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                                                              ARGENTINA 

PANALPINA KUPUJE LOGISTIKA V ČERSTVÉM ZBOŽÍ NEWPORT CARGO 

Panalpina pokračuje ve své akviziční strategii v rámci segmentu čerstvého zboží. Švýcarský 

logistik přebírá argentinskou Newport Cargo s hlavním sídlem v Buenos Aires. Podnik je 

specializován na export čerstvého zboží.  Odpovidá to jeho objemu v leteckém zboží za 

poslední rok: 24.000 tun. Tento poslední nákup Panalpina má souvislost s její strategií vytvořit 

globální síť v perishables.  Loni koncern převzal specialistu z Keni na letecké cargo  a čerstvé 

zboží Air Connection, nizozemskou Interfresh Airfrejght Handling jakož i část Cool Chain 

Group v Německu. Newport byla založena v roce 1978 a má být v Argentině vedoucím 

podnikem v leteckém zboží.   Podnik se 42 zaměstnanci byl vlastnictvím managementu a 

obsluhuje 150 zákazníků. Rovněž provozuje kancelář na letišti Ezeiza.  Ředitel Panalpina 

Stefan Karlen sdělil: „ Převzetím Newport Cargo získáváme nejen kontrolu nad argentinským 

exportem čerstvého zboží, ale také nad tímtéž ze sousedních zemí.   Ryby, ovoce a například 

semena    se vozí přes argentinskou hranici   a z Buenos Aires se přepravují letecky“.   Newport 

Cargo exportuje především do USA, kde má podnik silnou zákaznickou bázi i vlastní kancelář 

v Miami.       

BELGIE 

BERTSCHI  OTEVÍRÁ V ANTVERPÁCH STŘEDISKO  UMĚLÝCH HMOT 

Logistický podnik  Bertschi  převzal v polovině června v přístavu Antverpy  provoz střediska 

pro překlad umělých hmot. V antverpském terminálu  Zomerweg (AZT) lze poskytovat různé 

výkony jako překlad,  skladování, a distribuci importovaných  hromadných  umělohmotných 

materiálů. Na tomto místě v přístavu lze meziskladovat námořní kontejnery. Dvě sklápěcí 

platformy  vyprázdňují 20 a 40 stopé kontejnery  do 30m stopých kontejnerů  typu Drybulk. 

Dalším plánem Bertschi je vybudovat antverpský Zomerweg Terminal  jako  trimodální hub 

pro chemickou logistiku.   

JAPONSKO 

NIPPON CARGO ODSTAVUJE LETADLA 

Společnost Nippon Cargo Airlines (NCA) na přechodnou dobu odstavila všechna nákladní 

letadla. Důvodem jsou nedostatky uvedené ve zprávě o údržbě.  Z bezpečnostních důvodů 

nechal dopravce nejméně na týden všechna letadla na zemi. Od soboty již nelétala žádná letadla 

z Tokia Narita. Chyba se týká zprávy z 3. dubna. Nejasnosti se ukázaly ohledně použití 

mazacího oleje pro díly letadel. Nyní se budou všechny zprávy o údržbě znovu zkoumat.  

 

                                                                NĚMECKO 

DB SCHENKER: V BERLÍNĚ PROJEKT  ELEKTRICKÝCH NÁKLADNÍCH  AUT 

Společnost DB Schenker představila v Berlíně projekt, který se má zabývat integrací 

elektrických nákladních aut do vozidlové flotily.  Před třemi roky iniciovaný projekt iHub  má 

ukázat,   jak IT podporovaný systém nákladní flotily může efektivně fungovat při tom, že ji 

tvoří vozidla elektrická a naftová. DB Schenker přitom kooperuje s Framo, výrobcem 

elektrických nákladních aut v Sasku jakož i se softwarovým domem PVT z Karslruhe, 

Freuenhoferovým Institutem pro dopravní a informační systémy a s Institutem postfosilní 

logistiky  z Münsteru. Záležitost má podporu spolkového ministerstva hospodářství a energie.  
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Filiálka DB Schenker v Berlíně byla vybrána pro test, protože je umístěna v blízkosti vnitřního 

města-a tedy v dosažitelnosti vozidel s e-pohonem. Zde by také v budoucnu měla jezdit 

elektrická nákladní auta o celkové povolené hmotnosti až do 18 tun.  Software přesně stanoví, 

které trasy použijí. Pro potřebu efektivního nasazení baterií se budou jejich provozní údaje 

zachycovat inline a z toho odvozovat provozní doporučení.  Je žádoucí, aby se zkušenosti 

s elektrickými užitkovými vozidly kurýrů a balíkových firem dostávaly do logistické branže.  

