CAR 21

•• Konkurence kvalitou, inovacemiKonkurence kvalitou, inovacemi
•• ObdobnObdobněě REACH, mech. REACH, mech. zpraczprac. kov. kovůů, m, můžůže e 

vzniknout dokonce problvzniknout dokonce probléém ocelm oceláářřstvstvíí
•• AAžž na výjimky starna výjimky staréé ststááty EU prohrty EU prohráávajvajíí proti proti 

novýmnovým



ČČeskeskáá dilematadilemata-- výroba autvýroba aut
•• ŠŠkoda VWkoda VW-- obrat 220 mld. Kobrat 220 mld. Kčč,,
•• NNáárrůůst + Kolst + Kolíínn-- cca 500 mld. Kcca 500 mld. Kčč,,
•• NNáárrůůst + st + NoNoššoviceovice –– obrat = cca roobrat = cca roččnníí ppřřííjem jem 

ststáátntníího rozpoho rozpoččtu bez ptu bez přřííjmu z privatizacejmu z privatizace
•• VelkVelkáá produkceprodukce-- velký trhvelký trh

–– NemNemůžůže být jen pro vývoze být jen pro vývoz
–– MoMožžnosti pro domnosti pro domááccíí trh znatrh značčnnéé

•• MinimMinimáálnlněě nnáárrůůst o 1/3 a vst o 1/3 a věěttšíší probproběěhh
•• Zastaralost parkuZastaralost parku

–– ChabChabáá infrastrukturainfrastruktura
–– RelativnRelativněě vysokvysokéé zdanzdaněěnníí-- lze zvýlze zvýššit ?it ?



PodmPodmíínky pro efektivnost nky pro efektivnost žželezniceeleznice
•• I kdyI kdyžž nadnadáále heslo o vle heslo o věěttšíším pm přřáátelstvtelstvíí žželeznice eleznice 

a vodna vodníí dopravy k dopravy k žživotnivotníímu prostmu prostřřededíí, neplat, neplatíí
obecnobecněě,  je podm,  je podmíínněěnono
–– vyuvyužžititíím kapacity dopravnm kapacity dopravníích prostch prostřředkedkůů a a 
–– nnáákladovkladováá efektivnost v efektivnost v ččáásti, zsti, záávisejvisejííccíí na na 

infrastruktuinfrastruktuřře, podme, podmíínněěna pna přřimiměřěřeným poeným poččtem tem 
dopravndopravníích jednotek, ovlivch jednotek, ovlivňňujujííccíích rozvrch rozvržženeníí nnáákladkladůů
tak, aby byly z poplatktak, aby byly z poplatkůů a a úúnosných dotacnosných dotacíí
udrudržžitelnitelnéé,,

–– TakTakéé s vs věěttšíším zapojenm zapojeníím m žželeznice do integrovaných eleznice do integrovaných 
ppřřepravnepravníích systch systéémmůů



PPřřííprava revize Bprava revize Bíílléé knihyknihy

•• RozsRozsááhlhléé diskusediskuse
–– noovnoováá nebo revidovannebo revidovanáá ??
–– Boj o koncepci, termBoj o koncepci, termííny posunuty o vny posunuty o vííce nece nežž rok. rok. 

•• PoslednPosledníí diskuse 1.prosince 2005, pak diskuse 1.prosince 2005, pak 
prostprostřřednictvednictvíím internetum internetu-- aažž do 22.6. 2006.do 22.6. 2006.

•• RadikRadikáálnlněějjšíší nnáázory, nezory, nežž nakonec ve sdnakonec ve sděělenleníí
„„UdrUdržžet mobilitu v pohybuet mobilitu v pohybu…“…“



ShrnutShrnutíí diskusdiskusíí
•• 2 B2 Bíílléé knihy 1992 a 2001knihy 1992 a 2001-- k trvale udrk trvale udržžitelnitelnéé mobilitmobilitěě
•• odstranit nevyvodstranit nevyváážženost v denost v děělblběě prprááce,ce,
•• „„decouplingdecoupling““ rrůůstu HDP a pstu HDP a přřepravnepravníích výkonch výkonůů,,
•• PPřřehodnocenehodnoceníí dděělby, plby, přřesun na esun na žželeznici a plavbueleznici a plavbu

–– Podporou investic z TENPodporou investic z TEN--T (T (žželeznice o neleznice o něěco vco vííce ce 
nenežž D); dohromady ale opD); dohromady ale opěět mt máálolo-- mmíísto 20 mld. sto 20 mld. €€
cca 8 mld. cca 8 mld. €€

•• Liberalizace trhu Liberalizace trhu 
•• Pozornost uPozornost užživatelivatelůůmm
•• Ekologie a snEkologie a sníížženeníí nehod stnehod stáále nejdle nejdůůleležžititěějjšíší
•• NovNověě globalizace a terorismusglobalizace a terorismus



LisabonskLisabonskáá strategiestrategie
•• RychlejRychlejšíší rrůůst ekonomiky a nst ekonomiky a náárrůůst lepst lepšíších ch 

pracovnpracovníích mch míístst
–– Nelze omezit mobilituNelze omezit mobilitu--plpláán n „„decouplingdecoupling““

nerealistický, nepomohla ani tvrdnerealistický, nepomohla ani tvrdáá regulaceregulace
–– Kde liberalizace Kde liberalizace žželeznic, tam jejich lepeleznic, tam jejich lepšíší výkonnostvýkonnost
–– NadNadáále investile investiččnníí preference, alepreference, ale

•• MMáálo penlo peněěz vz vššeobecneobecněě
•• ZZáákladovkladovéé tunely tunely -- nesmnesmíírnrněě nnáároroččnnéé

–– IntegrovanIntegrovanéé systsystéémy, zde ale systmy, zde ale systéémy za my za úúččasti asti 
žželeznice efektivneleznice efektivníí nad 500nad 500--800 km.800 km.

