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Efektivní dopravní propojení je předpokladem fungování 
evropského obchodu a podmínkou hospodářského 
růstu, vzniku pracovních míst a prosperity. Dopravní 
sítě jsou základem dodavatelského řetězce a stojí na 
nich ekonomika každé země. Díky dopravě se může 
distribuovat zboží a lidé mohou cestovat. Doprava 
zabraňuje izolaci sídel, spojuje nás a umožňuje nám 
vést kvalitní život.

Na dopravě je závislý evropský integrační proces 
a dotvoření vnitřního trhu, je důležitá pro tvorbu 
pracovních míst a hospodářský růst. Dopravní politika 
byla jednou z prvních společných politik dnešní Evropské 
unie – byla totiž považována za zásadní pro realizaci tří 
ze čtyř svobod společného trhu podle Římské smlouvy 
v roce 1957: volného pohybu osob, služeb a zboží.

Bez řádného dopravního spojení a sítí by neexistovala 
žádná z nich. Právě proto se dopravní politika EU vždy 
zaměřovala na překonání překážek mezi členskými státy 
a vytvoření jednotného evropského dopravního prostoru, 
v němž probíhá spravedlivá hospodářská soutěž mezi 
různými druhy dopravy: silniční, železniční, leteckou 
a vodní.

Za posledních 60 let udělala evropská doprava 
obrovský pokrok a i v současné době významně přispívá 
k prosperitě a zaměstnanosti v Evropě. V odvětví 
dopravy je nyní zaměstnáno zhruba 10 milionů lidí, 
což představuje 4,5 % celkové zaměstnanosti v Unii 
a přibližně stejný procentní podíl na hrubém domácím 
produktu. Plynulá dopravní spojení mají rovněž zásadní 
význam pro evropské hospodářství, protože zajišťují 
evropský vývoz – námořní doprava přepravuje 90 % 
zahraničního obchodu EU.

Mnoho evropských společností zaujímá na světovém 
trhu vedoucí postavení v dopravní infrastruktuře, 
logistice a výrobě dopravních zařízení. Domácnosti 
EU dnes vynakládají 13,5 % svého příjmu na dopravu 
a související zboží a služby (sezónní železniční jízdenky 
služební cesty letadlem atd.) a doprava je druhou 
největší položkou jejich domácího rozpočtu hned po 
nákladech na bydlení.

V posledních desetiletích pomohl vývoj v oblasti 
evropské dopravní politiky posílit širší vnitřní trh EU 
díky otevření vnitrostátních trhů v letecké a železniční 
dopravě, dříve ovládaných veřejnými monopoly.

Kromě toho se také postupně odstraňují překážky 
bránící přístupu na trh, zbytečné rozdíly v technických 
a administrativních normách, narušení hospodářské 
soutěže v různých zemích EU (týkající se cen, daní 
a dalších plateb) a rodí se tak skutečně jednotný 
evropský dopravní prostor pro všechny podoby přepravy 
a cestování.

Z velké části toho již bylo dosaženo např. v letecké 
dopravě, kde se politika liberalizace trhu zahájená 
v 90. letech minulého století projevila obdobím 
nebývalého růstu.

Liberalizace trhu však sama o sobě nestačí 
k dosažení cílů Evropské unie, tj. ke zlepšení možností 
cestovat v celé Evropě a k zajištění vysoce kvalitních 
dopravních služeb, a to jak pro občany, tak pro podniky.

Rozšíření, modernizace a zjednodušení infrastruktury 
v celé EU jsou rovněž důležité pro vytvoření souvislé 
přeshraniční sítě různých druhů dopravy. To je také 
důvod, proč je politika transevropských sítí EU zakotvena 
v Maastrichtské smlouvě z roku 1992. Kromě toho 
tato smlouva začleňuje do dopravní politiky požadavky 
na ochranu životního prostředí jakožto nástroj podpory 
dokončení vnitřního trhu.

Dopravní politika EU se zabývá také pomocí cestujícím 
a jejich ochranou. A jedním z jejích úspěchů je právě 
zajištění a prosazení práv cestujících. Pokud v současné 
době dojde ke zpoždění, cestující už nemusí pátrat 
po jeho příčině. Mají právo na informace a vědí, že je 
mohou od společnosti, která je přepravuje, požadovat. 
Na zvláštní péči mají kromě toho nárok zdravotně 
postižení cestující a cestující se sníženou pohyblivostí.

EU je v současnosti první – a jedinou – oblastí na 
světě, kde cestující požívají komplexních a vzájemně 
provázaných základních práv v rámci všech druhů 
dopravy.

Proč EU potřebuje dopravní politiku?
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Tato práva jsou založena na zásadách zakazujících 
diskriminaci, na přesných, včasných a přístupných 
informacích a okamžité a přiměřené pomoci.

Aplikaci Evropské komise 
k právům cestujících 
si můžete stáhnout zde:

http://europa.eu/!VJ79Wh

Politiky EU také napomohly tomu, aby doprava méně 
znečišťovala ovzduší a aby byla účinnější, spolehlivější 
a bezpečnější. EU v těchto oblastech pokročila po 
technické i legislativní stránce, a to ve všech hlavních 
druzích dopravy: silniční, železniční, letecké a námořní.

Něco z historie dopravy

Doprava byla jednou z prvních oblastí společné politiky 
Evropského hospodářského společenství. Její základy 
jsou již v Římské smlouvě.

Smlouva ale nestanovila společnou dopravní politiku 
jako takovou, což znamenalo, že na jejím vytvoření se 
musely členské státy dohodnout. To šlo velmi pomalu 
až do roku 1980 – především proto, že se vlády 
jednotlivých států nebyly ochotny vzdát kontroly nad 
vnitrostátními dopravními sítěmi, a rovněž v důsledku 
významných rozdílů mezi regulačními a dopravními 
strukturami v každé zemi.

Po dobu nejméně 25 let byla příslušná legislativa 
roztříštěná. Pak se ale Evropský parlament odhodlal 
k bezprecedentnímu kroku a podal na Radu Evropské 
unie kvůli nevypracování společné dopravní politiky 
žalobu k Evropskému soudnímu dvoru. Rozsudek 
Soudního dvora z května 1985 pak byl politickým 
impulzem, v jehož důsledku se konečně věci daly do 
pohybu.

