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BULHARSKO 

ODPOR VŮČI SOCIÁLNÍM PRAVIDLŮM  MOBILITNÍHO BALÍKU EU 

Bulharsko se vzpírá plánovaným pravidlům EU proti mzdovému a sociálnímu dumpingu ve 

spedičním a dopravním sektoru. Parlament v Sofii pověřil jednomyslně bulharskou vládu, aby 

diskutovala první z plánovaných mobilitních (silničních) balíků a bránila v EU zájmy 

bulharských dopravců. Má se přitom zabránit, aby se mnohé bulharské dopravní podniky 

nedostaly do hospodářských potíží. První mobilitní balík předložila Evropská komise   koncem 

května minulého roku.  Diskutují o něm další zákonodárci EU – Evropský parlament a Evropská 

rada. Dopravci jedné z nejchudších zemí EU chtějí v květnu v rámci neformálních setkání šéfů 

států a vlád při vrcholovém střetnutí na nejvyšší úrovni západního Balkánu protestovat proti 

novým pravidlům EU ohledně mzdového a sociálního dumpingu. Dopravní sektor zajišťuje 

údajně 15 % bulharského HDP.     

HOLANDSKO 

MÉNĚ ZBOŽÍ NA LETIŠTI SCHIPHOL 

Amsterodamské letiště odstartovalo rok 2018 proměnlivě. Po prvních třech měsících 

zaznamenala tato zbožová křižovatka proti stejnému období loňského roku nižší obrat.  Celkem 

letiště knihovalo 420.167 tun zboží. Je to o 2,1 procenta méně než za stejné období předchozího 

roku.   Především v případě výlučně nákladních letadel byla činnost slabší než před rokem. 

Tonáž byla 2,4 % pro hodnotou roku 2017. Přikládky pro osobní letadla poklesly o 1,6 %.  

Letiště se loni dostalo do titulků novin kvůli omezením v časových polohách. Počátkem dubna 

řada logistických a odesilatelských svazů   zaslala protestní dopis nizozemské vládě a 

požadovala rozhovor s ministrem dopravy když bylo zjištěno, že do konce roku 2020 nedojde 

k rozšíření kapacit.  Přesto je vedení letištního marketingu optimistické.  Růstové impulsy se 

ukazují ve spojeních na Čínu a na Latinskou Ameriku, zatímco ostatní relace se vyvíjely 

s poklesem.     

IRÁN 

ZNOVUZAVEDENÍ SANKCÍ POSTIHNE TĚŽKOU NÁMOŘNÍ DOPRAVU 

Vypovězení  atomové dohody s Iránem Spojenými Státy a vojenská střetnutí na Blízkém 

východě a v Arabském zálivu  se stále  více dotýkají  námořních trhů.  Pro těžkou námořní 

dopravu  přichází nové vyvolání sankcí v nevhodnou dobu, protože finanční situace tohoto 

sektoru se začíná pomalu zlepšovat.  Výstavba v Iránu přinesla velké naděje na nárůst 

projektové dopravy. Kvůli sankcím se přístavy Iránu stanou pro velkou část světové flotily  

tabu.  

KANADA 

MEZINÁRODNÍ AR CARGO FORUM  (ACF) A VÝSTAVA V TORONTU V ŘÍJNU 

ACF se uskuteční se   ve dnech 16. až 18. října v Metro Toronto Convention Centre.  Očekává 

se návštěva 4.000 osob z oboru a více než 300 vystavovatelů z celého světa.  Pořadatel TIACA 

uvádí, že ACF je nákladově efektivní cesta předvést vaši činnost tisícům účastníků 

z dodavatelských řetězců v celém světě. Jde o příležitost představit nové produkty a služby a 

komunikovat s potenciálními a existujícími zákazníky, partnery a dodavateli. Fórum nabízí  

ojedinělou platformu pro výměnu idejí, názorů a řešení mnoha témat, se kterými je obor 

každodenně konfrontován.  Panely a workshopy ACF jsou ustaveny pro výchovná i podpůrná 

řešení cestou diskusí a též pro jednání o budoucích trendech oboru. Má jít o velkou příležitost 

budovat vztahy s potenciálními klienty. Kanadská asociace mezinárodních speditérů CIFFA  
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oslaví na ACF 70. výročí své existence. Kontakt: Keneth Gibson – kgibson@tiaca.org 

 