–– SamozSamozřřejmejměě ucelenucelenéé vlaky, pvlaky, přříímměěstskstskáá doprava, doprava, 
TGV na vrub lTGV na vrub lůžůžkových vozkových vozůů



NereNereáálnlnéé ppřředpoklady u edpoklady u žželezniceeleznice

•• 50 % pod50 % podííl jednotlivých vozových zl jednotlivých vozových záásilek v silek v 
EvropEvropěě nerealistický nerealistický –– žživotaschopných by bylo ivotaschopných by bylo 
30%. 30%. 

•• PPůůvodnvodníí ccííl l --35% pod35% podííl l žželeznice v nových eleznice v nových 
ččlenských stlenských stáátech neptech nepřřihlihlíížžel k potel k potřřebeběě
–– restrukturalizace ekonomiky irestrukturalizace ekonomiky i
–– restrukturalizace restrukturalizace žželezniceleznic

•• Naopak se kritizuje nedosaNaopak se kritizuje nedosažženeníí 36 % pod36 % podíílu lu 
kombinovankombinovanéé dopravy na dopravy na žželeznicieleznici-- obecnobecněě se se 
doporudoporuččuje rychlejuje rychlejšíší ozvojozvoj ppřřepravnepravníích systch systéémmůů



SilniSilniččnníí dopravadoprava
•• Nutno uNutno uččinit vinit vííce pro cce pro cííl snl sníížženeníí mrtvých do mrtvých do 

roku 2010 na 50% (=25000 roroku 2010 na 50% (=25000 roččnněě), n), něěkde bez kde bez 
mrtvýchmrtvých

•• Nutno omezit negativnNutno omezit negativníí vlivy: ztrvlivy: ztrááty z ty z 
kongesckongescíí, sn, sníížžit emise, it emise, 

•• ale problale probléém pm přřesunu pesunu přřeprav (zejmeprav (zejmééna na 
sousouččasných) ze silnice na asných) ze silnice na žželeznici se nezdeleznici se nezdáá
být pbýt přříílilišš nadnaděějný, protojný, protožžee
–– 85 % celkov85 % celkovéé hmotnosti v silnihmotnosti v silniččnníí dopravdopravěě se se 

ppřřepravuje do 150 kmepravuje do 150 km
–– 88% do 250 km a88% do 250 km a
–– jen 1jen 1--2% p2% přřes 1000 km.  es 1000 km.  



Komise Evropských spoleKomise Evropských společčenstvenstvíí
Brusel COM (2006) XXXBrusel COM (2006) XXX

SDSDĚĚLENLENÍÍ KOMISE RADKOMISE RADĚĚ A EP A EP 

„„UdrUdržžet Evropu v pohybuet Evropu v pohybu-- trvale udrtrvale udržžitelnitelnáá
mobilita pro nmobilita pro nášáš kontinent. Stkontinent. Střřednedněědobdobéé
hodnocenhodnoceníí BBíílléé knihy k dopravknihy k dopravěě 20012001““

ZveZveřřejnejněěno 22. no 22. ččervna 2006ervna 2006
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1. Nový kontext evropsk1. Nový kontext evropskéé dopravndopravníí politikypolitiky
1.1 C1.1 Cííle dopravnle dopravníí politikypolitiky
CCíílem trvale udrlem trvale udržžitelnitelnéé dopravndopravníí politiky EU je, aby dopravnpolitiky EU je, aby dopravníí

systsystéémy uspokojovaly ekonomickmy uspokojovaly ekonomickéé, soci, sociáálnlníí a a 
environmentenvironmentáálnlníí potpotřřeby spoleeby společčnosti.nosti.

EfektivnEfektivníí dopravndopravníí systsystéémy jsou zmy jsou záásadnsadníí pro evropskou pro evropskou 
prosperitu, protoprosperitu, protožže maje majíí významný vliv na ekonomický významný vliv na ekonomický 
rrůůst, rozvoj a st, rozvoj a žživotnivotníí prostprostřřededíí.Sektor se pod.Sektor se podííllíí 7% na 7% na 
HDP a cca 5% na zamHDP a cca 5% na zaměěstnanosti. stnanosti. 

Je dJe důůleležžitým sitým sáám o sobm o soběě, ale m, ale máá taktakéé znaznaččný vliv na ný vliv na 
evropskou ekonomiku jako celek. Mobilita zboevropskou ekonomiku jako celek. Mobilita zbožžíí a osob je a osob je 
zzáásadnsadníím prvkem fungovm prvkem fungováánníí evropskevropskéé ekonomiky jako ekonomiky jako 
celku, zcelku, záásadnsadníím prvkem konkurenceschopnosti m prvkem konkurenceschopnosti 
evropskevropskéého prho průůmyslu a slumyslu a služžeb; eb; 

Mobilita zMobilita záákladnkladníím prm práávem obvem obččana.  ana.  



