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                                                                        ČÍNA   

K+N ZAKLÁDÁ JOINT VENTURE SE SINCERO 

 Společnost Kühne + Nagel (KN) zakládá společný podnik s čínským automobilovým 

logistikem Sincero. Podle sdělení švýcarské organizace   zde získá většinový podíl.  KN si zde 

v minulých letech vybudoval přes partnerství s evropskými prémiovými značkami silnou 

automobilovou pozici. Ta se má zvětšit o 70 procent, protože KN bude nyní obsluhovat také 

velké čínské značky a jejich dodavatele. Společný podnik musí ještě schválit příslušné kartelové 

úřady.   

RASANTNÍ RŮST PLATFORMY ALIBABA  

Čínská obchodní platforma Alibaba zvýšila v minulém čtvrtletí svůj roční obrat podle vlastního 

sdělení na 80,9 miliard yuanů = 10,2 miliard eur.  Obchodní platforma má mít 576 milionů 

aktivních uživatelů   když za 3 měsíce jich přibylo 24 milionů. 4 procenta obratu zajišťuje   

logistická dcera Cainaio. Jde o nabízené logistické národní a mezinárodní služby a řešení 

managementu dodavatelských řetězců. Srovnání s předchozím rokem zde   není, protože 

Alibaba získal teprve v září 2017 51procentní podíl kontroly nad Cainiao. Doposud Alibaba 

nedisponuje skutečnou vlastní logistikou pokud jde o vozidla a vlastní sklady.   Koncern pracuje 

s mnoha logistickými partnery, v kterých má často vlastní podíl.  V současnosti se má 

zpracovávat denně kolem 100 milionů balíků.    

TRANS-SIBIŘSKÝ LETECKÝ MOST  

V Rusku sídlící letecká společnost Volga-Dněpr Group uzavřela dohodu s čínskou letištní 

skupinou Henan Airport Group  a se společností Zhongyuan Asset Management (ZAM) na 

zřízení „Trans-Siberian air bridge“ jakožto součásti čínské iniciativy „One Belt, One Road“, 

vzniklé v roce 2013. Prezident Volga-Dněpr Group Alexej Izajkin k dohodě řekl: „Přednosti 

Zhengzhou nám byly zřejmé hned od počátku zejména pro jeho výhodnou zeměpisnou polohu 

a existenci letištní experimentální zóny, jež zaznamenává pozitivní rozvoj. Tato zóna je zatím 

první a jediná v Číně a její rozvoj je podporován čínskou vládou“.  ZAM byla ustavena se 

souhlasem provinční vlády v Henanu k vytvoření zóny volného obchodu a zlepšení celního 

letištního odbavování.   

REJDAŘSTVÍ EVEGREEN DEMENTUJE ZPRÁVY O PRODEJI 

Byla to prý jen otázka času, než se Evergreen, v současnosti   číslo sedm v pořadí linkových 

rejdařství světa stane cílem spekulací o svém prodeji.  Aktuální mají být nabídky koupit 

rejdařství z Tajvanu za více než 4 miliardy USD.  Evergreen odmítl všechny tyto pověsti jako 

neopodstatněné. Ty měly vzniknout potom, když šéf francouzské CMA-CGM Rodolphe Saadé 

oznámil uprostřed léta pokus zakoupit konkurenta Hapag Lloyd, který nebyl reálný. Na řadu 

pak přišla záležitost případného zakoupení čínského podniku.    

 

BELGIE 

SPEDITÉRSKÉ FÓRUM CLECATU „FFF 2018“ BUDE 15. LISTOPADU 

Každoroční akce Evropského svazu spedice CLECAT „Freight Forwarders Forum“ proběhne 

15. 11. v zařízení WCO v Bruselu pod titulem „Customs, Trade and Skills - what is the deal 

?“Celní a obchodní krajina, jak ji známe po desetiletí, se dramaticky mění. Po řadu let byly 

úspěšné iniciativy, směrované proti obchodním bariérám, zvyšování cel a za zjednodušování 
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hraničních procedur. Dnes rostoucí politické a sociální kroky ve světě jdou proti tomuto úsilí. 

