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ČÍNA 

ˇV POŘADÍ LOGISTICKÝCH  TRHŮ SVĚTA DOMINUJÍ ČÍNA A INDIE  

Malajsie, Bangladeš a Vietnam jsou mezi špičkovými performery v každoročně stanoveném  

pořadí vedoucích světových logistických trhů, když seznamu dominují Ćína a Indie. Dvě ze 

světově nejrychleji rostoucích ekonomik, Čína a Indie zaujímají nezměněně číslo 1 a 2 v rámci 

indexu logistického trhu 2018, zaměřeného na 50 zemí (Agility Emerging Markets Logistics   

Index).  Malajsie zaujímá 4 místo za Spojenými Arabskými Emiráty i přes skutečnost, že země 

jako  Indonesie, Saudská Arábie, Rusko, Brazílie, Turecko a Mexiko mají větší ekonomiky.  

Bangladeš, se šesti procentním růstem HDP za posledních sedm následných let spadl  v indexu 

2018 ze čtvrtého místa  na číslo 23. Největší postup zaznamenal Egypt – z čísla 20 na 14.  

„Ekonomiky regionu Asie – Pacifik zůstávají nejdynamičtějšími na světě“ řekl Essa Al-Salch, 

výkonný ředitel organizace Global Integrated Logistics. „Rostou odolněji a sofistikovaněji, 

protože prohlubují svou integraci a stávají se vzájemně více závislými“. 

 

ETIOPIE 

ETHIOPIAN  AIRLINES  VE VELKÉM S KVĚTINAMI DO EVROPY 

Národní vlajkový dopravce  Ethiopian Airlines Group  oznámil, že od konce ledna provádí 

přímé nákladní lety z Bahir Dar – jednoho z největších květinových center -  do belgického 

Liege (Lutych). Posláním dopravce je m.j.  podpora národního exportu  zahradnických 

produktů. Zahájení zmíněných letů je milníkem v historii Ethiopian Cargo and Logistic 

Services  v exportu přímé letecké služby s nejlepšími květinovými produkty v čerstvém stavu 

konečným uživatelům v Evropě.  V prvním letu této služby bylo přepraveno 45 tun květin. 

V rámci své denní nákladní služby do belgických Liege a Bruselu má etiopská doprava 

zajišťovat přepravy až celkových 130 tun květin.  Etiopie disponuje vhodnou pěstitelskou 

půdou  a hodlá dosáhnout na světový trh  s čerstvými a kvalitními květinami.  

Ethiopian jsou nejrychleji rostoucí aerolinky v Africe – s moderními letadly nalétávají více než 

100 osobních a nákladních destinací ve světě. Průměrné stáří letadel Boeing a Airbus je pět let.   

 

LUCEMBURSKO 

POTVRZENY POKUTY EU ZA KARTELY  SPEDITÉRŮ:  169 MILIONŮ EUR 

Soudní dvůr Evropské unie v Luxemburku potvdil pokuty v celkové  výši 169 milionů eur (4,5 

miliard Kč) udělenou Evropskou komisí řadě speditérů ze jejich účast ve čtyřech kartelech mezi 

roky 2000 a 2007.  Komise shledala, že protikonkurenční chování podniků, jež souhlasily 

s ustavením různých mechanismů a příplatků, dalo vzniknout čtyřem odlišným kartelům: 

předzúčtovacímu systému (NES) pro exporty z UK do zemí mimo Evropský hospodářský 

prostor ♦ rozvinutý  manifestní systém (AMS), požadující od podniků předkládat údaje o zboží, 

jež hodlají zasílat do USA ♦ měnové vyrovnání (CAF) k minimalizaci rizik  při propadu zisků 

v důsledku rozhodnutí banky ČLR  již nestanovovat kurs Renmimbi k USD ♦ Příplatek chránící 

marži speditérů, když poptávka překračuje kapacitu a vede ke zvyšování leteckých sazeb.  

Ceva Freight (UK) a EGL plus Küehne + Nagel (K+N) a Schenker UK byli zapojeni v NES; 

účastníky  kartelu AMS byli K+N, Schenker, Panlpina a UTI Worldwide; kartel CAF zahrnoval 

členy K+N, Schenker China, Deutsche Bahn a Panalpina a  v PSS byli K+N, Schenker Hong 

Kong a Panalpina.  
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Soudní dvůr potvrdil pokuty pro K+N v celkové výši 53,63 milionů eur, Pro Schenkera 31,14 

milionů eur a pro Panalpinu 46,47 milionů Eur.  