CCííle dopravnle dopravníí politiky 2politiky 2
Od pomalOd pomaléého poho poččáátku setku se dopravndopravníí politika EU v politika EU v 

poslednposledníích 15 lch 15 léétech rychle rozvtech rychle rozvííjjíí. C. Cííle od Ble od Bíílléé
knihy dopravnknihy dopravníí politiky 1992 ppolitiky 1992 přřes Bes Bíílou knihu lou knihu 
2001 po dne2001 po dneššnníí sdsděělenleníí platplatíí: poskytnout : poskytnout 
EvropanEvropanůům m úúččinninnéé a efektivna efektivníí dopravndopravníí
systsystéémy, ktermy, kteréé

nabnabíízejzejíí vysokou kvalitu mobility lidem a zbovysokou kvalitu mobility lidem a zbožžíí napnapřřííčč UniUniíí
chrchráánníí žživotnivotníí prostprostřřededíí, zaji, zajiššťťujujíí energetickou bezpeenergetickou bezpeččnost, nost, 

podporujpodporujíí minimminimáálnlníí pracovnpracovníí normy a chrnormy a chráánníí cestujcestujííccíí a a 
obobččany any 



CCííle dopravnle dopravníí politiky 3politiky 3
–– EkologickEkologickéé tlaky se podstatntlaky se podstatněě zvyzvyššujujíí; jsou a budou ; jsou a budou 

významnvýznamnéé zdravotnzdravotníí a ekologicka ekologickéé problprobléémy, napmy, napřř. . 
na poli znena poli zneččiiššttěěnníí ovzduovzdušíší. Je zapot. Je zapotřřebebíí
•• podpora vysokpodpora vysokéé úúrovnrovněě ochrany a zlepochrany a zlepššenenéé kvality kvality 

prostprostřřededíí
•• ppřřííspspěěvek uvek užživatelivatelůů k energetickk energetickéé bezpebezpeččnosti nosti 

(zabezpe(zabezpeččeneníí))

–– V sociV sociáálnlníí oblasti podporuje politika EU zlepoblasti podporuje politika EU zlepššeneníí
kvality zamkvality zaměěstnanosti a lepstnanosti a lepšíší kvalifikacekvalifikace

–– Je nutnJe nutnáá ochrana obochrana obččananůů EU jako uEU jako užživatelivatelůů a a 
poskytovatelposkytovatelůů dopravndopravníích sluch služžeb, (zabezpeeb, (zabezpeččeneníí a a 
bezpebezpeččíí-- safetysafety + + securitysecurity))

•• Inovace v podpoInovace v podpořře mobility a ochrany zvýe mobility a ochrany zvýššeneníím m 
efektivnosti a trvalefektivnosti a trvaléé udrudržžitelnosti naritelnosti narůůstajstajííccíího ho 
sektoru dopravy sektoru dopravy 



CCííle dopravnle dopravníí politiky 4politiky 4

•• MezinMezináárodnrodněě propojit politiky Uniepropojit politiky Unie
•• Jsou jJsou jáádrem Lisabonskdrem Lisabonskéé strategie pro rstrategie pro růůst a st a 

zamzaměěstnanost.stnanost.
•• VnitVnitřřnníí trh ptrh přřinesl efekty, ale i problinesl efekty, ale i probléémy my 
•• Mobilitu nutno oddMobilitu nutno odděělit vlit vššemi disponibilnemi disponibilníími mi 

nnáástroji od negativnstroji od negativníích vlivch vlivůů, p, přřesunem k esunem k 
žživotnivotníímu prostmu prostřřededíí ppřřááteltelššttěějjšíším druhm druhůům m 
dopravy, dopravy, koko--modalitou.modalitou.



1.2 M1.2 Měěnnííccíí se kontext 1se kontext 1
•• RozRozšíšířřeneníí dalo a ddalo a dáá EU kontinentEU kontinentáálnlníí dimenzidimenzi
•• DopravnDopravníí odvodvěětvtvíí se mse měěnníí rozrozšíšířřeneníím i m i 

globalizacglobalizacíí
•• Doprava se rychle stDoprava se rychle stáávváá highhigh techtech a v tom ji a v tom ji 

na na úúrovni EU podporuje i 7. rrovni EU podporuje i 7. ráámcový programmcový program
–– Proto jsou klProto jsou klííččovovéé inovace inovace 

•• Doprava je ovlivnDoprava je ovlivněěna mezinna mezináárodnrodníími zmi záávazky k vazky k 
ochranochraněě žživotnivotníího prostho prostřřededíí

•• Doprava musDoprava musíí ppřřispispěět k dosat k dosažženeníí ccííllůů
energetickenergetickéé politiky (30% celkovpolitiky (30% celkovéé spotspotřřeby eby 
energie), 98% z ropy  energie), 98% z ropy  



