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Dopady koronavirové krize nemusí být jen negativní

Vít Votroubek - výkonný ředitel, předseda představenstva PST CLC

Jak byste charakterizoval součas
nou ekonomickou situaci vzniklou 
v důsledku koronaviru?
Dopady na globalizovanou ekono
miku si dnes asi ještě neumíme plně 
představit, ale určitě budou veliké. 
Zasažen je prakticky celý svět, po
stižený je nyní hlavně sektor služeb 
a osobní přepravy. Dopad na logistiku 
a nákladní dopravu je zatím relativně 
malý, ale i to se může v následujících 
týdnech měnit. Nemyslím si ale, že 
všechny dopady této krize a předpo
kládané recese budou negativní. Mož
ná lidem a decision-makerům koneč
ně dojde, že vyrábět všechno v Číně 
a vozit to přes půl světa je krátkozra
ké - i proto, že tamní náklady na vý
robu jsou s těmi evropskými zcela 
srovnatelné. Stejně tak tlak na neustá
lý trvalý ekonomický růst jako vždy 
narazí na svůj limit a recese či krize

zkoriguje vývoj zpět do správných ko
lejí. Říkám si, kam ještě můžeme růst 
a za jakou cenu? Tak jako v roce 2008 
se musíme trochu zastavit a přehod
notit své priority.

Jak krize ovlivňuje vaše podnikání 
a jak se jí přizpůsobujete?
Nás ve firmě současná situace ovliv
nila hodně, ačkoli jsme nemuseli 
zavírat či výrazněji omezovat žádný 
z našich skladů či celních deklarací. 
Najednou jsme zjistili, že bez problé
mů fungujeme, i když je polovina lidí 
na home-office, nejezdíme křížem 
krážem po republice a po světě, ale 
plně využíváme možností videokon- 
ferencí. Také věřím, že se brzy nor
malizuje stav na trhu práce, což nám 
pomůže ke stabilizaci a zkvalitnění 
našich služeb zejména ve skladové 
logistice.

Zásilka PST CLC na cestě

na plné obrátky, a dokonce nově za
vádí i víkendové směny. A naše le
tecké a celní oddělení nyní plně za
městnává jedna komodita - roušky 
a respirátory.

Jak je využívána vaše nabídka 
celních služeb zdarma pro dovozce 
roušek a respirátorů těm 
nejpotřebnějším ? Neevidujete 
pokusy nabídku zneužívat? Vidíte

zboží proclít i bez vysokého cla a DPH 
v souladu s celními předpisy. Jedná-li 
se o běžné obchodníky či překupníky, 
službu zajistíme, ale hrazenou.

Jakým způsobem se připravujete 
na završení brexitu po skončení 
přechodného období? Co pro vás 
brexit znamená už ted?
Pracujeme nyní se scénářem, že 
přechodné období brexitu skončí

dosavadních představ zavedeny až 
v roce 2025?
Současná krize s koronavirem podle 
mě urychlí zavedení elektronických 
systémů obecně.
Věřím, že i celní správy a Evrop
ská komise využijí tohoto momentu 
a pokusí se termíny urychlit. Kon
krétní informace o vývoji ale zatím 
nemám.

Tomáš Lébr

V čase koronavirové krize byla společnost PST CLC, společnost poskytující komplexní logistické služby, jednou z prvních 
v oboru, která nabídla konkrétní pomoc - nabídla své celní služby zcela zdarma těm, kteří chtějí roušky či respirátory dovézt 
a rozdělit zdarma potřebným osobám. Výkonného ředitele a předsedy představenstva PST CLC Víta Votroubka jsme se zeptali, 
jaký je jeho názor na dopad krize na logistické služby a dopravu.

Jaká je nyní dynamika v oblasti 
importu do ČR a jak na ni reagu
jete?
Díky tomu, že nejsme silně navázá
ni na automobilový průmysl, nejsou 
dopady zatím nijak vážné. Největší 
problémy máme v pozemní kamio
nové dopravě, což souvisí s problémy 
na hranicích či omezováním výroby 
některých podniků.
Jinak nám ale roste kontejnerová 
doprava. Výrazný pokles pozoru
jeme u módy, kde je pokles obje
mů dramatický. Někteří naši klienti 
z řad výrobních firem naopak jedou

v tomto vašem úsilí nějakou pře
kážku, která by šla odstranit?
Dovoz roušek a respirátorů je vel
mi intenzivní a my již proclili mno
ho zásilek od různých importé
rů. O mnoho více bylo dotazů na 
podmínky dovozu z Číny. Zásadní 
překážka pro mnohé dovozce je vyso
ké clo 6,3 % na většinu roušek, a hlav
ně raketový nárůst nákladů za letec
kou přepravu z Číny, která je aktuálně 
asi na 4,5násobku standardních cen. 
Roušky clíme zdarma těm, kteří je 
vezou jako humanitární pomoc pro 
potřebné. V případě darů dokážeme

na konci roku, a nyní hlavně ak
tivně sledujeme přípravy celních 
správ - nejen té české a britské, ale 
i francouzské, protože výstup z EU 
v Calais či Dunkerku budou kri
tickými místy budoucího ob
chodního toku mezi EU a Velkou 
Británií. Chceme, aby naši klienti - 
exportéři a importéři, ale i kamiono
ví dopravci získali díky nám mož
nost, aby jejich zásilky tato kritická 
místa překonaly s menším rizikem 
a ideálně téměř bez zdržení. Věřím, 
že po létě budeme o brexitu vědět 
více.

Myslíte, že současná krize s koro
navirem urychlí zavedení elek
tronických celních systémů v EU, 
z nichž některé měly být podle
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Vyšla kniha o mezinárodních 
přepravních dokladech
Publikace Mezinárodní přepravní doklady (vydaná počátkem 
letošního roku nakladatelstvím Wolters Kluwer) systematicky 
zachycuje dokumenty, které se využívají při mezinárodní pře
pravě zboží (nákladů, zásilek) podle jednotlivých dopravních
oborů (módů).
V této knize je pojednáno pouze 
o přepravních listinách. O dopro
vodných dokladech (například cel
ních dokladech, dokladech o po
jištění, doprovodných dopravních 
dokladech, zasílatelských dokladech 
apod.) zde pojednáno není. Výjimku 
tvoří pouze zmínka o tzv. House ko- 
nosamentu a o Neutrálním leteckém 
nákladním listu - oba doklady mají 
v praxi zásadní význam (blíže dále 
v textu).
Publikace se věnuje nejen samotným 
mezinárodním přepravním doku
mentům, ale v příslušném kontextu 
pojednává také o souvisejících pasá
žích mezinárodních úmluv, unijních 
předpisech, eventuálně i o vnitro
státní legislativě, které zachycující

jednotlivé přepravní listiny. V jed
notlivých částech publikace jsou 
uváděny nejen konkrétní odvolávky 
na právní rámec, ve kterém se kon
krétní pojednání o jednotlivých me
zinárodních přepravních dokladech 
vyskytuje, ale jsou zde uváděny i ko
mentáře na konkrétní používání jed
notlivých listin v praxi. Tato kniha 
obsahuje detailní popis nejvýznam
nějších mezinárodních přepravních 
dokladů, a to jak nákladních listů, 
tak i náložných listů (konosamentů). 
V přílohách jsou pak uvedeny pří
klady v praxi používaných meziná
rodních přepravních dokladů. V ně
kterých případech jsou zde uvedeny 
i příklady těchto dokladů, které jsou 
konkrétně vyplněné. (rn)
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