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT: CENTRA NÁKLADNÍ DOPRAVY – JIŽ 25 LET 

Rozvoj center nákladní dopravy v Německu je úspěšnou story: v 35 zařízeních GVZ – osm 

z toho v Dolním Sasku – je dnes usídleno kolem 1.500 podniků s více než 60.000 zaměstnanci.  

Společnost Deutsche GVZ Gesellschaft, krátce DCG, slaví v létě 2018 25 let své existence.  Od 

jejího založení 22. června 1993 zaznamenala nákladní centra rasantní rozvoj.   

Pozitivní zpráva přichází z nejmladšího centra GVZ Jade-WeserPort: společnost Nordfrost, 

nájemník z posledních hodin, začíná budovat kapacity a služby ve svém přístavním terminálu.    

22. ledna 2018 otevřel nový chladírenský komplex ve Wilhelmshavenu a již je ze 70 procent 

vytížen-s mrazeným zbožím, rybím masem a drůbežími produkty. Aby se kapacity v této 

teplotní oblasti  rozšířily, chce vedoucí německá značka v mrazírenské logistice ještě letos 

zahájit výstavbu 25m vysokého plně automatizovaného vysokoregálového zařízení, přímo 

napojeném na nový chladírenský komplex.    

RAKOUSKO 

VYSOKÉ OCENĚNÍ PRO ČISTICÍ SLUŽBY 

Za app v odstraňování odpadů „wastebox.biz“ obdržel štýrský logistický podnik služeb 

specializovaný na odstraňování odpadů a recyklaci Saubermacher Dienstleistung AG 

rakouskou logistickou cenu 2018.  Cenu uděluje jednou ročně od roku 2008 Společenstvo 

logistiky na Rakouském logistickém dni. Saubermacher získal ocenění za projekt 

„westebox.biz“. Cílovou skupinou jsou profesionální stavební firmy, nikoliv soukromé osoby. 

 Pro tuto oblast existuje separátní platforma „wastebox.at“. „Naše digitální platforma propojuje 

zákazníky a dodavatele v reálném čase“ uvádí mluvčí koncernu Sandra Klünsnerová. Příkazy 

chodí na konkrétní vozidla. Přes partnerskou koncepci provozuje Saubermacher – podle 

vlasáních údajů – největší flotilu vozidel na odstraňování odpadů v Rakousku.  Platforma je 

dosažitelná přes provozní systémy Android a iOS. Zákazníci knihují přes app  nebo smartmobil 

pro svůj druh odpadu vhodnou „wastebox“. Přitom je možno volit Big Bag (1 kub. metr),  

obdobu nádrže (Mulde – 7 kub.metrů) nebo odpadkový kontejner o cca 10 kub. metrech.  

Objednané prostředky dodá Saubermacher před domovní dveře, po naplnění je odveze a 

vyprázdní.  „Jak stavební tak i odpadové hospodářství  musí využívat digitalizaci, aby mohla 

fungovat v globalizovaném světě“ říká tamní ministerstvo výstavby. „S wastebox.biz jsme na 

správné cestě“.  Krátce po vývoji je platforma k dispozici kromě Rakouska také ve Francii, 

Velké  Británii a v Německu. Tam službu poskytuje koncern Veolia.  

 

TURECKO 

DALŠÍ   POKLES SAZEB V KRÁTKÉ  EVROPSKÉ NÁMOŘNÍ DOPRAVĚ 

V této dopravě se zaměřením na hromadný substrát a konvenční kusové zboží se situace 

v kapacitách v minulých týdnech uvolnila. Nákladní sazby tento vývoj sledovaly. Tak 

v Istanbulu zveřejněný sazební index Istfix pro krátkou námořní plavbu v severní a jižní Evropě 

po Černé moře poklesl do 11. června  o 20 na 665 bodů. V počátečním období roku  

tržní barometr ukazoval téměř na 900 bodů. „Tehdejší nakládky se zaměřovaly na středy týdne“ 

sdělili britští lodní makléři.   Zejména ve druhé polovině května ztratil trh na gradaci.    

