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VEMAGS A AUTOBAHN GMBH
REPORT O STÁVAJÍCÍ SITUACI

• Sdružené kompetence: 

• Do konce roku 2020 řídily federální státy dálnice jménem federální 
vlády. 

• V tomto procesu státy poskytly osobní  zdroje pro federální dálniční 
sektor v různé míře intenzity. 

• Protože výsledky plánování zejména stavebního projektu trvaly různě 
dlouho - zde a tam byl potenciál ke zvýšení efektivity. Například v 16 
různých správách sítě bylo použito celkem 1 492 různých IT systémů.



REFORMY 

• Od 1. ledna 2021 je vše v jedné ruce: plánování, výstavba, provoz, údržba, 
financování a správa majetku – to vše bude nyní zajišťovat federální silniční 
společnost Autobahn GmbH.

• Reforma spojuje znalosti odborníků ze všech 16 států.

• Autobahn GmbH v sobě spojuje výhody řízené organizace se silnými 
stránkami velké regionální základny. 

• Mnoho věcí lze tímto způsobem zorganizovat efektivněji - zejména v centrální 
funkci, jako je digitalizace a IT, mezistátní plánování nebo účetnictví. 

• Díky reformě lze nyní v celém Německu trvale lépe garantovat jednotné 
standardy vysoké kvality.



DOPADY  NOVÝCH OPATŘENÍ 

• Nová jurisdikce, opatření bylo zavedeno v NL západ, Jihozápad a Bavorsko 
dne 01.08. a platí celostátně na všech dálnicích v Německu od 1.11. 22

• Jak autobahn GmbH způsobuje narušení dodavatelských řetězců kvůli pěti 
centimetrům:  

• Výrobci nákladních automobilů a zemědělských strojů již nebyli schopni 
bezpečně dovézt své výrobky k zákazníkům z důvodu nařízení ze strany 
Autobahn GmBH. 

• Výsledkem byl éclat

• Komunikace pouze formou e mailu 

• Žádné telefonní spojení 

• Žádná  konkrétní kontaktní osoba ze strany  státní autority  







• V Srpnu 2022 ESTA vydala stanovisko Position Paper 

• 1. Povolovací předpisy pro mobilní jeřáby související s hmotností stroje

• 2. povolení regulace pro mobilní jeřáby související s vlastnictvím

• 3. Počet úřadů a agentur odpovědných za vydávání povolení pro 
nestandardní     silniční přepravu

• 4. Opakované technické revize mostu potřebné pro aplikaci povolení 
nad určitou hmotností soupravy
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FIT FOR 55

• Jako součást evropské zelené dohody s evropským klimatickým právem 
má sama EU závazný cíl dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

• Jako přechodný krok ke klimatické neutralitě EU zvýšila své ambice v 
oblasti klimatu do roku 2030 a zavázala se do roku 2030 snížit emise 
alespoň o 55 %.

• Fit for 55 je soubor návrhů na revizi a aktualizaci právních předpisů EU



FIT FOR 55



VEČEŘE  HOTELKATAJANOKA 

Nejstarší část hotelu Katajanokka pochází z roku 1837 a hlavní část z roku 
1888. Budova původně sloužila jako okresní věznice a vyšetřovací 
vazební věznice. Věznice byla uzavřena v roce 2002.



INICIATIVA EU „POČÍTAT EMISE“.



ESTA AWARDS 2023 

Vynikající příležitost pro naše společnosti ke 
zviditelnění na evropském trhu.

ESTA upravila pravidla tak, aby zvýhodňovaly malé 
společnosti  ( menší než Fragioli, Mammoet etc. )
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