1.2 M1.2 Měěnnííccíí se kontext 2se kontext 2
•• Hrozba terorismuHrozba terorismu
•• ZmZměěnněěnnéé toky zbotoky zbožžíí
•• Prudce se rozvPrudce se rozvííjejjejííccíí ekonomikyekonomiky
•• EvropskEvropskáá politika sousedstvpolitika sousedstvíí umoumožňžňuje uje 

prompromíítnout principy politiky EU do sousedntnout principy politiky EU do sousedníích ch 
zemzemíí

•• VyvVyvííjjíí se takse takéé sprsprááva: rva: ráámec vnitmec vnitřřnníího trhu je ho trhu je 
vytvovytvořřen, nutno pouen, nutno pouččit se ze zkuit se ze zkuššenostenostíí a a 
postupy zleppostupy zlepššitit



EvropskEvropskáá dopravndopravníí politika 2001politika 2001--20062006
•• V BV Bíílléé knize 2001 problknize 2001 probléémy:my:

–– NevyvNevyváážženost rozvoje renost rozvoje růůzných druhzných druhůů dopravydopravy
–– Kongesce na trasKongesce na trasáách, ve mch, ve měěstech, ve vzduchustech, ve vzduchu
–– K tomu nK tomu náávrh legislativnvrh legislativníích a dalch a dalšíších opatch opatřřeneníí

•• OtevOtevíírráánníí žželeznice konkurencieleznice konkurenci
•• ModernizovanModernizovanéé socisociáálnlníí podmpodmíínkynky
•• Definice 30 prioritnDefinice 30 prioritníích projektch projektůů TENTEN
•• PosPosíílenleníí prprááv leteckých cestujv leteckých cestujííccííchch
•• FinancovFinancováánníí infrastruktury i ze zpoplatninfrastruktury i ze zpoplatněěnníí
•• Podpora Podpora intermodintermodáálnlníí dopravydopravy--MarcoMarco PoloPolo
•• InovaInovaččnníí projekty Galileo, ERTMS, SESARprojekty Galileo, ERTMS, SESAR

•• K pK přříípravpravěě sdsděělenleníí rozsrozsááhlhléé konzultacekonzultace



EvropskEvropskáá dopravndopravníí politika od 2001politika od 2001

•• SouSouččasnasněě program lepprogram lepšíší regulaceregulace

•• Od regulace k mOd regulace k měěkkččíím nm náástrojstrojůůmm

•• Varianty v pVarianty v přřííloze loze 



2. Situace v sektoru dopravy2. Situace v sektoru dopravy
•• 2.1 R2.1 Růůst dopravyst dopravy

–– NNáákladnkladníí roroččnněě v obdobv obdobíí 19951995--2004 v pr2004 v průůmměěru ru 
2,8%, HDP 2,3%. Osobn2,8%, HDP 2,3%. Osobníí 1,9 %1,9 %

–– Celkem nCelkem náákladnkladníí + 28%, (silni+ 28%, (silniččnníí +35%), osobn+35%), osobníí + + 
18% (silni18% (silniččnníí + 17%).+ 17%).
•• Cca stejnCca stejněě nnáámomořřnníí doprava na krdoprava na kráátktkéé vzdvzdáálenostilenosti
•• ŽŽeleznielezniččnníí nnáákladnkladníí doprava + 6%. Vdoprava + 6%. Věěttšíší nnáárrůůst ve st ve 

ststáátech, ktertech, kteréé otevotevřřely trh. ely trh. ¼¼ celkovcelkovéého rho růůstu TGVstu TGV
•• LeteckLeteckáá uvnituvnitřř EU + 50%EU + 50%
•• VodnVodníí doprava rdoprava růůst v nst v něěkterých stkterých stáátech (Belgie 50%, tech (Belgie 50%, 

Francie 30%)Francie 30%)



DDěělba prlba prááce v dopravce v dopravěě
•• SilniSilniččnníí nnáákladnkladníí 44%, osobn44%, osobníí 85%.85%.

–– OvlivnOvlivněěno poklesem hromadných druhno poklesem hromadných druhůů zbozbožžíí a a 
potpotřřebou ebou „„z domu do domuz domu do domu““

•• ŽŽeleznice 10% a 6 %.eleznice 10% a 6 %.
–– RelativnRelativníí pokles npokles něěkde od 2001 zastavenkde od 2001 zastaven

•• V leteckV leteckéé dopravdopravěě nníízkozko--nnáákladovkladovíí dopravci dopravci 
25%25%-- podporujpodporujíí regionregionáálnlníí letiletiššttěě

•• NNáámomořřnníí doprava 39% pdoprava 39% přřepravy v EU a tepravy v EU a téémměřěř
90% vn90% vněějjšíší ppřřepravaeprava

•• VnitrozemskVnitrozemskáá vodnvodníí doprava jen 3% doprava jen 3% 



PPřředpoklady a realitaedpoklady a realita

•• PPřředpoklady v Bedpoklady v Bíílléé knize 2001:knize 2001:
–– HDP roHDP roččnněě 3%, dos3%, dosááhlo se 1,8%hlo se 1,8%

•• Odhad 2000Odhad 2000--2020 HDP 2,1%, 2020 HDP 2,1%, 
–– HDP celkem 52%,doprava 50%HDP celkem 52%,doprava 50%

•• OsobnOsobníí doprava 1,5% rodoprava 1,5% roččnněě (+35%)(+35%)
•• ModelovModelovéé výpovýpoččty: zhruba stabilizace dty: zhruba stabilizace děělby lby 

prprááce.ce.



