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ČÍNA 

SETKÁNÍ FRANC. PREZIDENTA MACRONA S ŠÉFEM GIGANTA ALIBABA 

Během čínské návštěvy francouzského prezidenta Emmanuela Macrona  se s ním setkal 

zakladatel  a šéf čínského  obřího internetového obchodu Alibaba Jack Ma. Přitom Ma 

informoval o zakládání dceřiného podniku ve Francii. Šéf Alibaba přijede zakrátko do Paříže, 

aby podepsal dohodu o zřízení logistického pracoviště. Pro činnosti ve Francii se tam ještě 

hledají partneři. Jak Ma potvrdil, přes Alibaba  se  v budoucnu  bude nabízet mnohem více 

francouzského zboží   a tak vejde v Číně lépe ve známost.  Setkání s Macronem se rovněž 

účastnil  zakladatel a šéf podniku internetového obchodu  „JD.com“  Richard Liu. Ten chce 

rovněž   založit ve Francii dceřinou firmu a v příštích dvou letech  chce dosáhnout 

s francouzskými produkty  ročního obratu dvou miliard eur.  

 

DÁNSKO 

MAERSK LINE SE VYBAVUJE PROTI DALŠÍM KYBER-ÚTOKŮM 

Rejdařství Maersk Line se přes zvýšené investice do svého počítačového systému necítí imunní 

vůči dalším útokům ze sítě. Útoky hackerů jsou stinnou stránkou digitalizace – řekl provozní 

ředitel světově největšího liniového rejdařství Soren Toft  v Klubu hospodářských novinářů 

v Hamburku.  „Onlinové sítě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu – každý to chce,  ale vede to ke 

stále častějším kyber-útokům“. Ty stály podnik loni koncem června kolem 300 milionů USD.  

Oběh cca 3 milionů ocelových kontejnerů byl narušen. Kompletní nové nastavení počítačových 

systémů trvalo „několik týdnů“. „Něco takového už nepřejeme sobě ani našim největším 

konkurentům“.  Oběťmi útoků bylo kolem 7.000 podniků. Koncern nyní masivně investuje do 

„Cyber-Security“, aby se omezila šíře potenciálního útoku. Útok na jediné stanoviště nesmí 

vyvolat globální problém.  „Může k tomu znovu dojít?“ Toft: „Ano, jistě  se to může stát 

znovu“.     

MAERSK A IBM ZAKLÁDAJÍ SPOLEČNÝ PODNIK 

Maersk a IBM to myslí ve věci blockchain vážně. Z toho důvodu zakládají námořní a logistický 

koncern a obr v IT společný podnik. Ten má nabízet společně vyvinutou cloudovou platformu 

k digitalizaci globálního obchodu, založenou na blockchainové technologii „jež má být 

světovému námořnímu ekosystému k dispozici“. „Tato joint venture je milníkem v našem 

strategickém snažení digitalizovat světový obchod“ řekl Vincent Clerc, hlavní komerční 

manažer Maersku. Dosavadní pokusy IBM s blockchainem ukázaly, „že technologie může 

přinést nové obchodní modely“ potvrzuje B. van Kralingen, viceprezident IBM Global 

Industries, Solutions and Blockchain. Má se vycházet z toho, že blockchain v prostředí 

dodavatelského řetězce je na cestě k využití dosud nevyužitých šancí.  

Nový podnik bude z počátku nabízet dvě hlavní služby: jednak cestou blockchain mají být 

k dispozici v každou dobu informace, jež mohou být v reálném čase vyměňovány. Dále je v 

plánu digitalizovat výměnu dokumentů za podnikovou hranicí. Maersk a IBM zahájily svou 

spolupráci ve věci blokchainu v červnu 2016. Na pilotních pokusech se podílejí velcí odesílatelé 

jako Dupont, Dow Chemical a Tetrapak, dále pak přístav Houston, přístavní správa Rotterdamu 

jakož i celní úřady v Holandsku a v USA. Nově je doplňuje General Motors, Proctor and 

Gamble   a také  PSA International.  
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NĚMECKO 

KONCERNY MUSÍ JINAK BILANCOVAT 

Na jedné straně více dluhů, na druhé straně vyšší zisky podle Ebit – to jsou důsledky nových 

finančních pravidel IFRS 16 pro Německou poštu DHL.  Logistický koncern z Bonnu používá 

již pro rok 2018 novou formu bilancování, tedy rok před jejím povinným zavedením. IFRS 

stanoví základní pravidla pro užívání, klasifikaci, prokazování a povinné údaje pro zákazníky  