První rozsudek Soudního dvora z roku 1985 rychle 
následovala bílá kniha Evropské komise o podpoře 
vnitřního trhu. Ta na několika místech konkrétně 
zmiňovala dopravu a nastínila cíle, jichž mělo být 
dosaženo do roku 1992.

Evropská dopravní politika 
se neustále vyvíjí a cestování 
je díky tomu pohodlnější 
a rychlejší.©
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1986: Jednotný evropský akt nahradil nutnost 
jednomyslného schvalování kvalifikovanou většinou při 
hlasování o záležitostech letecké a námořní dopravy EU. 
To ukončilo patovou situaci z předchozích desetiletí.

1992: Maastrichtskou smlouvou byly zřízeny 
transevropské sítě, do dopravní politiky byly začleněny 
požadavky na ochranu životního prostředí. Dalším 
krokem v tomto směru byla bílá kniha Komise 
o společné dopravní politice z téhož roku.

Význam tak získaly otázky udržitelné mobility a otevření 
dopravních trhů hospodářské soutěži.

V roce 1992 tak byly dotvořeny základy společné 
dopravní politiky.

1997: Amsterodamská smlouva přidala do dopravní 
politiky další opatření na ochranu životního prostředí 
a Evropskému parlamentu poskytla pravomoc 
spolurozhodovat s Radou o téměř všech aspektech 
dopravní politiky.

V následujících letech Komise vyhodnotila rozdíly 
v nákladech na dopravu, poplatcích a cenách mezi 
jednotlivými státy a regiony. Cílem při tom bylo vytvořit 
lepší podmínky pro hospodářskou soutěž.

Důležité momenty ve vývoji dopravní 
politiky EU

2001: další bílá kniha znamenala jasnější posun 
směrem k environmentálně odpovědné dopravní politice. 
Bylo třeba vyrovnat nerovnoměrný rozvoj jednotlivých 
druhů dopravy a řešit přetížení evropských silnic 
a železnic a rostoucí dopad znečištění.

Bílá kniha také obsahovala prognózu hovořící 
o obrovském nárůstu objemu dopravy, zejména silniční 
a letecké, jakož i zdravotních a environmentálních 
problémů způsobených větším znečištěním ovzduší.

2006: proběhl přezkum, který konstatoval, že je třeba 
rázněji postupovat proti negativním dopadům dopravy 
na spotřebu energie a kvalitu životního prostředí. 
Navrženo bylo několik opatření, např. plán pro logistiku 
nákladní dopravy, inteligentní dopravní systémy, které 
jsou efektivnější a šetrnější k životnímu prostředí, a plán 
na podporu vnitrozemských vodních cest.

2011: bílá kniha „Plán jednotného evropského 
dopravního prostoru“, která se zaměřila na to, jaké 
kroky ještě zbývá uskutečnit pro dotvoření vnitřního trhu 
v dopravě. Plán se soustředil mimo jiné na:

• vybudování integrovaných dopravních sítí sdružujících 
různé druhy dopravy,

• vytvoření multimodálních dopravních uzlů 
a odstranění špatně průjezdných míst 
(přetrvávajících z technických, administrativních či 
kapacitních důvodů),

• zkvalitnění infrastruktury v zemích, které k EU 
přistoupily v roce 2004 a později,

• větší důraz na výzkum, inovace, investice do dopravy 
v budoucnu (tak, aby se odstranila závislost na 
ropě) a na adaptaci odvětví k plnění náročných cílů 
dekarbonizace, která nesmí proběhnout na úkor 
mobility.
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V zájmu dotvoření evropského vnitřního trhu je 
nezbytné, aby bylo řádně dopravně propojeno všech 
28 členských států Evropské unie.

Je tedy třeba dobudovat chybějící spojení, odstranit 
řadu technických a administrativních překážek, jež brání 
plynulým dopravním a obchodním tokům a v jejichž 
důsledku vznikla špatně průjezdná místa. Často se nelze 
obejít bez alespoň částečného odstranění rozdílů mezi 
dopravní politikou v jednotlivých státech. Ty totiž mohou 
způsobit narušení hospodářské soutěže. Odstranit je 
rovněž nutné překážky v přístupu na trh.

Konečným cílem je vytvořit jednotný evropský dopravní 
prostor, aby se výkonnost celého odvětví dopravy 
optimalizovala, z čehož budou mít prospěch všechny 
strany a Evropa bude i nadále konkurenceschopná.

Musí tedy být k dispozici vysoce kvalitní dopravní 
infrastruktura a služby, které se mohou opřít o výsledky 
výzkumu, inovace a stabilní, dlouhodobě koncipované 
financování.

Právní předpisy

Legislativní posun směrem k jednotnému evropskému 
trhu, který začal v roce 1980, vyvolal ve vývoji dopravní 
politiky zásadní změnu. Ta se od té doby zaměřila 
na usnadnění přeshraničního pohybu zboží a služeb.

Nedošlo jen k odstranění přeshraničních překážek, ale 
také k integraci vnitrostátních trhů. Cílem právních 
předpisů v oblasti dopravy je rovněž otevřít přístup 
na trhy a k infrastruktuře, dosáhnout technické 
kompatibility – především u železničních kolejových 
vozidel – a odstranit ostatní technické a administrativní 
překážky hospodářské soutěže. V praxi se to projevuje 
i zvýšením hrubého domácího produktu (HDP), protože 
se zvyšuje objem osobní a nákladní dopravy.

Vyváženost přístupu na trh je zajištěna například 
předpisy EU upravujícími dobu řízení a dobu odpočinku 
v silniční nákladní dopravě, práva cestujících ve všech 
druzích dopravy a sociální rovnost za podmínek 
zajišťujících spravedlivou a otevřenou hospodářskou 
soutěž.

Klíčovou legislativu EU v oblasti dopravy představují tři 
balíčky předpisů o železniční dopravě, kterými začala 
postupná liberalizace vnitrostátních železničních trhů, 
právní předpisy v silniční a námořní kabotáži (tzn. 
přepravě zboží nebo cestujících mezi dvěma místy 
v jedné zemi přepravcem registrovaným v jiné zemi) 
a dva balíčky z oblasti letecké dopravy (tzv. jednotné 
evropské nebe), jejichž cílem je vytvořit evropský 
vzdušný prostor, který se řídí souborem společných 
leteckých předpisů.

