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IRÁN 

DLOUHODOBÉ PROTESTY SE MOHOU ODRAZIT NA OBCHODĚ 

Například v Německu má zahraniční obchod obavy z dopadů na obchodní vztahy. „Zda a 

nakolik současné nepokoje situaci dále zkomplikují, zůstává otevřené.  V každém případě 

vedou k další nejistotě“ řekl  Holger Bingmann, prezident Spolkového svazu velkoobchodu, 

zahraničního  obchodu a služeb (BGA). Naděje na rozšíření německo-iránských hospodářských 

vztahů vedly již ke zklamání po neúspěchu Atomové dohody z roku 2015. I když německé 

exporty do Iránu stouply v prvním pololetí roku 2017 o více než 20 procent, zůstávají objemy 

daleko za očekáváním“ řekl Bingmann. Němečtí podnikatelé jsou také znejištěni tím, že sankce 

USA by měly vůči Iránu platit i nadále. Strojírenský svaz VDMA uvádí, že „zatím nelze 

posoudit, zda iránské hospodářství s ohledem na vnitropolitickou situaci své investice odloží 

nebo zruší“.    

 ISRAEL  

CAL CARGO AIRLINES KUPUJE POSLEDNÍ B-747 F  PO JADE CARGO 

Došlo k prodeji posledního ze šesti nákladních Boeingů - 747 čínské dcery Lufthansy Cargo  

jménem Jade Cargo. Stroj jde za 18 milionů eur do israelské nákladní letecké společnosti CAL 

Cargo Airlines. Tři ze šesti letadel nalezly nového majitele krátce po vyhlášení insolvence Jade 

Cargo v roce 2013.  Dvě ze zbývajících byla prodána loni v listopadu v aukci přes internetovou 

platformu Taobao. Lufthansa Cargo se podílela na čínském nákladním leteckém podniku cca 

25 procenty; polovina patřila čínské Shenzhen Airlines a zbytek německé bankovní skupině 

KfW.   

NĚMECKO 

ŘEKA RÝN KRÁTCE PŘED ZAVŘENÍM 

Stav vody se zde zvyšuje již po řadu dní.  Podle „Rheinische Post“ je situace zejména napjatá 

v prostoru Kolína nad Rýnem. Plavba na úseku mezi Mondorfem a Dormagenem je možná jen 

omezeně. „Znamená to, že loď zde nesmí jet rychle a musí být stále dosažitelná přes rádio“ 

sdělil mluvčí oznamovacího střediska vysoké vody.  Vychází se tam z toho, že stav vody 

v Kölnu může zakrátko dosáhnout osmi metrů.  Při 8,50 metru musí být plavba úplně zastavena. 

Spolková správa vodních cest, které přísluší dozor nad nimi, již zastavila dopravu na některých 

tocích. Nesmí se už jezdit na úsecích řek Neckar, Lahn, Mosela, Saar a  Wesera. Podle 

zvyšování stavu vody na Rýnu je třeba počítat, že v nejbližší době bude zastavena plavba na 

úseku z Maxau do Kölnu.     

ZABÍJEL OPILÝ ŘIDIČ UKRAJINSKÉHO KAMIONU 

Před týdnem opilý řidič z Ukrajiny se svou návěsovou soupravou na dálnici 61 u Viersenu 

narazil na odstavném pruhu do stojícího osobního auta. Při nehodě přišla o život 23 letá 

policistka, další dva policisté byli těžce zraněni. Řidič měl naměřena přes dvě promile alkoholu 

v krvi a řekl, že si nemůže na nic vzpomenout. Podle údajů ministerstva vnitra způsobili řidiči 

nákladních aut v Severním Porýní – Westfálsku v roce 2016 22.446 nehod, při kterých přišlo o 

životy 141 osob, 1276 jich bylo zraněno těžce a 4302 lehce. Tři nejčastější důvody byly 

nedostatečná vzdálenost, chyby při změnách pruhů a couvání. Alkohol nehrál významnou roli. 

Na úseku dálniční policie z Kölnu došlo od roku 2008 jen k 18 nehodám pod vlivem alkoholu.  

