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                                                              DÁNSKO 

ZMĚNA OBCHODNÍHO MODELU MAERSKU 

Koncern Maersk je spokojen s průběhem přestavby svého obchodního modelu směrem na 

integrovaného kontejnerového logistika. Uvedl to šéf koncernu Sören Skou při hodnocení 

minulého obchodního roku. Koncern vynaložil velké úsilí k návratu do černých čísel. 

Především díky Maesk Line se zvýšila ziskovost v oblasti organizace dopravních a logistických 

aktivit, jež vedla k zisku 1 miliardy USD. Ukázalo se však, že jsou potřebná ještě další 

zlepšování.         

                                                          HOLANDSKO 

HUPAC STARTUJE KYVADLO ROTTEDAM – ISTANBUL 

Švýcarský kombi-operátor Hupac přichází s kyvadlovým vlakem mezi Rotterdamem a 

Istanbulem. Obsluhovány budou terminály Rotterdam RSC a Halkali. Spojení je vedeno přes 

Duisburg a Vídeň.   Hupac nabízí dva odjezdy týdně v každém směru.  Doba proběhu je jeden 

týden. Produkčním partnerem je TurkRail. Přepravují se výměnné nástavby, kontejnery – také 

v provedení High-Cube.    

NĚMECKO 

AEROLINKY  ZŘEJMĚ UHÝBAJÍ V CARGU PŘED KARTELOVÝM  SOUDEM    

Po několikaletých sporech se očividně Německé dráze (DB) podařilo získat od jednotlivých 

aerolinek náhrady škod za ilegální dohovory v dopravě zboží. Podle novin Handelsblatt se DB 

a Air France – KLM i jejich dcera Martinair dohodly na mimosoudním vyrovnání ve výši kolem 

60 milionů eur (  kč). Německý drážní koncern podal před čtyřmi lety žalobu proti deseti 

leteckým společnostem v celkové výši skoro 3 miliardy eur.  K tomu se připojili odesílatelé 

jako BMW, Continental, Bosch jakož i velká spedice Kühne+ Nagel. Řada kartelových úřadů 

udělila již před lety aerolinkám citelné pokuty za nedovolená cenová ujednání v případech 

palivových a bezpečnostních příplatků. Souběžně s tím běžely žaloby poškozených zákazníků 

na náhrady škod.  

NOVÁ  OBCHODNÍ ZNAČKA PRO BRÉMSKĚ PŘÍSTAVY 

Brémské přístavy dostávají vrcholovou obchodní značku. Přístavní dvojčata vystupují do 

budoucna pod mottem „Bremen, Bremerhaven – Zwei Städte, ein Hafen“ (..dvě města, jeden 

přístav“). Nové logo je obklopeno skicou městských muzikantů a velkou plachetnicí. „S 

přijetím této značkové architektury se zařazuje přístavní a logistické hospodářství svým 

společným zveřejněným vstupem do tržní rodiny Brém a Bremerhavenu“ potvrdil hospodářský 

senátor Martin Günthner představu nové koncepce přístavního marketingu před přístavním 

výborem.  V koncepci budou m.j. zachyceny účasti na veletrzích a zákaznické akce ve 

vnitrozemí, ale i přístavní reprezentace.  První jíž funguje v Rakousku. Budoucí marketingové 

činnosti budou podporovány poradním týmem, složeným se zástupců řady organizací.   

VYŠŠÍ PŘÍJMY STÁTU Z DÁLNIČNÍHO MÝTNÉHO 

Německý stát loni vybral více mýtného, než se očekávalo a také více než před rokem. Šlo o 

částku 4,684 miliardy eur (cca 122 miliard Kč). Je to více o dobrých 50 milionů eur resp. o 1,1 

procenta více než v předchozím roce. Přičinila se o to dobrá konjunktura a růst zpoplatněných 

jízdních výkonů. Ty se zvýšily o 3,3 procenta na 33,6 miliard kilometrů. Že příjmy rostly 

v průměru pomaleji než jízdní výkony, je dáno zvyšováním podílu vozidel kategorií Euro-VI a 

EEV s výhodnější sazbou mýtného. Na ně připadá 67,2 procent jízdních výkonů. Méně než 

každý 20. zpoplatněný kilometr absolvovala vozidla emisních tříd S1/Euro 1 až S1/Euro4.  
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                                                               RAKOUSKO 