Infrastruktura

V současné době je dopravní infrastruktura v Evropě 
rozvinuta nerovnoměrně. V mnoha zemích, které se 
v nedávné době staly členy EU, neexistuje žádná 
speciálně vybudovaná vysokorychlostní železniční 
infrastruktura. Také jejich dálniční síť je v průměru 
mnohem méně rozvinutá než ve starých členských 
státech. Kromě toho, že je nutné vybudovat chybějící 
spojení, je třeba také evropskou dopravní infrastrukturu 
rozšířit a zkvalitnit.

Zde do hry vstupuje projekt transevropských dopravních 
sítí (TEN-T), jenž infrastrukturu modernizuje a pospojuje 
izolované vnitrostátní segmenty, a díky němuž vznikne 
plynulým způsobem fungující síť, pokrývající všechny 
kouty Evropy s využitím všech různých druhů dopravy.

Hlavní síť chce EU v rámci tohoto projektu vytvořit 
do roku 2030. Půjde o inteligentní síť s dobudovanými 
přeshraničními spojeními. Lhůty všech projektů, které 
jsou součástí hlavní sítě, mají prioritu.

Jak dopravní politika EU funguje?
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Na hlavní síť bude navazovat hustá síť regionálních 
a vnitrostátních tras. Součástí legislativy jsou rovněž 
normy zajišťující, že vlaky, lodě, letadla i automobily 
budou moci danou dopravní infrastrukturu používat 
bezpečně a bez jakýchkoli technických problémů.

Na tuto hlavní dopravní síť se zaměřuje také financování 
v rámci programu CEF (Nástroj pro propojení Evropy, viz 
dále) pro období 2014–2020.

Cílem je postupně zajistit, aby se do roku 2050 
převážná většina evropských občanů a podniků 
nacházela do 30 minut od této dopravní sítě. Díky této 
síti bude cestování nejen plynulejší a rychlejší, ale také 
bezpečnější a ubude dopravních zácp.

Jedním z nejvýznačnějších úspěchů budování sítě 
TEN-T je Øresundský most mezi Malmö a Kodaní. Jde 
o nejdelší evropský kombinovaný silniční a železniční 
most, který spojuje severní a střední Evropu.

Toto propojení zvýšilo obchodní toky mezi oběma 
stranami mostu a znamenalo výrazný impuls pro rozvoj 
regionu. Most byl otevřen již před více než deseti lety. 
Objem železniční dopravy od té doby vzrostl o více 
než 200 %.

Výzkum a inovace

EU považuje výzkum efektivních a environmentálně 
přijatelných dopravních řešení (využívajících všechny 
druhy dopravy) za důležitou součást dopravní politiky. 
Za jednu z největších výzev výzkumného programu 
Horizont 2020 (financovaného v období 2014–2020) 
byla označena „inteligentní, ekologická a integrovaná 
doprava“. Evropa chce v dopravě nadále zůstat na špici 
technologického pokroku.

Bez pokroku v technice nemůže mít evropská doprava 
budoucnost – je základní podmínkou toho, aby evropské 
odvětví dopravy obstálo v globální konkurenci. Je také 
klíčový v otázkách snížení emisí uhlíku, jejichž zdrojem 
je doprava. Výzkum a inovace totiž pracují na zvýšení 
účinnosti leteckých a automobilových motorů nebo na 
přechodu od ropných paliv k jiným zdrojům.

Obzvláště důležité to bude v nadcházejících letech, 
protože výrazný přesun k ekologičtějším druhům 
dopravy bude nutný v zájmu snížení závislosti na ropě, 
snížení emisí skleníkových plynů a řešení místního 
znečištění životního prostředí. Měla by se tedy častěji 
využívat železniční a vodní doprava, která je nejen 
ekologičtější, ale často také levnější.

K vyšší ekologičnosti, bezpečnosti a efektivitě dopravy 
přispěje rovněž výzkum, vývoj a zavádění inteligentních 
dopravních řešení, jimiž se zkvalitní využívání stávající 
infrastruktury a informačních a komunikačních 
technologií, které umožní plynulé přechody mezi 
různými druhy dopravy.

Inovativní technologie mohou například pomoci v silniční 
dopravě – sníží se spotřeba paliva a řidiči budou 
nasměrováváni přímo k volným parkovacím místům 
a mimo dopravní zácpy a místa, kde došlo k dopravní 
nehodě.

V letecké dopravě je příkladem takového výzkumné 
úkolu nové uspořádání letového provozu (SESAR) v rámci 
projektu jednotného evropského nebe. Díky projektu 
SESAR by se měla ztrojnásobit kapacita vzdušného 
prostoru a desetkrát zvýšit letecká bezpečnost. To by 
snížilo emise uhlíku o 10 % na každý let a náklady 
na řízení letového provozu o 50 %. Cílem projektu SESAR 
je spojit efektivní spotřebu paliva s optimalizovaným 
přístupem letadel na letiště a řízením letové trajektorie 
a zvýšit tak výkon leteckého odvětví i jeho udržitelnost.

Video: Utváříme svou 
budoucnost – 
výzkum a inovace

http://europa.eu/!Nu48RW

Øresundský most je nejdelší kombinovaný silniční a železniční 
most v Evropě.
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Jak nejraději cestujeme?

V roce 2010 urazil průměrný Evropan na cestách 
po území tehdy ještě 27 členských států přibližně 
12 900 kilometrů.

U soukromých osob je osobní automobil nadále zdaleka 
nejběžnější formou dopravy, což je částečně způsobeno 
jeho používáním na krátké místní cesty a jeho 
používáním ve venkovských oblastech, kde neexistují 
jiné možnosti – na procestované vzdálenosti se podílel 
téměř 74 %. Následuje letecká doprava s 8 %, autobusy 
a autokary s přibližně stejným podílem, železnice s 6 % 
a poté poháněná dvoukolová vozidla, tramvaj a metro. 
Podíl námořní dopravy byl nejmenší, necelé 1 %.

