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BELGIE 

KONFERENCE WCO O BUOUCNOSTI HARMONIZOVANÉHO SYSTÉMU(HS) 

Počátkem léta hostila Světová celní organizace (WCO) Globální konferenci o 

Harmonizovaném systému (HS), jejímž posláním bylo diskutovat možnou strategickou revizi 

HS, ověřit, jak HS funguje ve svých uživatelských bázích , zjistit co by bylo možno udělat pro 

zlepšení jeho fungování a provést doporučení politické komisi WCO zda přistoupit ke 

strategické revizi. Konference WCO ověřila, že HS je zásadním nástrojem pro světový 

obchodní systém a hraje ústřední roli v obchodě a statistice. Uznává současnou sílu HS jako 

víceúčelového nástroje a skutečně univerzálního jazyka světa obchodu a jednoho 

z nejúspěšnějších nástrojů WCO.  Při vyjádření, že HS je stále aktuální a „fit pro svůj účel“ 

konference rovněž sdílela námět, že tu je prostor pro zlepšování a že HS zůstává kompatibilní 

s 21. stoletím obchodu, změnami techniky a  potřebami uživatelů.  V tomto kontextu 

konference doporučila politické komisi podpořit projekt dalšího ověření možných oblastí změn 

v Harmonizovaném systému, jež by měly být transparentní, obsažné a prováděné  časově 

efektivním způsobem.      

ANTVERPY ZAČÍNAJÍ SE SPOJOVÁNÍM CARGA 

Přístav Antverpy zahájí v listopadu pilotní projekt ke spojování zboží ve vnitrozemské plavbě. 

Tato činnost je součástí akčního plánu kontejnerové vnitrozemské plavby, který podepsalo 

antverpské přístavní společenstvo 19. dubna 2018 a s jehož pomocí se má podpořit růst přístavu 

udržitelným způsobem cestou zvýšení efektivnosti u všech partnerů. Další dohody se vztahují 

na plánování a spolupráci jakož i na digitalizaci. Počínaje 5. listopadem startuje 2 až tříměsíční 

pilotní projekt spojování carga. Jeho cílem je, aby více říčních lodí se značně vyšším počtem 

kontejnerů se odbavovalo při nakládce/vykládce na námořním terminálu a aby se tak 

odbavování optimalizovalo. Do budoucna to bude takové, že říční lodě, který ložily nebo vyloží 

celkově 30 a více kontejnerů, se budou odbavovat ještě na námořním kontejnerovém terminálu 

v přístavu. Jednotky s nižším počtem musí vzájemnou spoluprací své náklady navyšovat. Za 

tím účelem se zřizují konsolidační huby v přístavu a v evropském zázemí. V přístavu Antverpy  

To jsou PSA Antverp K667 a a ATO K364. V zázemí se zřizují huby na řadě koridorů . 

S konsolidačními huby se má zajistit včasné dodání doplněné zásilky na námořní terminály.  

Již od 1. října začíná projekt ústředního plánování člunů.   

EVROPSKÁ LOGISTICKÁ PLATFORMA (ELP) V AKCI   

ELP organizuje svou první velkou akci pro nový Evropský parlament 25. září v Bruselu. Má 

název „Logistika v přechodu: jak řešit rostoucí nákladní dopravu a výzvy před námi“. Mezi 

spíkery  budou prof. Alan Mc Kinnon, profesor logistiky, Kuehne Logistics University, dále 

Sandro Santamato z generálního ředitelství Doprava Evropské komise EU a Leigh Pommlett, 

ředitel  koncernu Ceva Logistics. ELP je platformou pro dialog mezi politiky a všemi hráči 

dodavatelského řetězce (ze všech sektorů) a jejich dodavatelů, přístavy, terminály, obchodníky 

a výrobce, spoléhající na efektivní logistické služby. ELP organizuje akce, zaměřené na klíčové 

výzvy, jimž čelí logistický sektor. Akcejsou pojímány tak, aby přinášely otevřené debaty mezi 

sektorem a politiky při nalézání řešení společných problémů a výzev. Usiluje o informování 

tvůrců politiky prezentováním případových studií a sektorového vývoje ze všech částí 

logistického sektoru a dodavatelského řetězce.     

