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BELGIE 

ZEEBRUGGE  ZVYŠUJE CELK. PŘEKLAD DÍKY RORO A KUSOVÉMU ZBOŽÍ 

Belgický pobřežní přístav Zeebrügge dále buduje svou pozici jako vedoucí auto-křižovatka 

v Evropě.  V prvním pololetí odbavoval kolem 1,5 milionu vozidel – tedy plus o dvě 

procenta; jde o sdělení přístavní správy MBZ. Celkový překlad dosáhl za pololetí 19,5 

milionů tun (plus 6,3 procenta).  K silně rostoucím zásilkovým oblastem patřily v daném 

období sektor Ro-Ro s 8 miliony tun (plus 9,3 %), sledován kontejnerizovaným kusovým 

zbožím se 7,7 miliony tun (plus 6,1%) a tekutým zbožím s 2,5 miliony tun (plus 15,1%)  
 

FRANCIE 

GEFCO ZÍSKALA TŘÍLETÝ CERTIFIKÁT GDP 

GEFCO Group byl udělen certifikát GDP – Good Distribution Practice za dopravu 

farmaceutických produktů po silnici. Udělilo jej Bureau Veritas. Certifikát prokazuje vysoký 

standard podniku pokud jde o zmíněnou dopravu. Externí auditor analyzoval kvalitu systému 

GEFCO a jeho schopnost plnit zákaznické požadavky v České republice, na Slovensku, 

v Maďarsku, v Řecku, Rumunsku a u vedení firmy ve Francii. Gefco nabízí dopravu dům – 

dům, integrovanou logistiku pod kontrolovanou teplotou, multimodální a komplexní řešení. 

V roce 2019   firma rozšíří aplikaci certifikátu GDP na silniční dopravu ve více evropských 

zemích.  Alan Vihnon, šéf GEFCO Management Systému, řekl: „GEFCO má silnou historii 

v sektoru zdravotní péče a bere plně v úvahu zákaznické požadavky. Aplikace GDP znamená 

další prohlubování   bezpečného doručování a zajišťování integrity pro všechny produkty“.  

V počátku tohoto roku GEFCO otevřela svůj třetí „Life Science and Healthcare“ sklad pod 

kontrolovanou teplotou v blízkosti britského letiště Heathrow. Navazuje tak na sklady GEFCO 

Air and Sea ve Frankfurtu a v Amsterodamu.  Loni skupina získala v Nizozemsku pharma 

certifikát  IATA-CEIV pro své letecké a námořní aktivity v této zemi.  

  

KANADA 

NOVÝ AIR CARGO SERVIS MEZI KANADOU A SPOJENÝMI ARAB. EMIRÁTY 

Kanada souhlasila  s okamžitým zvýšením letecké kapacity se Spojenými Arabskými Emiráty 

(SAE) o 68 procent a s  prvním zavedením čtyř nákladních leteckých spojů  týdne mezi oběma 

zeměmi. Kanada rovněž rozšířila svou dohodu o letecké dopravě (ATA) s Egyptem, aby 

zapojené aerolinky mohly zvýšit počty týdenních letů z měst v obou zemích ze čtyř na sedm. 

„Tyto rozšířené dohody s Egyptem a Spojenými Arabskými Emiráty jsou pozitivním vývojem 

leteckých vztahů mezi našimi zeměmi“ řekl kanadský ministr dopravy Marc Garneau. „Bude 

se tak dále usnadňovat turistika, obchod a investice mezi Kanadou a těmito zeměmi a pomůže 

to našemu byznysu k růstu a k úspěchům“. Dvoustranný obchod   mezi Kanadou a Egyptem 

obnášel loni 1,3 miliardy Kanadských dolarů zatím co se SAE šlo o 1,8 miliardy.  

Kanadský ministr mezinárodního obchodu dodal: „Kanadské komerční vztahy s Egyptem a se 

SAE jsou silné a stále se rozšiřují. Tyto expanzivní dohody pomohou kanadským firmám růst 

a diverzifikovat jejich trhy tím, že pohyby zboží a lidí budou rychlejší a snazší“.  V současnosti 

Emirates provozují non-stop službu do a z Dubaje; Air Canada létá přes Frankfurt nebo Londýn 

Heathrow do Abu Dhabi zatímco Etihad provozuje code sharing s Brussels Airlines. – Kanada 

uplatnila tak zvanou politiku „Blue Sky“ na podporu obchodu a turistiky v roce 2006 a od té 
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doby rozšířila dohody ATA na 103 zemí, což pokrývá 96 % její celkové mezinárodní osobní 

přepravy.  