V nákladní dopravě přeprava zboží po silnici stále 
dominuje na krátkých a středních vzdálenostech. Silniční 
doprava se postarala téměř o polovinu přepravované 
tonáže zboží, po ní v roce 2010 následovaly námořní 
lodě a železnice, vnitrozemské lodě a ropovody. Letecká 
nákladní doprava zaujímá sice poslední místo s méně 
než 1 %, přepravené tonáže, podíl nákladů na tento druh 
dopravy k ostatním je však často mnohem vyšší.

Kolik znečištění doprava způsobuje?

Dopravní odvětví Evropské unie je značně závislé 
na fosilních palivech. Paliva z ropy představují přibližně 
96 % celkových dodávek energie pro toto odvětví, 
přičemž zdaleka největší podíl energie spotřebované 
všemi druhy dopravy připadá na silniční dopravu.

Splnění cílů EU v boji proti změně klimatu bude 
vyžadovat podstatné snížení emisí z dopravy. Emise 
oxidu uhličitého z dopravy tvoří nejméně 20 % všech 
emisí skleníkových plynů v EU. Pokud se má skutečně 
dosáhnout snížení celosvětových emisí skleníkových 
plynů o 80 % (to se považuje za nezbytné pro udržení 
změny klimatu v bezpečných mezích, tzn. se zvýšením 
teploty nejvýše o 2°C), musí odvětví dopravy snížit své 
emise do roku 2050 o 60 %.

Snižovat emise pocházející z dopravy je klíčovou 
součástí politiky EU. Na plnění tohoto cíle se podílí 
četné projekty a iniciativy zvyšující průjezdnost měst, 
podporující využívání ekologičtějších druhů dopravy, 
jako je železniční a vnitrozemská vodní doprava, 
a vývoj alternativních, neropných paliv pro námořní 
a automobilovou dopravu.

Silniční doprava (pokud není brána v kombinaci s jinými 
druhy dopravy) způsobuje podle posledních údajů 
největší objem znečištění – okolo 71 % emisí CO2 
pocházejících z dopravy (dvě třetiny z toho mají na 
svědomí osobní automobily). Ostatní druhy dopravy 
však vypouštějí emisí výrazně méně: námořní a letecká 
doprava představuje 14 %, resp. 13 % a vnitrozemská 
vodní doprava jen 2 %. Nejméně znečišťujícím druhem 
dopravy je pak železnice, s méně než 1 % podílem.

Vzhledem k tomu, že jedna čtvrtina emisí z dopravy 
v EU vzniká v městských oblastech, hrají města při 
zmírňování dopadů změny klimatu klíčovou úlohu. 
Mnoho měst má problémy s dopravními zácpami 
a špatnou kvalitou ovzduší.

©
 Evropská unie

Evropští občané se stále nejraději přepravují autem.

Náplň evropské dopravní politiky



9
D O P R A V A

Ve městech je snazší dosáhnout toho, aby se tato 
paliva a zdroje energie využívaly, protože lze volbu paliv 
ovlivňovat prostřednictvím početného vozového parku 
autobusů, taxíků a dodávek. Na venkově naproti tomu 
často není vhodná infrastruktura k dispozici.

To řeší strategie EU na podporu ekologických paliv 
v dopravě, jejímž cílem je prosadit jejich průnik na trh. 
Tomu dosud brání nedostatečná infrastruktura pro 
dobíjení a doplňování paliva a také vysoké pořizovací 
náklady vozidel a nízká popularita mezi spotřebiteli.

Za podpory EU se však již realizují projekty, které jsou 
dobrým příkladem, že městská mobilita může mít 
udržitelný charakter. Jde především o program CIVITAS, 
který propaguje města podporující nízkoemisní vozidla 
a zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu.

Města jsou zmenšeným modelem toho, čeho lze 
dosáhnout v širším měřítku, zejména zavedením 
alternativních paliv a zdrojů energie, kterým se sníží 
závislost na dovozu ropy.
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Zdroj: Evropská komise.
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Železniční doprava

V záležitostech železniční dopravy v minulosti 
většinou převážily priority daného státu nad prioritami 
mezinárodními. I v dnešní době, přibližně 200 let 
po vynálezu železnice, mnoho členských států stále 
ještě vlastní vnitrostátní železniční podnik a železniční 
dopravu řídí v rámci svého území.

Tak se zrodila roztříštěnost železničního systému – 
země uplatňují odlišné technické normy, zabezpečovací 
a napájecí systémy nebo rozchod kolejí. To vše ztěžuje 
přeshraniční železniční provoz a trpí tím i odvětví 
výroby kolejových vozidel, protože ta nelze používat 
v celé Evropě.

Na konci 80. let se železniční doprava (spolu s ostatními 
druhy dopravy) musela přizpůsobit vzniku vnitřního 
evropského trhu. Konkurenceschopnost silniční 
nákladní dopravy se zvyšovala a po železnici se začalo 
přepravovat stále méně.

První významný krok k reformě železniční dopravy byl 
učiněn v roce 1991, kdy se opatrně začalo s otevíráním 
železniční sítě hospodářské soutěži. Liberalizací 
v železniční dopravě (zejména nákladní) se nastartovalo 
úsilí o oddělení infrastruktury a provozu, které přineslo 
tři tzv. „železniční balíčky“.

Po mnoha letech stagnace a recese se evropskému 
železničnímu odvětví od roku 2001 daří zvyšovat objem 
osobní a nákladní dopravy a stabilizovat svůj podíl 
na trhu vůči ostatním druhům dopravy.

Tento podíl přesto dodnes není tak vysoký, jak se 
očekávalo, a to zejména kvůli stálému poklesu objemu 
v mnoha jižních a východních členských státech 
(vyvažovanému růstem na severu a na západě) a kvůli 
přetrvávajícím těžkostem při realizaci interoperability 
sítí a problémům, jež negativně dopadají na cestující 
(ceny, zpoždění, nespolehlivost).

Evropské železnice patří mezi nejbezpečnější na světě. 
EU chce i nadále vysokou úroveň bezpečnosti železniční 
dopravy zachovat, a to ve všech částech Evropy.

