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AZERBEJDŽAN 

LETECKÁ SWW SPOJUJE BAKU A LIEGE 

Společnost Silk Way West Airlines začala provozovat dvakrát v týdnu spojení mezi Baku a 

Liege v Belgii. Prezident aerolinek Wolfgang Meier to komentoval takto: „Snahou je dále 

rozšiřovat naši evropskou síť dodáním více destinací a udržováním hustého letového řádu, 

abychom našim zákazníkům mohli nabídnout nejvyšší pružnost. Dopravce provozuje síť via 

Baku do 45 destinací v Číně, Střední Asii, Středním východě, Evropě, Africe a Severní 

Americe. Aerolinkám SWW bylo právě dodáno první ze dvou nákladních letadel B747-400 

k jejich dosavadním 10 strojům. Dlouho očekávaná letadla dále podpoří růst sítě.    

 

BANGLADEŠ 

NÁKLADNÍ CHARTEROVÝ LET S ODĚVY TÝDNĚ DO NEW YORKU 

Speditér specializovaný na módní textil Expo Freight Logistics (EFL) podepsal charterový 

kontrakt s Qatar Airways na týdenní let s nákladním B777 z Dhaky do New Yorku. Přepravou 

100 tun na let sportovního oblečení, prádla, svatebních šatů, pracovních oděvů, plavek a 

dětského oblečení začal servis 13. května a bude pokračovat 12 měsíců.  Podle Bangladešské 

kanceláře na podporu exportu země vydělala 28 miliard USD v 2017 na hotovém textilu, což 

bylo 81,2 jejího exportu. „Bangladeš je velmi atraktivním výrobním trhem pro obchodníky a 

rozvoj lepších a rychlejších řešení dodávek dále posílí reputaci země v regionu“ řekl zakladatel 

a šéf spedice EFL Hanif Yusoof.  

BELGIE 

P&O FERRIES  ZVÝŠÍ KAPACITU V RELACI  ZEEBRUGGE – TEESPORT O 25% 

Zvýšení se očekává příští měsíc a vytvoří cestu do Skotska přes severovýchodní britský přístav. 

Integrovaná trajektová a logistická společnost přepravuje za rok více než 100.000 ložných 

jednotek do Teesportu  z kontinentálního hubu v Zeebrugge. 12 obratů týdně zajišťují lodě Bore 

Song (25.000 tun) a Mistral (10.000tun).   Zákazníci budou profitovat z plánu P&O Ferries 

zvýšit kapacitu svých lodí v kombinaci s novou drážní službou PD Ports do Mossendu ve 

Skotsku.  Jízdní řád obou služeb bude plně integrován takže zboží bude moci být dodáváno 

s nejmenším zpožděním. Janette Bellová, ředitelka P.O. Ferries, řekla: „Nejspolehlivější cesta 

pro exportéry do a ze Skotska je dopravovat zboží přes Teesport. 15 hodin námořní cesty je 

nákladově efektivnější než severnější trasy a integrováním našich jízdních řádů s novou drážní 

službou můžeme zákazníkům garantovat bezkonkurenční službu do a ze severní Británie“.  

 

DÁNSKO 

MAERSK LINE SKONČÍ IRÁNSKOU RELACI 

Světově největší kontejnerové rejdařství Maersk Line se s ohledem na sankce USA stáhne 

z Iránu. „Maersk  Line bude toto US – nařízení dodržovat, ještě se rozhoduje o časovém plánu“ 

sdělil podnik koncem minulého týdne tiskovým agenturám. Maersk je také silně aktivní ve 

Spojených Státech a musel by počítat s odvetnými opatřeními, kdyby s iránskou relací 

pokračoval. V Iránu má Maersk 12 zaměstnanců. Rejdařství zde neprovozuje vlastní lodě, ale 

najaté ze Spojených Arabských Emirátů.  
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LETECKÁ EMIRATES ZVÝŠILA  TRŽBY O 17 PROCENT 

V Dubaji sídlící letecká společnost Emirates přepravila v obchodním   roce 2017/18   více než 

2,6 milionu tun zboží, což je o 1,8 procenta více ve srovnání s předchozím rokem. Emirates 

Sky Cargo utržila   2,8 miliardy eur, což je o 17 procent více než v roce předchozím. Tím 

tvoří příjmy   složky leteckého zboží kolem   14 procent celkových tržeb letecké společnosti.  