2.2 2.2 ÚÚččinky dopravyinky dopravy
•• NNááklady klady žživotnivotníího prostho prostřřededíí z dopravy odhadem z dopravy odhadem 

1,1 % HDP1,1 % HDP
–– SilniSilniččnníí kongesce 1%kongesce 1%

•• KatalyzKatalyzáátory, filtry aj. tory, filtry aj. ––snsníížženeníí emisemisíí za 15 let o 30za 15 let o 30--40%.40%.
•• Nutno dNutno dáále: Euro 5, pak Euro 6, u nle: Euro 5, pak Euro 6, u náákladnkladníích Euro VIch Euro VI

–– LeteckLeteckáá-- z velkz velkéého rho růůstu rstu růůst malých podst malých podííllůů
problprobléémm

•• BezpeBezpeččnostnost-- popoččet mrtvých poklesl proti 2000 o et mrtvých poklesl proti 2000 o 
ttéémměřěř 17% 17% -- na 41600 mrtvých a 1,7 mil. na 41600 mrtvých a 1,7 mil. 
ranraněěných 2005. Cných 2005. Cííl 2010 ale 25000l 2010 ale 25000



3.Trvale udr3.Trvale udržžitelnitelnáá rozvoj na vnitrozvoj na vnitřřnníím m 
trhutrhu-- spojovspojováánníí EvropanEvropanůů

-- VnitVnitřřnníí trh silnitrh silniččnníí dopravy stabilizovdopravy stabilizováán, n, 
liberalizovliberalizováán v EU (pn v EU (přřes omezenes omezeníí) ) --kabotkabotáážž
1,2% 1,2% 

-- PrPráávnvníí rráámec mec žželeznielezniččnníí nnáákladnkladníí dopravy bude dopravy bude 
dokondokonččen do 2007. Trvajen do 2007. Trvajíí ale pale přřekekáážžkyky
-- V konkurenV konkurenččnníím prostm prostřřededíí (zejm(zejmééna technickna technickéé--

provoznprovozníí propojitelnostpropojitelnost), neuzn), neuznáávváánníí vozidel a vozidel a 
produktproduktůů, chab, chabáá koordinace infrastruktury a koordinace infrastruktury a 
propojenpropojeníí systsystéémmůů IT, jednotlivIT, jednotlivéé vozovvozovéé zzáásilkysilky

-- Restrukturalizace vedla k Restrukturalizace vedla k -- socisociáálnlníím dm důůsledksledkůůmm
-- EvropskEvropskáá žželeznielezniččnníí agenturaagentura



3.2 letectv3.2 letectvíí

•• V EU je vnitV EU je vnitřřnníí trh realitou a motorem rtrh realitou a motorem růůstustu
•• Globalizace a nGlobalizace a níízko nzko náákladovkladovíí dopravcidopravci
•• Investice do infrastruktury pozemnInvestice do infrastruktury pozemníí i ve i ve 

vzduchuvzduchu
•• JasnJasněějjšíší pravidla pro stanovenpravidla pro stanoveníí poplatkpoplatkůů
•• Nutno nadNutno nadáále sledovat stle sledovat stáátntníí pomoc, tak aby pomoc, tak aby 

nenarunenaruššovala konkurenciovala konkurenci



3.3 Vodn3.3 Vodníí dopravadoprava

•• 2/3 hranic EU mo2/3 hranic EU mořřee
•• Cesty po moCesty po mořři mezi dvi mezi dvěěma ma ččlenskými stlenskými stááty se ty se 

poklpokláádajdajíí s ohledem na regulaci za mezins ohledem na regulaci za mezináárodnrodníí
•• ZvýZvýššený objem pený objem přřepravy pepravy přříístavy zajiststavy zajistíí,je ale ,je ale 

nutno posnutno posíílit spojenlit spojeníí se zse záázemzemíímm
•• SplavnSplavnéé řřekyeky-- jen 3% vyujen 3% využžititíí kapacity, na kapacity, na 

ururččitých koridorech vitých koridorech vššak 40%. ak 40%. 
•• MalMaléé vyuvyužžititíí Dunaje Dunaje 
•• Realizovat akRealizovat akččnníí plpláán NAIADESn NAIADES



4.Trvale udr4.Trvale udržžitelnitelnáá mobilita pro obmobilita pro obččanyany
4.1 Zam4.1 Zaměěstnanost a podmstnanost a podmíínky prnky práácece
•• Doprava zamDoprava zaměěstnstnáávváá ppřřes 10 miliones 10 milionůů lidlidíí Je zapotJe zapotřřebebíí

vysokou zamvysokou zaměěstnanost zachovat, zvýstnanost zachovat, zvýššit podit podííl mladých l mladých 
a zajistit a zajistit šškolenkoleníím jejich vysokou profesionm jejich vysokou profesionáálnlníí úúroveroveňň

