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BRAZÍLIE 

ČÍNSKÁ CMPORT  DOKONČUJE NÁKUP PŘÍSTAVU PARANAGUÁ 

Jde o získání 90 procentního podílu na Paranaguá Container Terminal (TCP) za přibližných 925 

milionů USD. Znamená to první investici společnosti China Merchant Port Holding Company 

Limited (CMPort) v Latinské Americe a završení expanze, pokrývající pět kontinentů.  TCP  

se nachází na jihovýchodním pobřeží státu Paraná; jde o druhý největší kontejnerový terminál 

v Brazílii. S kapacitou pro 1,5 milionu TEU a plánovaném zvýšení na 2,4 milionů v roce 2019 

je TCP jediným kontejnerovým terminálem v jihovýchodní Brazílii s přímým drážním 

spojením a je rovněž největším chladírenským terminálem v zemi. Komentář vedení CMPortu: 

„V roce 2017 byla Čína největší destinací brazilského exportu a rovněž zemí jejího největšího 

importu. Obě země mají úzké mezinárodní hospodářské a obchodní vztahy. Je tu důvěra 

v dlouhodobou investici a vzájemně prospěšnou spolupráci“.       

 

ČÍNA 

PŘED VÝSTAVBOU GIGA LETIŠTĚ PRO CARGO 

Byla schválena výstavba letiště ve městě Ezhou v provincii Hubei. Pokud by byly splněny 

projekční záměry, mělo by v roce 2030 patřit mezi první světovou pětku v nákladních letištích. 

Projekt v hodnotě 5,9 miliard USD podporují aerolinky SF a provinční vláda v Hubei společnou 

dohodou o výstavbě a provozu zařízení. Jeho roční kapacita by měla představovat v roce 2025 

2,45 milionů tun s předpokladem růstu do roku 2030 na 3,3 miliony tun v návaznosti na růst 

celkové tonáže v cargu.   

HOLANDSKO 

TAMNÍ CLO  REALIZUJE NOVÉ VÝHODY AEO 

Od 1. března holandské celní složky plně realizují nové výhody oprávněných hospodářských 

subjektů (AEO) při kontrolních sděleních v případech deklarací před prezentací zboží. Nové 

výhody AEO jsou právně možné od vstupu v platnost celního řádu Evropské unie (UCC) 1. 

května 2016. Nicméně je to nyní poprvé, kdy toto důležité ulehčení se používá v praxi.  Cení 

kontroly vždy přinášejí prvek nejistoty, mohou vést ke zdržením, změně v plánování atd., 

protože jen při prezentaci zboží celníkům podnik ví, zda proběhne celní kontrola či nikoliv. 

Nové výhody AEO do značné míry řeší tento problém podnikům, které prokázaly, že jsou 

důvěryhodnými oprávněnými hospodářskými subjekty. Výhoda je uvedena v článku 24(3) 

celního řádu EU. Pokud je známo, pouze italské a holandské clo pilotně realizuje nové výhody 

spolu s různými speditéry a celními agenty a přizpůsobily tomu své systémy IT. Holandsko je 

nyní první, které plně implementuje usnadnění pro všechny AEO aniž by bylo o to požádáno. 

Po mnoho let Evropský spediční svaz CLECAT a jeho členové lobovali pro tyto výhody, 

zejména s ohledem na skutečnost, že mnoho poskytovatelů logistických služeb dosud nemělo 

možnost využívat výhody z jejich statutu AEO 

          

NĚMECKO 

O PRVNÍ TESTOVACÍ TRATI PRO KAMIONY S VRCHNÍM VEDENÍM  
Na  silně frekventované dálnici A5 mezi Frankfurtem a Darmstadtem začaly první přípravy 

k výstavbě „e-Highway“.  Do podzimu by měla existovat v délce 5 km  v obou směrech. Od 

ledna 2019 by zde měla zkušebně jezdit první nákladní auta s vrchním vedením. Náklady na 

projekt ve výši 15 milionů eur přebírá na sebe spolkové ministerstvo životního prostředí.  
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Nejprve bude na daném úseku zřízeno oficiální staveniště. Dálnice je v tomto místě v každém 

směru čtyřpruhová. Kolem Velikonoc bude stavba předána Siemensovi. Celkově bude vztyčeno 

231 sloupů, z toho 112 ve směru Frankfurt a 113 v protisměru.  Přiváděný proud bude pohánět 

elektromotor a nabíjet baterie.  Bude-li baterie vyčerpána může hybridní motor dále jet jako 

diesel.   Se schválením akčního programu Ochrana klimatu 2020 rozhodla spolková vláda o 

provedení provozních zkoušek elektrického pohonu těžkých nákladních aut. Projekt má název 

Elisa. Týká se „Elektrifikované, inovované těžké nákladní dopravy na dálnicích“. V plánu jsou 

další testovací úseky: na dálnici A1 u Lübecku a na spolkové silnici v Bádensku – 

Würtembersku.    

