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DÁNSKO 

BIMCO: VELMI ŠPATNÉ VÝSLEDKY  ROPNÝCH TANKERŮ 

Podle světové rejdařské organizace Bimco, sídlící v Dánsku, je rok 2018 „absolutely horrible“ 

pro tankery surové ropy pokud jde o nákladní sazby a využití flotily. Tržby nebyly dosud tak 

špatné od počátku jejich pravidelného sledování.  Tržby velmi velikých   dopravníků (VLCC) 

činily v první polovině letošního roku v průměru pouze 6.001 USD za den, tankery parametrů 

Suezmax pak 10.908 US za den, Aframax 9.914 USD.  Sektor potřebuje velké zlepšení základní 

tržní rovnováhy ke zlepšení nákladních sazeb, aby dosáhl do ziskové oblasti.  Tento tankerový  

sektor se těšil velmi silnému roku 2015, kdy platily nejvyšší sazby pro tankery surové ropy  po 

sedmi letech; rok 2016 byl  už krokem dolů. V roce 2017 jejich flotila rostla rychleji než 

poptávka a do sektoru se vrátila ztrátovost po třech ziskových letech.   Hlavní lodní analytik 

Bimco Peter Sand   komentuje: rok 2017 je „absolutně děsný“ s rekordně nízkými výsledky.  

Zbožový trh sektoru byl několikrát postižen velmi chabou poptávkou. Čím dříve přijde zlepšení 

tím lépe, ale chce to prý trpělivost.  

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA 

NOVÝ OBCHODNÍ PORTÁL OD DUBAI TRADE WORLD 

Dubai Trade World, součást DP World (provozovatele mnoha přístavů a terminálů), otevřela 

obchodní portál v Dominikánské republice. DT World poskytuje svůj systém „Mawani“, jenž 

provozuje logistické služby s DR Trade – novou jointe venture, tvořenou DP World Causido a 

Haina International Terminal.  „Nový portál nabídne společné okno online pro obchodníky 

Dominikánské republiky, operující v dodavatelských řetězcích při využívání zeštíhleného toku 

služeb jejich potřeb“ sdělil představitel DT World Mahmood A Bastaki. „Miliony transakcí 

mezi přístavy, rejdařstvími, agenturami, distributory, exportéry a importéry se mohou odrazit  

v duplikátech úsilí a nyní se budou uskutečňovat přes novou, bezpapírovou platformu“.   

Bastaki řekl, že systém „Mawani“  „urychlí intra-regionální obchod  snížením provozních 

nákladů a časů manipulace s cargem, což povede ke zlepšení logistické výkonnosti, dodržování 

hraničních pravidel a podpoře vize země stát se regionálním obchodním centrem“. Hlavní 

manažer DP Trade Francisco Dominguez řekl, že elektronická platforma DR Trade   rovněž 

zlepší konkurenční prostředí logistické komunity Dominikánské republiky.  

   

                                                                  FRANCIE   

CMA CGM PRÝ VYSTRKUJE TYKADLA PO REJDAŘSTVÍ HAPAG-LLOYD 

Turbulence kolem hamburského rejdařství Hapag-Lloyd pokračují. Podle finančních kruhů má 

v současnosti o ně největší zájem francouzský konkurent CMA CGM.  Hapag prý nechce o 

údajných rozhovorech o fúzi nic slyšet. Předtím již v této věci přinesla konkrétnější informace 

agentura Reuters.  Deal by měl proběhnout na základě výměny akcií.  Největší akcionáři Kühne, 

Hamburg a CSAV však pověsti odmítli. Také státní fond QIA z Dakaru, jenž disponuje 14,5 

procenty z pátého největšího kontejnerového rejdařství na světě, záměry nepotvrdil. „Jsou 

obavy, že by se  Hapag-Lloyd stal u Francouzů jen přívažkem. Hamburk chce zajistit, že 

centrála zůstane v Hamburku a Hapag zůstane německým podnikem“ řekl znalec vnitřní 

situace. „Velcí akcionáři zastávají názor, že v případě spojení by o nic nepřišli“ uvádí další 

znalec. Mluvčí Hapagu  doměnky znalců vyvrací.  CSAV vlastní podle internetové stránky 

Hapagu  na rejdařství 25,8 procent, logistický podnikatel Klaus-Michael Kühne 25 procent a 

