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                                                                    BELGIE  

LETOŠNÍ SPEDITÉRSKÉ FÓRUM CLECATU BUDE V BRUSELU 15.LISTOPADU 

CLECAT – Asociace evropských spedičních svazů – pořádá letošní Freight Forwarders Forum  

15. listopadu v sídle Světové celní organizace WCO v Bruselu.  Akce má titul „Cla, obchod a 

dovednosti“ (Customs, Trade and Skills). -    Pojetí cel a obchodu, jak jsme je znávali 

v minulých dekádách, se drasticky mění.   Po mnoho let měly úspěch iniciativy, směrované  

k omezování celních bariér a  snižování celní poplatků  ve světě. Dnes narůstající politická a 

sociální témata ve světě jdou proti tomuto předchozímu úsilí. Obchodní konflikty, Brexit,  

daňové úniky, imigrace, terorismus  a hrozby vůči spotřebitelům a životnímu prostředí – to vše 

jsou skutečnosti,  kterým musí Evropská unie čelit. Nalézání rovnováhy mezi ochranou 

společnosti a usnadňováním obchodu   se stává stále obtížnějším. – Dopolední část fóra bude 

věnována výzvám, který čelí veřejný a soukromý sektor při získávání a výchově nových 

pracovníků. V odpolední části bude věnován prostor m.j. širšímu pohledu na to, jak politika a 

populismus ovlivňují obchod a clo; budou se diskutovat témata jako obchodní války, Brexit, 

kontroly exportu a sankce. Pozornost bude také věnována informačnímu systému EU   

předběžných informací o cargu, novým kontrolním systémům veterinárních a fytosanitárních 

inspekcí a narůstajícím výzvám kolem majetkových práv.  Třeba počítat s výměnou pohledů na 

elektronický obchod, který v posledních letech velmi narůstá a stává se integrální součástí  

obchodu a logistiky.  Zakrátko bude k dispozici více informací na webové stránce konference 

Clecat, nyní je podstatné zaregistrovat si její datum!    

 

NĚMECKO 

POKRAČUJE VÝPRODEJ NÁMOŘNÍ FLOTILY 

Německá obchodní flotila se nadále zmenšuje. V letošním prvním pololetí prodali němečtí 

rejdaři 133 lodí. Mezi nimi bylo 72 kontejnerových nosičů, 27 bulkerů, 15 víceúčelových lodí, 

13 tankerů a 6 jiných plavidel. Pokračoval tedy loňský výprodejový kurs.  V roce 2017 se 

vyprodalo 300 jednotek – jako nikdy předtím během jediného roku. Německá obchodní flotila, 

která v roce 2015 dosáhla špičky počtem 3.784 lodí, se zmenšila ku konci loňského na 2343 

jednotek. V současnosti je stav  2227 plavidel. Z tohoto důvodu rostou obavy, že se HSH 

Nordbank může oddělit od dalších stovek jednotek, což vede v branži k poplašné náladě. 

Prezident Svazu německých rejdařů řekl: Očekáváme, jenom v souvislosti se změnou majitelů 

u HSH Nordbank   se může prodat dalších 400 lodí. Když tyto lodě půjdou do ciziny, znamená 

to významnou škodu pro námořní stanoviště Německa.  Alexander Geisler, předseda lodních 

makléřů v Hamburku, řekl: Z našeho pohledu by stálo přinejmenším za zvážení pokusit se  

ovlivnit vývoj ve vlastní odpovědnosti – také v zájmu námořního sektoru a co nejnižšího 

dopadu na podniky. Na straně kupujících jsou hlavně rejdaři z jiných zemí, zejména z Řecka. 

Ceny byly  50 až 70 procent pod pořizovací hodnotou.    

NOVÉ SLUŽBY PROJEKTOVÉ A TĚŽKÉ DOPRAVY NA LABI 

S okamžitou platností by bylo možno tyto služby na Labi provozovat v rámci nového  

linkového servisu. K tomu společnosti Deutsche Binnerederei (DBR) a Sächsischen  

Binenhäfen (SBO) založily „Elbe Project Cargo Line (EPCL)“. Cílem projektu  je garantovat 

zákazníkům celoroční spolehlivé spojení mezi šesti přístavy SBO  v Německu a v ČR 