 

FRANCIE 

http://www.svazspedice.cz/
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KN A  AF/KLM CARGO USNADŇUJÍ KNIHOVÁNÍ LETECKÉHO ZBOŹÍ 
Společnosti  Kühne + Nagel  a Air France KLM Martinair Cargo hodlají  vzájemně propojit své 

elektronické  knihovací procesy. Odpovídající zkušební běh byl v červenci úspěšně absolvován, 

jak uvádí společné tiskové prohlášení. Řešení se má nyní dále vyvíjet a potom má být uplatněno 

v Evropě a v jihoasijském   prostoru. Oba partneři uvádějí, že kooperace umožňuje „systémové, 

integrované a interaktivní slaďování  mezi nabídkou kapacity a poptávkou“. Je to zcela poprvé, 

kdy nákladní letecká společnost a globální poskytovatel logistických služeb vytvářejí přímé 

spojení systémů.  Tím bude manuální proces nabídky a knihování kapacity přeměněn v digitální 

automatizované řešení.  

RENAULT TRUKS TESTUJE POTENCIÁL ÚSPOR PALIVA U DODÁVEK  

Francouzský výrobce nákladních vozidel Renault Truck ověřuje společně se šesti 

spolupracujícími partnery, jakými technickými řešeními by bylo možno snížit spotřebu paliva 

u dodávkových aut. Po sedmiměsíční testovací fázi se zkušebním vozidlem „Urban Lab 2“ byla 

zjištěna palivová úspora 12,8 procenta v městské a regionální dopravě ve srovnání se sériově 

vyráběným automobilem. Tento výsledek je dán optimalizovanou aerodynamikou, nasazením 

mikro-hybridního systému v rámci pohonu, optimalizovaným odporem valení u pneumatik 

jakož i důsledným využitím digitálních možností.  Zkušební vozidlo „Urban Lab 2“  je součástí  

kooperačního projektu Edit – Efficient Distribution Truck – započatého v roce 2016, na němž 

se vedle Renault Truck podílí ještě šest dalších partnerů z Francie: patří k nim rozvozový 

specialista Valeo, výrobce přípojné techniky Lamberet, pneumatikářský koncern Michelin, 

poskytovatel navigačních přístrojů Benomad jakož i dva výzkumné ústavy. Opravdovou 

zvláštností na testovacím vozidle bylo začlenění dat do navigačního softwaru, vyvinutého 

Benomadem. Tím bylo umožněno přizpůsobovat rychlost vozidla světlům na semaforech, takže 

se mohlo pohybovat v rámci zelené vlny. Systém spočítá, zda je ekonomičtější brzdit nebo 

s vozidlem zrychlit. Toto se realizuje jen když to dovoluje dopravní situace.  Takto se omezuje 

fáze brzdění a zrychlení a dochází k úspoře paliva.       

 

NĚMECKO 

TAMNÍ DVZ PÍŠÍ O  ZLEPŠENÝCH VÝSLEDCÍCH  O ČD 

A sice, že je nákladní doprava drží v plusu. Nejčtenější  německá dopravní tiskovina DVZ 

uvádí: České státní dráhy ukončily první pololetí 2019 s menším  ziskem.  Po ztrátě 

přepočtených 20 milionů eur za období před rokem dosáhl nyní podnik zisku ve výši kolem 6 

milionů eur. Základem dobrého vývoje byly především úspory: přes 20 milionů eur 

v provozních nákladech, více než 10 milionů eur v nákladech personálních. Obrat vzrostl 

naproti tomu jen marginálně o 0,8 procenta na 600 milionů eur. Zvlášť potěšitelně se nově jevila 

nákladní doprava:  zde dokázala ČD svůj zisk 20 milionů eur více než zdvojnásobit. Avšak  

dopravní objem šel dolů o 3 procenta na 34 milionů eura dopravní výkon poklesl o 5 procent 

na 5,8 miliard eur. V osobní dopravě poklesl dopravní výkon o 2 procenta na 60 milionů 

vlakových kilometrů. S rovnými 10 miliony eur zde zůstala ztrátovou, deficit však snížila o víc 

než o polovinu.  