Hamburk přes HGV 13,9 procent.   
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JIŽNÍ KOREA 

CJ LOGISTICS MÁ AMBICIÓZNÍ PLÁN V USA 

Expanzivní  jihokorejská CJ Logistics  hodlá získat většinu  na logistickém podniku DSC 

z USA a tak realizovat své ambice na americkém trhu. Plán převzetí, který musí ještě schválit 

úřad na ochranu hospodářské soutěže, by Korejcům vytvořil v USA rozvojový pilíř ve smluvní 

logistice. Současnou předsedkyní představenstva DSC je Ann Drakeová. DSC byl založen v 

roce 1960 a sídlí v Des Plaines ve státě Illinois. Podnik nabízí široký sortiment logistických 

výkonů a provozuje kromě jiného 50 logistických center.  

Korejská společnost se hodlá v příštích třech letech dostat celosvětově mezi pět největších  

poskytovatelů logistických služeb.  CJ Logistics, který patří do smíšeného koncernu CJ Group, 

je činný především v Asii, na Indickém subkontinentu a na Blízkém východě.  Předseda 

představenstva Gun-tae loni informoval o rozvojových záměrech také směrem  na Ameriku a 

na Evropu. Převzetí americké DSC považuje jen za první krok k získání významné pozice na 

trhu USA „především ve skladování a distribuci“.  Do světové pětky je to ještě kus cesty.  

V pořadníku Armstronga a spol. je CJ Logistics s 4,45 miliardami USD na 21 místě. Do 5 místa 

mu  ještě chybí 10 miliard USD. 

 

RAKOUSKO 

DOPRAVCI  SE OBÁVAJÍ NÁKLADOVÉ LAVINY 

Potom když rakouský ministr dopravy Norbert Hofer před řadou dní varoval před vysokými 

náklady z dodatkových hraničních kontrol, nyní přicházejí zástupci sektoru s konkrétními čísly: 

„Bude-li jižní hranice skutečně zavřena, vzniknou v pracovní dny   náklady 294.350 eur za 

hodinu na hraničních přechodech na Slovinsko (Spielfeld, Karawankentunel) a 653.950 eur na 

Itálii (Brenner, Arnoldstein)“ obává se Alexander Klacska, šéf dopravy v Hospodářské komoře 

Rakouska.   Na čtyřech bavorských hraničních přechodech by to bylo dokonce 875.500 eur za 

hodinu.  Propočty berou hodinovou sazbu 50 eur za nákladní vozidlo. Denně projíždí   přes 

rakouskou jižní hranici 18.966 nákladních aut, na Brenneru pak 8.424 vozidel. Kolem 40 %  

jich jede pod rakouskou vlajkou.  Dopravci požadují zřízení koridorů pro nákladní dopravu, 

aby se umožnil pro dopravu zboží nerušený průjezd. Dvoustranné dohody mají umožnit 

německým bezpečnostním orgánům kontroly na rakouském státním území. Pokud by se přesto 

nedalo vyhnout čekacím dobám, požaduje Klaczka přechodné vypuštění sociálních předpisů 

EU o dobách jízdy a odpočinku, aby se získalo více prostoru.  

 

RUSKO 

ULRICH OGIERMANN SE ROZHODL PRO LETECKOU VOLGA-DNĚPR 

Nákladní letecká společnost Volga – Dněpr hlásí nový přívažek: Ulricha Ogiermanna. Zkušený 

logistický manažér fungoval jako šéf operativy a zástupce šéfa poradenského podniku 

Cargologic Management. Rodilý Němec s pracovním působištěm v Londýně  se má starat o 

tvorbu partnerství s jinými aerolinkami. Ogiermann započal svoji kariéru u Lufthansy.   V r. 

1998 přešel ke Cargoluxu, kde dosáhl funkce Chief Executive Oficer. V r. 2012 měnil za 

ústřednu Quatar Airways v Doha, kde převzal vedení dopravy zboží. V r. 2017 arabskou 

leteckou společnost opustil.  