Ačkoli je železniční doprava daleko šetrnější k životnímu 
prostředí a statisticky bezpečnější než silniční doprava, 
neodolává příliš úspěšně své konkurenci v osobní ani 
nákladní dopravě. V současnosti svůj skutečný potenciál 
železnice nenaplňuje.

Cílem čtvrtého železničního balíčku je zlepšit vnímání 
železnic u veřejnosti, zvýšit její efektivnost a podíl 
na evropském dopravním trhu a dále toto odvětví otevřít 
konkurenci a zajistit kvalitní přeshraniční služby.

Video: Budoucnost 
železniční dopravy .

http://europa.eu/!gT94DH 

Počet cestujících a objemy 
nákladu přepravované 
po evropské železniční síti 
stále rostou.
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Hlavní druhy dopravy
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Letecká doprava

Jde o strategicky důležité a ekonomicky významné 
odvětví, které nezanedbatelně přispívá k zaměstnanosti. 
Přímo či nepřímo zajišťuje 5,1 milionu pracovních míst. 
Generuje 2,4 % evropského HDP (365 miliard eur).

V období po podpisu Římské smlouvy se letecká doprava 
řídila vnitrostátní legislativou, která hospodářskou 
soutěž spíše omezovala. Trhy byly roztříštěné a vládly 
na nich národní monopoly – a velmi vysoké ceny. 
Letecká doprava se v té době řídila dvoustrannými 
dohodami členských států.

Postupná liberalizace na leteckém trhu nastala díky 
třem po sobě jdoucím balíčkům opatření, které se 
týkaly licencí leteckých dopravců, přístupu na trh 
a používaných tarifů. Omezení, která se na trh letecké 
dopravy v Evropě vztahovala a bránila evropským 
leteckým společnostem v přeshraničních investicích, 
byla odstraněna.

V roce 1992 operovaly více než dvě letecké společnosti 
pouze na 93 evropských trasách. V roce 2011 už 
takových tras bylo 482. Díky dopravní politice EU mají 
cestující v letecké dopravě mnohem větší výběr než 
před 20 lety a také ceny letenek jsou daleko nižší.
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Dopravní politika EU přinesla 
cestujícím v letecké dopravě 
větší výběr.
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PODÍL VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ CELKEM
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Třetí (a nejdůležitější) balíček přinesl volný pohybu 
služeb v rámci jednotného trhu a nahradil pojetí 
„národních“ leteckých dopravců vzájemnou konkurencí 
mnoha evropských leteckých společností.

Dále bylo třeba řešit výrazné přetížení evropského 
vzdušného prostoru, jehož vinou mají evropské lety 
velká zpoždění. Už tehdy existoval odhad, že do 
roku 2020 se poptávka po letecké dopravě zdvojnásobí, 
což by vyvolalo značný tlak na kapacitu letišť.

V roce 2004 byla zahájena ambiciózní iniciativa 
jednotné evropské nebe (SES) zjednodušující a slučující 
uspořádání evropského letového provozu. Chce snížit 
tlak na životní prostředí a také ceny, jelikož leteckým 
společnostem vznikají v důsledku fragmentace trhů 
vysoké dodatečné náklady.

Jedním z jejích hlavních cílů je sloučení 28 vnitrostátních 
vzdušných prostorů do jednoho, pokrývajícího celou EU. 
Tím by se zvýšila efektivita a snížily náklady.

Technologie potřebné pro realizaci a fungování 
projektu jednotného evropského nebe poskytuje 
výzkumný program SESAR, jehož cílem je modernizovat 
infrastrukturu a optimalizovat kapacitu uspořádání 
letového provozu. Druhý balíček opatření (jednotné 
evropské nebe II či SES II) z roku 2009 se zvláště 
zaměřil na životní prostředí a hospodárnost.

Cílem je modernizovat evropský systém řízení letového 
provozu, realizovat tak projekt jednotného evropského 
nebe a dotvořit společný letecký prostor.

Od splnění cílů projektu jednotného evropského nebe 
je však Evropa stále daleko a k tomu, aby se výhody 
skutečně integrovaného vzdušného prostoru projevily 
brzo, bude ještě třeba vynaložit velké úsilí.

Letecká bezpečnost – ve vzduchu 
i na zemi

Teroristé v dnešní době stále považují civilní leteckou 
dopravu za jeden ze svých hlavních cílů a jejich 
vynalézavost při vymýšlení útoků nabývá zneklidňujících 
rozměrů. Bezpečnostní politika EU se proto musí 
neustále adaptovat na nové typy hrozeb a počítat při 
tom s novými technologiemi.

Od událostí 11. září ve Spojených státech jsou útoky 
na leteckou dopravu stále inovativnější: bomba ukrytá 
v botě (2001), pokus o využití kapalných výbušnin ke 
zničení letadla (2006), pokus o výbuch, který za pomoci 
bomby ukryté ve spodním prádle měl způsobit díru v trupu 
letadla (2009), a zadržení dvou podomácku vyrobených 
bomb přepravovaných jako nákladní zásilky (2010).

Politika EU reagovala rychle na každou novou hrozbu. 
Byla zavedena omezení týkající se tekutin, aerosolů 
a gelů, které si cestující berou na palubu. V platnost 
vstoupila nová pravidla používání bezpečnostních 
skenerů na letištích EU. Zatím poslední opatření se 
týkala přepravců přivážejících do EU z jiných částí světa 
náklad a poštu.

Přísné normy EU zajišťující i ostatní hlediska letecké 
bezpečnosti patří mezi nejlepší na světě.
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Díky opatřením na ochranu 
letectví EU před protiprávními 
činy je evropská letecká 
doprava jedna 
z nejbezpečnějších na světě.
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V zájmu větší bezpečnosti Komise (po dohodě s orgány 
členských států pro bezpečnost letectví) zakazuje 
leteckým společnostem, které nesplňují bezpečnostní 
požadavky, provozovat dopravu v evropském vzdušném 
prostoru.

Letecké společnosti, které tento zákaz mají, jsou 
uvedeny na seznamu EU pro leteckou bezpečnost 
(tzv. „černé listině“). Druhý seznam zahrnuje letecké 
společnosti, kterým je povoleno dopravu v Evropě 
provozovat pouze za zvláštních podmínek.