 

 RAKOUSKO  

GEBRÜDER WEISS PŘEBÍRÁ SPEDICI V TYROLSKU 

Dopravní a logistický podnik Gebrüder Weiss koupil spedici Koler, Kuhn & Merk (KK+M) 

z Tyrolska. Podnik se nachází v tyrolském okrese Reutte a  umožňuje firmě Gebrüder Weiss 

pokrývat další region ve směru na jižní Německo. Smlouva  byla podepsána ve třetím srpnovém 

týdnu a zpětně platí k 1.1. 2019. Kupní cena nebyla oznámena. Podle údajů Gebrüder Weiss  

budou převedeni všichni zaměstnanci.  KK+M bude fungovat do konce roku pod existujícím 

jménem a od ledna 2020 bude vedena jako Gebrüder Weiss Filiale Reutte.     
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 ŠVÝCARSKO   

SWISSTERMINAL  CHCE ZABRÁNIT VZNIKU GATEWAY BASEL 

Plánovaný  trimodální velkoterminál Gateway Basel Nord  (GBN) se setkává se  silným 

protivětrem.  Společnost Swissterminal protestovala u Spolkové rady proti rozhodnutí státní 

komise  pro hospodářskou soutěž (Weko), že GNB povolila.  Soukromý provozovatel terminálu 

pociťuje  ohrožené „významné veřejné zájmy“ a žádá, aby se rozhodnutí zrušilo.  

GBN je plánován jako trimodální  velkoterminál (koleje, voda, silnice). Pokud by se ještě letos 

zajistilo stavební povolení, měl by jít Gateway do provozu v roce 2021. Weko dala projektu 

zelenou letos v červnu. Měl by být společně provozován organizacemi SBB Cargo, Hupac  a 

Contargo. Weco shledal jako klíčové argumenty, že terminál bude moci překládat  nákladní 

vlaky o délce 750 metrů, což je v současnosti možné jen ve dvou až třech vlakových částech. 

Swissterminal naopak namítá:  časová ztráta několika minut, spojená s dělením vlaku je více 

než kompenzována obsluhou kratších vlaků při podstatně kratších cestách překládkových 

jeřábů.       

USA 

SILNIČNÍ DOPRAVCI MAJÍ VYŠŠÍ CENY  

Po dlouhý čas to tu  měli silniční dopravci těžké. Marže byly nízké, hospodářství nejelo nejlépe. 

Loni se to začalo měnit  a tento trend trvá. Nadále jsou problémy na trhu práce, pracovních sil 

je nedostatek. Jde o výsledky „Zprávy o stavu logistiky“  od tamního oborového svazu „Rada 

řídících profesionálů dodavatelských řetězců  (CSCMP)“. Posílení pozice dopravců spatřují 

experti jako hlavní výzvu v logistice. V kapacitách je velice těsno. 

Odesílatelé nyní zkoušejí všechno možné, aby efektivními opatřeními generovali kapacity. 

Tento trend začal v druhém pololetí 2017. K tomu došlo k různicím kolem obchodních bariér a 

k novým clům. Hospodářský růst se v USA zvýšil. Po skromném plusu HDP 1,5 % loni se letos 

očekává růst 2,9 %. Především silniční dopravci mohli v r. 2018 zvyšovat ceny – nákladní sazby 

šly nahoru o 9,5 %. V balíkových a expresních službách činilo zvýšení kolem 7 %.  Celkové 

náklady na logistiku  loni odpovídaly 1,5 miliardám USD, což je proti předchozímu roku 

zvýšení  o 6,2 %.  Ústředním tématem v logistice byl elektronických obchod s novým 

dvoumístným růstovým trendem.   Roste poptávka po skladech, s kapacitami jsou problémy. 

Pracovní podmínky řidičů jsou tvrdé, když se nabídne alternativa, mnozí pověsí řemeslo na 

hřebík. K tomu přicházejí zostřené pracovní zákony, které více omezují jízdní doby. Experti 

proto nejméně pro letošek počítají s růstem logistických nákladů.         