•• NNááklady prklady prááce se výraznce se výrazněě lilišíší..
4.2 Pr4.2 Prááva cestujva cestujííccííhoho-- posoudit vliv kvality na posoudit vliv kvality na 

konkurenceschopnost konkurenceschopnost 
4.3 Bezpe4.3 Bezpeččnost provozu. Snnost provozu. Sníížžit nehodovost zejmit nehodovost zejmééna v na v 

ppřříípadpaděě smrtelných nehodsmrtelných nehod
4.4 Bezpe4.4 Bezpeččíí –– boj proti terorismuboj proti terorismu-- Evropský program Evropský program 

ochrany kritickochrany kritickéé infrastruktury infrastruktury ––EPCIP.EPCIP.
––



4.5 M4.5 Měěstskstskáá dopravadoprava

•• 80 % ob80 % obččananůů žžije ve mije ve měěstech. Mstech. Měěsta sta 
vyuvyužžíívajvajíí rrůůznznéé druhy dopravndruhy dopravníích ch 
prostprostřředkedkůů. 40% emis. 40% emisíí silnisilniččnníí dopravy.dopravy.

•• SpSpíšíše proble probléém velkých mm velkých měěst nest nežž EU. Ale EU. Ale 
podppodpůůrnrnéé akceakce-- projekt CIVITASprojekt CIVITAS

•• PPřřipravuje se Zelenipravuje se Zelenáá kniha k mkniha k měěstskstskéé
dopravdopravěě



5. Doprava a energie5. Doprava a energie
•• SpoleSpoleččnnéé ccííle dopravnle dopravníí a energeticka energetickéé politiky:politiky:

–– SnSníížženeníí emisemisíí aa
–– SnSníížženeníí zzáávislostvislostíí na dovozuna dovozu

•• 71% spot71% spotřřeby ropných produkteby ropných produktůů doprava, z doprava, z 
toho silnitoho silniččnníí 60%, leteck60%, leteckáá 9%,9%,žželeznielezniččnníí b75% b75% 
elektrickelektrickéé energie a 25% fosilnenergie a 25% fosilníích paliv.ch paliv.

•• K zajiK zajiššttěěnníí snsníížženeníí výzkum a vývoj, uplatnvýzkum a vývoj, uplatněěnníí
ICT.ICT.

•• DO 2010 cDO 2010 cííl 5,75% l 5,75% biopalivbiopaliv, dobrovoln, dobrovolnéé
zzáávazky prvazky průůmyslu snmyslu sníížžit emise CO2 do 2008 na it emise CO2 do 2008 na 
140g/km a 120g/km 2012. 140g/km a 120g/km 2012. 



6. Optimalizace infrastruktury6. Optimalizace infrastruktury
•• Fyzickým nFyzickým náástrojem vnitstrojem vnitřřnníího trhu TEN. Obecnho trhu TEN. Obecněě

vysoce kvalitnvysoce kvalitníí, ale probl, ale probléémymy
•• výzvy:výzvy:
•• SnSníížženeníí kongesckongescíí

–– Nejen silnice a mNejen silnice a měěsta. Do roku 2020 60 letista. Do roku 2020 60 letiššťť --
provoz ohroprovoz ohrožžen  ven  váážžnými kongesceminými kongescemi

•• ZvýZvýššeneníí dostupnostidostupnosti
–– ZZáásadnsadníí pro okrajovpro okrajovéé ststáátyty
–– SpolufinancovSpolufinancováánníí zvyzvyššovováánníí kapacit a odstrakapacit a odstraňňovováánníí

chybchyběějjííccíích spojench spojeníí



6.2 Mobilizace v6.2 Mobilizace vššech finanech finanččnníích zdrojch zdrojůů
•• PlnPlnéé nnááklady 30 TEN projektklady 30 TEN projektůů z roku 2004 odhadnuty z roku 2004 odhadnuty 

na 250 mld. na 250 mld. €€. . 
–– VeVeřřejnejnéé zdroje ve vzdroje ve vššech stech stáátech pod 1% HDPtech pod 1% HDP
–– StStřřednedněědovýdový výhled do roku 2013 pvýhled do roku 2013 přřididáávváá jen mjen máálolo

•• ČČlensklenskéé ststááty musejty musejíí optimalizovat vyuoptimalizovat využžititíí zdrojzdrojůů
•• 450 mil. 450 mil. €€ MarcoMarco PoloPolo
•• EIB 20 mld. EIB 20 mld. €€ ale vale vččetnetněě regioregio-- TEN jen cca 7,5 mld. TEN jen cca 7,5 mld. €€ a jedna jednáá se o se o 

navýnavýššeneníí..
•• JASPERSJASPERS

•• ZpoplatnZpoplatněěnníí kartamikartami
–– DoplnDoplněěk smk směěrnice k zpoplatnrnice k zpoplatněěnníí vybranvybranéé infrastruktury infrastruktury 

•• Komise do 10.6.2008 obecnKomise do 10.6.2008 obecněě uplatnitelný, vyuplatnitelný, vyččerperpáávajvajííccíí a a 
transparentntransparentníí model zpoplatnmodel zpoplatněěnníí infrastruktury se zapoinfrastruktury se započčííttáánníím m 
externalitexternalit



7. Inteligentn7. Inteligentníí mobilita, Globmobilita, Globáálnlníí rozmrozměěrr
7.1 Dopravn7.1 Dopravníí logistikalogistika