(uživatele leasingu) a pro dodavatele (poskytovatele leasingu). Dotčeny jsou novým předpisem 

zejména koncerny s velkým pronajatým majetkem. Ty se nacházejí především v hospodářském 

sektoru doprava, kde leasingové financování hraje velkou a narůstající roli. Vedle pošty jde o 

Německou dráhu a aerolinky jako je Lufthansa. Uživatelé leasingu musí do budoucna zahrnovat 

do svých bilancí všechny smlouvy o pronajatém majetku jako jsou budovy, vozové parky, 

letadla nebo výrobní zařízení. Samotná Německá pošta hradí 25.000 leasingů pro 35.000 

objektů. K tomu patří i letadla dceřiné DHL Express. Pravidla IFRS 16 přinášejí poště značný 

dodatkový zisk, ale jen na papíře.  Její částka úroků a daní se tak letos zvýší asi o 150 milionů 

eur.  Současně se zvýší roční netto zadlužení o cca 9 miliard eur. Po Telecomu a nábytkovém 

koncernu Steinhoff platí Pošta před organizacemi Metro a VW za podnik s nejvyššími 

mimobilančními leasingovými závazky.  

LETIŠTĚ FRANKFURT A MNICHOV  LONI ZVÝŠILA PŘEKLAD ZBOŽÍ  

Na největším německém letišti ve Frankfurtu se zbožový obrat zvýšil proti roku 2016 o 3,6 

procent na 2, 23 milionu tun.   Naproti tomu množství v prosinci pokleslo o 4,5 procent. Jako 

důvod uvádí provozovatel letiště Fraport stávky při odbavování zboží. Mnichovské letiště loni 

překládalo 378.803 tun, což představuje nárůst proti předchozímu roku o 7,1 procent.  

V překládaných objemech na obou letištích dominuje letecké cargo a za ním letecká pošta.  

OBCHODNÍ KLIMA DOSAHUJE  NOVÉ VÝŠKY 

Obchodní klima v německém logistickém sektoru dosáhlo ve 4. čtvrtletí 2017 nové rekordní 

výše.  Ukazují to propočty IFO-Institutu v logistických ukazatelích pro Spolkové společenstvo 

Logistika. Zejména dobře se podle toho vyvíjel stav zakázek u poskytovatelů logistických 

služeb, kteří nadále očekávají velkou poptávku. Narůstající podíl je také dán tím, že bylo možno 

prosadit zvýšení cen. Stavy skladů na straně průmyslu a obchodu zaznamenávají vyskladňování 

a nacházejí se pod dlouhodobými průměry. Odesílatele a logistici pohlížejí optimisticky na 

letošní první pololetí. -  Základem pro ukazatele je cca 4.000 odpovědí od logistických, 

průmyslových a obchodních podniků. Tabulka celkových ukazatelů v indexových bodech 

(2005 = 100) je uvedena nadpisem: „Dobrá nálada jako dosud nikdy“. Grafy zachycují vývoj 

za období 2008 až 2017 v ukazatelích Obchodní situace, Obchodní očekávání a Obchodní 

klima. 

                                                           ŠPANĚLSKO 

GEFCO KUPUJE SPEDICI GLT 

Francouzský logistický koncern Gefco přebírá spedici GLT, sídlící v baskickém Oiartzunu. 

Španělský podnik je specializován na dopravu mezi Evropou a Marokem.  Podle koncernu 

transakci musí ještě schválit příslušné úřady. GLT je specializován na silnici z Gibraltaru. 

Podnik má vybudována silná partnerství, především se zákazníky z automobilového průmyslu 

a z oboru módy. GLT uskutečňuje mezi jihošpanělským Algeciras a marockým Tangerem 

kolem 16.000 přejezdů za rok. Spedice disponuje 75 nákladními auty a 380 návěsy. Pro Gefco 

má transakce „velký strategický význam“.   Protože obchod mezi Evropou a Marokem roste 

v sektoru automobilů jakož i v maloobchodě s oděvy. „Někteří naši hlavní zákazníci na úseku 

automobilů, letecké techniky , obchodu a investic v této zemi silně investují,  aby se zvýšily její 

výrobní kapacity“.  

