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Vyšší náklady nebo
úspora za dopravu?
Úspory v nákladní dopravě lze dosáhnout více způsoby. Můžete mít
proškolené řidiče z hlediska stylu
jízdy, ideálně vytížená vozidla dodržující optimálně naplánovanou
trasu či vlastní čerpací stanici. Na
jednu důležitou věc však všechny
zúčastněné strany často zapomínají. Jedná se o odpovídající uložení a fixaci nákladu, což jsou atributy
nezbytné nejen pro bezpečnou přepravu, ale také pro to, aby bylo zboží
doručeno nepoškozené.
Každého asi napadne: Jakápak
úspora nákladů, když samotná fixace není zadarmo? Tento zdánlivě
logický argument je však postavený
tak trochu „na vodě“. Pokud máte
náklad nesprávně zafixován, mohou
vám kontejner v přístavu zadržet až
do zajištění nápravy. A to rozhodně
není zadarmo, protože zaplatíte za
dočasné uskladnění kontejneru a
také za novou fixaci. Vyhráno není,
ani když vás kontrola mine. V důsledku nesprávné fixace může dojít
k poškození zboží, což musí také někdo zaplatit. Znamená tedy odborná
fixace nákladu finanční zátěž nebo
úsporu? Ponechám na vás, jak si
odpovíte.

Václav Podstawka,
šéfredaktor
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