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FRANCIE 

CMA CGM ZÍSKÁVÁ KOMPLETNĚ ŠVÝCARSKOU CEVA 

Francouzský rejdařský a logistický koncern CMA CGM zvýšil svůj podíl na švýcarském 

logistickém podniku CEVA v nyní uzavíraném a zveřejněném přebíracím řízení na 89,47 

procent. Podnik koncem ledna 2018 rozšířil nabídku 26,43 eur za akcii Ceva a zvýšil k 13. 

březnu 2019 svůj balík akcií o 21,5 milionů kusů na 49,4 milionů. Tím je CMA CGM v pozici 

během řízení squeeze -out ještě převzít zbývající akce Ceva. Druhé období přebírání startovalo 

20. března a končí 2. dubna 2019. Na závěr budou akcie Ceva zcela ztaženy z trhu a již nebudou 

na švýcarské burze SIX obchodovány.  

KANADA 

RHENUS GRUPPE KUPUJE V TORONTU RODAIR GROUP 

Jedná se o kanadského specialistu řady   logistických řešení.  Současně znamená akvizice, která 

musí být ještě povolena příslušnými úřady, také start budování sítě Rhenusu v Kanadě. 

Základní činnost Rodairu představují mezinárodní spedice, projektová logistika, kurýrní 

služby, skladování a distribuce, služby 3PL a řešení pro E-Commerce. Vedle hlavního sídla 

v Torontu disponuje podnik, založený v roce 1999, pracovišti v Montrealu, Calgary a 

Vancouveru.   Zákazníci pocházejí hlavně ze sektorů textilu, maloobchodu, pharma-průmyslu 

a těžby, které jsou definovány jako důležité klíčové trhy.    

 

NĚMECKO 

LOGISTICI OČEKÁVAJÍ HORŠÍ OBCHODY 

Skepse mezi německými manažery logistiky narůstá. Ukazatel klimatu v logistickém  sektoru 

byl v únoru se 102,3 body na nejnižším bodě za poslední tři roky, jak ukazuje zpráva Ifo – 

Institutu na žádost Spolkového společenstva Logistika (BVL).  V průměru byla tato hodnota 

103,1. A s pohledem na nadcházejících šest měsíců převažuje u poskytovatelů služeb a jejich 

příkazců pesimismus. „Interpretuji to jako výraz opatrnosti a nikoliv jako obavu z recese, že 

logistika v průmyslu, obchodě a službách například při personálním plánování zařadí o stupeň 

níže“ komentuje předseda představenstva BVL Robert Blackburn výsledky poptávky za první 

dva měsíce tohoto roku.  „Asi se zde také již zrcadlí zkušenost, že trh práce je vyprázdněn“. A 

pohled na další hodnocení ukazuje: dotazovaní dávají jen v jednom bodě v saldu negativní 

odpověď: u všeobecných obchodních očekáváních.  

Šéf BVL podává srovnání s výsledky února 2016. „Tehdy převládal pesimismus, ale žádná 

recese nenásledovala, ono to šlo dva roky plynule nahoru – i přesto, že očekávání byla značně 

horší než obchodní situace“.  V tomto okamžiku by brexit a obchodní konflikt mezi USA a 

Čínou   ve zprávách dominovaly. „V obchodním konfliktu mezi supervelmocemi zůstává 

naděje, že hospodářský rozum zvítězí“.  V současnosti nemá EU podstatné nevýhody ze situace 

mezi Washingtonem a Pekingem. „A Hedvábná cesta může působit jako katalyzátor pro 

hospodářské spojení mezi Evropou a Asií“.    

SUCHO POSTIHLO SKUPINU BAVORSKÝCH PŘÍSTAVŮ 

Velmi teplý a velmi suchý rok 2018 s nízkými stavy vody na Rýně a Dunaji stlačil lodní 

překlad na šesti stanovištích skupiny bavorských přístavů o 21,2 procent na 2,51 milionů tun.  