V odvolacím řízení   soudní dvůr odmítl všechny argumenty speditérů a  souhlasil s Komisí, že 

bylo správné postavit pokuty na prodeji se speditérskými službami jakožto  balíků služeb na 

dotyčných obchodních trasách.   

 

NĚMECKO 

TAMNÍ LETIŠTĚ A AEROLINKY ZTRÁCEJÍ PODÍLY NA TRHU 

Německá letiště a aerolinky ztrácejí podle čísel jejich oborového svazu BDL  krok 

s mezinárodní konkurencí. Mathias von Randow, ředitel spolkového svazu německého letectví 

(BDL) hovořil v Berlíně o „obnovené podprůměrné růstové dynamice“ v evropském srovnání.  

Spatřuje v tom důkaz strukturního znevýhodnění, o která se přičinili němečtí zákonodárci.   Von 

Randow poukázal na daň z letecké dopravy, která zvýšila náklady na leteckou bezpečnost a 

iniciovala  omezení na letištích. Na snížení růstu se  také podílela insolvence společnosti  Air 

Berlin. Německo sice disponuje podle BDL silnými stanovišti leteckého carga, avšak loni to 

byla zahraniční místa  jako Lüttich a Brusel, která knihovala mimořádně vysoké objemy .  Proti 

tomu rostl Frankfurt kvůli kapacitním problémům   o 3,8 procenta pomaleji.  

SVAZ BGL: ZE SAMOTNÉ KABOTÁŽE SE NEVYŽIJE 

Předseda Svazu silniční nákladní dopravy BGL prof.  Dirk Engelhardt v rozhovoru pro odborný 

tisk uvedl,  že Německo je díky své zeměpisné poloze a hospodářské velikosti nejzajímavějším 

kabotážním trhem Evropy. Nadprůměrný růst kabotáže v SRN v roce 2016 se nepříkládá jen 

uspokojivé konjunktuře v hospodářství. Zřejmě se tu rovněž projevuje efekt překládek z Belgie 

a Francie, kde se uplatnila omezující opatření ohledně trávení pravidelného týdenního 

odpočinku řidičů.  K dodržování kabotážních předpisů uvedl, že na jedné straně jsou  tyto 

v provozu těžko kontrolovatelné, a na straně druhé  se kontrolní úřady potýkají s kritickým 

nedostatkem pracovníků.  D. Engelhardt uvedl, že původně byla kabotáž zamýšlena k tomu, 

aby omezovala proběhy prázdných jízd. Nedomnívá se však, že by mělo jít o udržitelný model 

pro budoucnost. Podíl prázdných kilometrů stagnuje v zemi od roku 2005 na 20 procentech. 

Faktem je, že z kabotáže samotné nemůže nikdo vyžít – zejména pokud dodržuje platné 

předpisy. A jen když budou vládnout férové podmínky konkurence může trh dlouhodobě 

fungovat.  

ZÁSILKY  RO-RO  ZACHRAŇOVALY BILANCI  PŘÍSTAVU ROSTOCK 

Překladem zboží 26,9 milionů tun a navýšením o 100,000 tun ve srovnání s předchozím rokem  

ukončil námořní přístav loňský rok. Jak společnost Rostock Port GmbH informovala na výroční 

tiskové konferenci. Univerzální přístav společně s dalšími přístavy v Rostocku, kromě jiného 

s rostockým  nákladním a rybářským přístavem a chemickým přístavem Yara se mohlo dokonce 

dosáhnout rekordního výsledku 28,8 milionů tun.  Tolik se ještě nikdy v přístavním městě na 

řece Warnow během jediného roku nepřekládalo.  

Přesto nebyla bilance nenarušená. Se silným nárůstem dopravy Ro-Ro  (plus 4 % na 16,6 

milionů tun) mohly být vyrovnávany nečekaně silné vlivy na úseku hromadného zboží. Bylo 

poukázáno na slabou úrodu  posledních dvou letech, takže se přes Rostock exportovalo v roce 

2017  méně o 600.000 tun obilí.   Přitom obilí je s cca 2,8 miliony tun číslem jedna mezi  

hromadnými substráty. Bylo rovněž knihováno méně o 26 % přepravy cementu.  Citelný  pokles 

byl znamenán na úseku kusového zboží.  Naproti tomu se do  severní Evropy a z ní odbavilo  

383.373 vozidel . „Rolující fracht“ se tak podílel na celkovém překladu  62 procenty.   

