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                                                                      ČÍNA 

SPOLUPRÁCE ALIBABA GROUP S FRANCOUZSKOU BOLLORÉ GROUP 

Obě organizace  chtějí spojit síly a podepsaly za tím účelem obsáhlou dohodu. Ta předpokládá 

spolupráci  v oblastech cloud-služby, digitální transformace,  čisté energie jakož i mobility a 

logistiky.  Oznámily to po nedávném podpisu dohody v Paříži. Podle ní budou jejich obchodní 

složky a dceřiné společnosti – mezi nimi Alibaba Cloud, Logistická dcera Alibaba Cainiao, 

Bolloré Logistics jakož i Blue Solution – spolupracovat na příbuzných projektech a současně 

se podílet o know how na konkrétních trzích.  Pro Bolloré to platí jak pro Evropu tak i pro 

Afriku. Ke koncernu se sídlem v Puteaux patří podniky z oblastí dopravy a logistiky, umělých 

látek a papíru, médií a reklamy jakož elektromobility.  Pro logistiku hledají Cainio a Bolloré 

kooperační možnosti ve svých zařízeních a sítích v Asii, Blízkém východě, Africe a Evropě. 

Kromě toho se budou zabývat vývojem společných softwarových řešení a managementem dat.  

 

CHILE 

SKY CARGO LÉTÁ NOVÉ DO SANTIAGA 

Emirates  SkyCargo zařazuje Santiago, Chile, do své sítě nákladních destinací. Santiago je 

dopravcovou šestou destinací v jižní Americe a následuje Rio de Janeiro, Sao Paulo, Viracopos, 

Buenos Aires a Ciudad del Este. Aerolinka nabídne zákazníkům až 15 tun kapacity carga 

v letadle B777-200LR. Otevřením relace Santiago dopravce usnadňuje export lososa 

 a dalších zkazitelných komodit. Chile je druhým největším producentem chovaného lososa na 

světovém trhu. Hodnota tohoto exportu byla loni přes 4,6 miliard USD 

 

                                                                  FRANCIE   

REJDAŘSTVÍ CMA CGM TRVÁ NA PALIVOVÝCH PŘÍPLATCÍCH 

A bude pokračovat v jejich účtování (Emergency Bunker Surcharges).  Protože ceny lodního 

paliva jsou stále vysoké, rozhodl se podnik na příplatcích trvat.   Tak od 1. července se nadále 

platí 55 USD za Teu suchého frachtu a 80 USD za chladírenský 20 stopý kontejner. CMA CGM 

bude příplatky měsíčně kontrolovat. Dosud nic nenaznačuje, že by jiná linková rejdařství od 

příplatků ustupovala.  Zavedla je s ohledem na růst ceny lodního paliva od počátku roku a 

vysloužila si ostrou kritiku ze strany odesílatelů. Tak Rada evropských odesílatelů ESC si 

dokonce ztěžovala u Evropské komise EU.   

 

NĚMECKO 

MÝTNÉ JE POŽADOVÁNO V PARLAMENTU JIŽ PRO VOZIDLA OD 3,5 TUNY 

Výbor pro životní prostředí Spolkové rady přichází s tímto požadavkem. Také autobusy by 

měly být zahrnuty pod mýtné pro spolkové dálkové silnice.  Nejde údajně jen o zvýšení příjmů 

pro infrastrukturu těchto komunikací. Má jít o naplňování cíle převodu dopravy ze silnic na 

železnici. Závěrečná doporučení výborů pro životní prostředí, dopravu a hospodářství bude 

Spolková rada diskutovat v blízké době. – Výbor pro životní prostředí považuje za nezbytné, 

aby se mýtné z nákladních vozidle rozšířilo rovněž na nižší stupně komunikací, tj. na okresní a 

krajské sítě.  Jde o vytvoření stejných životních podmínek na celém území státu. Výbory pro 

dopravu a životní prostředí vítají osvobození od mýtného pro elektrická nákladní auta. Ovšem 

spatřují v tom znevýhodnění železnice. Proto požadují úlevy na drážní straně.  Dále výbory pro 

dopravu a pro hospodářství požadují změnu v zákoně o mýtném na dálkových silnicích tak, aby 
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se mýtné vztahovalo rovněž na dopravy zemědělských podniků. A konečně výbor pro životní 

prostředí ještě požaduje vyšší sazby mýtného za hlukové zatížení v noci.   