Obchodní konflikty, Brexit, zvyšování daní, migrace, terorismus a hrozby zákazníkům a 

životnímu prostředí jsou všechno skutečnosti, kterým musí nyní EU čelit.  Nacházet rovnováhu 

mezi ochranou společnosti a usnadňováním obchodu je stále složitější. Fórum bude diskutovat 

tyto otázky m.j. z pohledu Evropské komise, Světové obchodní organizace a odborných 

specialistů. Jde o příležitost seznámit se se změnami v obchodě a ve clech   a jejich dopadech 

na spediční sektor. Více informací je na webové stránce   www.clecatorg/news/events/fff2018.  

Účast na akci je bezplatná.     

   

DUBAJ 

DOMÁCÍ ZVÍŘATA CESTUJÍ S EMIRATES SKY CARGO 

 Podnik Emirates Sky Cargo zahájil službu „Emirates Pets“ z letiště na letiště. Spolu 

s dubajskou Snoopy Pets se dále nabízí „Emirates Pets Plus“ – doručování z domu do domu  

do Bahreinu, Brazílie, Kypru, Francie, Německa, IRSKA, Itálie, Malaysie, Nizozemska, 

Portugalska, Singapuru, Jižní Afriky, Španělska, Švýcarska Spojených Arabských Emirátů 

a Spojeného Království. Služba zahrnuje vyřízení požadované dokumentace, vyřízení přijetí 

zvířat v zemi určení i v pozdější době, veterinární prohlídky a dopravy z letiště a na letiště. Za 

poslední dva roky přepravila Emirates Sky Cargo přes 11.000 domácích zvířat – většinou psů 

a koček. S cca 60 procenty odletů nebo příletů ve Spojených Arabských Emirátech a s téměř 

3.000 dodávkami do UK.        

NĚMECKO 

INICIATIVA SVAZU DSLV „LOGISTICS FOR EUROPE“ 

Německý spediční svaz DSLV přišel v minulých dnech jménem a za podpory svých členů 

s iniciativou „Logistics for Europe“ – kampaní, jež zdůrazňuje význam EU pro společnost a 

ekonomiku, když potvrzuje potřebu Evropy bez hranic.  

Logistika   a mezinárodní obchod odvisí od Evropy bez hranic a bez omezování dovozů,  celních 

formalit a hraničních kontrol. Před ustavením Evropské Unie byl logistický sektor 

konfrontován s nekonečnými hodinami čekacích dob na hranicích kvůli velkému množství 

formalit,jež bylo třeba respektovat. Díky volnému pohybu zboží a volnosti v zakládání zařízení 

po Evropě dopravní podniky a jejich zákazníci se mohou vyhýbat velkým administrativním 

břemenům a drahým čekacím dobám, což je přínosem pro zákazníky. 

Podporovatelé iniciativy m.j. poukazují na nebezpečí v tom, že Evropská Unie čelí v řadě 

členských zemí nárůstu populismu. V tomto ohledu iniciativa varuje před populistickým 

hnutím, které podminovává evropskou ideu a hrozí návratem k systémům národních omezení 

a ochranářství. Proto iniciativa „Logistics for Europe“ zdůrazňuje naléhavou potřebu 

přesvědčovat ty, kteří mají pochybnosti o významu EU formou nových koncepcí a vizí. Webová 

stránka DSLV vítá ty, kdo mají zájem o podporu otevřené Evropy a žádá je o připojení jejich 

loga.       

HAPAG -LLOYD PŘEVÁDÍ ATLANTICKÉ SLUŽBY S WESERY NA LABE 
Má to být velký úspěch pro přístav Hamburk a pro HHLA. Rejdař Hapag -Lloyd plánuje zřejmě 

s redařskými partnery v rámci The Alliance převod svých atlantických služeb z Bremerhavenu 

na Hamburk. Podle zákazníků se jedná o služby AL1 až 4. Změna má proběhnout ke čtvrtému 

čtvrtletí 2018 a všechny služby se budou odbavovat přes kontejnerový terminál Altenwerder 

