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BELGIE 

NARŮSTAJÍCI OCHRANÁŘSTVÍ NA ZAHRANIČNÍCH TRZÍCH   

Evropská komise EU vydala devátý ročník Zprávy o obchodních a investičních bariérách  

(TIBR), která potvrzuje pokračující nárůst bariér, se kterými se střetávají evropské podniky na 

zahraničních trzích.   V roce 2018 bylo identifikováno 45 nových bariér v zemích mimo EU – 

s Čínou, odpovědnou za nejdůležitější bariéry, následovanou USA, Indií a Alžírskem. Přestože   

je počet nových bariér v r. 2018 značně nižší než bylo 67 nových překážek v roce 2017, je 

odhadovaný ekonomický dopad bariér uváděný v r. 2018 značně vyšší než oněch z r. 

předchozího.    Rozbor nových bariér podle typu opatření ukazuje podobná množství, platná   

za hranicí (23) a na hranicích (22) což značí, že třetí země pokračují v uchylování se k oběma 

setům omezení.  Většina opatření z první skupiny se týká požadavků na označování, daňových 

opatření a nových regulačních požadavků, jež se uplatňují několika třetími zeměmi. Většina 

hraničních opatření jsou omezení týkající se zvýšených celních povinností, tarifů a kvót. 

V daném roce byly hlášeny také dvě nové bariéry na úseku služeb.     

 

FRANCIE 

ZALANDO TESTUJE DORUČOVÁNÍ PRO CIZÍ OBJEDNATELE 

Internetový zásilkový obchodník Zalando a výrobce sportovního zboží Adidas testují ve Francii 

společné využívání logistických kapacit. V rámci pilotního projektu dodává Zalando zboží 

z vlastního logistického centra v Moissy-Cramayel ještě týž nebo příští den zákazníkům Adidas 

ve Francii. Přitom zákazníci neobjednávali v Zalando Shopu, nýbrž na francouzské webové 

stránce výrobce zboží. Pilotní projekt, probíhající od počátku srpna, je prvním výpadem 

Zalanda v oblasti multi-kanálu, přes který podnik dále zjednodušuje napojení značkových 

partnerů na svou platformu. V podnikovém sdělení se uvádí, že první balíky byly konečným 

zákazníkům už doručeny. Ti profitují z rychlejšího doručení a obdrží svůj balík v neutrálním 

zásilkovém kartonu v rámci dvouhodinovégo dodacího okna ve stejný večer nebo příští den.  

S aktuálním projektem oba podniky reagují na změny v E-obchodě.  Přitom je hlavním 

motivem, že zákazníci očekávají stále rychlejší doručení. „Značky chtějí dosahovat na své 

zákazníky přes více než jeden kanál a v různých zemích. Obojí vede k tomu, že se zboží musí 

stále častěji rozdělovat na rozmanitá stanoviště“ uvádí zásilkový obchod. Nasazení „Multi-

Channel má perspektivně doplnit službu Zalanda „Fulfillment Solutions“ (ZFS).  V rámci ZFS 

skladuje více než 100 partnerů části svého sortimentu  v logistických centrech zásilkových 

obchodníků. Zalando přejímá v současnosti zasílání na zákazníky ve 14 evropských zemích. 

Test nejprve poběží šest až dvanáct měsíců, potom partneři zhodnotí výsledky.  

 

NĚMECKO 

VĚTŠÍ ROZSAH KONTEJNEROVÉHO SYSTÉMU ALBATROS 

Podnik Transfracht   rozšiřuje k 2. září nabídku drážní kontejnerové dopravy do zázemí velkých 

námořních přístavů. Nejmarkantnější jsou změny v systému „Albatros“ pro saské terminály 

v Lipsku a v Riese: do budoucna budou napojeny přímými vlaky na Hamburk, brémské přístavy 

a Wilhelmshaven. Dosud zde Transfracht organizoval jedno vlakové spojení. Lipsko bude nyní 

napojeno pětkrát v týdnu, Riesa čtyřikrát. Mnichov dostává další exportní napojení na námořní 

přístavy, s nimiž bude následně spojen pětkrát v týdnu. Exportní přímý vlak mezi 
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Kornwestheimem a Bremerhavenem vede Transfracht od 2. září přes uzel Maschen. Tím je 

k dosažení šestkrát v týdnu na všech velkých terminálech v Hamburku a v Bremerhavenu.       