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

EVROPSKÁ KOMISE  K NEDORŽOVÁNÍ PRÁVA EU 

Na svém posledním zasedání před letní přestávkou Komise přijala přes 350 rozhodnutí, 

navazujících na nedodržování práva členských států na úseku dopravy. K tomuto řízení 

dochází, když se Komise domnívá, že členské státy právo EU zneužily nebo nesprávně převedly 

do národního práva. Pokud není spokojena s reakcí členských států ani po několika výtkách, 

může dojít k žalobám k Evropského soudního dvora (ESD). Ten může uložit peněžité pokuty. 

47 nejnovějších rozhodnutí Komise se týká dopravního sektoru 

  

TAKÉ Z CIZINY:  

To vám mladý voják povídá důvěrně svému kamarádovi ve zbrani: „Hochu, měl jsem 

snoubenku, kterou jsem moc miloval. Psával jsem jí skoro každý den.  

Co jsem na vojně, dostala ode mne  aspoň 150 dopisů. A víš, co se stalo? „ Vůbec ne!“ 

„Nedávno si vzala pošťáka…“ 
 
                                                   SSL-EXPRES: CBC Praha 6 – jirka.kladiva@seznam.cz - tel. 602 653 438  
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Patronát nad konferencí IRFC 2020 převzaly 
významné evropské instituce a organizace 

Ve dnech 1. – 3. dubna 2020 se v Praze uskuteční 7. ročník mezinárodní železniční konference IRFC 
2020 (International Rail Forum & Conference), tentokrát pod sloganem „Společně vytvořme 
železnici nové generace“. Organizátorem je tradičně společnost OLTIS Group. 

Patronát nad konferencí IRFC 2020 převzaly mezinárodní organizace UNIFE, CER, 
Shift2Rail, UIC a OSŽD, v čele s agenturou European Union Agency for Railways. 

Organizátoři konference si velice váží také dosavadní spolupráce se Svazem spedice a 
logistiky ČR v rámci předešlých ročníků IRFC a jsou velmi potěšeni, že i pro nadcházející 
ročník bude spolupráce se SSL ČR pokračovat.  

Nosná témata nadcházející konference jsou svázána se současnými i připravovanými 
změnami v legislativě, výzkumu a technice, které jsou určující pro budoucnost železnice ve 
všech oblastech, a jsou následující: 

1. Doprava v EU po roce 2021 
2. ERA jako systémová autorita  
3. Výzkum a inovace po roce 2021 – motivace pro země střední a východní Evropy 
4. Perspektiva propojení TEN-T a „Hedvábné stezky“ 
5. Vysokorychlostní železniční systém budoucnosti v Evropě 

Zaměření konference vyplývá ze zvýšeného zájmu odborné veřejnosti o nové trendy a 
směry, které se pro železnici otevírají v nejbližších letech. Cílem této významné akce je 
nabídnout účastníkům příležitost pro výměnu informací a zkušeností firem zapojených do 
nových inovativních řešení na železnici, společně s přiblížením novinek při uskutečňování 
železničních přeprav. 

Je očekávána značná účast nejvyšších zástupců významných dopravců, manažerů 
infrastruktury, podniků železničního průmyslu, dodavatelů železničních systémů, zákazníků a 
spedičních společností, které se rozhodly držet krok s rychlým tempem vývoje na dopravním 
trhu. 

Veškeré podmínky pro případné sponzory a vystavovatele, kteří by chtěli svoji společnost na 
IRFC 2020 zviditelnit, a další aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách 
www.irfc.eu. 
Zaregistrovat se můžete online přes tento odkaz https://irfc.eu/cs/registrace/ 
V případě jakýchkoliv dotazů ohledně IRFC 2020 neváhejte kontaktovat organizační tým 
https://irfc.eu/cs/kontakt/, který se na Vás těší. 

 

http://www.irfc.eu/
https://irfc.eu/cs/registrace/
https://irfc.eu/cs/kontakt/