BAVORSKÉ SVAZY POŽADUJÍ   KROKY   EU PROTI RAKOUSKU       

Svazy spedice LBS   a autodopravců  LBT jsou zklamány výsledkem jednání o Brenneru  

v minulých dnech v Mnichově. Zejména kritizují, že   Tyrolsko i v tomto roce chce trvat na 

nástroji tak zvaném blokovém odbavení nákladních aut při vjezdu přes dálnici A12. Blokové 

odbavení vede k dlouhým frontám vozidel v Bavorsku. „Požadujeme proti Rakousku zavedení 

řízení o porušení smluv o EU, když podle nás je blokové odbavení protiprávním krokem proti 

svobodnému pohybu zboží a služeb“ potvrzují svazy. „Musí být zřejmé, že se členské státy 

nemohou jednoduše zbavit platného práva EU“.  LBS a LBT vítají, že Bavotsko odmítlo 

tyrolský požadavek na koridorové mýtné na trase Mnichov – Verona. To by zdražilo transporty 

na jihu Bavorska, zejména když se k 1. červenci zavede německé nákladní mýtné na celé 

silniční síti Německa. Na setkání v Mnichově vysoce postavení zástupci členských zemí a 

regionů si  při moderaci EU přáli řešení narůstajícího zatížení  tranzitní kamionovou dopravou 

přes Tyrolsko.   V květnu mají jednání pokračovat.  

SPEDICE JÖBSTL ROZŠIŘUJE NĚMECKOU SÍŤ 

Rakouská spediční skupina Jöbstl to realizuje přes německou dceru Jöbstleast GmbH, která 

právě otevřela novou filiálku v Hamburku. Její šéfka Angelika Fischerová informuje, že pro 

regiony severní Německo a Skandinávie má jít o kompetenční středisko pro relace východní 

Evropa, Střední Asie, Kavkaz, Střední a Blízký východ a Turecko. V minulosti byly tyto 

transporty organizovány přes Jöbstlovu filiálku v Mnichově. Fischerová uvádí, že nejde 

v případě nové filiálky o nový start, ale o realizaci cílené růstové strategie na vybraných trzích. 

Spediční skupina, řízená majitelem, hodlá v Hamburku rozšiřovat svá na míru poskytovaná 

logistická řešení včetně námořního a leteckého zboží. Jöbstl-Gruppe zaměstnává kolem 300 

osob na 12 pracovištích v celé Evropě. V řadě dalších zemích se jedná o strategická partnerství.     

 

ŠVÉDSKO 

GÖTEBORG ROZŠIŘUJE KAPACITU KOMBI  

V přístavu Göteborg byl počátkem února oficiálně otevřen nový kombiterminál Arken. Na 

rozloze 65.000 čtv. metrů ve čtvrti Arendal mohou dopravci překládat mezi silnicí, železnicí a 

námořními loděmi. Jeho poloha odlehčí centru města Göteborg od denního průjezdu více než 

100 kamionů. Arken-Terminal, jenž je v provozu od počátku roku, nahrazuje zařízení 

Gullbergsvass, jež bylo v mezidobě uzavřeno. Tam bylo možno denně odbavovat pět vlaků.  

V Arkenu je těchto možností sedm s možností dalšího zvýšení. V zařízení se má překládat 

ročně kolem 100.000 návěsových souprav.   

                                               

 ZE  ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

KRÁDEŽE ZÁSILEK STOJÍ NĚMECKO ROČNĚ  2,2 MILIARDY EUR 

Tamní „Pracovní společenstvo pro předcházení krádežím v nákladní dopravě a 

logistice“ varuje v čerstvém rozboru před škodami z krádeží dopravovaných zásilek. 

Spolupracující hospodářské svazy, mezi nimi mezinárodní společenstvo dopravní bezpečnosti 

Tapa a Svaz německého pojišťovnictví (GDV) dopady na Německo spočítaly.  Výsledek: 

hospodářské škody obnášejí ročně 2,2 miliardy eur (přes 57 miliard Kč).  Částka se týká roku 

2016. 

Kvantifikace 

Hodnotu kradeného zboží vyčísluje pracovní společenstvo na 1,3 miliardy eur. Další 

škody ve výši 900 milionů eur vznikají z postihů za narušená dodání, nákladů na opravy jakož 

i z výpadků produkce v průmyslu a v obchodě.   Podle propočtů byly v roce 2016 odcizeny 

zásilky přibližně z 25.700 nákladních aut. Tím je v Německu postiženo 0,009 procent jízd 
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nákladních vozidel. Jedná se o kvalifikované posouzení na základě počtu jízd v zemi a 

ohlášených krádeží.  Ty byly podle výše škod rozděleny do čtyř tříd.  