Silniční doprava

Po silnici se nadále přepravuje rozhodující objem 
cestujících i zboží v Evropě. Z ekonomického hlediska 
je také důležité, že silnice je nejpoužívanějším druhem 
nákladní dopravy. Tvoří převážnou část objemu 
pozemní přepravy nákladu v Evropské unii a tento podíl 
v posledních desetiletích vytrvale stoupá.

Od poloviny 80. let do poloviny 90. let minulého století 
probíhal proces otevírání evropského trhu mezinárodní 
silniční nákladní dopravy a odstraňování překážek 
hospodářské soutěže (licencí pro silniční dopravce 
nutných pro přístup na trh jiné země, kvót omezujících 
kapacitu silničního provozu a tarifů).

Počet úmrtí/rok
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Zdroj: Evropská komise.

POČET ÚMRTÍ PŘI DOPRAVNÍCH NEHODÁCH NA SILNICÍCH V EU
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Tento proces byl úspěšný, což se projevilo nárůstem tzv. 
přepravy třetími zeměmi (tzn. mezi jinými státy, než ze 
kterého je přepravce) a kabotáže (kdy dopravci mohou 
nabízet své služby pro domácí cesty v jiných členských 
státech). Nicméně kabotáž představuje jen malý podíl 
na domácích trzích přepravy a právní předpisy její 
rozsah nadále omezují.

Pokrok v otevírání trhu osobní dopravy je mnohem 
pozvolnější. V roce 1992 bylo evropským provozovatelům 
autokarové a autobusové dopravy povoleno provozovat 
mezinárodní osobní dopravu mezi členskými státy. Nyní 
mohou obchodní dopravci EU přepravovat cestující 
autobusem nebo autokarem v celé silniční síti EU, pokud 
jsou držiteli licence vydané v zemi, kde mají sídlo.

Další citlivou otázkou v odvětví silniční dopravy byly 
po celá desetiletí poplatky za užívání silnic a mýtné. 
Politika EU má v této oblasti dva cíle.

Za prvé, poplatky nesmějí být nepřiměřené nebo 
diskriminační vůči řidičům z jiných zemí v porovnání 
s cenami pro občany dotyčného členského státu. 
Za druhé, poplatky by měly být v souladu se zásadou 
„uživatel platí“ a „znečišťovatel platí“ a měly by 
přispívat k pokrytí nákladů na údržbu a rozvoj dopravní 
infrastruktury.

Klíčovým právním předpisem byla v této souvislosti 
směrnice o euroznámce (Eurovignette) schválená 
v roce 1999. Stanovila těžkým nákladním vozidlům 
poplatky za používání některých infrastruktur, jako jsou 
dálnice a další vícepruhové komunikace, mosty, tunely 
a horské průsmyky. V takto koncipovaném systému 
společného elektronického výběru mýtného mohou 
registrovaná vozidla využívat placené komunikace, 
pokud uhradí jednotný poplatek, jehož výše se odvozuje 
od jejich hmotnosti a velikosti.

V některých regionech lze uložit zvláštní poplatky, 
z nichž se financují opatření řešící škody na životním 
prostředí, včetně špatné kvality ovzduší nebo investice 
do druhů dopravy šetrnějších k životnímu prostředí, jako 
je železniční doprava.

Od začátku 90. let minulého století již bylo odstraněno 
mnoho překážek jednotného trhu díky sérii předpisů 
o technických a administrativních normách. Šlo např. 
o maximální přípustné rozměry a hmotnosti některých 
vozidel, formát řidičských průkazů, registrační doklady 
vozidel a minimální požadavky na školení řidičů.

Mnoho let bylo potřeba k tomu, aby se členské státy 
dohodly na pracovní době řidičů silniční nákladní 
dopravy, protože šlo částečně z důvodu rozdílů mezi 
vnitrostátními právními úpravami v oblasti pracovních 
vztahů o velmi citlivé téma. V současné době v EU platí 
společná pravidla pro maximální doby řízení a minimální 
dobu odpočinku pro všechny řidiče nákladní a osobní 
silniční přepravy.

Skutečnost, že téměř 75 % vnitrozemské nákladní 
dopravy mezi členskými státy probíhá po silnici, 
usnadňuje řidičům nákladních vozidel plánování cest 
po Evropě a orgánům kontrolu doby řízení. V nových 
těžkých nákladních vozidlech a autobusech je nyní 
povinné používat digitální tachografy.

Nedílnou součástí politiky EU pro silniční dopravu 
je otázka bezpečnosti. Zde došlo v průběhu let 
k výraznému zlepšení. Během posledního desetiletí se 
počet úmrtí na silnicích snížil o 43 %. Rok 2012 se pak 
stal skutečným milníkem, s historicky nejnižším počtem 
smrtelných nehod na silnicích.

Nicméně počet dopravních nehod se stále velmi liší mezi 
členskými státy a i v obecném měřítku platí, že evropské 
silnice stále nejsou bezpečné. Ačkoli členské státy EU 
v této oblasti výrazně pokročily a počet smrtelných 
dopravních nehod se snižuje, počet zraněných je stále 
nepřijatelně vysoký, a snižuje se navíc daleko pomalejším 
tempem. Podle odhadů se v roce 2010 při dopravních 
nehodách zranilo téměř 1,5 milionu lidí a čtvrt milionu 
lidí utrpělo těžkou újmu na zdraví. Oproti tomu stojí údaj 
o 28 000 úmrtí na silnicích EU v roce 2012.

Na každou osobu usmrcenou při dopravní nehodě 
připadají podle odhadů 4 lidé s trvalým zdravotním 
postižením v důsledku dopravní nehody, dále 10 lidí 
zraněných těžce a 40 lehce.

Akční program Komise pro bezpečnost silničního 
provozu chce počet smrtelných úrazů na silnicích 
do roku 2020 snížit o polovinu. Vyzývá kromě jiného 
k účinnějším bezpečnostním opatřením pro nákladní 
a osobní automobily, důraznějšímu prosazování 
pravidel silničního provozu, k nasměrování pozornosti 
na problematiku motocyklistů, k propagaci moderních 
technologií zvyšujících bezpečnost silničního provozu, 
jakož i ke zkvalitnění záchranné služby a služeb 
následné péče o zraněné.



