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                                                                      ČÍNA 

ALIBABA INVESTUJE V ŘÁDU MILIARD DO EXPRESNÍ ZTO 

Onlinový obr Alibaba  a jeho logistická dcera Cainiao  chtějí získat kolem 10 procent podílu na 

expresní službě ZTO. Uvedené tři podniky nyní informují o  dosažené dohodě. Transakce bude 

zřejmě zakončena v červnu. ZTO patří v Číně k vedoucím poskytovatelům služeb v balíkovém 

obchodě, jenž se nachází ve velkém boomu. Velká část činnosti ZTO se týká internetových 

gigantů. Proto vstup Alibaby nepřekvapuje.    Cainiao  a ZTO nyní spolupráci prohloubí. 

Cainiao dodává do 1.500 okresů  Číny týž a příští den. Jeho síť zahrnuje 100 největších měst a 

cca 1.800 univerzitních kampusů. 

DÁNSKO 

ANCOTRANS ROZŠIŘUJE TRUCKING KONTEJNERŮ 

Dánská dopravní firma Anders Nielsen &Co (Ancotrans) a Era Transport provádějí činnosti na 

úseku přepravy kontejnerů od 1. června společně. Ancotrans převezme do budoucna 

podnikatelské vedení spolupráce.. Vozový park sestává ze 700 nákladních aut a 1.700 

kontejnerových šasí. Tato doprava se do roku 2016 díky procesu reorganizace a změn 

vlastnictví dobře prosadila. S vozovým parkem Era a dopravním know-how může  Ancotrans 

své služby na úseku přepravy kontejnerů  dále rozvíjet. Kontejnery přepravuje po silnici 

národně i mezinárodně.   

 HOLANDSKO  

RYCHLE ROSTOUCÍ CENY V SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVĚ 

Podle posledního čtvrtletního vydání Monitoru dopravního trhu, publikovaném v rámci 

Capgemini a Transporeon, provozní náklady evropských silničních dopravců se mají v roce 

2018 dále zvyšovat  s ohledem na rostoucí ceny pohonných hmot a pokračující  nedostatek  

nákladních řidičů.  Studie uvádí, že dopravní náklady za první čtvrtletí  2018 představují nárůst 

větší než 7 procent ve srovnání s prvním čtvrtletím 2017. Dále cenový index pro první čtvrtletí  

2018 se zvýšil o 7,1 % ve srovnáním s prvním čtvrtletím loňského roku.  Manažer 

dodavatelských řetězců u Capgemini Lars Vitters uvedl, že zde je přímá korelace se 

zdražováním paliva a nedostatkem řidičů v celé Evropě. Navíc očekávaná zvýšení mezd řidičů, 

jež se v současnosti v Evropě projednávají, mohou vést k dalším zvýšením nákladů v dopravě 

po celé Evropě.   

NÁMOŘNÍ ZBOŽOVÉ SAZBY A CENY NAFTY 

S letní špičkovou sezonou pře námi se zdají být  námořní zbožové sazby na stabilní úrovni 

zatímco disponibilita  slots (možností ložení) se jeví   jako dostatečná. Nicméně starost se týká 

růstu cen lodního paliva.  Počátkem května tato cena dosáhla nejvyšší úrovně za poslední tři 

roky.  Sankce USA proti Iránu a nízká těžba ve Venezuele  byly identifikovány jako hlavní 

faktory,  vedoucím až k obavám z palivových výpadků. Za poslední rok se cena lodního paliva 

zvýšila téměř o 20 procent. Rusko a Saudská Arábie informovaly, že hodlají postupně zvyšovat 

těžbu. Následně po této zprávě z Ruska 25.května ceny ropy se začaly snižovat. Přes následující 

víkend cena nafty klesla ze 79,5 na 75,3 USD za barel ropy ze Severního moře.  

 

NĚMECKO 

MEZI OCHRANOU A KONTROLOU – OECD  JEDNALA V LIPSKU 

Nehody s mrtvými, škody na vozidlech a na infrastruktuře, často dlouhé výpadky 

zaměstnanců se zraněními – všemu tomu se nenechá zela  zabránit a zůstává to  stále vysoce 
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politickým tématem, když jde o dopravní bezpečnost. Není divu, že mezinárodní dopravní 

fórum OECF na svém výročním zasedání v Lipsku jednalo o bezpečnostních koncepcích a 

výměně zkušeností na celosvětové úrovni.  