ARVATO VYTVOŘÍ V DORSTENU 1.000 PRACOVNÍCH MÍST 

Společnost Arvato SCM Solutions chce střednědobě při dalším rozšiřování   právě otevřeného 

logistického centra vytvořit až 1.000 pracovních míst. Uvedl to Christian Balzer, šéf Arvato 

Distribution při slavnostním otevření pracoviště na severu Porůří. V Dorstenu existuje možnost 

rozšíření z nynějších 60.000 čtv. metrů na více než 200.000 čtv. metrů užitkových ploch.  S tím 

může smluvní logistik Arvato, náležející do koncernu Bertelsmann, reagovat na expandující  

innosti v E-Commerce.  V příštím roce má následovat další výstavba s ukončením v roce 2021. 

Celková investice má dosáhnout 101 milionů eur. Arvato uspokojuje v Dorstenu 8 zákazníků, 

především výrobců oděvů a obuvi. Dorsten je již 13. pracoviště Arvato v Severním Porýní – 

Westfálsku, kde pracuje kolem 4.300 zaměstnanců. Celkově Arvato SCM Solutions 

zaměstnává na 70 místech ve 20ti zemích více než 14.000 osob. Obrat loni dosáhl 1,6 miliardy 

eur 

ŠPANĚLSKO 

LETECKÁ IBERIA PŘEVZALA  SVŮJ PRVNÍ AIRBUS  A350-900  ZE ŠESTNÁCTI 

Letadlo řady A350 XWB disponuje nejnovějším aerodynamickým designem s uhlíkovými 

vlákny v trupu a křídlech – ještě vyrobeným v Británii – a množstvím dalších technických 

zlepšení. Zvýšená zbožová kapacita odpovídá 36 kontejnerům leteckého carga LD3 a 11 

paletovým pozicím.  Airbus zaznamenal na tato letadla 847 objednávek od 44 zákazníků 

z celého světa. Prezident Iberia Luis Gallego řekl: „Jsme velmi potěšeni z převzetí našeho 

prvního A350 – letadla, které perfektně reprezentuje efektivnost a modernost nové Iberia, 

včetně síly a energie, jež přináší. Jestliže během posledních let jsme se reorganizovali směrem 

k přežití, nyní se transformujeme k excelenci – změně cyklu, kterou toto nové letadlo tak dobře 

reprezentuje.  K přejímacímu letu z Tolouse do Madridu bylo letadlo naplněno směsí 

udržitelného tryskového paliva. - Společnost Iberia je členem International Airlines Group, S.A. 

(IAG), anglo-španělské multinacionální letecké holdingové skupiny s kanceláří registrovanou 

v Madridu a provozním vedením v Londýně.  Byla založena v lednu 2011 po dohodě o spojení 

mezi British Airways a Iberia, vlajkovými dopravci Spojeného Království  a Španělska. 

 

                                                           ŠVÝCARSKO 

WTO: POČET OBCHODNÍCH OMEZENÍ SE ZDVOJNÁSOBIL 

Ochranářství narůstá nejen pocitově, ale také ve skutečnosti. Světová obchodní organizace 

WTO se sídlem v Ženevě uvádí ve své nejnovější zprávě, že se počet ochranářských opatření 

zdvojnásobil. Jejich počet od poloviny října minulého roku do poloviny letošního května stoupl 

na 39 a tím kolem šesti za měsíc. Podle generálního sekretáře WTO Roberta Azaveda je tento 

výsledek varovným signálem pro mezinárodní společenstvo. Obchodní experti zkoumali 

zvyšování cel, omezování exportů, zavádění daní a striktnější celní pravidla. Výsledek je také 

proto zneklidňující, že se týká ve velké míře států skupiny G20, která představuje značný díl 

světového obchodu a v obchodní politice udává tón. Pravdou také je, že nejen vznikají nová 

obchodní omezování, ale že také jiná ochranářská omezování se odbourávají. Celkově jich bylo 

47 v hodnotě 82,7 miliard USD.  Pro srovnání: ochranářská opatření se týkají 74,1 miliard USD. 

Avšak: hodnota obchodu pod ulehčenými opatřeními se proti období 2016–2017 snížila na 

polovinu, zatímco hodnota protekcionismu za stejné období se   o polovinu zvýšila.  