KEŇA 

TAMNÍ POŠTA TESTUJE DODÁVKY POMOCÍ DRONŮ  

Společnost Astral Aviation informuje, že spolupracuje s Kenya Post Office na tříměsíčním testu 

dodávek pošty, expresů a zásilek online pomocí dronů.  Služba používá pětikilové drony a 

osobní poštovní schránky (AirBox), umístěné mimo rezidence a obchod. Podle zprávy 

organizátorů na přehlídce Air Show ve Farnborough  je jednou z prvních věcí formulování adres 

„což je obtížný požadavek, protože 99 procent obyvatel Afriky  nemá adresu.“  Astral rovněž 

chystá začátek půlročního testu s nákladním dronem Flyox 1 UAV, postaveném barcelonskou 

technickou firmou Singular Aviation – po devíti měsících jednání s keňskými regulátory 

letectví.  Astral k tomu: „Rádi bychom poskytli spolehlivý dopravní systém též se záchranným 

cargem  do regionů, jež jsou postiženy konflikty nebo hladem.“ Podle výrobce Flyox má dosah 

265 námořní mil (NM) ve výšce 24.000 stop s nosností 1,5 tuny, 870 NM s 1,1 tunami a téměř 

2.000 NM se 470 kg.   

NĚMECKO 

INTERMODÁLNÍ LINKA MEZI LÜBECKEM A ČR  

Podle e-zpravodaje World Cargo společnost European Cargo Logistics (ECL), provozovatel 

lübeckého přístavu Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG) a logistický podnik DSV zahájily 

intermodální drážní službu do Zaječí v okrese Břeclav.  Tento „Moravian Shuttle“ (Moravské 

kyvadlo) přepravuje dvakrát v týdnu návěsy a kontejnery mezi Skandinávií a Českou 

Republikou přes intermodální terminál Lübeck – Travemünde (Baltic Rail Gate). Podle ECL 

se během příštích 12 měsíců očekává přeprava 7.000 ložných jednotek a v roce 2019 zvýšení 

frekvence na 4 x v týdnu.  Podle DSV Road jde jednak o ekologický aspekt jakož i řešení 

omezené kapacity silnice v některých oblastech v důsledku nedostatku řidičů.  ECL loni 

zaznamenala 17procentní nárůst v intermodální síti s přepravou více než 30.000 ložných 

jednotek, jež měly jinak jít po silnici.  

CO PŘINESE OSVOBOZENÍ OD MÝTNÉHO  U ELEKTRICKÝCH VOZIDEL 
Plánované osvobození elektrických nákladních aut od mýtného může dopravcům a speditérům 

přinést úsporu na vozidlo kolem 5.000 eur ročně. Proti tomu ovšem stojí vysoké pořizovací 

náklady za každé vozidlo ve výši kolem 80.000 až 100.000 eur.  V Německu je nyní povoleno 

k provozu  

kolem  12.000 e-nákladních aut – jak ministerstvo dopravy uvedlo na dotazy strany Zelených.  

Osvobození elektro-vozidel od mýtného je součástí nových sazeb mýtného, jež vstoupí 

v platnost od 1. ledna 2019. Celkově se počítá se zvýšenými příjmy kolem jedné miliardy eur.  

Mýtné, zavedené v roce 2005, jež musí platit dopravci z domova i z ciziny, přináší německému 

státu více než 4.5 miliard eur ročně.   

NEKOOPEROVAT  TEPRVE AŽ  PŘI  DRÁŽNÍ  HAVÁRII 

Provozovatelé drážních sítí nemají úzce spolupracovat pouze při haváriích, ale také 

v každodenní přeshraniční činnosti. „Nepotřebujeme přeregulovaného mezinárodního 

provozovatele sítě, potřebujeme virtuální vedoucí místo z hraničních koordinátorů“ požadoval 

Michail Stahlhut, ředitel drážního podniku SBB Cargo International a současně předseda síťové 

rady u DB Netz. „S dobrou vůlí to jde od zítřka“ tvrdil.  Čtyři   lidé v nepřetržité službě za jednu 

zemi, celkem dvacet osob nám stačí, abychom toto řídící místo obsadili, řekl tento manažer ve 

vystoupení a diskusním příspěvku na téma „Spolehlivost drážní sítě“, organizovaném 

Univerzitou Berlín. – Od mezinárodního myšlení jsou provozovatelé infrastruktury na  Rýnsko-

alpském koridoru ještě daleko. V současnosti je management koridoru jen prodlouženou rukou 

Německé dráhy. „Mezinárodní provoz začíná, když národní provozovatelé uvažují 

mezinárodně“ potvrdil.  Myslet mezinárodně teprve při havárii je neúčelné, protože zúčastnění 
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nedisponují potřebnou rutinou.  „Pokud mezinárodně uvažují v každodenní praxi, potom to 

dělají také v případech havárií“.    