FORUM AUTOMOBILLOGISTIK 2018  VE FRANKFURTU 

Akce „Forum Automobillogistik 2018“ svazu automobilového průmyslu (VDA) a Spolkového 

společenstva Logistik   je každoročním setkáním logistiků a manažérů dodavatelských řetězců 
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výrobců a dodavatelů automobilového průmyslu jakož i automobilových expertů z logistiky a 

podniků služeb a poradenství na úseku IT.  Přes 500 účastníků využívá této příležitosti 

k výměně expertních znalostí a zkušeností o podnikových možnostech a mezích jakož i o 

možnosti nových kontaktů. – Termín 31. ledna – 1. února 2018 ● Místo: Kongresshaus Kap 

Europa, Osloer Strasse 5, 60372 Frankfdurt am Main ● Cena: 945 eur pro členy BVL a VDA, 

1145 pro nečleny ● Přihlášky online   na www.bvl.de/fal nebo telefonicky na 0421/1738434 ●                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Další informace na www.vda.de 

RAKOUSKO 

ZRUŠENÍ  „JEDNÁNÍ O BRENNERU“  PŘEKVAPILO EVROPSKOU KOMISI EU 

Překvapena byla Evropská komise EU odřeknutím “Brennerského jednání na vysoké úrovni“, 

na které sama zvala na den 8. ledna do Mnichova.  Ještě krátce před odřeknutím hlásil Brusel, 

že konferenci povede koridorová koordinátorka EU  Pat Coxová, na jímž koridoru (Skandinávie 

– Středomoří) se Brennerský pas nachází. Pozváni měli být odpovědní političtí činitelé 

Rakouska, Německa, Itálie, Bavorska, Tyrolska a jižního Tyrolska. Nový termín pro „Brenner 

– Gipfel“ není dosud stanoven.  Byly snahy ověřit, s jakými pozicemi Evropská komise na tato 

jednání půjde a jaké vůbec jsou možnosti v krátké době omezit regionální zatížení silniční 

dopravou přes Brennerský pas.   

Připomínáme podrobnější informaci v SSL EXPRES 51/2017 z 20. prosince na straně 3 

„Německo hledá pomoc EU v tranzitním konfliktu s rakouským Tyrolskem“.  

  

E ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

NĚMECKO:  BALÍKOVÁ ZÁPLAVA SE STÁVÁ BALÍKOVOU KRIZÍ 

Množí se stížnosti  na kvalitu doručování  poskytovatelů služeb KEB. Ti jsou přetěžováni 

vysokými počty zásilek. A nedostatek personálu situaci vyostřuje.   

V předvánočním čase to neměly služby KEB (kurýrní, expresní, balíkové) nikde snadné. 

Záplava zásilek dosáhla nejvyššího stupně stejně jako narostly stížnosti zákazníků. Kupříkladu 

spotřebitelská centrála v Severním Porýní – Wesfálsku uvedla do provozu před dva roky 

stížnostní portál a ten často běsní  nad  stížnosmi spotřebitelů. Pokud něco není v pořádku, tak 

hlavně na tak zvané poslední mili. Balíky bývají poškozené, termíny doručení se nedodržují, 

příjemci nebývají zastiženi a nebo zásilky nejsou doručeny na správné místo.  Stalo se skoro 

„šik“ rozčilovat se nad nepodařenými či dokonce neprovedenými pokusy o doručení. Skoro 

každý může vyprávět anekdotu o tom, co s touto službou zažil. Má-li se v dané zemi věřit 

ochráncům spotřebitelů, nyní se tyto případy množí. Jen to není  až moc zvláštní. Vlastně je to 

o obdivuhodné včetně velmi náročné předvánoční doby. 

Chybí tisíce doručovatelů  

Sektor již dlouho trpí nedostatkem pracovníků. V celém státě zde chybí tisíce osob a situace se 

ve špičkách vyostřuje.  Velké podniky služeb nenacházejí dostatek pracovníků, aby zvládaly 

enormní nárůsty objemů. Počty zásilek a počty pracovníků se nevyvíjejí proporcionálně.  Nůžky 

se  rozevírají, doručovatelé musejí absolvovat stále větší obvody a trpí tím kvalita služby.  

Proto musí služby balíkovou záplavu omezovat.  Řada náznaků a pokusů tu již je.  Například  

podnik Hermes  stanovuje ve velmi silných obvodech zásilkovým obchodům jejich horní 

hranici. Pokud se dosáhne stanoveného počtu balíků, podnik další nepřijímá. Jde o cestu 

odmítnutí obchodu namísto ztráty kvality.  

Stále  více je od podniků KEB slyšet, že ceny jsou příliš nízké s ohledem na rostoucí náklady – 

což spotřebitelé neradi slyší. Zákazník si může objednat zboží odkudkoli a dostat dodání 

zdarma; je však udiven, jak je na silnicích těsno, protože vozidla blokují cesty a způsobují 

dopravní zácpy. A s porozuměním pro ne právě jednoduchý job doručovatelů se lze setkat jen 

zřídka.  
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Pokud nebudou alternativou přímé nárůsty cen, potom musí služby KEB hledat jiné cesty.   To 

che právě nyní učinit podnik DPD. Cena dodání se nezmění, avšak zásilka nepřicestuje před 

domovní dveře, ale na místo, kde si ji příjemce vyzvedne.   Domů se bude dodávat za příplatek. 