 

OMAN 

PANALPINA OTEVŘE KANCELÁŘ V MUSCATU 

Posláním jsou projektové a všeobecné spediční služby na podporu tamních fosilních paliv a 

obchodního sektoru. Tržby z ropy a plynu nesou náklady omanského hospodářství od doby, 

kdy těžba ropy začala koncem 60. let. V současnosti se produkuje kolem 900.000 barelů ropy 

denně, což představuje kolem čtyř pětin vládních příjmů. Podle Panalpiny vláda nyní usiluje o 

diverzifikaci hospodářství zaměřením na zemědělství, rybářství, turismus, důlní těžbu a výrobu. 

S rostoucím počtem velkých infrastrukturních projektů a svým tranzitním uzlem pro Qatar, 

podnik se domnívá, že Oman se rychle stává nejnovějším obchodním střediskem v rámci 

regionu Středního východu. K nedávné registraci Panalpina Oman došlo za minoritního 

partnerství Daoud Group, rodinně vlastněného obchodního konglomerátu.  Charles Francis, 

manažer Panalpiny pro Qatar, Kuvajt a Oman, sdělil: „Oman se stal stěžejní geografickou 

lokací pro toky zboží do a z Qataru. Na rozdíl od zemí Kooperační rady Gulfu (GCC), Oman 

nezavedl hospodářské sankce a jeho obchod s Qatarem se zvýšil více než třikrát od doby startu 

embarga před dvěma roky“. V r. 2016 Panalpina dopravovala 62 km potrubí z Číny do Omanu 

pro zákazníky plynu a ropy. Pro bezpečnou vykládku lodí v omanském Duqmu bylo navrženo 

speciální zvedací zařízení. Podnik očekává, že tyto zásilky budou pokračovat v hraní role 

v tamním energetickém sektoru a v kapitálových infrastrukturních projektech.   

 

VELKÁ BRITÁNIE 

LINIOVÁ REJDAŘSTVÍ PLATÍ VYSOKÉ PŘIRÁŽKY ZA VELKÉ LODĚ 

Zatímco zbožové sazby v kontejnerové námořní plavbě jsou stále ještě pod tlakem, výrazně   

liniovým rejdařům narůstají náklady za charter. Denní nájemné za velkou loď s kontejnerovou 

kapacitou přes 5.000 Teu se dostalo v minulém týdnu na dosud nejvyšší úroveň. Za konvenční 

lodě kategorie Panamax a menší lodě Postpanamax (4.000 – 5.500 Teu)se nacházejí nyní 

charterové sazby tak vysoko jako dosud nikdy za poslední řadu let.  

Londýnské lodní makléřství Clarksons Plateau vyzdvihlo své hodnocení sazeb pro tak zvané 

lodě „Wide-beam“ o kapacitě kolem 5.000 Teu, jež platí za zvláště nákladově efektivní, o více 

než 10 procent vůči předchozímu týdnu.  Současný nejvyšší bod činila charterová smlouva pro 

loď „Charlotte Schulte“ (5.466 Teu), postavené v roce 2014, ve výši 19.750 USD/den za 12 

měsíců u TS Lines z Hongkongu. Jiné srovnatelné lodě mají podle makléře projednávat za 

zaměstnání více než 20.000 USD/den.  