ICT a odstraICT a odstraňňovováánníí ppřřekekáážžek logistikyek logistiky

7.2 Inteligentn7.2 Inteligentníí dopravndopravníí systsystéémymy
NenNeníí ddůůvod nepouvod nepoužžíívat ICT ve vvat ICT ve vššech druzech druzíích dopravych dopravy

GALILEO, ERTM, iniciativa GALILEO, ERTM, iniciativa IntelligentIntelligent CarsCars, SESAR, SESAR

8. Glob8. Globáálnlníí rozmrozměěrr
Sektor dopravy je podstatou mezinSektor dopravy je podstatou mezináárodnrodníí. . ČČlensklenskéé

ststááty majty majíí spolespoleččný zný záájem rozvjem rozvííjet mezinjet mezináárodnrodníí
rerežžimy zaruimy zaruččujujííccíí vysokou vysokou úúroveroveňň bezpebezpeččnosti a nosti a 
bezpebezpeččíí a ochrany socia ochrany sociáálnlníí a a žživotnivotníího prostho prostřřededíí. Je . Je 
vvůůddččíí silou v mezinsilou v mezináárodnrodníích organizacch organizacíích (IMO) ch (IMO) 
ILO,ICAO.ILO,ICAO.



GlobGlobáálnlníí rozmrozměěrr
•• EU vEU vůůddččíí poskytovatel dopravnposkytovatel dopravníích sluch služžeb: 30% eb: 30% 

v leteckv leteckéé dopravdopravěě, 40% n, 40% náámomořřnníí loloďďstvo; 16% stvo; 16% 
exportu EU.exportu EU.

•• Galileo, SESAR, ERTMS.  Galileo, SESAR, ERTMS.  ÚÚččast v kole ast v kole DohaDoha. . 
•• VVěěttššina mezinina mezináárodnrodníí spoluprspoluprááce zaloce založžena pena přřed ed 

vnitvnitřřnníím trhemm trhem-- EU stEU stáále nenle neníí (dostate(dostateččnněě) ) 
zastoupena v tzastoupena v těěchto organizacchto organizacíích. ch. 

•• RozRozšíšířřeneníí mmáá velký vliv na dopravuvelký vliv na dopravu
•• DopravnDopravníí politika EU ovlivpolitika EU ovlivňňuje kandiduje kandidáátsktskéé ststááty ty 

a partnerska partnerskéé ststááty v rty v ráámci politiky evropskmci politiky evropskéého ho 
sousedstvsousedstvíí..



ZZáávvěěry: renovovanry: renovovanáá agendaagenda

•• 19921992-- dokondokonččeneníí vnitvnitřřnníího trhu. K tomu v ho trhu. K tomu v 
dopravdopravěě 15 let.Hlavn15 let.Hlavníí ccííle dopravnle dopravníí politiky politiky 
stejnstejnéé. . 

•• PPřřesun k pesun k přřááteltelššttěějjšíším druhm druhůům dopravy pro m dopravy pro 
žživotnivotníí prostprostřřededíí..

•• NutnNutnáá koko--modalitamodalita-- efektivnefektivníí vyuvyužžititíí
rrůůzných druhzných druhůů dopravy  samostatndopravy  samostatněě a v a v 
kombinaci kombinaci 



PPřřííloha 1loha 1-- itineritineráářř hlavnhlavníích akcch akcíí(1)(1)

•• 20062006
–– HodnocenHodnoceníí vnitvnitřřnníího trhu v silniho trhu v silniččnníí dopravdopravěě
–– Akce k odstranAkce k odstraněěnníí technických ptechnických přřekekáážžek ek 

interoperability a vzinteroperability a vzáájemnjemnéého uznho uznáávváánníí zazařříízenzeníí; ; 
program na podporu program na podporu žželeznielezniččnníích nch náákladnkladníích ch 
koridorkoridorůů v dopravnv dopravníí logisticelogistice

–– LetectvLetectvíí: hodnocen: hodnoceníí opatopatřřeneníí k liberalizaci; k liberalizaci; 
pozornost kapacitpozornost kapacitěě letiletiššťť a zpoplatna zpoplatněěnníí

–– Logistika: logistickLogistika: logistickáá strategie nstrategie náákladnkladníí dopravy a dopravy a 
šširokirokáá diskuse o modiskuse o možžnnéé akci na akci na úúrovni EUrovni EU

–– Galileo: stanovenGalileo: stanoveníí momožžných budoucných budoucíích uplatnch uplatněěnníí



PPřřííloha 1loha 1-- itineritineráářř hlavnhlavníích akcch akcíí(2) (2) 
20062006

•• BezpeBezpeččíí: strategie pro kritickou infrastrukturu: strategie pro kritickou infrastrukturu
•• ZprZprááva k realizaci smva k realizaci směěrnice o rnice o biopalivechbiopalivech 20032003
•• UUžžititíí energie v dopravenergie v dopravěě: ak: akččnníí plpláán efektivnosti n efektivnosti 

vyuvyužžititíí a harmonogram obnovitelných zdroja harmonogram obnovitelných zdrojůů
•• MezinMezináárodnrodníí organizace: reflexe na leporganizace: reflexe na lepšíší

zastoupenzastoupeníí zzáájmjmůů EU v mezinEU v mezináárodnrodníích ch 
organizacorganizacíích jako IMO, ICAO s vyuch jako IMO, ICAO s využžititíím rozpm rozpěěttíí
momožžnnéé politickpolitickéé volbyvolby



