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                                                               ČÍNA  

KERRY OTEVÍRÁ DRÁŽNÍ  SPOJENÍ S PAKISTANEM  

Organizace Lanzhou Pacific Logistics Corporation, jež je částí  Kerry Logistics Network, 

odstartovala drážní a silniční multimodální službu z čínského Lanzhou  do Islamabadu 

v Pakistanu. (Kerry Logistics sídlí v Hong Kongu, má po světě 32.000 zaměstnanců, vlastní 

9.700 nákladních vozidel).  Je to pro Kerry Logistics druhá mezinárodní trasa mezi Lanzhou a 

jižní Asií po  drážním spojení  z Lanzhou  do Kathmandu v Nepalu.  Nová služba do Islamabadu 

zabere 13 dní na 3,300 kilometrech do zóny pod celní uzávěrou v Xinjiangu, kde se mechanická 

zařízení, autodíly a sníh tavící látky převádějí na nákladní auta pro zbývajících 1.200 kilometrů 

cesty do Islamabadu, která obsahuje i výšku 5.000 metrů. Podle Kerry se má nová linka stát 

v příštím roce pravidelnou službou – po zavedení přeshraniční drážní a silniční  služby z Číny 

přes Kazachstan na Kavkaz a doTurecka v červnu 2018. Edwardo Erni, výkonný ředitel  

u Kerry pro oblast Číny a severní Asie  řekl: „Po zřízení nové filiálky v Pakistanu v červenci 

2018 tato nová služba  má reagovat na zvýšené obchodní aktivity mezi Čínou a Pakistanem 

v rámci CPEC (China-Pakistan Economic Corridor)“. 

CHINA POST A LUFTHANSA CARGO  KOOPERUJÍ 

Obě společnosti prohlubují svou spolupráci. Jak nyní oznámily, podepsali Peter Gerber, 

předseda představenstva Lufthansa Cargo, a LI Xiong, vice-prezident China Post Group 

Corporation  dohodu, podle které se budou zásilky Lufthansa Cargo přepravovat ze Šanghaje 

přes China Post do Frankfurtu.  Množství zboží by měla týdně odpovídat kapacitě jednoho  

nákladního Boeingu 777. Luftthansa Cargo létá desetkrát týdně se svým nákladním 777 mezi 

Frankfurtem a Šanghají. Přes zmíněnou dohodu získá China Post přístup k této kapacitě - též 

s ložným prostorem osobních letadel. – Přes kooperaci s Lufthansa Cargo bude China Post 

provádět první nákladní lety na Německo. Společnost teprve před nedávnem rozjela možnou  

spolupráci  se za tím účelem založenou China Post Express Germany na letišti Hannover.  
 

FINSKO 

NOVÁ BALÍKOVÁ SÍŤ PRO HELSINKI 

Společnost Konecranes, mezinárodně známá a zaměřená hlavně na zvedací techniku, použila 

svoji technologii Agilon  na  vybudování sítě 200  balíkových kiosků  pro e-obchod v síti Adora 

v Helsinkách do konce roku 2019.  S cílem snížit poplatky v elektronickém obchodě za pomoci 

outdorové reklamy od Clear Channel jsou kiosky multifunkčními robotickými stroji na 

doručování balíků.  Agora hodlá vytvořit nový druh služeb „chytrého města“ jako jsou vzdálené 

knihovny a lékárny. Kiosky také dávají příležitost měřit kvalitu vzduchu a fungovat jako 

základní stanice pro Wifi/5G.  Síť Agora je založena na digitální softwarové platformě 

k formování různých ekosystémů, jež zahrnují sítě Agora, Clear Channel, PostNord a 

Konecranes.  Posledně uvedená společnost zaznamenala za prvních devět měsíců 2018 tržbu 

2,24 miliardy eur a zisk před zdaněním 171,5 milionů eur.  