                                                                  NĚMECKO 

KONFERENCE DVZ 26. ZÁŘÍ : „SPRÁVNÉ TMS JAKO KLÍČ KE SPEDICI 4.0“   
TMS – Transport Management Systeme – Systémů dopravního řízení jsou všude plná ústa. Od 

plánování a nacházení rozhodnutí přes dopravu po následnou zprávu – správné TMS připravují 

cestu ke zvyšování efektivnosti a zakázek. Zejména v době digitalizace a optimalizace nákladů 

získávají vhodné TMS na významu.  

Přesto se systémy dopravního řízení stále prověřují.  Jsou-li slabé, nemohou splnit zakázky a 

zpracovat objemy. Tak přicházejí podniky o šance na trhu. Dále rostoucí e-obchod a pokračující 

konsolidace v branži dostávají podniky pod tlak okolností: existující TMS se musí opustit a 

nahradit.  Ale jak volit vhodné řešení pro vlastní podnik?  Jakým chybám je třeba se vyhnout?  

A jak vysoké jsou náklady?   

Jak dojít k rozhodnutí pro vhodný TMS a jaká jsou kritéria pro volbu se bude probírat 26. září 

ve Frankfurtu na konferenci „Správné TMS jako klíč ke spedici 4.0“.      

 

NORDFROST JE FIT PRO ČERSTVOU LOGISTIKU 

Společnost NORDFROST investovala mezi rok 2010 a 2017 390 milionů eur.   Velkým 

projektem byl terminál v námořním přístavu ve Wilhelmshavenu, který byl dlouho v červených 

číslech. V letošním roce nastává obrat. Do roku 2020 se předpokládají investice ve výši 280 

milionů eur.  Asi polovina z toho přijde z cashflow. Ostatní prostředky budou financovat banky, 

přičemž při vysokém vlastním kapitálu by v tom neměly být překážky.  Hospodářsky si 

Nordfrost stojí solidně. K poklesu obratu sice došlo v roce 2017. Pokles měl být výlučně 

způsobem ve sníženému překladu zboží v brokerské činnosti. Nordfrost profitoval z prodeje 

podílu na podniku Transthermos, a sice firmě Nagel Logistik, za 7 milionů eur.  Na úseku 

hlubokého mrazení se počítá s firmou co do objemu na šestém místě na světě.  

                                    

                                                            VIETNAM 

LETECKÁ  ABC MÁ  NYNÍ HO-Či-MINOVO MĚSTO VE SVÉ  ASIJSKÉ SÍTI 

Společnost AirBridgeCargo Airlines (ABC) dodala do své sítě týdenní službu na Ho CHi Minh 

City; je to druhé spojení podniku na Vietnam po Hanoji. Jde o dvanáctou destinací v Asii a  

třicátou ve světě.   Nákladní B747 spojí Singapur s novou destinací přes firemní moskevský 

hub na další destinace v síti se zaručeným dodáním za 48 hodin včetně pozemního odbavení.  

„S hospodářským růstem o více než 7 procent a rostoucími exportními objemy se Vietnam zdá 

tím pravým místem pro nabídku přímých nákladních služeb do dalších regionů, zejména do 

Evropy a severní Ameriky“ komentoval generální ředitel Sergěj Lazarev.“Předpokládáme 

podporu podnikům, specializovaným na elektroniku a textilní boží“.  EU je pátým největším 

zahraničním investičním partnerem Vietnamu. V roce 2015 přibyla 1,3 miliardy USD 

k celkovým zahraničním přímým investicím ve výši 21,7 miliard USD.  Nová služba také 

pomůže mezinárodnímu letišti Tan Son Nhat – jak řekl jeho ředitel Hguyen Ham Tien.  

