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 BELGIE  

LINEAS A GREEN CARGO  S VÍCE VLAKY MEZI BELGIÍ A ŠVÉDSKEM 

Belgický podnik nákladní železniční dopravy Lineas a jeho švédský partner Green Cargo 

rozšířily společně prováděnou přímou dopravu (Belgium direct) mezi Belgií a Švédskem na 

čtyři odjezdy v týdnu. Přímá doprava existuje od října 2016 a spojuje Malmö s Antverpami. 

Doba proběhu činí 21 hodin.  

NĚMECKO 

LUFTHANSA CARGO ZNAČNĚ ZVÝŠILA ZISKOVOST 

Za loňský rok nalétala zisk ve výši 242 milionů eur. Vůči ztrátě 50 milionů eur je to zlepšení 

skoro o 300 milionů eur. Letecká nákladní společnost především profitovala z boomu na trhu   

v loňském roce. Kromě toho pozitivně zapůsobila úsporná opatření – též směrem k provoznímu 

managementu.  Obrat narostl cca o 21 procent na 2,5 miliardy eur.Využití kapacity se zvýšilo 

na 69,1 %. Počet zaměstnanců poklesl o 1,2 procenta na 4.500 osob.  Svými dobrými výsledky 

přispěla nákladní společnost k výraznému zvýšení zisku mateřského koncernu Lufthansa. 

Letecká skupina dosáhla v roce 2017 nejvyššího zisku za dobu své existence. Operativní 

výsledek stoupl vůči roku o 70 procent na rovné 3 miliardy eur. Pro rok 2018 počítá vedení 

s mírným poklesem.   

SVAZ BGL AKTUALIZUJE SVŮJ LETÁK  O DOBÁCH ŘÍZENÍ A ODPOČINKU 

Spolkový svaz silniční nákladní dopravy a logistiky BGL nově pojal svůj leták „Doby řízení a 

odpočinku v silniční nákladní dopravě“ a zapracoval do něj množství změn podle zákonných 

úprav.  Na první straně se uvádí jako obvykle rychlý přehled platných ustanovení. Podle potřeby 

nabízejí další stránky podrobná znění současných a chystaných úprav, daných sociálními 

předpisy EU a národními opatřeními.  Jsou rovněž uvedeny nové povinnosti o spolujízdě  

v hmotnostních oblastech  2,8 t až 3,5 tuny a od 3,5 t.   Leták lze objednávat na  

bdf-infoservice(at)bgl-ev.de. Stojí 4,90 eur plus daň a poštovné.  

 REWE V LOGISTICKÉ  OFENZIVĚ: V PLÁNU  JE  7 NOVÝCH STŘEDISEK 

Obchodní koncern Rewe oznámil, že hodlá zřídit v Magdeburgu nový národní ústřední sklad 

pro suchý sortiment. Za tím účelem začaly plánovací práce pro zařízení v průmyslovém a 

logistickém centru ILC Magdeburg Rothensee. – Projekt je součástí investiční ofenzivy 

koncernu, který chce do roku 2025 postavit celkem sedm nových logistických středisek. 

Investice se zdůvodňují očekávaným silným růstem. Člen představenstva odpovědný za 

logistiku Frank Wiemer k tomu řekl: „Bez nové logistické ofenzívy bychom střednědobě 

narazili na kapacitní hranice. To by se projevilo negativně jak na naší nákladové struktuře tak 

také na kvalitě logistických služeb pro naše trhy. Proto jsou představenstvo a dozorčí rada 

v Rewe-Group zajedno, že se  v daném smyslu bude  investovat v příštích 4 letech kolem 600 

milionů eur. Přitom budeme dále rozvíjet automatizaci v naší logistice.   Budeme tak vytvářet 

předpoklady pro budoucí nasazování robotů“.    

 

OMAN 

DALŠÍ OHEŇ NA LODI MAERSKU  

Na palubě nákladní lodi dánského rejdařství Maersk Line došlo během krátké doby opět 

k požáru. Před třemi dny hlásila „Maersk Kensington“ oheň v nákladním prostoru – podle 

následné informace z rejdařství. Oheń měl být pod kontrolou a všech 26 členů posádky je 

v bezpečí. Loď byla na cestě ze Salalahu v Omanu směrem na Suezský kanál. Kontejnerová 
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loď o kapacitě 6188 Teu je nyní zakotvena mimo přístav Salalah. Důvod vzniku požáru je dosud 

neznámý.  Spojitost s ohněm, k němuž došlo 6. března na palubě lodi „Maersk Honam“, není 

dosud prokázána.  Rejdařství informovalo, že pokud by mělo dojít ke zpoždění v nakládkách, 

budou zákazníci informováni přímo.   

