
1 

 

 

S S L    E X P R E S 
INFORMAČNÍ TÝDENÍK  SVAZU SPEDICE A LOGISTIKY ČR 

   =19= 
ZE SVĚTA SPEDICE A LOGISTIKY   www.sslczech.cz   ssl@sslczech.cz   9. května 2018  

 

DÁNSKO 

TINE K. PEDERSENOVÁ SE STÁVÁ  NEJVYŠSÍ PŘÍSTAVNÍ ŠÉFKOU  DÁNSKA 

Stane se předsedkyní střešního svazu dánských přístavů (Danske Havne). 1. června přebírá 

úkoly od  Bjorna Christiansena, který předsedal organizaci od května 2016 a nyní se vrátí zpět 

do své  poradenské role. Tine Kirk Pedersenová   má ukončená studia jako Master of Business 

Administration. Jejím dosavadním zaměstnavatelem je rozvojová společnost By & Havn města 

Kodaně. Předtím pracovala pro koncern Sund &Baelt, holdingovou společnost pro pevné 

přechody přes Öresund, Grossen Belt a Fehmarnbelt.  

 

DUBAJ 

DB SCHENKER PRACUJE NA NOVÉM SOLÁRNĚ POJATÉM ZAŘÍZENÍ 

Společnost DB Schenker zahájila práce na své vůbec největší investici na Středním východě – 

druhém solárně orientovaném logistickém centru v Dubaji, umístěném v sousedství letiště 

Dubai World Central, které má být otevřeno v 1. čtvrtletí 2019.   Překladiště o rozloze 35.000 

čtv. metrů pod kontrolovanou teplotou bude mít 3.500 čtv. metrů, věnovaných službám 

s přidanou hodnotou. Schenker se pokládá za jednoho z nejrychleji rostoucích poskytovatelů 

logistických služeb v regionech Střední východ a Afrika.     
 

HOLANDSKO 

CONTARGO OBSLUHUJE MÉNĚ ´PŘÍSTAVNÍCH TERMINÁLŮ 

Z existujících odbavovacích problémů kolem říčních lodí v přístavech Rotterdam a Antverpy  

vyvozuje společnost Contargo důsledky. Od června bude kontejnerový logistik v obou místech 

jednotlivé přístavní terminály obsluhovat omezeně.  „Průtahy v odbavování vedou k tomu, že 

sotva můžeme nabízet spolehlivou službu“ říkají pracovníci podniku. Poskytovatel logistických 

služeb doufá, že tímto způsobem urychlí oběhy vlastních říčních lodí v přístavech, „abychom 

mohli opět dodržovat naše jízdní řády“.   Přizpůsobené jízdní řády vstoupí v platnost od 1. 

června. Které terminály budou změnou zasaženy a do budoucna nebudou obsluhovány vůbec  

nebo jen  částečně má být uvedeno v rámci Contargo-Homepage. Podnik uvádí, že další změny 

nejsou vyloučeny.  

NĚMECKO 

ZEMŘEL ZAKLADATEL METRANSU JIŘÍ SAMEK 

Průkopník moderní logistiky v drážním spojení námořních přístavů s jejich zázemím je po 

smrti. Jiří Samek, dlouholetý předseda představenstva intermodální společnosti Metrans zemřel 

27. dubna v Praze po dlouhé těžké nemoci ve věku 63 let. Sdělila to v minulých dnech 

Hamburská přístavní a logistická společnost HHLA. Koncern postupně přejímal jeho podíly po 

několik let na podniku, založeném roku 1991 v ČR až k úplnému převzetí. Předsedkyně 

představenstva HHLA Angela Titzrathová vyzvedla životní výsledky českého manažera: 

„Historie úspěchu Metransu nese rukopis Jiřího Samka“. Jeho podnikatelské odvaze je třeba 

poděkovat, „že z ideje, vzniklé v době po pádu železné opony, se stal jeden z vedoucích  

soukromých drážních operátorů v Evropě“.  

ZAJIŠTĚNY PROSTŘEDKY NA ZLEVNĚNÉ POUŽÍVÁNÍ KOLEJÍ 

Spolková vláda zařadila 350 milionů eur do návrhu zákona o spolkovém rozpočtu na rok 2019, 

jež mají být k dispozici za zlevnění cen používání drážních tras.  Prostředky mají být 
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poskytovány po čtyři roky včetně roku 2022. Zlevnění těchto cen patří k okamžitým opatřením 

Hlavního plánu železniční nákladní dopravy, vypracovaného ještě minulou vládou.  