Mnohé asijské země od Číny po Singapur jakož i Austrálie instalovaly v mezičase kamerové 

systémy, které dokonce umožňují rozeznání tváří řidičů. „Přináší to hodně možností, od 

jednoduchých zjištění, kolik je osob ve vozidle až po cílenou zábranu  před teroristickými  

útoky“ řekl na setkání  M.Cheah, viceprezident NEC ze Singapuru.     

 

RAKOUSKO 

DRŽITELÉ VAGONů A DRÁHY SE HLÁSÍ K DIGITÁLNÍ KOOPERACI 

Evropští držitelé nákladních vagonů a rakouský logistický koncern Rail Cargo Group (RCG) 

hodlají zintenzivnit výměnu dat tak, aby digitalizací napomohli zvýšení výkonů.  Nejvyšší 

představitelé obou organizací to uvedli koncem května na symposiu ve Vídni. H. Fischer z Unie 

držitelů vozů UIP řekl, že mezi organizátory a poskytovateli služeb v dopravních řetězcích  jsou  

nadále obavy o ztrátu konkurenčních předností, vztahů se zákazníky a obchodních tajemství. 

Avšak připravenost dát data k dispozici  je  nezbytná, aby se v železniční dopravě dobrala 

digitalizace k úspěchu. Šéf  RCG dr Bieker  počítá s tím, že spediční podniky ztratí na významu 

„jako cestovní kanceláře pro fracht“ stejně jako ztrácejí význam poskytovatelé služeb, 

specializovaní na turistiku a obchodní cesty. Zejména v dopravě hromadného zboží počítá 

s tím, že se  tato doprava v dohledné době  bude rozvíjet přes internetové portály. Tlak na dráhy 

zvenčí bude natolik silný, že digitální spolupráce mezi drahami a jejich partnery bude 

zaznamenávat rychlejší pokrok.  

ŠPANĚLSKO 

PŘÍSTAV BARCELONA A RŮST  DRÁŽNÍHO ZBOŽÍ 

Barcelonský přístav zaznamenal v roce 2017 největší nárůst, jenž může být připsán 

konkurenční výhodě drážního spojení s Francií, jaké ostatní přístavy ve Španělsku nemají.  

Objem drážního zboží, překládaného přístavem měl v roce 2017 hodnotu 243.800 TEU 

(kontejnerů), což bylo více proti předchozímu roku o 8 procent.  Přeprava kontejnerů dosáhla 

2,98 milionů TEU, což je  zvýšení o 32 procent proti předchozímu roku.  Přístav je spojen 

s Francií tratí o evropském rozchodu, umožňující provoz vlaků o délce 750 metrů.    Přístav 

Barcelona je významnou cestou  pro automobilový průmysl v katalánském regionu. I když roste 

podobným tempem jako ostatní středomořské přístavy, předpokládá se, že letos dojde 

k oslabení činností.  

  ŠVÝCARSKO  

POŠTA KUPUJE BÄCHLE LOGISTICS 
Spedition  Bächle, sídlící ve Villingen – Schwenningen, má nového majitele. Rodinný podnik, 

který nedávno změnil název  na Bächle – Logistics  koupila k 1. květnu švýcarská pošta.  Ta 

informuje, že přebírá stovku zaměstnanců, kteří budou ve Villingen dále zaměstnáni.  Bächle 

je partnerem kooperace kusových zásilek Systém Alliance a provozuje nákladní autopark o 45 

vlastních vozidlech, nasazovaných v tuzemské dopravě.    

 

                                                               VELKÁ BRITÁNIE 

DODAVATEL MLÉKA  KUPUJE 200 ELEKTRICKÝCH DODÁVEK 

Britský dodavatel mléka Milk & More je kupuje  od dceřiného podniku Německé pošty 

Streetscooter. Firma, která patří do lucemburské skupiny podniků Theo Müller, hodlá provádět 

dodávky mléka a dalšího čerstvého zboží  tiše a přátelsky životnímu prostředí. Milk & More 

dodává zpravidla večer a nebo v časných ranních hodinách. V tomto případě se jedná o vozidla 

modelu Work L Box se skříňovou nástavbou, obdobnou  jako u vozidel poštovních.  Ložný 

prostor obnáší 8 kub. metrů. Po elektrických vozidlech Německé pošty je značná poptávka i 

mimo poštovní sektor  a proto by se  měla jejich výroba zdvojnásobit na 20.000 vozidel za rok. 
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Druhé místo výroby se otevírá koncem května v Düren v Severním Porýní – Vestfálsku vedle 

současného v Aachen. Další zvýšení kapacity se má řešit zavedením druhých a třetích směn.  