 

                                                           ŠVÝCARSKO 

KOMBI DOPRAVA DOMINUJE DOPRAVĚ PŘES ALPY 

Nákladní doprava ve Švýcarsku přes Alpy   loni poklesla o 4 procenta na 39 milionů tun. Jako 

hlavní důvod uvádí švýcarský Spolkový dopravní úřad (BAV) 50tidenní přerušení drážní 

dopravy podél Rýna u Rastattu v SRN.  Na železnici se snížilo dopravované množství o 5,3 % 

na 27,2 milionů tun. Tím poklesl podíl dráhy v dopravě přes Alpy ze 71 na 70 procent. Vedle 

Rastattu byly překážkou stavební práce na 4 metrovém koridoru na trati Luino. Naproti tomu 

se zvýšila kombinovaná doprava.  Doprava kontejnerů a nástaveb šla nahoru o 1,5 procenta, 

Ro-la  o 2,1 procenta. Tím se v roce 2017 poprvé přepravovala více než polovina dopravního 

objemu přes Švýcarské Alpy kombinovanou dopravou železnice – silnice.  Mírně poklesla 

silniční doprava. Při 954.000 jízdách nákladními auty   šla dolů o 2,1 % vůči předchozímu roku 

a byla o třetinu nižší než v roce 2001. I přes klesající trend je hodně vzdálen zákonný cíl  pro 

konec letošního roku: 650.000 jízd nákladních aut.        

 

                                                          VELKÁ BRITÁNIE 

TESTOVANÉ ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRO-VOZIDLY V LONDÝNĚ  

Dodávkové vozidlo jezdí zcela bezhlučně. Při couvání se ozývá varovný hlas. Ale to nejsou 

jediné zvláštnosti bílého dodávkového vozidla o nosnosti 4,4 t. Jezdí zcela na elektřinu – takto 

je poháněn i jeho chladicí agregát.  Modrý nápis na něm zní: „Vozidlo budoucnosti pro rozvoz 

potravin ve městě“. S e-vozidlem se prováděly v prosinci a v lednu dodávky zkazitelných 

potravin v rámci pilotního projektu „Cool Running“. „Jezdili jsme v dvou směnách“ řekl 

zástupce   Evropských uživatelů logistiky Brian Bolam a organizace Elupeg, která si klade 

 za cíl větší spolupráci v logistice. – Ložný prostor vozidla byl optimálně využíván, aby se 

omezily prázdné jízdy, Po přestávce k nabití baterií během poledne bylo vozidlo odpoledne 

nasazováno k zásobování distribučních center velkých potravinářských subjektů.  

„Cool  Running“ je částí rozvojového projektu EU Nextrust, jenž sází na spolupráci 

v celkových dodavatelských řetězcích spotřebního zboží. Cílem je experimentovat s novými 

koncepcemi dodávkové dopravy v britském hlavním městě.   

NOVÁ NAKLÁDACÍ TECHNIKA UPS PRO ELEKTRICKÁ VOZIDLA 

Společenstvo pod vedením podniku balíkových služeb UPS představilo v Londýně novou 

nakládací techniku pro elektrická vozidla. Ta má být schopna současně nakládat celou flotilu 

elektrických vozidel, aniž by k tomu bylo zapotřebí drahé vybavení el. sítě. Tím může UPS 

rozšířit svou flotilu elektrických vozidel, provozovanou z centrálního stanoviště v Londýně ze 

současných 65 na 170 elektrických dodávkových vozidel. Technika je výsledkem projektu 

„Smart Electric Urban Logistics (SEUL)“ ve spolupráci s UK Power Networks a Cross River 

Partnership. V současnosti UPS disponuje více než 300 elektrickými a skoro 700 hybridními 

vodidly, nasazovanými v Evropě a v USA. Podnik nedávno objednal 125 nových plně 

elektrických návěsových souprav, která postaví Tesla v roce 2019. Podnik oznámil také již 

v září, že bude v USA prvním komerčním zákazníkem pro tři středně velká nákladní 

elektrovozidla E-Canter značky Daimler Truck Fuso. 