VELKÁ BRITÁNIE 

PLÁNY NA NOVÉ ZÓNY ČISTÉHO VZDUCHU V ANGLII 

Kvůli zvýšené úrovni emisí NOx, způsobované přepravou ve Spojeném Království, 

v současnosti také Birmingham, Leeds a Southampton plánují zavedení „Zón čistého vzduchu“ 

ve svých městech – podobně jako se to stalo v Londýně. Tyto zóny by dovolily volný průjezd 

užitkových vozidel, splňujících emisní normu Euro VI. Všechna ostatní vozidla, s vyšší emisí 

nad touto normou, by měla za vjezd do zóny zaplatit poplatek. Městské správy oznámily, že 
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v nadcházejících týdnech podniknou konzultace, pokud jde o přesná pravidla, platná pro tyto 

zóny.  

V Londýně současná Nízko emisní zóna  a jedovatostní poplatek (T-Charge) ve středu města 

budou nahrazeny přísnější Ultra nízkou emisní zónou (ULEZ), jež odstartuje 8. dubna 2019. 

Podle této nové regulace  všechny nákladní vozidla přes 3,5 tuny, jež neodpovídají normě Euro-

VI, bez ohledu na stát registrace,  budou povinna platit denní poplatek ve výši 100 GBP za 

vstup do centra Londýna. Od  26. října 2020  nízko emisní zóna bude  také zavedena pro oblast 

Velkého Londýna.  V této zóně nákladní vozidla pod normou Euro-VI budou platit 100 GBP, 

zatímco vozidla spadající pod Euro-V budou platit 300 GBP. Výše uvedená města  plánují 

obdobné denní sazby   s tím, že vozidla pod Euro-VI vjíždějící do zón budou zpoplatněna 50-

100 GBP.     

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

POSLEDNÍ POCTA ZAKLADATELI  FRANCOUZ. REJDAŘSTVÍ  CMA CGM  

Marseille: Francouzská vláda se připojila k námořnímu sektoru při vyjádření poslední pocty   

Jacquesu R. Saadé (1937 – 2018), zakládajícímu prezidentu CMA CGM Group, který zemřel 

24. června 2018. Pohřebnímu obřadu v katedrále La Major v Marseille byl též přítomen 

libanonský ministr Michel Pharon, rovněž Jean Le Drian, francouzský ministr pro Evropu a 

zahraniční vztahy a francouzská ministryně dopravy Elisabeth Borneová jakož i množství 

místních, národních a mezinárodních představitelů. 

Kolem 30.000 zaměstnanců jej vzpomnělo minutou ticha ve 160 zemích, kde je CMA CGM 

aktivní.  K poctě kotvily v Marseillské zátoce lodě rejdařství: kontejnerové lodě Marco Polo a 

Leo, trajektové lodě Aknoul a Mont Ventoux  a též Gwangyang od APL.  

V červnu 2013 prezident Francouzské republiky vyznamenal loď Jules Verne, vlajkovou loď  

rejdařství v té době.  

J.R. Saadé se narodil v libanonském Beirutu v r. 1937 a po absolvování London School of 

Economics v roce 1957 převzal rodinný obchod. V roce 1978 se přestěhoval do Francie, kde 

založil Compagnie Maritime d´Affrétement (CMA) a v roce 1992 otevřel její první kancelář 

v Číně.  

V roce 1996 získal privatizovanou Compagnie Génerale Maritime (CGM), což vedlo ke zrodu 

CMA CGM v roce 1999.  Nákup byl prvním z mnoha, jež vedly k vytvoření skupiny, jež se 

stala světovým lídrem v kontejnerové plavbě. Postupné akvizice zahrnovaly Australian national 

Line (1998); francouzský podnik Delmas (2005), tajvanskou Cheng Lie Navigation Company 

(2007), a operátory na krátkém moři Mac Andrews (2002), Comanav (2007) OPDR (2015) a 

Containerships (2018).   

V roce 2013 mu město Hamburk udělilo cenu „Admiralitäts-Portugaleser“a další rok obdržel 

čestný doktorát na libanonské Americké univerzitě.  V roce 2015 byl jmenován důstojníkem 

Francouzské čestné legie a v roce 2016 držitelem Národního řádu za námořní zásluhy. Posmrtně 

mu bylo uděleno nejvyšší libanonské vyznamenání – medaile Lebanese Merit Honor.   

  

TAKÉ Z CIZINY 

 

„Madame“, ptá se vyšetřující soudce „potom, když jste dala manželovi arzén do kávy, neměla 

jste žádný pocit viny?“ – „Měla, pane soudce. Řekla jsem si: ta káva je moc horká – jen aby se 

nespálil“.   
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