 

VIETNAM 

DODÁVKOVÁ SLUŽBA DHL TÝŽ DEN  DO HO-ČI-MIN CITY A HANOJE 

Divize  DHL Parcel and e-Commerce rozšiřuje dodávkovou balíkovou  službu týž den do obou 

vietnamských měst Ho-Či-Min City a Hanoje a umožňuje tak domácím obchodníkům  nabízet 

zákazníkům dodání týž den přes digitální platformu DHL.  Dodací služba podniku je 

podporována parkem dodávkových aut , cyklistických kurýrů a pravidelnými spojeními 

vzduchem a po silnicích  mezi huby. „Vietnam zůstává pro nás velice zajímavým trhem 

s ohromným potenciálem“ řekl Charles Brewer, šéf e-Commerce u DHL.  Předpovědi uvádějí, 

že Ho-Či-Min City se stane do roku 2021 druhou nejrychleji rostoucí ekonomikou Asie 

s ročním hospodářským růstem kolem 8 procent. Brewer: „Očekává se, že 30 procent 

obyvatelstva Vietnamu bude do roku 2020 nakupovat online a poptávka po dodávkách cestou  

e-obchodu jenom poroste“.  

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

IRÁN JE PODLE IRU ŠAMPIONEM DOPRAVNÍHO POKROKU 

Nedávná zasedání na vysoké úrovni  a koordinační úsilí iránského dopravního svazu ICCIMA  

se zejména týkají role Iránu jako regionálního tranzitního centra, usnadňujícího obchod mezi 

Asií a Evropou. IRU dává této iniciativě plnou podporu a blahopřeje Iránu  k jeho zavedení 

digitálního karnetu TIR, což zahrnuje  v rámci globálního tranzitního systému otevření sedmi 

nových celních kanceláří. Na setkáních v Teheranu IRU, ICCIMA a  příslušné iránské úřady 

hodnotili poslední vývoj v organizaci operací TIR   s Pakistánem, Indií a Qatarem.     

Autodopravci ze Slovinska a z Iránu, kteří se účastnili jednání, rovněž diskutovali intermodální 

operace TIR, zejména úspěšné intermodální opertace TIR  ze Slovinska do Iránu v roce 2018, 

zahrnující silniční, železniční a námořní dopravu.  

Obě strany identifikovaly identifikovaly a souhlasily s podporou těchto dopravních operací i 

nadále, přičemž společná práce je zásadní  pro řešení existujících i potenciálních výzev. 

Irán informoval setkání účastníků, že  zástupci obchodu a dopravy Jižní Afriky  navštívili tuto 

zemi, aby se o TIR více dozvěděli.  Fungujíc jako model Iránci dali Jihoafričanům  podrobné 

informace o tom, jak může veřejný a soukromý sektor spolupracovat k optimalizaci TIR.  

Iránské  úřady také vyjádřily svou ochotu vítat delegace z jiných zemí , pro které je TIR nóvum 

a mají zájem  se do sítě TIR zapojit. 

Irán také žádal větší mezinárodní koordinaci   pokud jde o elektronický CMR  a intermodální 

pilotní transporty ve snaze dále pokročit v digitální logistice.  

Nově otevřené hraniční body pro služby TIR zahrnují: přístavy Bandar Abbas, Chabahar, 

Lengeh, Dayyer (blízko ke Qataru), Mirjaveh (hranice s Pakistánem), Milak (hranice 

s Afghanistanem), a Razi (drážní hranice s Tureckem).          

 

TAKÉ Z CIZINY:  

Lékař pacientovi: „Pijete?“ – „Velmi rád, pane doktore!“ – „A copak?“ – „Záleží co máte!“ 

„Nechtěl jsem říct, že tady“ – „Aha – dobrá; kam tedy půjdeme?“  
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