Původně již měly být k dispozici ke změně jízdních řádů 2018 v prosinci 2017. Kvůli 

problémům se sestavou spolkové vlády se sestava rozpočtu opozdila. Částka  350 milionů eur 

poslouží k tomu,  aby  se příslušné ceny mohou zlevnit o polovinu.  Nové – nižší - ceny by měly 

začít platit od poloviny prosince tohoto roku. Se zařazením prostředků do spolkového rozpočtu 

2019 se tak setkal s úspěchem tlak drážních svazů Allianz pro Schiene, Svazu německých 

dopravních podniků VDV, Sítě evropských železnic NEE a Společenstva držitelů nákladních 

vozů v Německu VPI.  

DODACÍ PROBLÉMY  STŘEDISKA  DRÄGER NA LETIŠTI FRANKFURT 

Rozdělovací centrum zdravotní a bezpečnostní techniky výrobce Dräger na letišti Frankfurt má 

po několik měsíců dodací problémy. Tyto informace potvrdila šéfka komunikací podniku, 

sídlícího v Lübecku: „Velmi litujeme, že našim zákazníkům vznikají nepříjemnosti v důsledku 

dodacích problémů“. Přeměna logistických procesů koncem roku 2017 vzala v potaz více 

kapacit, než bylo plánováno. Navíc skoro čtvrtina zaměstnanců logistického partnera s ohledem 

na nemocnost nepracovala. „Protože příležitostných pracovních sil je na pracovním trhu 

nedostatek, mohl být nedostatek jen nedostatečně vyrovnáván“.  Důsledkem byla zpoždění při 

vyřizování objednávek. Přes frankfurtské stanoviště se po léta distribuují náhradní díly a 

spotřební materiál zdravotní techniky. K tomu přistoupilo zboží z bezpečnostní techniky. Tím 

vzniklo pro logistického partnera Simona Hegele více problémů, než se předpokládalo a k věci 

se nevyjadřuje, neboť se týká běžných obchodních vztahů.  V informovaných kruzích se hovoří 

o opravdovém „chaosu“ v logistickém centru.  Dräger prodloužil obvyklé dodací doby o tři dny 

a požádal zákazníky, aby to vzali v úvahu při svých obstarávacích procesech.  

     

                                                                ŠVÝCARSKO 

HUPAC PŘEVZAL SOUKROMOU DRÁHU ERS RAILWAYS 

A to včetně 47procentní účasti na drážním podniku Boxxpress, sídlícím v Hamburku. Sdělil to 

švýcarský kombi operátor Hupac. Nabídka ERS z německých přístavů doplňuje sít Hupacu, 

zaměřenou na Antverpy a Rotterdam. Ve sdělení se říká, že ERS zůstává „plně nezávislým 

podnikem“. Kooperace s britskou nákladní dráhou Freightliner s kontinentální dopravou „má 

pokračovat a dále se rozvíjet“. ERS byla založena v roce 1994 a od roku 2015 je dceřinou 

společností americké železnice Genesee &Woming Inc. Podnik spojuje velké německé přístavy 

s německým vnitrozemím, zejména přes Boxxpress. Navíc ERS provozuje spojení uceleným 

vlakem mezi Lübeckem a Ludwigshafenem. Loni jeho tržba činila 50 milionů eur a dopravil 

po kolejích přes 200.000 kontejnerů.      

                                                               VELKÁ BRITÁNIE 

NOVÉ POJETÍ UČEBNÍHO SPEDIČNÍHO OBORU 

Britský spediční svaz BIFA informuje, že Institut pro britské učební obory (IfA) schválil náplň 

odborného   kurzu, což znamená, že učební spediční obor může zahájit činnost. Po posledních 

18 měsíců BIFA podporovala skupinu pracovníků ze spedice a logistiky, která vyvíjela standard 

pro tento učební obor. Na úrovni 3 (A Level) s minimálním trváním 18 měsíců bude nový 

učební obor poskytovat žákům  základní  znalosti  a dovednosti včetně oborového přehledu, 

celních postupů,  a obchodních dovedností. Na počátku programu učni dostanou osvětu ze tří 

orientací – leteckého zboží, námořního zboží a silničního zboží, aby poznali základy spedičních 

operací.  Dodatkem ke třem zaměřením budou získány specifické znalosti a dovednosti.  Carl 

Holbis, manažer BIFA pro odbornou výchovu, řekl: „Je to opravdu velká novinka a významný 

milník a jistě může zaujmout více mladých lidí pro spediční obor. S celní legislativou, jež je 

stále složitější a s neznámou situací po Brexitu je ještě důležitější podporovat kariéry v našem 

oboru různými způsoby – a není lepší cesta než odborné učňovství, které tu  nyní máme“.  