15
D O P R A V A

Námořní doprava

Námořní doprava má nesmírný význam pro evropský 
obchod, protože téměř 90 % vnější a 40 % vnitřní 
nákladní dopravy probíhá po moři.

Mnoho let na úrovni Společenství politika námořní 
dopravy neexistovala. Teprve v roce 1986 byla Evropa 
připravena přijmout první legislativní balíček nařízení, 
jejichž cílem bylo především otevřít trhy členských států 
v oblasti námořní dopravy a služeb.

Druhý balíček z roku 1989 umožnil, aby služby námořní 
dopravy uvnitř jedné země EU nabízely společnosti 
z jiné země EU (kabotáž). To pomohlo zachovat 
odpovídající spojení mezi ostrovy a vzdálenějšími 
přímořskými regiony a evropskou pevninou.

Stejně jako u ostatních druhů dopravy se velký důraz 
klade na bezpečnost, jakož i pracovní podmínky a výcvik 
námořníků. Bezpečnost ani kvalita služeb se neobejdou 
bez posádek disponujících všemi odpovídajícími 
dovednostmi.

V 90. letech bohužel došlo v lodní dopravě k sérii 
nehod – tankerů Aegean Sea (1992) a Braer (1993) 
a trajektu Estonia (1994). A když se k nim ještě přidalo 
potopení tankerů Erika (1999) a Prestige (2002), při 
nichž došlo ke ztrátám na životech a úniku ropy, nazrálo 
politické klima k tomu, aby EU v rámci prevence nehod 
na moři předpisy a normy zpřísnila, zejména pokud jde 
o trajekty a tankery.

Balíčky právních předpisů (s názvem Erika I a Erika II) 
nařídily postupné vyřazení plavidel s jednoduchým 
trupem z provozu, zavedly černou listinu lodí, u nichž 
se opakovaně zjistilo, že jsou ve špatném stavu, 
a které tudíž nesmějí vplout do přístavů EU, a vytvořily 
celoevropský systém sledování dopravy.

Nedílnou součástí námořních právních předpisů jsou 
nyní otázky životního prostředí. EU se podílí na stanovení 
celosvětových pravidel, jejichž cílem je snížit emise 
a chránit citlivé mořské prostředí. Prosazuje dodržování 
pravidel o lodním odpadu a jeho vypouštění a o palivu 
a dodržování emisních norem. Díky propracovaným 
mechanismům monitorování a kontroly členské státy EU 
předcházejí únikům ropy do moře, odhalují je a řeší.

Politika Komise ohledně bezpečnosti osobní lodní 
dopravy se skládá ze tří oblastí:

• neustálé zdokonalování stávajících právních 
předpisů o ochraně cestujících, přičemž se zaměřuje 
zejména na stanovení globálních standardů v rámci 
Mezinárodní námořní organizace (IMO),

• prosazování bezpečnostních pravidel zaručujících 
řádné uplatňování právních nástrojů EU a IMO

• podpora dobrovolných opatření, která přijímají 
subjekty námořního odvětví, v zájmu co nejlépe 
zajištěného provozu.

Zároveň politika EU usiluje o optimální kvalitu 
a využívání inovací, aby měla stále k dispozici flotilu 
udržující kontakt s celosvětovým vývojem loďařství 
a technologií a provozních postupů námořní dopravy.

Pokud jde o bezpečnostní rizika, představuje hlavní 
hrozbu pro mezinárodní námořní dopravu pirátství.

Útoky pirátů na plavidla vážně ohrožují život posádky 
a cestujících a bezpečnost námořní dopravy obecně. 
To je velmi znepokojivé, uvědomíme-li si, jak důležitá je 
námořní doprava EU pro obchodní vztahy EU se zbytkem 
světa.

EU prosazuje bezpečnostní pravidla pro lodě a přístavy, 
aby plavidla vplouvající do evropských vod nebo jimi 
proplouvající nebyla ničím ohrožena.

Přístavy jsou velmi důležité pro námořní dopravu i další 
odvětví a v nadcházejících letech se u nich očekává 
velký růst. Jsou branami k celé dopravní síti EU, 
motorem hospodářského rozvoje a zdrojem prosperity 
měst, regionů a celých zemí.

V zájmu předcházení nehod v námořní dopravě zpřísnila EU 
svá pravidla a normy v této oblasti. 
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Evropa je do značné míry na svých námořních přístavech 
závislá: prochází jimi 74 % zboží, které je předmětem 
obchodu Unie se zbytkem světa. Jsou rovněž klíčové pro 
rozvoj integrovaného a udržitelného systému dopravy, 
v němž lze pobřežní plavbu použít jako alternativu 
zahlcených pozemních dopravních koridorů.

Dokonce i skromnější odhady vývoje hospodářského 
růstu předpokládají do roku 2030 nárůst objemu 
nákladu v přístavech o 60 %. To s naprostou jistotou 
povede k jejich přetížení.

Za necelých 20 let budou stovky evropských námořních 
přístavů čelit obrovským problémům, pokud jde o jejich 
produktivitu, investice, udržitelnost, lidské zdroje 
i integraci do prostředí přístavních měst a okolních 
regionů.

Budou se proto muset na novou situaci adaptovat 
a politika EU vynaloží veškeré úsilí, aby jim umožnila 
zachovat si konkurenceschopnost a připravit se na 
budoucí růst.

Investice a financování: nástroj 
pro propojení Evropy (CEF)

Budování a údržba infrastruktury nejsou levnou 
záležitostí. Vybudovat infrastrukturu, která má 
vyhovovat předpokládanému zvýšení poptávky po 
dopravě, bude do roku 2030 stát 1,5 bilionu eur. 
Komise odhaduje, že jen do roku 2020 bude potřeba 
500 miliard eur k dokončení transevropské sítě a téměř 
polovinu této částky bude třeba vynaložit na odstranění 
přetížených a špatně průjezdných míst.

Na dopravu již bylo přiděleno přibližně 26 miliard eur, 
tzn. převážná většina prostředků nástroje pro 
propojení Evropy (CEF). Tento finanční nástroj, který 
se má využívat v rozpočtovém období 2014–2020, 
je určen k investicím do dopravních, energetických 
a informačních infrastruktur.