  ŠVÉDSKO  

NÁRODNÍ DOPRAVNÍ SÍŤ „ON ROAD“ MĚNÍ PARTNERY 
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Pro Stockholm a okolí má nového podílníka a logistického partnera. Stala se jím firma Enskede 

Bilexpress. Nový stockholmský subjekt přejímá gesci přes region Stockholm a okolí. Doposud 

pokrývala On Road tento region firmou Foria AB ze Södertälje. Kooperační smlouva s Foria 

skončí 31. ledna.  Síť On Road tvoří 14 podniků silniční nákladní dopravy. Sedm z nich jsou 

také společníky. Celostátní pokrytí se uskutečňuje přes pět rozdělovacích center a 16 terminálů, 

mezi kterými funguje linková doprava s pevnými dobami odjezdů. Existují standardní dopravní 

produkty pro balíky, kusové zásilky a přikládky.   Na jejich základě lze knihovat rychlejší, 

časově definovanou přístavbu.  

                                                                

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

PĚT NĚMECKÝCH PŘÍSTAVŮ POD ZNAČKOU „ELBESEAPORTS“  

Společnosti pro přístavní infrastrukturu námořních přístavů Hamburg, Brunsbüttel, 

Glückstadt, Cuxhaven a Stade úspěšně kooperují pod značkou „Elbeseaports“. 

Zda tekutý či suchý hromadný substrát, zda kusové zboží či kontejnerizované nebo konvenční  

zásilky nebo dopravní a logistická řešení pro zařízení či projektové zásilky: šlésvicko-

holštýnské přístavy Brunsbüttel a Gl¨ckstadt, dolnosaské přístavy  Cuxhaven a Stade nebo 

hamburský přístav umožňují po mnoho let  překlad a optimální logistiku  pro veškeré zboží. 

Přístavy se nacházejí na dolním Labi na trase o délce  120 kilometrů. 

K tomu, aby se dolní Labe vyvinulo jako námořní hospodářský prostor se společnou 

identitou,byla v roce 2009 založena přístavní kooperace Dolní Labe. Kooperace přístavních 

infrastrukturních společností pěti přístavů dolního Labe se zaměřuje na témata, ve kterých 

přístavy nejsou v přímé konkurenci jako například infrastruktura, údržba, nákupy, nautika, 

povolovací management, výstavba a operativní úkoly jakož i zejména společný marketing pro 

přístavní region dolní Labe pod značnou ELBESEAPORT. 

 „Přístavní kooperace je kooperace z praxe pro praxi. Naše spolupráce je konstruktivní a 

již se častokrát úspěšně podařilo etablovat dolní Labe a jeho přístavy jako region“ řekl Frank 

Schnabel, ředitel přístavů Brunsbüttel a Gluckstadt, který se  významně podílí od první hodiny 

na rozvoji kooperace. 

 V květnu 2017 se prezentovaly brunsbüttelské přístavy společně s přístavem Hamburk  

úspěšně ve společném stánku na dopravním veletrhu v Mnichově.  Další úspěch: od konce 

března 2017 spojuje kyvadlo na dolním Labi Hamburk a Brunsbüttel. Říční lodí se přepravují 

kontejnery mezi oběma přístavy.  

 K příštím úkolům kooperačních partnerů patří kromě jiného utvoření dolnolabského 

lodního kyvadla, které propojí všechny přístavy regionu   a budou moci ulevit tamním silnicím. 

Další oblastí společného zájmu je pro dolnolabské přístavy téma udržitelnosti a vývoj řešení, 

přátelských životnímu prostředí pro plavbu a přístavy. Rejdařství jsou od 1. ledna 2015 vázána 

mezními limity síry a dalším snižováním emisí při použití alternativních paliv.  Podle hodnocení 

partnerů v ELBESEAPORTS    hraje kromě jiného v této souvislosti   důležitou roli zkapalněný 

zemní plyn LNG.  V Brunsbüttelu již probíhají plánovací práce konsorcia investorů. „Pořízení 

importního terminálu LNG by byla velká šance a zisk pro celý region, tedy také pro přístav 

Hamburk“ potvrdil Frank Schnabel na nedávném setkání šéfů dolnolabských přístavů.      

 „Přístavní kooperace ELBESEAPORTS má v dobách globální konkurence větší smysl 

než kdy jindy,   protože přes tento svazek  můžeme profitovat všichni“ bilancoval Jens Meier, 

výkonný ředitel přístavní správy Hamburku. „Nespojuje nás jen Labe, ale též dlouholetá 

důvěrná spolupráce“.  

TAKÉ Z CIZINY: Pán říká příteli: „Jedna rada, kamaráde. Když máš na konferenci skončit, 

slušně pozdrav, protože to se má a po špičkách odejdi“. – „ Proč po špičkách?“ – „Abys nikoho  

neprobudil“.     Redakce SSL-EXPRES: CBC Praha 6 – jirka.kladiva@seznam.cz - tel. 602 653 438  

 