Zvláště na kontinentě – tedy v severních přístavech v Beneluxu a v Německu  je nyní „znatelný 

převis tonáže  také v oblasti minibulkerů“ uváděl  německý makléř  Arkon Shipping  

v minulém týdnu.  Vývoj trhu nabral obvyklý sezonní trend. Příští impulsy  se budou zřejmě 

týkat konce srpna a začátku exportní sezóny obilovin. 
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Také na Středozemním moři a na Černém moři ztratil trh tempo, což se ještě utvrdilo měsícem 

Ramadanu v islámských státech severní Afriky a východním Středomoří. Relativně stabilními 

se jeví časové charterové sazby pro příbřežní motorové lodě a minibulkery.  

 

USA 

AIRCARGO: ZAČAL PLATIT PŘÍSNÝ KONTROLNÍ PROGRAM ACAS 

U zásilek leteckého zboží s cílem USA se musí bezpečnostní údaje sdělovat americkému clu, 

než je příslušné letadlo směrem do USA naloženo. Dosud bylo třeba zajišťovat předání těchto 

údajů do čtyř hodin před přistáním. Důvod: ministerstvo domácí bezpečnosti uvedlo do praxe 

dlouho ověřovaný program „Acas“ (Air Cargo Advance Screening). USA přišly s touto 

iniciativou v roce 2011 potom, když jemenští teroristé umístili v roce 2010 dvě bomby do 

dvou nákladních letadel. Nyní je třeba sdělovat čísla leteckých nákladních listů, jméno a 

adresu odesílatele a příjemce, popis zboží jakož i jeho množství a hmotnost.  

  

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  
 

POSLEDNÍ AKTUALITY Z EU  

 

Evropský parlament odmítl schválit první mobilitní balíček   

První část mobilitního balíčku stále ještě nemá parlamentní souhlas. Důvod: plénum  EP na  

své poslední schůzi o reformním návrhu nehlasovalo, což bylo původně v plánu. Místo toho je 

rozhodnutí odsunuto na červencové zasedání.  Europoslanci tak odmítli návrh dopravního 

výboru, aby nebyla přeshraniční doprava  zařazena do směrnice o vysílání pracovníků.   

Odesílatelé si ztěžují u Evropské komise na námořní palivové příplatky   

Naléhavé palivové příplatky, které v poslední době zavedla celá řada linkových rejdařství 

s ohledem na růst ceny lodního paliva, mohou mít dohru pokud jde o konkurenční schopnost. 

Proto evropská organizace odesílatelů ESC podala stížnost u Evropské komise EU.  Jelikož 

dopravci uplatnili příplatky prakticky s okamžitou platností, odesílatelé postrádají cenovou 

signalizaci a tím jde o porušení před dvěma lety uzavřené dohody s Evropskou komisí o 

generelním zvyšování sazeb (GRIs). 

V dopise požaduje Nik Delmeire, generální sekretář Evropské rady odesílatelů, od ochránců 

konkurence EU aby prošetřili, zda jsou dopravci svým počinem v rozporu s ochranou 

hospodářské soutěže.  Potom co unáhleně reagovaly Maersk Line, MSC a CMA CGM, koncem 

května se k nim připojily APL, Cosco, Hamburg Süd a Hapag-Lloyd. Příplatky představují 

podle plavební oblasti mezi 30 a 60 USD za kontejner (Teu) a platí od 1. června, 15. června 

nebo 1. července. Podle dohody s Evropskou komisí z poloviny roku 2016 smějí dopravci 

v dopravě Asie – Evropa oznamovat jen sazby FAK.  Předtím již celosvětová organizace 

odesílatelů Global Shippers Forum  (GSF) liniové rejdaře odsoudila.  Generální sekretář Chris 

Welsh huboval, že kontejneroví rejdaři desetiletí po zrušení systémů námořních konferencí stále 

ještě používají jim odpovídající cenové mechanismy.  

Země EU jsou rozhodnuty pro odvetná cla na americké produkty 

Odvetná cla se mají týkat US-produktů jako whisky, jeansů či motocyklů. Příslušný návrh 

Evropské komise schválily země jednomyslně. Tím státy EU reagují na zvláštní celní sazby 

na výrobky z oceli a hliníku, vyhlášené americkým prezidentem Donaldem  Trumpem.  Od 

počátku června platí pro ocel cla ve výši 25 procent a pro hliník 10 procent.  Evropané na ně 

nahlížejí, že nejsou v souladu s pravidly Světové obchodní organizace WTO. Dodatková cla 

EU  se mají v prvním kroku dotknout ročních importů z USA  v protihodnotě  2,8 miliard 

USD.   
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