 

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

PŘESTAVBA  BGL – SVAZU NÁKLADNÍ  AUTODOPRAVY  NĚMECKA 

Před rokem připustil Spolkový svaz silniční nákladní dopravy a logistiky (BGL) rozsáhlý 

proces změn a „dlouhodobé nové zaměření“. Důvodem byly klesající počty členů a značně 

klesající příjmy. Balík opatření zahrnoval značné snížení nákladů, nové nabídky služeb jakož i 

nové strukturní pojetí. Nyní je k dispozici návrh nového pojetí, o kterém bude v říjnu v Berlíně 
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hlasovat valná hromada členů. Svaz stojí před procesem modernizace. Podle něj bude BGL mít 

tří členné představenstvo. Na jeho čele bude mluvčí představenstva.   

Dozorčí rada nahradí presidium 
Nynější prezidium nebude podle návrhu přípravné komise do budoucna existovat. Toto 

grémium sestává v současnosti z prezidenta a pěti vice-prezidentů. Má být nahrazeno dozorčí 

radou, složenou až ze šesti podnikatelů středního stavu. Tato převezme klasickou dohlížecí 

funkci.  Zatímco prezidium jednalo každý měsíc, bude dozorčí rada svolávána podle potřeby. 

Posílí se tak role představenstva, bude mít větší vliv a značně se sníží náklady.  Místo pevných, 

paušálních odměn členů prezidia dostanou členové dozorčí rady schůzovné.   

Nové skupiny členů 

Členská struktura BGL se otevře.  Členy BGL mohou být nadále zemské svazy z oblastí silniční 

nákladní dopravy, logistiky a likvidace odpadů. Vedle spolkové Odborné skupiny těžké 

dopravy a jeřábových prací (BSK) a Spolkového ústředního družstva silniční dopravy SVG 

mohou být členy další svazy a organizace ze tří výše zmíněných oblastí. Ve spolkových zemí, 

kde není členský svaz BGL, mohou jednotlivé podniky vstupovat do spolkového svazu, kde 

vytvoří zvláštní skupinu „přímých spolkových členů“.  BGL se také otevře podpůrným členům 

– jednotlivým osobám, podnikům, organizacím – bez hlasovacího práva. Stavebním kamenem  

těchto podpůrných členství jsou také podpůrné příspěvky. 

Svět výhod BGL 

BGL má být atraktivní pro členy dalšími přidanými hodnotami. K tomu bude například ustaven 

„Svět výhod BGL“, kde budou moci členové získávat výhodněji oborově blízké služby a 

produkty. Půjde o záležitosti z oblasti SVG jako pojistné produkty, tankovací karty nebo mýtné  

a půjde o to rozhodnout o formě této činnosti. Součástí této oblasti bude také hospodářská 

služba Nákladní doprava a logistika (WGL) s.r.o., založená koncem minulého roku. Tato 

právně nezávislá společnost má za účel nabízet systémy k zákaznickému napojení odborných 

členů BGL.  Má sídlo v domě BGL ve Frankfurtu. Touto cestou mohou členové získávat 

výhodně osobní auta.  

Těmito činnostmi se má stát BGL atraktivním pro podniky, jež dosud nejsou v zemských 

svazech. Svět výhod nemá být pro BGL záchrannou kotvou, nýbrž smysluplným završením pro 

podniky.    

Budou se snižovat náklady 

Souběžně s novou strukturou půjde v BGL o přísný program snižování nákladů. V ústředí půjde 

o snížení stavu pracovníků. Pět pracovníků také opustí svaz z věkových důvodů. Úspora těchto 

opatření se vyčísluje šestimístně a týká se také dalších kanceláří svazu v některých spolkových 

zemích.  Půjde též o užší propojení s organizacemi jako Transfrigoroute Deutschland.  

Má jít o to, aby BGL nebyl již pojímán jen jako čistě politický lobovací svaz, ale jako svaz 

zaměřený na služby, které vedle politické práce členům nabízí.  Půjde o to, aby se BGL opět 

dostal do hospodářsky klidných vod.  

 

 

TAKÉ Z CIZINY: Cestující čte v svých novinách článek o úmrtnosti ve světě a říká  

sousedovi ve vlaku: „To je děsné! Pokaždé když vydechnu, zemře jeden člověk!“ Soused:  

„Měl byste zajít k zubaři!“ 
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