 

RUMUNSKO 

UNTRR: AKTIVITY TIR OD 1. ÚNORA 2018 

Rozhodnutí Mezinárodní unie silniční dopravy IRU  (členem je ČESMAD) ukončit  oficiálně 

spolupráci s organizací ARTRI  k 31. lednu 2018 je v souladu s rozhodnutím, že pojistné krytí 



 

 

poskytované  globálním pojistitelem jménem ARTRI  nebude platit po tomto datu.  Všechny 

karnety TIR, vydané ARTRI provozovatelům systému TIR do 31. ledna 2018 zůstávají 

v platnosti a mohou být předkládány všem celním úřadům odjezdu před konečným datem 

platnosti karnetu v souladu s článkem 9 Úmluvy TIR.  

Od 1. února 2018 ARTRI nemá oprávnění vydávat karnety TIR v rámci mezinárodního 

záručního systému TIR. Všechny nepoužité karnety  ARTRI  ztrácejí k uvedenému datu  

zásahem  IRU platnost a příslušná informace šla celním úřadům ve všech smluvních zemích.  

Organizace UNTRR proto provádí  v Rumunsku všechny činnosti kolem TIR a stala se jediným 

vydávajícím a ručícím svazem, k čemuž obdržela potřebná povolení od kompetentních úřadů 

v souladu s Úmluvou TIR, zejména s článkem  6.2 a přílohou 9, část I.  

UNTRR, založený v r. 1990, již má povolení od rumunského cla vydávat karnety TIR od roku 

1993 na národní úrovni.   

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

GOCELO - NOVÁ NĚMECKÁ KOOPERACE PRO POSLEDNÍ MÍLI 

Pod názvem Gocelo  odstartovalo jedenáct partnerů 1. února novou sít pro logistické výkony 

na poslední míli. Cílem podniků je nabízet služby pro vysoce hodnotné a citlivé produkty se 

speciálními nároky, jež se nehodí do standardních systémů. Šéfem nové kooperace je Axel 

Schurbaum, který již vede kooperaci pro stěhovací služby UTS. 

Partneři – osm z Německa a tři další z Norska, Nizozemska  a Lucemburska, mají za cíl 

produkty o vysokých hodnotách (například vysoce hodnotné pokladní systémy), vysoce 

hodnotné produkty v rámci elektronického obchodu (designovaný nábytek, objemné zboží), 

logistiku nového nábytku  apod. Nejde přitom o celkový dopravní řetězec „avšak my jsme na 

cestě místně“.  Partneři nabízejí rozsáhlou paletu služeb jako meziskladování, sdružování, 

koordinaci dodávek, balicí služby, dodání na poslední míli a montáž.  Vedle jedenácti přímých 

síťových partnerů  získal  Gecelo po Evropě kolem 30 dalších servisních partnerů. Cílem je mít 

postupně zastoupení ve všech evropských zemích.   

Prodej služeb probíhá dvoukolejně:  Existuje ústřední prodej v centrále Gocelo ve Frankfurtu. 

Ten je doplněn obchodními činnostmi místních partnerů.  

Osm německých partnerů je členy na začátku zmíněné kooperace pro stěhování UTS. Mezi 

oběma kooperacemi nejsou společensko-právní propojení.  

Partneři Gocelo: 

■   Haberling GmbH &Co. Int. Spedition KG,  Berlin 

■    Gerhard Kanitz KG, Berlin  

■    Frye GmbH, Düsseldorf   

■    Henk International  GmbH, Düsseldorf 

■    Sellenthin GmbH, Hamburg 

■    Intermove GmbH, München 

■    Hartmann International Umzug & Projektlogistik, Paderborn 

■    Heinrich Koch Internationale Umzugs und Archivlogistik, Osnabrück 

■    Adams Express As, Oslo 

■   Albert  Streff Sarl et Cie, Luxembureg 

■   Niederlanden (?) 

 

TAKÉ Z CIZINY:     

Malý chlapec pozoruje pasoucí se krávy a povídá sedlákovi: „Jsou moc pěkné, ale kolik vás  

musí stát   ta  jejich žvýkačka!“   
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