Přitom se ukazuje: do třídy „0 až 49.999 eur“ (průměrná škoda 2795 eur) spadá 68 

procent případů a do třídy „49.000 až 250.000 eur“ 27 procent. Podle toho je výše škod v 95 

procentech hlášených krádeží pod 250.000 eur. Odpovídá to zkušenostem společenstev a 

Spolkového úřadu pro nákladní dopravu (BAG).  

Postupy pachatelů se značně různí. Dochází ke krádežím z nákladních aut nebo ze 

skladišť, z násilných přepadů jakož i tzv. trikových krádeží na základě falešné identity. Od 

úřadů nyní svazy požadují „podstatně větší podporu   ve zvýšení tlaku na stíhání mezinárodně 

a profesionálně fungujících kriminálních organizací“. Přitom musí být policie častěji přítomna 

na odpočívadlech při dálnicích. Musí se vytvořit speciální policejní jednotky a zřízena 

specializovaná státní zastupitelství, aby se celostátně umožnily účinné trestní postihy. 

Již řadu let experti na bezpečnost kritizují, že krádeže zásilek se v policejních 

statistikách kriminality výslovně neuvádějí. To je však základem pro cílená preventivní a 

represivní opatření. Potom mohou být vzorky deliktů a skupiny pachatelů účinněji a také 

rychleji odhalovány.  Dále by měly úřady podle názorů svazů vytvořit předpoklady pro 

celostátně jednotné oznamování případů.  

Nejasné kompetence 

Nedostatek personálu na vyšetřovacích orgánech, špatná propojení  a nízká specializace 

vyšetřování velmi ztěžuje.  S tím se pojí nejasná policejní jakož i soudní příslušnost. Přitom ke 

strukturovaným vyšetřováním, jako například přes dohled na těžišti deliktů jakož i k jiným 

vhodným opatřením dochází zřídka nebo vůbec.  Zkušenosti ukazují, že se kradené zásilky 

rychle ocítají v cizině. Zde by byly nutné rychlé přeshraniční zásahy.  

Německý svaz spedice a logistiky (DSLV) požaduje, aby „jednotlivá opatření, která jsou 

již obsažená ve státním akčním plánu nákladní dopravy a logistiky k logistické bezpečnosti, se 

také plně realizovala, aby řidiči a zásilky byli plně chráněni“. Pracovní společenstvo vítá 

podporu opatření k eliminaci krádeží od úřadu BAG v rámci podpůrného programu „De-

minimis“.  

Opatření proti krádežím zásilek   

která požaduje „Pracovní společenstvo pro předcházení krádežím   dopravě zboží a v logistice“: 

● Celostátní vytvoření obrazu o situaci v krádežích zásilek, kompletních   vozidel a motorových 

paliv cestou podrobného zahrnutí oblastí krádeží do policejní kriminelní statistiky 

● Odvozování opatření od získaného obrazu o situaci  

● Zjednodušená celostátní metoda k vydávání trestních oznámení jakož i vytvoření celostátního 

listu pro údaje o krádežích zásilek, kompletních vozidel a motorových paliv.   

● Zlepšené trestní stíhání cestou koordinace v rámci Německa a Evropy 

● Spolupráce států EU, policií a vyšetřovacích orgánů při trestním stíhání  

● Založení speciální policejní jednotky jakož i specializovaného státního zastupitelství nad   

     úrovní spolkových zemí pokud jde o krádeže zásilek v Německu  

●   Podnět ke spolupráci nad úrovní spolkových zemí mezi dopravními svazy, autohófy a  

     policií v záležitostech kriminality 

●   Zvýšená policejní přítomnost ve veřejném dopravním prostoru v rámci státní péče,  

     například   pravidelný dohled na dálničních odpočívadlech  

●   podpora dotčených oborů při investičních počinech pokud jde o prevenci před kriminálními  

     přepady v dopravní logistice, například obdobou podpůrného programu De-minimis Úřadu   

     nákladní dopravy BAG.                                   

    

TAKÉ Z CIZINY: Paní učitelka k Alanovi (7 let): „Vysvětli mi úsloví: není růže bez trní!“ 

- „Prosím čokoládový krém je báječný, ale před ním se musí sníst ta děsná brokolice..“.   
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