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NĚMECKO 

TREND V ONLINOVÉM OBCHODĚ JDE K DODÁNÍM TÝŽ DEN 

Význam kratších dodacích dob stále narůstá – zjišťuje to průzkum Institutu obchodního rozvoje 

(EHI) z Kolína n. R. Podle toho může šest z deseti onlinových obchodníků doručovat zboží 

během 24 hodin nebo rychleji.  EHI se dotazoval 105 obchodníků z celého Německa, avšak i 

z Rakouska a ze Švýcarska.  40 procent z nich chce být schopno nejpozději během tří let   

dodávat zboží v den objednávky, 9 procent dokonce během 1 až 2 hodin.  Dosud nabízí jen 7 

% rychlou variantu týž den a jen 4 procenta ještě rychlejší řešení.  Za důvod stále rychlejšího 

dodání uvádějí podniky očekávání a přání zákazníků. Obchodníci chtějí nabízet co nejlepší 

službu, aby byli zákazníci spokojeni a znovu v online-obchodu nakupovali. Někteří dotazovaní 

zmínili další cíl, a sice cestou rychlosti se vyhnout vrácení zboží.     

NEDOSTATEK ŘIDIČŮ: NOVÝ „JOBPORTAL“ JE ZPROSTŘEDKOVÁVÁ  

Pascal Kremp neměl o logistice ponětí, což zcela přiznává. Ale náhodou se dověděl, jaký je 

v dopravě obrovský nedostatek řidičů a podniky nevědí, jak je získat. Dnes je to každodenní 

práce Krempa a jeho  týmu 35 spolupracovníků.  30ti letý majitel digitální marketingové 

agentury Pinetco z Wuppertalu přišel na myšlenku uvést v život platformu pro řidiče, chtějící 

změnu. „Již po třech dnech jsme měli 500 takovýchto kandidátů“. V současnosti je v systému 

asi 110 podniků jakož i kolem 2000 řidičů, z nich cca 500 je kvalifikovaných a ověřených. Pro 

řidiče je portál zdarma; podniky platí za přístup ke kontaktním údajům o řidičích (75 eur). 

Z deseti registrovaných řidičů jsou zpravidla 3 až 6 připraveni k rozhovoru. Platforma zlepšuje 

podmínky řidičů, nikoliv však problém jejich nedostatku.     

 

ŠVÉDSKO 

HECTOR  RAIL BUDUJE EVROPSKÉ TRANSPORTY 

S 22 lokomotivami, jež budou během roku pro trakční výkony k dispozici, hodlá švédský drážní 

podnik Hector Line do konce roku v Německu svůj výkon 2,4 milionů vlakových kilometrů 

zdvojnásobit. Dosud má HL v Německu již po osm let jen jedno organizační místo v Bochumu, 

jež odpovídá za koridorovou a národní dopravu.  Cílovým směrem je např. nabídnout více 

dopravy v intermodálním segmentu a v dopravě minerálních olejů. K politování je prý na 

německém trhu přes liberalizaci sotva pravý soukromý konkurent. Většinou jde o části státních 

podniků. Intermodální koridor provozuje HR na trase z Duisburgu do Švédska. Intermodální 

vlaky jezdí přes Dánsko na Göteborg, Nässjö, Katrineholm a Helsingborg. Personál se mění na 

hranicích zemí.  Dále podnik disponuje mezinárodními trasami směrem na Benelux a Itálii.    

                                                                         USA 

TIME MATTERS MÁ LETECKÁ SPOJENÍ USA/MEXIKO V SÍTI PRO TÝŽ DEN 

Logistik speciálních rychlostí Time Matters spojuje USA a Mexiko v rámci své sítě pro 

každodenní transporty. 15 stanic v USA a jedna v Mexiku završují existující síť ze stovky stanic 

a více než 21 partnerských aerolinek v Evropě a v Israeli. Celkově nabízí dcera Lufthansa Cargo 

týdně kolem 500 přímých letů z a do Frankfurtu, Paříže, Londýna, Mnichova a Vídně.   

 

                                                               VELKÁ BRITÁNIE 

CHYTROU HRANICI VŮČI BREXITU: PŘÍKLADEM JE SVINESUND 

29. březen 2019 – ve 23 hodin – platí jako oficiální termín výstupu Velké Británie z EU. 