 

FRANCIE 

LOGISTIK MOSOLF Z SRN UVÁDÍ DO PROVOZU ZAŘÍZENÍ U PAŘÍŽE  

Vozidlový logistik vytváří s novým technickým a logistickým centrem své kapacity na 

francouzském trhu. Zařízení se nachází v blízkosti letiště Paříž-Vatry; tím leží na severojižní 

magistrále mezi Antverpami a Barcelonou jakož i na trase Paříž – Stuttgart. Centrum se bude 
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oficiálně otevírat 12. prosince. Na celkové ploše o 10 ha chce podnik skladovat až 4000 vozidel 

a ročně překládat až 150.000 vozidel na dráhu a silnici.  Na 1.500 čtv. metrech dílenské plochy 

se mají provádět servisní výkony, předávací inspekce a příprava vozidel. Do roku 2020 se má 

vybudovat zařízení v Bussy-Lettrée   na rozšířené ploše 40 ha. Zde bude místo pro cca 15.000 

vozidel. Dílenská plocha zaujme 5.000 čtv. metrů pro dodatkové služby jako lakýrnické práce, 

fotokabiny a karosářské práce. Dlouhodobě by se měla plocha rozšířit na 80 ha. Ve Francii je 

kirchheimerský automobilový speditér již přítomen v Hambachu. Podle vlastních údajů je 

přítomen v Evropě na 38 pracovištích. Převzetím agentury AFG počátkem roku a akvizicí 

Autokontora Bayern v dubnu t.r.   se firemní síť rozšířila o 12 stanovišť.  

 

GHANA 

ODEBRÁNÍ PROVOZNÍCH LICENCÍ  DVACETI SPEDITÉRŮM 

Celní divize  ghanského ministerstva financí odebrala provozní licence dvaceti speditérům za 

falšování přístavních dokladů  o ložení v Indii  i do dalších zemí. Oni rovněž deklarovali snížené 

hodnoty, prezentované celním úřadům z daňových a celních důvodů.  Z dvaceti potrestaných 

speditérů  13 jich měnilo tranzitní zboží, zatímco sedm je trestáno za falšování přístavních 

dokladů o ložení z Indie.  Ve veřejné informaci ministerstva financí jeho celní divize uvádí, že 

se  v současnosti pátrá po všech  poddeklarovaných  hodnotách.   Ghanské ministerstvo financí 

radí importérům, speditérům a obchodní veřejnosti, aby se nepokoušeli falšovat své importní 

doklady, předkládané celní divizi.  

 

NĚMECKO  

SPOLEČNĚ PROTI CHAOSU V LETECKÉM ZBOŽÍ 

Při  překladu leteckého zboží na letišti Frankfurt netřeba počítat podle podniků kolem carga 

s úzkými místy jako koncem roku 2017. „Takový chaos se nebude tento rok opakovat“ řekl 

Patrik Tschirch. Jako hlavní důvod spatřuje šéf obchodu u odbavovací společnosti LUG Air 

Cargo Handling snížené objemy. „Stanoviště Frankfurt nemá aktuálně taková množství frachtu 

jako loni v tuto dobu“. Navíc podnik podle zkušeností z loňské špičkové sezony zkrátil méně 

stav pracovníků k počátku roku a silně investoval do nakládací techniky.   Také letištní 

společenstvo se na problémech učilo: „společně jsme pracovali na řešeních“. Od května dochází 

u největších agentů handlingu Frankfurt Cargo Services a LUG poprvé ke standardizovaným 

oběhům. „Přes zavedený systém organizace na rampách je nyní oběh kontrolovanější.“    Také  

letištní Fraport AG nevidí nebezpečí úzkých míst, nepřikládá to ale zmenšeným objemům. 

Objem zboží od ledna do počátku října tohoto roku je za stejné období jen o 0,8 procenta nižší. 

V říjnu 2018 byl obrat o 1 procento pod úrovní loňského měsíce. Problémy během loňské 

sezonní špičky byly hlavně výjimkami, na kterých se podílela zejména nemocnost personálu a 

výpadky z důvodů stávek.  „Zboží zůstávalo stát a personál v mezním zatížení nebyl schopen 

s ním dále manipulovat. To platí prakticky pro všechny  handlingové agenty  v Cargo City Süd. 

K úzkému místu nedošlo, že by bylo dosaženo kapacitní hranice v existující infrastuktuře.  

Fraport: „Z té situace jsme se poučili“.  

ZVÝŠENÍ MÝTNÉHO PRO NÁKLADNÍ AUTA OD  1. LEDNA 

Jde o mýtné na dálnicích a spolkových silnicích.  Spolková rada dala v pátek zelenou pro 

zvýšení, které bylo schváleno ve Spolkovém sněmu. Do kalkulací budou poprvé zahrnuty 

náklady na zatížení hlukem. Kromě toho se budou přísněji brát v úvahu třídy hmotnosti a větší 

zatížení silnic těžkými vozidly.  Elektrovozidla jsou od poplatků osvobozena, vozidla na 

plynový pohon jen do konce roku 2020. Přes nové sazby mýtného a přes rozšíření mýtného na 

všechny spolkové silnice již od léta počítá vláda s budoucím průměrným příjmem 7,2 miliardy 

eur za rok. Je to o 2,5 miliardy eur více než dosud. K 1. červenci   bylo mýtné   rozšířeno z 2.300 

km spolkových silnic na jejich celkovou síť o rozsahu 39.000 km. Provozovatel mýtného Toll 
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Collect upozornil, že od 1.1.2019 budou muset řidiči deklarovat na palubních jednotkách také 

třídy hmotnosti.  