USA 

DIGITÁLNÍ INOVACE PRO NÁMOŘNÍ ŘETĚZCE PO EVROPSKÉM VZORU  

Americká banka „Inter-American Development Bank“ zveřejnila studii o digitální inovaci 

v námořních dodavatelských řetězcích, založenou na zkušenostech ze severozápadní Evropy. 

Studie rozebírá 15 případů z této části Evropy, kdy byly vyvinuty digitální inovace ke zlepšení 

propojitelnosti a viditelnosti, jež mají vést k celkovému zlepšení   výkonnosti v námořních 

dodavatelských řetězcích. Řešení, navržená ve studii jsou zaměřena na doklady o zboží nebo 

na finanční toky v řetězcích.   

                     

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

PŘÍSTAV DUISBURG  PŘEDSTAVUJE  PĚT  PRVNÍCH  START-UPS 

Nacházejí se   v pátém poschodí bývalého mlýna ve vnitřním přístavu. Společně s partnery 

založil přístav Duisburg tento inkubátor na znamení inovací. Mají se tím podporovat a koučovat 

mladí zakladatelé firem především z oblasti IT.  

Pět nových logistických týmů Aindrex Ruhr, Cargo-Bay, Depot City, Freight pilot a Shippion 

pracuje od března v rámci programu Start-up.  Nyní mají skoro rok času na to, aby své ideje  

vyvinuli do tržně zajímavých produktů.  Podle vedení přístavu „ne všem se to třeba podaří. Ale 

to není tak důležité.  Očekáváme vůli k nasazení a orientaci na úspěch. Naše podpora se 

orientuje podle principu výkonu. Nestačí jen mít dobré nápady, musí se také pracovat na jejich 

realizaci“.  V zakladatelském centru se mají přednostně zpracovávat témata, která by 

„exkluzivním partnerům“ přinesla užitek.  

Aindex  Ruhr pracuje na moderním stroji vytváření standardů.  Na základě udání indexu 

atraktivity by mělo docházet k nacházení perfektního bydlení a nejlepších logistických realit. 

Přitom zákazník si může určit své priority. Zakladatelé Aindexu již získali první ceny. Jsou 

vítězi ceny „Nextlevelruhr-Hackathon“ od nadace RAD.  

Cargo-Bay zlepšuje distribuci zboží z průmyslu, obchodních a logistických podniků   a dodává 

inovované informační, organizační a kontrolní možnosti. Přes svoji platformu podnik nabízí 

více než 1.000 ověřených spedic v různých regionech. Takto se nechají ceny frachtu od různých 

poskytovatelů pohodlně ověřovat a srovnávat. Podnik ještě potřebuje investory, aby mohl dále 

růst.  

Depot City nabízí program, se kterým jsou skladové plochy a spokojené skladování tak 

jednoduché jako knihování hotelového pokoje. Může se dobře hodit podnikům z e-Commerce,  

kterým se vlastní sklad nevyplatí.  Podle toho již je k dispozici    zákazníkům 17 skladových 

stanovišť. 

Freightpilot zachovává přes vlastní vyvinutou softwarovou platformu plánování spedičních 

oběhů v cloudu. Podniky, které v současnosti pracují s vlastním, drahým nebo neefektivním 

plánováním oběhů se ho mohou nákladově výhodně zbavit   za měsíční poplatek.  Tak například 

dva podniky, které zásobují stejného zákazníka, si mohou jízdy rozdělit. Snižují se tak dopravní 

náklady a počty jízd nákladních aut. Jenom v Duisburgu    je takto možno ušetřit za rok kolem 

500.000 kilometrů s nákladem.  

Shippion dělá letecké a námořní sazby průhlednějšími.  Automatizuje a zjednodušuje 

kalkulační proces. Na trhu již je 350 registrovaných uživatelů.   

 

TAKÉ Z CIZINY:    
Ve velkém obchodě v sobotu říká pán prodavačce: „Dovolte, abych vás trošku objal…“ – „Ale 

proč, prosím vás?“  „Ztratil jsem tu manželku. Uvidíte, jak hned přiběhne.“ 
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