Nezbývá mnoho času pro celně technické přípravy bezporuchového provozu v nových 
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podmínkách. Někdejší zástupce šéfa švédské celní správy a ředitel Světové celní organizace 

WCO Lars Karlsson posuzoval Brexit z pověření EU pokud jde o celně technické společné 

body a přichází k závěru, že to bude dlouhý a drahý proces, který značně zatíží hospodářství 

v UK a ve státech EU. „To obtížné na Brexitu z obchodního hlediska je, že automaticky vznikne 

nová hranice při opuštění celní unie nebo celního prostoru. Opouští-li se celní prostor, musejí 

se nastolit procedury, které jsou předepsané mezinárodními standardy a zákony“. Mnoho věcí 

lze dělat již před celním odbavením k vyhnutí se dlouhým čekacím dobám a frontám vozidel. 

Příkladem může být norsko-švédská hranice u Svinesundu jako případ rychlého průjezdu mezi 

členskou a nečlenskou zemí EU. „Nejpraktičtějším se jeví, aby se vzaly aplikace z přechodu 

Svinesund a přizpůsobily se tak, že mezi UK a EU vznikne v nejvyšší možné míře automatické 

elektronické odbavení“.  

ZA VÍCE BEZPEČNÝCH PARKOVIŠŤ 

Autodopravci je požadují také s ohledem na zprávu Asociace ochrany dopravovaný věcí 

(TAPA); ta uvádí, že k 85,1 % ze všech krádeží carga dochází na málo bezpečných lokacích. 

Tato zpráva je ve stejnou dobu konfrontována s tvrzením, že londýnská policie nemá dostatečně 

sledovat zločiny jako vandalismus, zločinnost kolem vozidel včetně krádeží paliva.   

Asociace nákladní autodopravy RHA říká, že plány metropolitní policie znamenají “zarážející 

vývoj“. RHA si ztěžuje na nedostatek vládních akcí směrem k bezpečným parkovištím 

nákladních automobilů. Poslední čísla od TAPA ukázala, že UK a Německo mají největší počty 

majetkových deliktů na nehlídaných parkovacích místech.   V UK bylo ukradeno ze 

zaparkovaných vozidel zboží v hodnotě kolem 1,5 milionu eur, přičemž ke zcela největší 

jednotlivé krádeži došlo před koncem roku v Barkingu, když se zloději zmocnili oděvů za více 

než 337 tisíc eur (přes 8,7 milionu Kč). Asociace uvádí, že „jedinou nadějí“ jak omezovat tyto 

ztráty carga je vládní iniciativa rozšiřování bezpečných parkovišť.   

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

TRUMP VYHLÁSLIL  TRESTNÍ  CLA – A CO NYNÍ? 
Americký prezident Donald Trump podepsal v minulých dnech dvě proklamace. Podle nich se 

zvýší za 15 dní cla o 25 procent na dováženou ocel a o 10 procent na hliník.  Kanada a Mexiko 

jsou pro první fázi platnosti z opatření vyňaty. Všechny ostatní země mohou dosáhnout 

jednotlivě určité úlevy – v závislosti na tom, jakých ústupků jsou schopny. Trump zdůvodňuje 

krok národní bezpečností.   

Toto zdůvodnění může ale být ale jen fíkovým listem.  Tímto způsobem může prezident jednat 

sám a nemusí své rozhodnutí podrobovat parlamentní mlýnici. Jde o ochranu a znovuvýstavbu 

domácího ocelářství – a současně o zabrzdění nežádoucích následných jevů. Trumpovo otevření 

dalším jednání může např. otevřít záležitost dalšího zvýšení dovozu automobilů z EU.   

Seznam EU s 200 americkými výrobky 

Evropská komise musí nalézt novou rovnováhu.  Na jedné straně jde o to, s ohledem na 

Trumpův agresivní přístup   neztratit tvář. Současný seznam výrobků, u kterých je možno 

vyvolat revanžní clo, se v Bruselu nachází v“šupleti“. Mezi 200 výrobky jsou kupříkladu  

whisky, fazole či arašídové máslo. Ze strany všech států EU se pro to jeví silný souhlas – uvádí 

úřad.  

Na druhé straně mohou některé státy EU tlačit na mírnější reakci – mezi nimi Německo. „EU 

nyní musí zachovat chladnou hlavu“ řekl prezident Německého svazu průmyslu Dieter Kompf. 