 

BALÍKOVÝ BOOM VYŽADUJE INVESTICE 

Tři nová balíková centra, nasazování dronů a doručovacích robotů v logistice jakož i zapojení 

v projektu „Cargo pod zemí“ (Cargo sous terrain) jsou aktuální témata balíkové logistiky 

u Švýcarské pošty. Do roku 2020 investuje pošta do tří nových regionálních balíkových center 

150 milionů CHF. Centra mají mít kapacity kolem 20.000 čtv. metrů s disponováním 8.000 
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zásilek za hodinu. Nové kapacity však zřejmě sotva postačí držet krok s boomem balíkového 

obchodu.  

Švýcarská pošta je velmi vpředu pokud jde o vývoj dronů v ekologické, ekonomické a rychlé 

logistice.   Doručovací drony v Luganu již přepravují co nejrychleji laboratorní vzorky mezi 

nemocnicemi namísto zasílání kurýry v přeplněných ulicích. Jako první podnik v Evropě se  

pošta zabývá zapojením doručovacích robotů na poslední míli. Pošta se dále podílí na 

vizionářském projektu „Cargo pod zemí“. Vychází z toho, že prognózy růstu obchodu a 

dopravy budou vyžadovat v logistice nové cesty a formy. Nárůst objemu zboží   mezi roky 2010 

a 2040 má činit 37 %. Podzemní doprava by snížila nákladní dopravu ve městech o 30 % a na 

dálnicích o 40 %.      

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ      

 
BOEING, SWISS POST A DALŠÍ INVESTUJÍ DO PIONÝRSKÝCH DODÁVEK  

                                                                DRONY 

Boeing objevil investování do Matternetu,  kalifornského pionýra v dodávkách leteckými 

prostředky bez pilota (UAV) v prostředí měst.  

Boeing HorizonX Ventures  investoval 16 milionů USD  za spoluúčasti Švýcarské pošty,  

Sonny Innovation Fund a Levitete Capital.  

Výrobce sdělil,  že Matternetova moderní logistická platforma – kombinovaná s jeho zkušeností 

v komplexní logistice, jeho  integračních a výrobních schopnostech -   bude umožňovat 

spolehlivou a efektivní dopravu zboží vzduchem.  

Matternet se stal na světě prvním podnikem, který získal povolení provádět operace UAV nad 

hustě obydlenými oblastmi Švýcarska v roce 2017. Při využití Mattenetovy stanice, dronu M2 

a cloudové platformy podnik zajišťuje bezpečné lety nad hustě obydlenými oblastmi a je 

partnerem Švýcarské pošty  v dodávkách zdravotních vzorků mezi nemocnicemi ve Švýcarsku.  

„Matternetova technika a dosažená zkušenost přiblížily blízké realitě vývoj bezpečného 

samostatného systému letecké mobility“ řekl Brian Schettler, ředitel od Boeing HorizonX 

Ventures. „Naše investice umožní Metternetovi rozšířit jeho operace  při posilování postavení 

Boeingu jakožto lídra v dopravních řešeních příštích generací.  

V květnu 2018 byl Matternet vybrán k účasti na společném programu ministerstva dopravy 

USA a Federálního leteckého úřadu, směrovaném na urychlení integrace bezpilotních leteckých 

prostředků  do národního letového prostoru.  V části programu bude Matternet spolupracovat 

s nemocnicemi, universitami a dopravními agenturami v Kalifornii a v Severní Karolíně na 

usnadňování dodacích požadavků v rámci  zdravotního zásobování a vzorcích.  

Nyní se Matternet podílel na iniciativě formulovat budoucnost mobility jako součásti 

Světového hospodářského fóra. Podnik se účastní Sítě inovátorů dronů k urychlení bezpečného, 

udržitelného globálního systému mobility , zaměřeného na zlepšování lidských životů.   

„Jsme nadšeni z partnerství s Boeingem, pionýrem v bezpečném komerčním letectví při tvorbě 

tohoto nového druhu dopravy“ řekl zakladatel Matternetu a jeho  výkonný ředitel Andreas 

Raptopoulos.    

 

TAKÉ Z CIZINY: 

Velmi starý malíř stále maluje především zátiší. „Ve vašem věku si ještě pořád zlepšujete váš 

styl?“ ptá se obdivovatel jeho děl. „Já se totiž cítím zdravotně velmi dobře; přikládám to tomu, 

že maluju nejméně pět kusů ovoce či zeleniny denně.“   
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