Toto bylo z velké části kompenzováno značným nárůstem drážního překladu. Zde docílených 

6,31 milionů tun znamená plus 7,5 procent proti roku 2017. Podle vedení skupiny extrémní 

situace s nízkou vodou přístavy pochopitelně zasáhla, ale neporazila. Jejich obchodní model je 
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robustní – multimodální v napojení na dopravce a mnohostranný pokud jde o zákazníky a 

strukturu zboží. V překladu kontejnerů v přístavech Aschaffenburg, Bamberg, Norimberk a 

Regensburg se v roce 2018 se dosáhlo čísla 477.087 proti 450.944 TEU před rokem-více o 5,8 

procent. V r.2018 došlo k novému spojení v kombinované dopravě na pobřeží Severního moře 

mezi Bamberkem a Wilhelmshavenem   jakož i mezi pobaltským regionem s intermodálním 

vlakem mezi Norimberkem a Lübeckem.  Přístavní skupina dále pracovala na přípravě ploch 

k osídlení a zlepšení drážní a vodní infrastruktury. Pokročila také výstavba datové 

infrastruktury.  Tyto práce vyžadují investice v dvoumístné milionové oblasti. V roce 2019 

bude stát provozovatel přístavu v Norimberku před přestavbou mola, aby se také v budoucnu 

dodržovaly narůstající ekologické standardy. Pokročí plánování modernizace přístavního 

nádraží v Aschaffenburgu. Pro všechny přístavy skupiny má jít o investice ve výši 24 milionů 

eur.  

PRVNÍ ODBOČOVACÍ AUTO ASISTENCE  DOSTALA  PROVOZNÍ POVOLENÍ  

20. března obdržela dovybavovací odbočovací asistence hamburského podniku Luis 

Technology zcela oficiálně všeobecné provozní povolení. A tím je otevřená cesta pro výplatu 

podpůrných prostředků dopravcům, kteří v lednu dostatečně rychle uvedli své požadavky na 

tento systém.   Ale i bez podpory těší se systém kamera/monitor s aktivním varováním podle 

šéfa od Luise Martina Groschkeho značné poptávce: do poloviny dubna bude dodáváno prvních 

1.500 systémů. Současně se zvýší týdenní produkce na 300 jednotek. Avšak úzké místo je  

jinde: v současnosti může firma Luis montovat do vozidel  maximálně jen 8 systémů  za den – 

ještě  totiž chybějí vhodní partneři pro zabudování.   

SILNÝ NÁRŮST ZISKU FRAPORTU 

Frankfurtský provozovatel letiště Fraport se díky dobrým obchodním výsledkům a oddělením 

od letiště Hannover dostal k mohutnému skoku v zisku. Ten dosáhl kolem 474 milionů eur a 

tím skoro o 44 procent více než před rokem. Podnik to sdělil v minulých dnech ve Frankfurtu.    

Operativní zisk (Ebitda) se zvýšil o 12,5 procent na 1,1 miliardu eur. Akcionářům se dostanou 

značně vyšší dividendy. Ty mají stoupnout o třetinu na 2 eur za akcii. Pro letošek nepočítá šéf 

Fraportu s tak vysokým nárůstem. Na domácím letišti Frankfurt by měl počet cestujících 

stoupnout o 2 až 3 procenta, když v loňském roce činil nárůst 7,8 procent na 69,5 milionů. 

Operativní zisk by se měl zvednout na 1,160 až 1,95 miliard eur.  

 

RAKOUSKO 

LETIŠTĚ VÍDEŇ DOSTANE 3. PŘISTÁVACÍ DRÁHU  

Rakouský správní soudní dvůr udělil 18.března povolení výstavbě třetí startovací a přistávací 

dráhy na letišti Vídeň Schwechat. V roky trvajícím sporu o kapacitě výstavby padlo konečně 

rozhodnutí. V roce 2018 řada vídeňských občanských iniciativ a usedlíků vyslovila k této věci 

výhrady. Šlo především o obavy z dalšího leteckého hluku, avšak také o otázky ochrany 

klimatu.  V první reakci ministerstva dopravy byla potvrzena přednost železniční dopravy. 

Vedení města a některé politické strany se vyslovily k věci různě. Tak předseda vídeňského 

výboru obecní rady Erich Valentin potvrdil, že nyní konečně vládne kolem projektu právní 

jistota. Požaduje: „Nyní to musí být co nejrychleji zrealizováno“. Letiště jako dopravní uzlový 

bod potřebuje větší kapacitu. Mluvčí Zelených ve Vídni R. Maresch naproti tomu označil 

rozhodnutí jako „ránu ochraně klimatu“.  Jak se dalo očekávat, letiště hlavního města poslední 

instanční rozhodnutí uvítalo. Ve společném stanovisku nejvyšších představitelů správní rady 

stojí: „Značně dlouhé řízení došlo nakonec k pozitivnímu rozhodnutí“. Letiště, jehož zbožový 

obrat dosáhl loni kolem 295.000 tun, bude rozsudek podrobně analyzovat a co nejdříve 

informovat o dalších projektových krocích.  