 

NĚMECKO 

PREZIDENTEM SPEDIČNÍHO SVAZU DSLV MÁ BÝT AXEL PLASS 

Speditér Axel Plass, ředitel a společník hamburské spedice Konrad Zippel se má stát novým 

prezidentem Německého spedičního a logistického svazu DSLV.  52letý člen prezidia a 

předseda odborného výboru pro železniční dopravu bude kandidovat v polovině září u 

příležitosti spedičního dne. Bylo to sděleno na závěr zasedání rozšířeného prezidia Svazu 

v minulých dnech. A. Plass bude následníkem Mathiase Krageho, který stál v čele DSLV po 

osm let.  Nyní byl zvolen předsedou Společenstva hamburských speditérů.  Zůstává i nadále  

mluvčím výboru německých námořních speditérů KDS.  DSLV má v plánu nově strukturovat 

svá vedoucí grémia. Do podzimu se má m.j. rozhodnout, zda se prezidium zmenší. Významnější 

roli by měli sehrávat předsedové odborných výborů.  Axel Plass ještě před politickou změnu 

uprchl z tehdejší NDR a dělal kariéru v Hamburku.  

PRVNÍ ZÁKAZY JÍZD DIESELŮ V HAMBURKU OD 31. KVĚTNA 

Jde o celostátně první případ těchto zákazů kvůli špatnému ovzduší. Má jít o dva uliční úseky 

v městské části Altona Nord. Zákaz se týká všech dieselových vozidel, pokud nesplňují emisní 

normu Euro-6. Objezdové a zákazové označníky jsou již instalovány. Termín vstupu v platnost 

se opozdil. Podle Spolkového úřadu silniční dopravy (KBA) bylo v Hamburku k počátku roku 

registrováno 294.406 osobních aut s naftovým pohonem.  Z toho 96.356 splňuje nejčistší 

emisní normu Euro-6. Zákaz se má týkat 680 m dlouhého úseku na Max-Brauer-Alee a 1,6 km 

dlouhého úseku Stresemannstrasse. V druhém případě se zákaz týká starších nákladních 

dieselů, nikoliv osobních aut. Vyňaty jsou rovněž sanitky, odvoz odpadu, dodávky a taxíky.   

JEN ČTVRTINA PODNIKŮ JE PŘIPRAVENA NA OCHRANU ÚDAJŮ 

Týká se to rovněž dopravních a logistických podniků. Shledal to dotazník digitálního svazu 

Bitkom mezi více než 500 firmami. Dvouletá přechodová lhůta pro zavedení příslušného 

předpisu skončila 25. května. Potom musí všechny podniky a také svazy přizpůsobit své 

internetové stránky nebo smlouvy novým pravidlům. Podle Bitkomu každý třetí podnik (32 %) 

bude nová pravidla uplatňovat, stejně tolik alespoň částečně.  Zcela na začátku se nachází 4 

procenta podniků.   2 procenta uvedla, že zatím nepodnikla žádný krok. „V minulosti se málo 

podniků   o ochranu dat staralo a jsou nyní v nevýhodě“ řekl šéf Bitkomu A, Berg. Povinnosti 

mají také dohlížecí orgány. Avšak při aplikaci základního předpisu o ochraně dat nebyla dosud 

dodnes od nich prakticky žádná pomoc.   

U HAPAG-LLOYDA HROZÍ RUŠENÍ PRACOVNÍCH MÍST 

Hamburská centrála koncernu Hapag-Lloyd bude po převzetí rejdařství CSAV a UASC  

přizpůsobovat strukturu výrazně narostlého podniku. Podnik plánuje pod názvem Headqarter  

Improvement program na zvýšení efektivnosti. Spadá sem i značné rušení pracovních míst. 