Je ovšem otázkou, jak to přijmou onlinoví obchodníci, kteří se pochopitelně nechtějí žádného 

zákazníka vzdát, protože jejich zboží nebylo osobně doručeno.   Příjemce si musí ujasnit, jakou 

hodnotu  má pro něj zásilka.  Vnitřní města a ulice s bydlením si ulevují od dopravních dodávek. 

Zatížení ovzduší emisemi C02 se má zmenšovat, protože dodávky se nechají lépe spojovat a 

potřebují méně dopravy. 

Tvorba onlinových služeb 

Sektor KEB musí dodávat stále více balíků, ale nemůže to vést ve městech  k většímu 

zatěžování  ovzduší. Je totiž třeba počítat s tím,  že bude docházet k dalšímu omezování dopravy 

ve vnitřních městech, což se dotkne doručování. Více propojovaných služeb a kooperací je 

cesta, jak situaci kolem záplavy balíků nevyostřovat. Ve velkých a středních městech má jít o 

mikrodepa, jež mohou používat všechny doručovací služby.  Odtud by se balíky a balíčky 

dopravovaly příjemcům nebo dodacím stanicím dopravou pro životní prostředí co 

nejpřátelštější.  

Podle průzkumu poradenského podniku PWC mají podniky služeb KEB potřebu zlepšit se ve 

věcech webových stránek, Apps, sociálních médií a  chat-funkcí.  Jistě by byly některými 

zákazníky využívány jen z důvodu, jak si jednoduše ulevovat a dělat dusno – a sice přímo u 

způsobitele a nikoliv přes spotřebitelskou centrálu. Ale nakonec se mohou takto poskytovatelé 

služeb  i učit.   

                             BALÍKOVÉ NĚMECKO – PŘEHLED  
Onlinový obchod v boomu udržuje služby sektoru KEB  v poklusu. Přitom dopravy druhu B2C 

(firmy soukromníkům) rostou mnohem více  než B2B (firmy firmám).  Ale nejen objem má 

letos dále růst, s ním zřejmě  porostou také ceny.  Německý expert na tento trh  prof. Christian 

Kille očekává za letošek 4 procentní nárůst obratu.  Narůstají ale také stížnosti zákazníků na 

rostoucí nedostatky v těchto službách.  Zprávu o tom podávala Spolková agentura pro sítě, jež 

je dohlížecím orgánem nad poštovnictvím. Zde následují podrobnější údaje o sektoru, jak je 

uvedly zdroje Biek, Statista a Frauenhofer: 

Největší německé podniky sektoru KEB (2015 v milionech eur)  

Německá pošta/ DHL (5.900) ● DPD (1.600) ● UPS Deutschland (1.550) ● Hermes (1.250) ● 

GLS (790) ● TNT Express (750) ● Transoflex (500) ●  Gol Express (203) ● Fedex (200) ● 

In Time (140) 

Tržní podíl podniků první německé pětky  v roce 2015 (v  procentech) 

DHL 49  ● DPD 16 ●  Hermes 14 ●  UPS 13 ●  GLS 8 

  Počty doručených balíků na osobu  podle zemí: rok 2012/prognóza 2018  
Německo 12/24 ● Velká Británie 8/14 ● Švýcarsko 6/12 ● Dánsko 5/11 ●Francie 6/11 ● 

 Nizozemsko  6/10 ● Rakousko 5/10 ●  Švédsko  5/9 ● Belgie 2/6 ● Česko 2/4 ● Polsko 1/3 ● 

 Španělsko 1/2  

Kvóta úspěšnosti  doručení  balíku v SRN při prvním pokusu v r. 2016 (v procentech) 

DHL 96 ●  GLS 93 ●  Hermes 93 ● DPD 92 ● UPS 92 

Hospodářský faktor KEP  v SRN -  přínosy HDP v miliardách eur (podle roků) 

2002: 15,2 ●  2007: 17,6 ●  2014: 21,3 ●  2016: 25,6  

 

 TAKÉ Z CIZINY:  

„To je neuvěřitelné, v tom autě na parkovišti je pouze pes. A on mačká klaxon.“ – „Je to přesně 

tak – jde o moje auto“.  -  „A proč, prosím vás, troubí?“ -  „Viděl  jít kolem kočku.“ 
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