 

ŠPANĚLSKO 

KONTEJNEROVÝ VLAK SPOJUJE BARCELONU S LYONEM  

Provozovatel terminálu BEST uvedl do provozu kontejnerový kyvadlový vlak od vlastního 

zařízení v přístavu Barcelona do vnitrozemského přístavu ve francouzském Lyonu. Spojení 

bude fungovat nejprve jedenkrát v týdnu; je jediné svého druhu mezi Španělskem a evropskou 

zemí na sever od Pyrenejí po trati, která odpovídá rámcovým podmínkám UIC.  Nová služba je 

zaměřena na rejdaře, jejichž kontejnerové lodě připlouvají z Asie do Barcelony jakožto prvního 

přístavu v Evropě. Ten je ale také vybaven na exporty ze severošpanělského zázemí přístavu  

jakož i z dalších částí Španělska. Podnik Best, který je dceřinou společností Hutchison Ports, 

již nabízí pravidelná spojení kontejnerovými vlaky mezi Barcelonou a Saragossou, Madridem, 

Pamplonou, Mirandou de Ebro a Burgosem.   Best patří mezi nejvýkonnější přístavní terminály 

ve Středomořském prostoru.  Týdne podnik odbavuje kolem stovky vlaků. Podnik přístavního 

překladu Hutchison, který   je holdingem se sídlem na britských Panenských ostrovech, 

provozuje více než 50 terminálů v Asii, Africe, Americe, Austrálii a na Blízkém východě.  

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

SRN: SVAZ LETECKÉ DOPRAVY 

VIDÍ KONKURENČNÍ SCHOPNOST V NEBEZPEČÍ 

Daň z letecké dopravy brzdí investice do energeticky účinnějších letadel.  Kromě toho 

znevýhodňuje od roku 2011 německé letecké podniky, které ve srovnání se 100 % zahraničními 

aerolinkami musí nést více než polovinu celkového daňového zatížení.  Uvádí to 5. hodnotící 

zpráva o leteckých daních, kterou zveřejnil v minulých dnech Spolkový svaz oboru německé 

letecké dopravy (BDL).   V roce 2017 musely letecké společnosti odvést státu 1,14 miliard eur 

letecké daně, přičemž více než polovina připadala na čtvery německé aerolinky. To jim podle 

BDL vzalo finanční sílu na investice do jejich flotil – asi pro 45 letadel zejména tichých a 

efektivních typů A320neo.  

Pro roky 2018 a 2019 se budou podle zprávy očekávat daňové příjmy ve výší 1,175 mld eur a 

1,215 mld. eur. Pro oba roky to znamená, že cílová hodnota 1 miliardy eur se přikročí o 17,5 % 

(2018) a 21,5 % (2019).  

Svaz zdůrazňuje, že růst letecké dopravy v Německu ve srovnání s jinými evropskými státy 

probíhá mnohem pomaleji. V časovém rozmezí 2010 až 2017 to obnášelo 23 procent, 

V Nizozemsku 57 procent, v Lucembursku 120 procent.  BDL přikládá růstu daní odchod 

cestujících do blízké ciziny.  

„Od zavedení letecké daně vyrostla letiště   v blízkém zahraničí o 81 procent, letiště blízko 

hranic v Německu   naproti tomu jen o 14 procent“ uvádí Svaz.  Také na letištích charakteru 

křižovatek se zjišťuje účinek odchodu cestujících, když se doprava s přestupem přesouvá ke 

konkurentům v evropské cizině.      

„Když konkurenci brzdící letecká daň nebude zrušena, nemělo by se daňové zatížení alespoň 

dále plíživě zvyšovat“ požaduje prezident BDL Klaus-Dieter Scheurle. Zamýšlené zvětšování 

daňového příjmu jde především k tíži německých podniků - oslabuje to konkurenční schopnost 

leteckých společností a letišť a ohrožuje pracovní místa v Německu.      
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