Evropské námořní přístavy 
jsou významnou součástí 
dopravní infrastruktury EU.©
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Síť TEN‑T transformuje systém dopravního spojení, 
odstraní překážky, zmodernizuje infrastrukturu 
a optimalizuje přeshraniční dopravu.
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Významná částka bude v rámci finančních prostředků 
nástroje pro propojení Evropy směřovat výhradně do 
nejchudších regionů EU. Východní část EU tak bude 
lépe propojena se západní a vzniknou rovněž důležité 
dopravní tepny na území těchto východních členských 
států a projekty, které tyto země propojí navzájem. 
Za pomoci uvedeného nástroje tedy bude dokončena 
transevropská dopravní síť, zejména její hlavní část.

Nástroj pro propojení Evropy je koncipován tak, aby vedl 
k zapojení soukromých investic. Většina z nich bude 
využita na projekty klíčové pro dokončení transevropské 
dopravní sítě: hlavní dopravní koridory a přeshraniční 
úseky.

Mezi způsoby financování evropské dopravy dále patří 
partnerství veřejného a soukromého sektoru.
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Dopravní politika EU v budoucnu

Nejnovější politický dokument Evropské komise pro 
oblast dopravy byl zveřejněn v roce 2011 pod názvem 
„Plán jednotného evropského dopravního prostoru“. 
Formuluje vizi evropské dopravy do roku 2050, 
doporučuje zásadní změny v příslušných politických 
koncepcích a v této souvislosti navrhuje řadu konkrétních 
cílů a iniciativ.

Hlavní body tohoto dokumentu jsou následující.

Budoucí výzvy

• Poptávka po dopravě se zvýší (jen nákladní doprava 
do roku 2050 vzroste podle odhadů o 80 % ). 
Urbanizační trend bude dále pokračovat. 

• Doprava EU, zejména silniční, je téměř zcela závislá 
na ropě. Ropné trhy jsou však velmi nestabilní a kvůli 
ubývajícím zdrojům této suroviny nastanou zřejmě 
další problémy. Proto bude nutné najít spolehlivé 
alternativy.

• EU se zavázala snížit emise skleníkových plynů do 
roku 2050 nejméně o 80 %. Doprava jako jeden  
z hlavních znečišťovatelů vypouštějící přibližně 
čtvrtinu emisí skleníkových plynů EU musí významně 
přispět k dosažení tohoto cíle. 

• Jedním z nejvážnějších problémů dopravy je přetížení, 
zejména na silnicích a letových trasách. Přetížení 
dopravy stojí Evropu zhruba 1 % jejího HDP. Každý 
rok navíc způsobuje obrovské množství emisí uhlíku a 
dalších nežádoucích emisí. To je nutno řešit.

• Zvýšit se musí především účinnost dopravy, což 
mimo jiné znamená zdokonalení logistiky a zavedení 
smysluplnějšího přístupu k cestování. Například lepším 
využitím moderních informačních, komunikačních a 
satelitních technologií.  Evropa musí lépe zkombinovat 
všechny dostupné druhy dopravy a sítě a nespoléhat 
pouze na jeden druh dopravy. Tak bude možné 
optimalizovat využití a kapacity.

• Pokud se zaměříme na výzkum a inovace, evropské 
odvětví dopravy bude i nadále konkurenceschopné 
na globálním trhu a udrží se na špici technologického 
pokroku.

• Infrastruktura: Cílem je dokončit transevropské 
dopravní sítě. Hlubší integrace silničních, železničních, 
leteckých a vodních cest (námořních i vnitrozemských) 
vytvoří plynulý logistický řetězec, k čemuž přispěje i 
odstranění hlavních technických a administrativních 
překážek  a výstavba chybějících spojení (zejména 
přeshraničních). Evropskou dopravní infrastrukturu 
je třeba modernizovat a udržovat v dobrém stavu. 
Musí se zajistit financování z veřejných i soukromých 
zdrojů.

• Přestože bylo dosaženo značného pokroku ve všech 
druzích dopravy, pokud jde o dotvoření vnitřního 
trhu, stále je třeba pokračovat především v silniční a 
železniční dopravě, aby byl její trh skutečně otevřený 
a probíhala na něm spravedlivá a nediskrimační 
hospodářská soutěž.
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Budoucí cíle

• Klást v celé Evropě důraz na dosažení optimálního 
propojení různých druhů dopravy: silniční, železniční, 
letecké a vodní (námořní i vnitrozemské). 

• Pokročit v práci na transevropské dopravní síti a 
vybudovat hladké a vysoce kvalitní propojení, aby se 
mohl rozvíjet vnitřní trh, což zkvalitní služby z pohledu 
cestujících.

• Podporovat investice do dopravy, tj. zajistit patřičné 
vnitrostátní a evropské regulační prostředí.

• Rozvíjet inovativní finanční nástroje pro dopravní 
infrastrukturu a co nejlépe využívat ty stávající   
v rámci nástroje pro propojení Evropy. Hledat metody, 
aby se komplementárně doplňovaly  vnitrostátní 
a regionální finanční prostředky z evropských 
strukturálních a investičních fondů.

• Podporovat integraci napříč odvětvími dopravy, která 
je čím dál více založena na nediskriminačním přístupu: 
tj. náklady na obecnou infrastrukturu financují ti, kteří 
je užívají – zásada „uživatel platí“. 

• Vytvořit společné evropské normy pro bezpečnost a 
zabezpečení dopravy. Posílit úlohu Evropy a její vliv  
v mezinárodní přepravě. 

• Dokončit projekt jednotného evropského nebe a 
jednání o čtvrtém železničním balíčku.

• Spolupracovat s hlavními hráči v rámci partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, jako jsou např. 
SESAR a iniciativa Shift 2, v zájmu zavádění inovací 
v letecké a železniční dopravě. To přinese prospěch 
občanům i podnikům.
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 X Internetové stránky Evropské komise pro mobilitu a dopravu: http://ec.europa.eu/transport/index_cs.html
 X Máte nějaké otázky týkající se Evropské unie? Kontaktujte službu Europe Direct: 00 800 6 7 8 9 10 11  
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