2007 2007 (2)(2)

•• ZelenZelenáá kniha k mkniha k měěstskstskéé dopravdopravěě
•• Logistika: definice akLogistika: definice akččnníího plho pláánunu
•• PlatebnPlatebníí karty pro infrastrukturu: pkarty pro infrastrukturu: přříípravný pravný 

výzkum a konzultace, slyvýzkum a konzultace, slyššeneníí podpodíílejlejííccíích sech se
•• ZprZprááva o scva o scéénnáářříích dopravy s 20 a 40tiletým ch dopravy s 20 a 40tiletým 

horizontemhorizontem
•• SilniSilniččnníí doprava: hodnocendoprava: hodnoceníí legislativy k legislativy k 

pracovnpracovníím podmm podmíínknkáámm
•• ŽŽeleznielezniččnníí doprava: sledovdoprava: sledováánníí trhu vtrhu vččetnetněě

tabulky výsledktabulky výsledkůů



2007 2007 (3)(3)

•• ŘŘííččnníí doprava: podoprava: poččáátek realizace NAIADEStek realizace NAIADES
•• NNáámomořřnníí doprava: politika evropských pdoprava: politika evropských přříístavstavůů
•• LetectvLetectvíí: hodnocen: hodnoceníí a dokona dokonččeneníí rráámce mce 

spolespoleččnnéého nebe a vytvoho nebe a vytvořřeneníí podniku SESARpodniku SESAR
•• TransTrans--evropskevropskéé ssííttěě““ identifikace videntifikace vííceletých celetých 

investiinvestiččnníích programch programůů do roku 2013do roku 2013
•• PrPrááva cestujva cestujííccíích: posoudit akci k minimch: posoudit akci k minimáálnlníím m 

normnormáám pro autokarovou dopravum pro autokarovou dopravu
•• BezpeBezpeččnost: prvnnost: prvníí Evropský den bezpeEvropský den bezpeččnosti nosti 

silnisilniččnníí dopravydopravy



2007 2007 (4)(4)

•• VnVněějjšíší dimenze: strategie integrace dimenze: strategie integrace 
sousedsousedííccíích zemch zemíí EU do vnitEU do vnitřřnníí dopravndopravníí
politikypolitiky

•• BezpeBezpeččíí: strategie pozemn: strategie pozemníí a vea veřřejnejnéé
dopravydopravy

•• UUžžititáá energie v dopravenergie v dopravěě: strategický : strategický 
technologický pltechnologický pláán energien energie

•• ZahZaháájenjeníí prvnprvníí výzvy k 7. rvýzvy k 7. ráámcovmcovéému mu 
programu R&Dprogramu R&D



20082008
•• NNáámomořřnníí doprava: Bdoprava: Bíílláá kniha o spolekniha o společčnnéém m 

evropskevropskéém nm náámomořřnníím prostorum prostoru
•• PlatebnPlatebníí karty pro zpoplatnkarty pro zpoplatněěnníí infrastruktury: infrastruktury: 

metodika EU pro zpoplatnmetodika EU pro zpoplatněěnníí infrastrukturyinfrastruktury
•• MMěěstskstskáá doprava: pokradoprava: pokraččovováánníí ZelenZelenéé knihyknihy
•• ZahZaháájenjeníí velkvelkéého programu k uvedenho programu k uvedeníí

inteligentninteligentníích silnich silniččnníích dopravnch dopravníích systch systéémmůů na na 
trh a ptrh a přříípravu infrastruktury pro systpravu infrastruktury pro systéémy my 
spoluprspolupráácece

•• BezpeBezpeččíí: zhodnocen: zhodnoceníí pravidel v leteckpravidel v leteckéé yaya
nnáámomořřnníí dopravdopravěě; posouzen; posouzeníí rerežžimu v pozemnimu v pozemníí
nnáámomořřnníí a letecka leteckéé dopravdopravěě



20092009
•• ZahZaháájenjeníí velkvelkéého programu zelených pohonho programu zelených pohonůů
•• GlobGlobáálnlníí rozmrozměěr: dosr: dosááhnout hnout ččlenstvlenstvíí v v 

ppřřííslusluššných mezinných mezináárodnrodníích organizacch organizacííchch
•• NNáámomořřnníí dopravadoprava-- rozrozššiiřřovováánníí nnáámomořřnníích ech e--

systsystéémmůů
•• Galileo: poGalileo: poččáátek koncesetek koncese
•• ERTMS: realizace na urERTMS: realizace na urččitých koridorechitých koridorech



NepNepřřetretržžititěě
•• VnitVnitřřnníí trh: zajitrh: zajiššttěěnníí fungovfungováánníí pravidel EU ve pravidel EU ve 

vvššech druzech druzííchch
•• UUžžititíí energie: zvýenergie: zvýššeneníí energetickenergetickéé úúččinnosti a innosti a 

zrychlenzrychleníí vývoje a rozvývoje a rozššiiřřovováánníí alternativnalternativníích ch 
zdrojzdrojůů. . 
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