Podle tamního tisku má jít o jejich trojmístný počet. Dánský internetový zpravodaj „Shipping 

Watch“zveřejnil pověst, že k dispozici má být každé páté  pracovní místo. Mluvčí podniku Nils 

Haupt sdělil: „Nyní bude vše projednáno s podnikovou odborovou radou“. V centrále má 

pracovat kolem 1200 osob. Celosvětově má Hapag-Lloyd 12.500 zaměstnanců.  

 

RAKOUSKO 

DHL  A  RAIL CARGO GROUP  VYVÍJEJÍ SPOJENÍ ČÍNA - RAKOUSKO 

Společnosti DHL Global Forwarding a Rail Cargo Group (RCG), nákladní divize Rakouských 

státní drah vyvíjejí intermodální drážní síť mezi Rakouskem a Čínou. Na konci dubna rakouský 
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prezident Alexander van der Bellen, čínská delegace a zástupci DHL a RCG uvítali první přímý 

vlak z nádraží Quibaijiang  v Chengdu na vídeňské Jižní nákladové centrum.  9.800 km dlouhá 

cesta spojila obě města za 15 dní přes Kazachstán, Rusko, Ukrajinu a Slovensko.  

Člen představenstva RCG Thomas Kargl k tomu sdělil: „Toto přímé spojení nabízí rychlou, 

efektivní a udržitelnou multimodální kapacitu, podporující sektory s vysokým růstem, což 

přinese velký prospěch oběma zemím a kontinentům. Čínský trh představuje pro Evropu 

enormní růstový potenciál   a touto tratí hodláme podporovat obchodní objemy, které loni šly 

nahoru skoro o 16 procent – a v dohledné době nenaznačují pokles.“ 

 

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

Z JEDNÁNÍ  INSTITUTU CLA A NEPŘÍMÝCH DANÍ  CLECAT S PRACOVNÍ 

SKUPINOU BREXIT CLECAT  

Jednání pracovních  složek CLECAT – Evropského svazu spedice  (SSL je členem) proběhla 

v Bruselu koncem května. Uvádíme pro informaci přehled projednávaných témat 

1. Zahájení a přijetí programů 

2. Připomínky členů  

3. Příprava zasedání s HMRC (Britské clo)  

    a) Krátký úvod ke stavu hry od BIFA a CLECAT   

        Představení pracovního týmu HRMC 

        Clo Spojeného Království, VAT  

    b)  Určení specifických bodů k diskusi 

4. Kulatý stůl s clem UK (HMRC) – část 1 – Strategie a politika 

    a) Úvod – b) Výstup z EU c) Budoucí   uspořádání   d) VAT-Daň z přidané hodnoty  

    e) Příklady 

5. Kulatý stůl se clem UK – část 2: Provoz a připravenost 

a) Úvod – b) Návrhy na Ro-Ro – c) Celmí kapacity a obchodní připravenost 

6.-Zhodnocení setkání s HMRC 

7. Stav právních a státních formalit  

     a) návrhy tech. dodatků – Změny k návrhům členských států – b) Zavádění UCC a posouzení    

      povolení -  c) Záruky (nové legislativní návrhy čl. 84) – uvolnění záruk  d) REX a další  

      osvědčení původu e) Tranzitní část 18 (Poslední zpráva CLECAT), f) Formality exportu a  

      importu) g) Celní zjednodušení (Všeobecné náměty, Zjednodušené deklarace, Záznamy do   

      deklaračních záznamů, centralizované clení ) 

8.  Stav IT a návrhy dodatků 

9. Různé  

      a) Oficiální kontrolní předpisy (veterinární a fytosanitární), b) Iniciatva GŘ Doprava EU     

      Společné námořní okno a Elektronické dopravní doklady c) Speditérské fórum CLECAT  

      2018 (návrh programu).  

 

TAKÉ Z CIZINY: 
Hotelový host žádá noční službu na recepci: „Můžete mě vzbudit v šest hodin – odcházím na 

vlak.“  - „Jistě pane, stačí, když zazvoníte!“ 
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