DALŠÍ LETY CLA DO TŘÍ MĚST 
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Britské nákladní aerolinky CargoLogicAir (CLA) zahájily další lety s B-747F do Atlanty,  

Dubaje a HongKongu. Třetí let společnosti do Atlanty, jenž se vrací přímo do Londýna – 

Stansted, je dodatkem k existujícím letům s B-747F ze Stanstedu do Mexico City via Hartfield 

Jackson Atlanta International Airport, zahájeným loni v srpnu. Letní letový řád 2018 rovněž 

obsahuje dva nové přímé lety týdně ze Stanstedu do Dubaje s pokračováním do Hong Kongu. 

Rozšíření nákladní služby do USA a Mexika pomůže pokrýt poptávku zákazníků po dopravně 

léčiv jakož i leteckých a automobilových komponentů.  Na trase do Hong Kongu CLA rovněž 

dodala kapacitu pro zákazníky, obchodující na největší obchodní importní lince UK, se 

záměrem posílit objemy v e-commerce.   

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

V NĚMECKU JSOU NA OBZORU NOVÉ SAZBY MÝTNÉHO 

Po dlouhém čekání se spolkové ministerstvo dopravy vyjádřilo. K dispozici má expertní 

posudek na náklady dopravní cesty v letech 2018 až 2022. A nyní má jít vše rychleji. V rezortu 

se dokončují práce na zákoně o mýtném na spolkových dálkových silnicích. V něm budou 

uzákoněny   nové sazby mýtného, ke kterým je m.j. podkladem zmíněný posudek. Do konce 

letošního roku ještě platí staré sazby, od 1.1. budou v platnosti sazby nové.   Stát počítá 

s celkovým příjmem 36 miliard eur. – Návrh zákona jde do spolkové vlády 16. května, 8. června 

se má projednat ve Spolkové radě. Teprve potom půjde do spolkového sněmu.   Zemské komory 

a spolkoví poslanci si musí pospíšit, aby se zákon o mýtném schválil ještě před letní přestávkou.  

Čas totiž tlačí. Poskytovatelé logistických služeb potřebují půlroční předstih na cenová jednání 

se zákazníky. Reakce na expertní posudek jsou smíšené. Spolkový svaz nákladní dopravy a 

logistiky (BGL) potěšilo, že tři jeho požadavky jsou v posudku uvedeny. Předně, že dálnic a 

dálkových silnic se týkají tytéž sazby mýtného.   Dále, že posudek je více zaměřen na skutečnost 

a za třetí, že čtyřnápravová 38 tunová souprava nebude platit méně než pětinápravová 

čtyřicetituna.  

Přesto po prvních pozitivních slovech se vyjádřily logistické svazy hodně kriticky. Německý 

svaz spedice a logistiky DSLV a BGL spočítaly, že poplatky podle vozidlových tříd a hmotnosti 

stoupnou mezi 40 a 60 procenty. Mýtné jen za použití infrastruktury   představuje dnes pro 

nejnovější 40 tunové vozidlo 13,5 ct/km. Autoři týmu za posudkem Alfen Consult, Aviso a 

Bung navrhují naproti tomu 17,4 ct/km. K tomu přicházejí podle  BGL poplatky za znečištění 

vzduchu, jež pro tuto vozidlovou kategorii představují 1,1 ct/km. Od 1. 1. 2019 má být k tomu 

zvýšena dílčí sazba mýtného za zatížení hlukem; zde uvádějí experti hodnotu 0,2 ct/km. 

Nejvyšší sazba pro 40ti tunu odpovídá podle BGL 18,7 ct/km.  

Dopravně-politický mluvčí frakce Zelených ve Spolkovém sněmu Stephan Kühn za považuje 

navržené sazby mýtného pro nákladní auta stále za nízké.   Také příplatky za znečištění vzduchu 

a za hluk nejsou dostatečně vysoké. „Zatímco mýtné pro nákladní auta od roku 2010 reálně 

pokleslo o 16 procent, musely se nákladní dráhy srovnat s nárůstem „drážního mýtného “ o 18 

procent. Doprava po silnici zůstane laciná. Převod nákladní dopravy na železnici bude dále 

diskutabilní.  

E-nákladní auta možná dočasně osvobozená od mýtného 

Podle dodatkového bodu v paragrafu 1 zákona o mýtném na spolkových silnicích by měla být 

nákladní auta s elektrickým pohonem od mýtného osvobozena. Podle zákona o elektromobilitě 

patří sem vozidla s bateriovým pohonem, ale i auta s hybridním pohonem a palivovými 

buňkami.  Osvobození od mýtného by mělo být po dvou až třech letech posouzeno, „zda a 

v jakém rozsahu by mělo být na tato vozidla vztaženo mýtné“.   

 

TAKÉ Z CIZINY: Před školou malý chlapec říká panu učiteli: „Pojďte rychle, támhle se můj 

otec pere s nějakým pánem!“ „A který je tvůj otec?“ – „To já nevím – proto se oba perou!“    

 