„Nová vlna protekcionismu by se obchodního národa Německo silně dotkla“.  Každé čtvrté 

pracovní místo odvisí od exportu.  V průmyslu dokonce každé druhé. Celkově by mělo platit: 

jednat namísto odplácení.  Trestná cla na americké výrobky jen až jako poslední prostředek.  

Automobilový průmysl 



 

 

Při eskalační spirále může být citelně zasaženo německé klíčové odvětví: automobilový 

průmysl. Protože Trump pohrozil, že uplatňování trestních cel EU na americké výrobky vezme 

do hledáčku evropská auta.  Sice BMW, Daimler a Volkswagen stále vyrábějí v USA. Avšak 

německý autoprůmysl vedle toho ve velkém počtu do USA exportuje – loni to bylo skoro 

500.000 automobilů.  Podle propočtů Commerzbank importovaly USA v roce 2017 z Německa 

auta v hodnotě 20 miliard dolarů. Narušení mohou mít následky pro zaměstnanost v Německu.  

V každém případě je třeba se vyhnout „obchodní válce s USA“ řekl hlavní autolobysta 

prezident VDA Bernhard Mattes.  

Bush musel již jednou nasadit zpátečku 
Jak může taková obchodní válka dopadnout ukazuje pohled do minulosti. V roce 2002 vyhlásil 

trestní ccla tehdejší prezident USA George W. Bush. USA s tím vůbec neudělaly dobrou 

zkušenost.   USA musely na podnět Světové obchodní organizace WTO nasadit zpátečku.  

Nejprve s tím sice dosáhl oživení v ocelářství, ale vyvolal rovněž ztrátu pracovních příležitostí 

o šesti místech v jiných branžích. S vypárováním Kanady a Mexika – obě země představují  

čtvrtinu amerického exportu oceli – jakož i se zadními vrátky pro individuální jednání se to má 

tentokrát dělat lépe.   

Evropa 

Právníci Evropské komise EU mají nejvyšší pohotovost. Během 90 dní po vstupu v platnost 

amerických cel mohou úřady podat žalobu u Světové obchodní organizace WTO. V tomto 

okamžiku však stojí frontu do USA partneři k rozhovorům: komisařka EU Malmströmová má 

hovořit s US-vyjednávačem Lighthitzerem,   britský ministr obchodu Fox che jednat o řešení 

pro země Brexitu; potřebu rozhovorů hlásí Argentina a Brazílie.  

G. Felbermayr, šéf střediska IFO pro zahraniční obchod řekl: „Trump má pravdu, když 

poukazuje na vysoká dovozní cla EU pro auta (10%) a další produkty. V průměru jsou dovozní 

cla USA pod evropskými. Odpovídá to právu, dohodnutému v rámci Uruguayského kola pro 

1986 – 1994. Spolková vláda SRN a EU by při odmítnutí trestních cel měly poukázat, že   

transatlantický obchod předpokládá odbourání veškerých cel. EU musí také rozhodnout jak 

reagovat s odvetnými cly, která WTO povoluje.  

Kancléřka Merkelová US-cla   kritizuje, vyzvala ale k umírněné reakci.  Důvěřuje se Evropské 

komisi EU, která se nyní obrací na WTO a očekává rozhovory s USA, ale protiopatření jsou 

stále v záloze. „Ale přednost musejí nyní mít rozhovory. Nejlepší by bylo, kdybychom mohli 

být vyňati“.   

Němečtí výrobci oceli by neměli být US-clem přímo silně postiženi.  Loni se dodávalo do USA 

kolem 1 milionu tun výrobků z válcované oceli. Jednička Thyssen – Krupp z toho dodával mezi 

400 a 500.000 tunami. Jde přitom o speciální oceli pro autoprůmysl, které jsou sotva 

nahraditelné.  Celková německá produkce je kolem 40 milionů tun.  Jako více alarmující vidí 

výrobci, zda s ohledem na americká cla  nebude snaha uplatňovat čínskou levnou ocel na trhu 

EU. Proto se požadují rychlá ochranná opatření.    

 

TAKÉ Z CIZINY:  

Na lékařské pohotovosti se hlásí pacient s rozbitým čelem.  „Co se vám stalo ?“ -  „Byl jsem 

v restauraci a kuchaři se nelíbilo, když jsem mu vzkázal, že ten jeho biftek je tvrdý“. –  

„No a ?“- „No a…praštil mě s ním do hlavy!“ 
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