 

SINGAPUR 

UNILOAD AVIATION SOLUTION VYHRÁLA INOVAČNÍ CENU IATA 2019 
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Cena spojená s odměnou 20.000 USD byla udělena v Singapuru na symposiu World Cargo, 

když finalisty byly rovněž Air New Zealand a tým SITA, Safran a CHAMP.  Vítěz Uniload 

vyvinul sledovací řešení na bázi Bluetooth pro ložné prostředky vytvořením průhlednosti 

v celém dodavatelském řetězci, což umožní rychlé a snadné uplatnění internetu věcí (IoT)ve 

světě managementu necelovozových zásilek. Air New Zealand představila tepelně izolované 

dveře aeroTHERM s 25krát lepší izolací pro tepelně regulované kusové zásilky, umožňující 

delší působení požadované teploty, snižující použití tepelných krytů a častých kontrol teplot 

zásilek.   SITA, Safran a CHAMP vyvinuly „Smart ULD“ – chytrou kusovou zásilku, 

kombinující poslední mobilové a blockchainové techniky jež digitálně sledují a monitorují 

kusové zásilky během jejich přepravy včetně upozorňování na teplotní šoky, vibrace a tlaky a 

poskytují digitální zprávu o škodách. Zatímco nezávislý panel dával letos přednost 

digitálnímřešením, další náměty se týkaly dronů, nebezpečného zboží a umělé inteligence.   

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

AF-KLM CARGO JAKO PRVNÍ NA SVĚTĚ S  „DG AUTOCHECK“ OD IATA  

Air France KLM Cargo (AFKL Cargo) se stala první skupinou aerolinek, která převzala od 

IATA nově vyvinutou digitální samokontrolu nebezpečného zboží – Dangerous Goods Auto-

Check (DG AutoCheck) pro přijímání zásilek nebezpečného zboží.  AFKL Cargo ročně 

odbavuje přes 1,5 milionu zásilek. 173.000 z nich připadá na manipulaci s nebezpečným  

zbožím.  DGAutoCheck poskytuje digitální řešení k efektivnějšímu řízení letecké dopravy 

nebezpečného zboží při současném zvýšení bezpečnosti. Je to další významný krok u AFKL 

Cargo směrem k digitální transformaci   modelu leteckého zboží; znamená též úzkou spolupráci 

s pozemními partnery při odbavování DGAutoCheck v rámci hubů společnosti. DG AutoCheck 

je digitální řešení, jež usnadňuje přejímání nebezpečného zboží využitím Odesílatelské 

deklarace pro nebezpečné zboží (DGD) podle všech pravidel obsažených v předpisech IATA 

pro nebezpečné zboží.  (DGR). Optický charakter uznání technologie transformuje doklad DGD 

do elektronických dat. DG AutoCheck může také přijímat eDGR. Tyto údaje jsou potom 

zpracovávány a ověřovány při užití elektronické verze DGR. DKAutoCheck také usnadňuje 

rozhodování pozemního odbavovače nebo rozhodnutí aerolinek o přijetí či odmítnutí zásilky 

během fyzické inspekce scény poskytnutím obrazové prezentace balení se značením, 

požadovaným pro leteckou dopravu. – „Během příštích 20ti let se má poptávka po leteckém 

cargu zdvojnásobit. Aby sektor mohl mít užitek z tohoto růstu, je třeba uplatňovat moderní a 

harmonizované standardy jež usnadňují bezpečné a účinné operace, zejména ve vztahu 

k přepravě nebezpečného zboží. Tím, že jako první převzali DGAutoCheck vedou AFKL Cargo 

na cestě k digitální revoluci v dodavatelských řetězcích nebezpečného zboží a připravují se na 

budoucí úspěch“ řekl Frederic Leger, ředitel IATA pro letiště, cestující, cargo a bezpečnostní 

produkty. AFKL Cargo je částí oborové pracovní skupiny, tvořené více než dvaceti světovými 

organizacemi, jež podporuje vývoj DG AutCheck. Ve skupině jsou aerolinky, speditéři, 

zástupci pozemního odbavování a integrátoři v expresu.   

 

TAKÉ Z CIZINY:  

To se vám ptá maminka od čtyř dětí svého lékaře: „Jak mám strávit dobré prázdniny v kempu 

s mojí malou rodinkou?“  - To je jednoduché, madame. Obvykle dáváte vitamíny dětem a sama 

berete uklidňovadlo.  A tedy o prázdninách to udělejte opačně“.  
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