(Drážďany, Torpau, Riesa, Dessau-Rosszau, Děčín a Lovosice)  a námořními přístavy na 

severním a Baltickém moři. Mluvčí DBR David Schütz řekl: „v přístavech jsme umístili 
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zařízení, s jejichž pomocí lze dopravovat zásilky při hloubce vody 1,2 metru. Ložný prostor 

obnáší 55x6,35 m. Nynější stav vody je 80 cm, což žádnou dopravu neumožňuje“.  Celková 

koncepce Labe byla přijata počátkem roku 2017 a je výsledkem víceletého konzultačního 

procesu mezi federální vládou, příslušnými zemskými vládami a ekologickými svazy. Třeba 

dodat, že byla také ustavena parlamentní skupina Vnitrozemská plavba na její podporu, členy 

jsou poslanci  šesti frakcí Spolkového sněmu.  

UDĚLENY CENY MLADÝM SPEDITÉRŮM 

V soutěži, pořádané tradičně Německým svazem spedice a logistiky (DLV) zvítězili tři mladí 

účastníci v závěrečné soutěži finálové šestice.   Jsou jimi Marc Bennhardt, Veronika Hüffner a 

Marc Link.  Odborně je vychovali firmy Kühne + Nagel v Haigeru, Fridrich Zufall ve Fuldě a 

Spedition Hannauer v Reutlingenu.  V posledním kole bylo třeba řešit náročné příklady 

z mezinárodní dopravy včetně volby dopravy, clení, dokumentace a skladování.  Vítězové 

budou zastupovat SRN v mezinárodní soutěži spedičního dorostu, organizované FIATA. 
 

RAKOUSKO 

OBAVY Z HOSPODÁŘSKÝCH  ŠKOD V DŮSLEDKU KONTROL NA BRENNERU 

Možné dlouhodobé hraniční kontroly na Brenneru mohou podle rakouského ministra dopravy 

Norberta Hofera vyvolat značné hospodářské škody. „Byla by to nepochybně katastrofa“  řekl 

v minulém týdnu před novináři ve Vídni.  Za každý objezd před Švýcarsko by museli 

autodopravci platit za vozidlo o cca 100 euro více na mýtném.  Po kompromisu mezi stranami 

CDU a CSU ve vnitroněmeckém azylovém střetu nevyloučila rakouská vláda vlastní národní 

opatření na státních hranicích.  Spolkový kancléř Sebastian Kurz několikrát potvrdil, že hraniční 

kontroly na italsko-rakouském hraničním pasu Brenner jsou zatím před debatním 

projednáváním.  CDU a CSU by chtěly zřizovat tranzitní centra při německo-rakouských 

hranicích pro utečence, registrované v jiných zemích EU. Také souhlas dalších zemí je nejistý. 

Hofer potvrdil, že je třeba vyčkat, jak se Německo skutečně rozhodne. Sám je optimistou, že se 

nalezne řešení.  

ŠVÝCARSKO 

ŽENEVA 18. a 19. ZÁŘÍ : IATA DIGITAL CARGO CONFERENCE 

Konference má poskytnout platformu profesionálům z leteckého sektoru ohledně digitálního 

carga pokud jde o vzájemné vztahy, o poslední vývoj v této věci ve světě v předpisech, 

standardech, obchodních procesech a  v technologii. Přístup bude interaktivní - zaměřený na 

debaty s experty, otevřený novým výzvám a novým ideám.   

 

                                                               VELKÁ BRITÁNIE 

ANGLICKÁ MĚSTA DOSTÁVAJÍ AUTODOPRAVU POD TLAK  

A myslí to vážně  s přísnějšími opatřeními k udržování kvality ovzduší. Pro nákladní auta, která 

nesplňují emisní Euro-standard VI, bude na ostrově hodně těsno.   Hlavní město Londýn 

oznámilo již před nějakou dobou striktnější režim.  Nyní se připojuje řada dalších měst. Kromě 

jiných přicházejí návrhy z Birminghamu, Leedsu a Southamptonu. Od října 2020 budou na 

území velkého Londýna v platnosti vysoké poplatky 100 liber za den pro subjekty, které 

současné emisní normy nesplní.  Starší nákladní auta, která nebudou odpovídat ani Euro-

standardu  IV, budou zpoplatněna částkou 300 liber.  Dotyčné citlivé plochy se budou 

rozšiřovat.  Také tři další zmíněná města nastavují laťku na Euro-VI.  Kdo ji nesplní, bude 

muset platit v Birminghamu a v Southamptonu 100 liber za den. O poplatcích také někde 

probíhají ještě konzultace. V Leedsu došlo k dotazování také postižených subjektů; vedlo to ke 

snížení na 50 liber. V sektoru panuje kolem plánovaného zostřování silné vzrušení. 