(CTA), na němž se Hapag-Lloyd podílí jednou čtvrtinou.  Tímto krokem chce Hapag- Lloyd  

nabídnout lepší a přímou službu k lokálním trhům  v hamburském regionu. K tomu patří též 

zpravidelnění a urychlení spojení s přístavním zázemím. Kromě toho mají zákazníci profitovat 

z feederové sítě směrem na Pobaltí.  Pokud k převodu dojde, bude úspěch hamburského 

přístavu a HHLA těžkým úderem vůči Eurogate a Bremerhaven.  Na jedné straně mohou HHLA   

Hapag-Lloyd vybudovat z CTA   severoamerický hub. Dojde zřejmě také k odbavování služeb 
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The Alliance AL5 a služeb kanadských. Na druhé straně ztratí Eurogate na Weseře značné 

objemy.     

SVĚTOVÝ OBCHOD PŘES KONTEJNERY STAGNUJE 

Index kontejnerového překladu RWI Leibnitzova institutu pro hospodářský rozvoj a Institutu 

námořní dopravy a logistiky (ISL) se vůči předchozímu měsíci opět mírně zvýšil ze 132, 6 na 

133,1. Přesto zůstává za nejvyššími hodnotami z počátku roku. V základní tendenci tak index 

od této doby stagnuje, což rovněž ukazuje na stagnaci ve světovém obchodě. Index obsahuje 

údaje o překladu kontejnerů v 88 mezinárodních přístavech, na které připadá kolem     

60 procent světového překladu kontejnerů.  Rychlé zhodnocení července je postaveno na 

údajích z 51 přístavů, jež zajišťují cca 77 procent překladu, zachyceného v indexu.  

 

ŠVÉDSKO 

BUDOU OVĚŘENY DELŠÍ SILNIČNÍ SOUPRAVY 

Švédská vláda má v plánu ustavení národní platformy pro nákladní dopravu.  V tomto 

expertním grémiu mají zástupci různých dopravních sektorů vyvíjet návrhy na lepší síťová 

propojení. Oznámil to   ministr pro infrastrukturu Tomas Eneroth u příležitosti nedávného 

dopravního veletrhu v Jönkopingu.  Ministr očekává, že nadále vedle toho bude fungovat 

námořní koordinátor švédské námořní a   přístavní politiky.  Ministr také nevylučuje, že budou 

moci být povoleny delší silniční soupravy. Nevyšší povolená hmotnost  byla na některých 

hlavních trasách již zvýšena.     

                                                               

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

KE SVĚTOVÉMU  HUMANITÁRNÍMU DNI 

Kenya Airways reaguje na krizi v jižním Sudanu 

V návaznosti na srpnový Světový humanitární den se dali dohromady neziskový letecký 

koordinátor Airlink, speditér Flexport a Kenya Airways k pomoci lékařské International 

Medical Corps v odpovědi na současnou humanitární krizi v jižním Sudanu.  

Při skoro pětileté válce mezi politickými a kmenovými skupinami v Sudanu a Jižním Sudanu 

sedm milionů lidí na jihu potřebuje potraviny a bezpečnostní ochranu, když více než 2 miliony 

lidí utekly do sousedních zemí. Podle OSN jenom Keňa má 114.000 uprchlíků.  

Flexport dopravuje 1.500 tun pomoci z Londýna do Juba v Jižním Sudanu přes Nairobi 

s novým partnerem Kenya Aiways. 

„Airlink praktikuje humanitární logistiku, ale současné podmínky v Jižním Sudanu činí 

neobyčejně obtížným dopravovat bezpečně pomoc do regionu“ řekla manažerka humanitárních 

programů S. Austinová. „Naše partnerství s  Flexportem nám pomáhá vytvářet tento velmi 

složitý letecký most“. 

Podle OSN 68 milionů lidí na celém světě je nuceno opustit své domovy kvůli válce, násilí  a 

pronásledování.    

 

TAKÉ Z CIZINY:     
V kanceláři společnosti Ztrát a nálezů se hlásí ředitel zoologické zahrady a ptá se 

zaměstnankyně: Nepřivedli vám sem nalezeného slona?  - Ona hledá v záznamech a ptá 

se: jakou má mít barvu?  
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