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 
MEZINÁRODNÍ „DOHODA O USNADŇOVÁNÍ OBCHODU“ MÁ 1. VÝROČÍ 
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Dohoda o usnadňování obchodu (TFA – Trade Facilitation Agreement) zaznamenala své první 

výročí od vstupu v platnost 22. února 2017 jakožto produkt Světové obchodní organizace 

(WTO – viz níže). Její generální ředitel Roberto Azavédo řekl, že členové organizace pokračují 

v práci k plné implementaci dohody, která především pomůže rozvojovým zemím.  

Jednání o TFA, ojedinělá v 23leté historii WTO, byla ukončena na 9. ministerské konferenci 

na Bali v roce 2013. Dohoda vstoupila v platnost loni, když byla přijata 164 členy WTO. Nyní 

dohodu ratifikovalo 80 % členů, neboli 131 zemí. Naposledy to byla Namimbie, která předložila 

svůj přístupový nástroj 9. února.  

Plné uplatnění Dohody, která usiluje o uspíšení pohybu, uvolnění a odbavení zboží přes hranice 

předvídá snížení obchodních nákladů členů o 14 procent, přičemž nejvíce by měly získat 

rozvojové země – jak uvádí studie ekonomů WTO.  TFA má rovněž zkrátit dobu, potřebnou 

pro import zboží, o více než den a půl a pro export zboží o téměř dva dny, což  představuje  

snížení o 47 % resp. o 91 % z dnešního průměru.  

„TFA je jednou z největších obchodních reforem za nynější generace. Dramatickým snížením 

obchodních nákladů přinese velký užitek všem členům WTO, zejména však rozvojovým zemí“ 

řekl R. Azavédo. Dohoda je unikátní v tom, že dovoluje rozvojovým zemím stanovit vlastní 

časové plány pro uplatnění Dohody v závislosti na jejich možnostech.  Pro rozvinuté země platí 

okamžité uplatnění Dohody od jejího vstupu v platnost.  

Rozvojové země uplatňují ihned ustanovení TFA pokud vstoupily do její „kategorie A“.  Pro 

ostatní ustanovení Dohody je třeba uvést, kdy budou uplatňována a jakou pomoc budou 

vyžadovat k tomuto uplatňování, uváděnou jako kategorie B a C.  Ta mohou být uplatňována 

později. 

Podle databanky TFA ke konci února 107 členů oznámilo svou příslušnost   do kategorie A, 49 

do kategorie B a 39 do kategorie C.  Znamená to, že míra uplatnění pro veškeré členstvo WTO 

je nyní 58,7 procent – na základě oznámení členů.   

Dohoda o usnadňování obchodu byla vytvořena na žádost rozvojových zemí, aby se jim 

zajistilo, že obdrží potřebnou pomoc   k dosažení plného užitku z její implementace. 

Další informace jsou k dispozici na  www.TFAFacility.org 

 Světová obchodní organizace  -  WTO - World Trade Organization 
Jde o mezinárodní organizaci sídlící v Ženevě.  Vznikla v roce 1995 jako nástupce Všeobecné 

dohody o clech a obchodu Gatt. Ten se od WTO liší tím, že se jednalo o dohodu obsahující 

členské strany. WTO je oproti tomu mezinárodní organizace s členskými státy. Primárním 

úkolem organizace je rovnost v rámci otevřeného trhu. Snaží se poskytnout členským státům 

mechanismus pomoci, jak mohou redukovat obchodní bariéry.   

Ženevský sekretariát WTO má 643 úředníků, reprezentující 78 národů. V čele je generální 

ředitel, kterým je v současnosti brazilský diplomat Roberto Azevedo.  

Ministerská konference je jedním z nejdůležitějších orgánů. Každý stát zde má svého zástupce 

Hlasuje se pomocí konsenzu, nikoliv formálním hlasováním. Generální rada je druhým hlavním 

orgánem organizace.   Ta se střetává na dvou hlavních platformách. Jednou z nich je Orgán pro 

prověrky obchodních praktik a druhou Těleso pro řešení sporů. 

Čínský dar 1 milion USD na podporu zavádění  TFA 
Došlo k němu koncem února t.r. v sídle WTO především na pomoc rozvojovým zemím 

k plnému uplatňování Dohody TFA.  

   

TAKÉ Z CIZINY:    

Paní učitelka k žákům: „Víte, proč král Karel Veliký (cca 750 n.l.) vynalezl školu?“  - Éric se  

hlásí: „Prosím, protože už byl moc starý na to, aby do ní chodil“.  
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