ANDREAS SCHEUER (CSU) BUDE NOVÝM MINISTREM DOPRAVY 

Celý název úřadu: Spolkové ministerstvo dopravy a digitální infrastruktury. Oznámil to 

v minulých dnech šéf strany CSU Horst Seehofer. Ještě úřadující generální sekretář této strany 

A. Scheuer není v dopravní politice neznámý.  V letech 2009 až 2013 byl parlamentním státním 

sekretářem v tehdejším ministerstvu dopravy a koordinátorem spolkové vlády pro nákladní 

dopravu a logistiku. 43letý z Dolního Bavorska je od konce 2013 gen. sekretářem CSU. 

Vystudoval politické vědy, hospodářství a sociologii na univerzitě v Passau. Promoce dosáhl 

na Karlově univerzitě v Praze. Ale doktorský titul smí užívat jen v Bavorsku a v Berlíně. Po 

obviněních z plagiátorství, jež se později ukázala jako nepodložená, se vzdal sám dobrovolně 

doktorského titulu v roce 2014.  Politickou kariéru začal v CSU v r. 1994 v Jungen Union (JU), 

ve které se stal předsedou, dále byl předsedou v Dolním Bavorsku.  V r. 2002 byl zvolen do 

městské rady v Pasau. Ve stejném roce zde vyhrál svůj první mandát do spolkového sněmu. Od 

roku 2005 zde byl členem výboru pro dopravu, výstavbu a rozvoj měst. Je ženatý a má dceru.    

RAKOUSKO 

GËBRÜDER WEISS V RŮSTOVÉM KURZU 

Rakouský dopravní a logistický koncern Gebrüder Weiss (GW)zakončil obchodní rok 2017 se 

zvýšeným obratem o 14 %, když dosáhl 1,55 miliard eur. Rozhodující pro pozitivní vývoj bylo 

vedle dobré konjunkturní situace regionální rozšiřování   v Evropě, Asii a severní Americe 

jakož i nejnovější akvizice podniku z jižního Německa. GW investoval do výstavby sítě kolem 

65 milionů eur s velkým důrazem na zámoří. Koncern založil v USA zemskou organizaci 

s centrálou v Chicagu a pracovišti v New Yorku, Atlantě, Bostonu, Dallasu a Los Angeles. 

Svou účast také posílil v obchodních centrech Číny. Se čtyřmi novými pracovišti v Hongkongu, 

Shenzhenu, Zhaniangu, a Guangzhou  disponuje GW v Číně více než 18 filiálkami.  Mezera na 

trase Hedvábné cesty byla zaplněna reprezentační kanceláří v arménském Jerevanu. Na 

arabském poloostrově se otvírá další pracoviště v emirátu Abu Dhabi. V Německu jsou nové 4 

kanceláře se zaměřením na Air+Sea v Hamburku, Düsseldorfu, Frankfurtu a Mnichově.    

SENEGAL 

ANTVERPY POMÁHAJÍ ROZVOJI NOVÉHO PŘÍSTAVU V DAKARU 

Senegal rozvíjí svůj nový „Port Du Futur“, jenž bude moci přijímat největší světové 

kontejnerové lodě a obsáhne hospodářskou a logistickou zónu o 600 hektarech. Dakar má roční 

překladový obrat 17 milionů tun a je jedním z mála západoafrických přístavů schopný 

manipulovat lodě všech velikostí.  V roce 2007 terminálová DP World podepsala 25 letou 

koncesi na provoz a údržbu kontejnerového terminálu. Generální ředitel přístavní správy 

belgických Antverp Kristof Waterschoot řekl: „Využijeme naše zkušenosti a odbornosti, 

abychom pomohli Dakaru uskutečnit jeho ambice. Naše konzultační dcera PAI bude pomáhat  

Přístavní správě s nezbytnými expertizami k vývoji víceúčelového terminálu a prohloubení 

přístupových kanálů pro maximalizaci kapacity přístavu“. Podle Světové banky větší 

konkurenční schopnost, pokrok ve strukturních reformách a příznivé vnější prostředí dělá 

Senegal jednou z nejlépe fungujících ekonomik v sub-saharské Africe s průměrným růstem 6,5 

%  za poslední dva roky.     