Rozčarováním je, že politika nebere ohled na skutečnou situaci v branži.  Řekl to Duncan 

Buchnan, který odpovídá za strategické záležitosti v Asociaci svazů silniční dopravy RHA. 
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Lhůty jsou tak krátké, že přizpůsobení je takřka nemožné.  Ovšem přezbrojení starých vozidel 

je prakticky nemožné, aby se dostala na úroveň Euro-VI.  

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

SRN A LETECKÉ ZBOŽÍ: VÍCE DIGITALIZACE, MÉNĚ REGULACE 

 Aerolinky, odbavovací služby, letiště a speditéři – díky boomu v elektronickém obchodě mají 

všichni tito aktéři na poli letecké dopravy zboží co dělat. Avšak tento vysoký let bude ohrožen, 

pokud se nestane nic, aby se procesy v tomto sektoru realizovaly efektivněji.  Toto bylo zřejmé 

na společných oborových rozhovorech v SRN koncem června mezi zainteresovanými svazy 

dopravců, letišť a speditérů.  

Svazy spatřují zejména čtyři tematické oblasti, které vyžadují další jednání: jde o zvyšování 

kapacity letového prostoru, výstavbu letištních infrastruktur, optimalizaci služeb ve vzduchu a 

na zemi a zejména digitalizaci služeb v rámci logistických řetězců.  Tato poslední oblast byla 

těžištěm letošních rozhovorů. Zvláště vztahy k úřadům, jako k celním orgánům nebo ke 

kontrole letecké bezpečnosti, se musí organizovat efektivněji.  K tomu sekretář Svazu letecké 

bezpečnosti M. Hoppe: „Pokud nebudeme tuto vztahovou problematiku řešit, přestěhuje se e-

obchod někam jinam“. 

V přednesených příspěvcích byl zřejmý problém s chybějícím datovým propojením a 

přeregulací v SRN.  Zástupce BMW řekl: „Právo jako takové problémem není, ale správní 

ccsta“. V Německu je prý toho přeregulováno mnoho.    

Aby svou tézi podpořili, uvedli zástupci odesilatelů dva příklady: tak celosvětově je 60 druhů  

značení nebezpečného zboží. Z jejich hlediska až příliš mnoho. „A při značení šesté třídy 

jedovatých látek nebezpečného zboží je ještě navíc spor, zda uváděná mrtvá hlava se smí 

usmívat“. Druhý příklad: podle zákona o letecké bezpečnosti se musejí například všichni řidiči  

nákladních aut  vykazovat potvrzením o spolehlivosti a toto je skoro v každé spolkové zemi  

jiné. Převezme-li naproti tomu dopravce z Čech - asi 50 km od ústředního skladu náhradních 

dílů BMW v Dingolfingu – přepravu, zmíněné potvrzení není třeba.  

Předseda skupiny letecké spedice ve spedičním svazu DSLV H. Dieter ke zmíněnému tématu 

uvedl, že ve věci ověřování spolehlivosti jsou podle jednotlivých spolkových zemí navzájem 

různé formuláře. Trnem v oku sektoru je podle něj výběrová praxe dovozní daně v Německu  

ve vztahu německých  letišť  a přístavů  vůči hubům například v Holandsku.  Úkol je dostat to 

do souladu, který je sice již uveden v koaliční smlouvě. „Ale už tam není uvedeno, kdo se o to 

má dokdy postarat“.   

S ohledem na tyto příklady řekl předseda představenstva Lufthansy P. Gerber, že nelze 

zapomínat, v jaké mezinárodní konkurenci se německé letectví pohybuje. „Když země EU ta 

pravidla jinak interpretují než my, může nám to přinášet nevýhody“.   

Dlouhé povolovací procesy: St. Bilger, parlamentní státní sekretář ve Spolkovém ministerstvu 

dopravy, zdůraznil: „Konkurenční podmínky   dělají také nám starosti“.  

 

TAKÉ Z CIZINY:  

 Ptá se pán advokáta: „Kolik dělá váš honorář, pane doktore?“ 1000 euro za tři otázky.“ – „A 

není to trochu přehnané?“ - „Není. A jaká je třetí otázka?“  
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