USA 
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FEDEX A DELTA REAGUJÍ NA PUŠKOVOU ASOCIACI NRA 

FedEx Corporation reagovala na svou dosavadní podporu Národní puškové asociaci NRA 

(National Rifle Assn) následně po zastřelení 17 osob ve škole v Parklandu na Floridě 14. února.  

V minulém týdnu Delta Air Lines a United Airlines byly mezi několika organizacemi, jež 

oznámily, že končí se slevovými sazbami a službami pro NRA. Ve svém prohlášení FedEx 

uvedl, že jeho pozice pokud jde o zbraňovou politiku a bezpečnost se různí od přístupu NRA. 

„FedEx je proti tomu, aby útočné pušky byly v rukou civilistů. Jakkoliv podporujeme ústavní 

práva občanů USA vlastnit střelné zbraně za předpokladu řádných kontrol, FedEx zaujímá 

stanovisko, že útočné zbraně s velkými zásobníky jsou potenciálním nebezpečním pro školy, 

pracoviště a obce, kde se také zbraně zneužívají. Proto podporujeme, aby byly omezeny na 

armádu. Nejdůležitější jsou naléhavé akce v místech, ve státech a na úrovni federace na ochranu 

škol a studentů  před incidenty, jako je hrozná tragedie na Floridě 14. února. NRA je jednou ze 

stovek organizací v našem marketingovém programu veřejného dopravce, jejichž členové 

získávají slevové sazby.  FedEx nemění sazby pro některé z milionů našich zákazníků v celém 

světě v reakci na jejich politiku, víru a stanoviska“.   

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 
LEDOVÉ BLOKY NA NĚMECKÝCH ŘEKÁCH A KANÁLECH 

Ledové počasí stále více ovlivňovalo vnitrozemskou plavbu. Na mnoha úsecích kanálů a řek  

jsou ledové překážky. Zejména složitá situace se ukazuje kolem Labe. Postiženy jsou kromě 

jiného labské kanály Seitenknal, Mittellandkanal  a Küstenkanal.  

Pro příchod ledu  je  labský kanál  Labe – Lübeck  mezi Lauenburgem a Lübeckem prakticky 

v posledních dnech  po celé délce zcela uzavřen – podle sdělení Správy vodních cest a plavby.   

Tloušťka ledu tam je mezi 2 a 5 cm.  Na Labi je omezena plavba mezi přístavy Dömitz 

v Meklenbursku – Předním Pomořansku a Bleckede v Dolním Sasku. Kvůli ledu je zavřena 

propust  Geesthacht.  Na Mittellandkanalu bylo nasazeno několik ledoborců.  Ledová vrstva 

měla 7 cm.  

Dále na východ je pro problémy s ledem zastavena plavba na Odře – sděluje mluvčí Úřadu 

vodních cest z braniborského Eberswalde.  K zastavení provozu došlo již dříve i na kanálu Odra 

– Havela.  

Na kanálu Mohan – Dunaj je s ohledem na ledové počasí zastavení plavby stále možné. Na 

sedmi propustích mezi Erlangenem a Hilpotsteinem je rozvoz jen od 6 hodin ráno do 22 hodin. 

Nasazeny jsou speciální Eisstossery, ktré uvolńují led od stěn propustí.  

Pro plavební branži není situace nová. Stále dochází k obdobím, ovlivněným počasím, kdy led 

oslabuje logistické řetězce na vodních cestách.  

Stále více ledu narůstá také na severoněmeckém pobřeží. Na Severním moři vzniká omezující 

ledový krov v přístavu Dagebüll. Na baltickém pobřeží je silnou vrstvou ledu pokryt přístav  

Schleswig. Při pokračujících mrazech třeba počítat s tvorbou ledu na přilehlých tocích.   

S nárůstem ledu na příbřežních vodách Předního Pomořanska přišla plavební správa ve 

Stralsundu s okamžitým zákazem nočního lodního provozu. Týká se východních nájezdů na 

přístav Stralsund, ale i na přístavy Vierow a Ladebov. Ledoborce tu ještě nasazeny nebyly. 

V plochých a chráněných vodních oblastech je síla ledu až 15 cm.   

 

TAKÉ Z CIZINY:   Povídají si dva dopravní strážníci: „Hleďme, nová píšťalka, ale nepíská“. 

– „Ne ne, to je zcela nový model. Ty pískáš, automobilista nic neslyší.  A hopla – důvod 

k pokutě“.                   Redakce SSL-EXPRES: CBC Praha 6 – jirka.kladiva@seznam.cz - tel. 602 653 438  