V klasickém segmentu Panamax pro lodě o maximální šířce 32,30 m dochází rovněž v sazbách 

ke skoku.  Makléř Howe Robinson hodnotil nárůst za minulý týden na téměř 4 procenta.   Tak 

izraelský dopravce Zim smluvil za loď „Las Vegas“ (5.085 Teu) smlouvu pro 75 dní na dálném 

východě ze 15.500 USD/den. Menší typ Panamaxu – „Navios Verde“ (4.250 Teu) mohla 

vyžadovat za své zaměstnání u Ocean Network Express (ONE) 13.500 USD/den za šest až osm 

měsíců.  Od května tak stouply charterové sazby za Panamaxy o 50 až 70 procent.  

Úzká místa v tonážní disponibilitě vysvětlují experti především tím, že narůstající počet lodí 

musí do loděnic kvůli vybavování zařízením pro čistění emisí. Tím reagují rejdaři na nové 

předpisy pro pohonná paliva od roku 2020. Po zabudování takového „ scrubberu“  mohou lodi 

nadále tankovat lacinější, méně kvalitní  paliva. Pro snížený počet nákladních lodí, jež jsou na 

trhu během vybavovací fáze k dispozici, mohou vlastníci vyžadovat značně vyšší charterové 

sazby. Jen pro menší a střední kontejnerové lodě pod 2.500 Teu, jež tvoří masový úsek 

charterového trhu, se drží pozitivní efekty v mezích (snesitelnosti).  
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ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

HELSINKI: „MYSLI UDRŽITELNĚ ! “ V REAKCI NA KRIZI KLIMATU 

 

Místní onlinový program udržitelnosti „Mysli udržitelně!“ je odpovědí na rostoucí klimatickou 

krizi. Tato nová iniciativa poskytuje obyvatelům, návštěvníkům a majitelům obchodu praktické 

nástroje k novému zvážení jejich denního chování tak, aby učinili více udržitelným způsob 

života a obchodní rozhodování. Tato služba také zahrnuje plánování tras pro dopravu bez emisí  

a poskytuje údaje o emisích CO2, měřených v gramech na osobu a cestu. Ve městech žije více 

než polovina světové populace a odpovídá za více než 70 procent světové emise uhlíku 

z energie.  „Přechod k uhlíkové neutralitě vyžaduje obojí – hlavní změny struktury a 

každodenní akce. Roli hraje individuální volba“ vysvětloval K.Koskinen, ředitel Helsinské 

inicativy neutrálního uhlíku města Helsinki.      

„Aby se podle posledních studií zastavilo další oteplování klimatu, každý Fin by měl zmenšit 

uhlíkovou stopu po sobě do roku 2030 z 10,3 tun na 2,5 tuny. Když jedna osoba z každé z 2,6 

milionu domácností existujících ve Finsku sníží uhlíkovou stopu o 20 procent, dosáhneme 38 

procent z cíle, stanovenému Finsku podle Pařížské dohody ve snižování emisí“ dodal Koskinen.  

V červnu 2019 byly Helsinki uznány Evropskou komisí za nejinovativnější region v EU a jsou 

„European Capital of Smart Tourism 2019“.  Město je prvním evropským velkoměstem  

A druhým celosvětově (po New Yorku), které dobrovolně informuje OSN o svém zavádění 

Udržitelných cílů rozvoje.  

„Obyvatelé Helsinek jsou velmi znepokojeni krizí klimatu, více než dvě třetiny z nás se 

domnívají, že jde o nejvíce zneklidňující věc, ovlivňující naši budoucnost“, řekl T. Hallanoro, 

ředitel Značkové komunikace a digitálního rozvoje u Helsinki Marketing.  „Mnozí jsou 

frustrováni z toho, že tu není nic, co by mohli dělat, aby se toto zastavilo. Je zde velká poptávka, 

aby se frustrace změnila v něco produktivního, co nám dovolí znovu zvážit náš životní styl a 

spotřebitelské chování. Jako služba vám k tomu program „Mysli udržitelně“ dává konkrétní 

nástroje. A my určitě potřebujeme na palubě každého“. 

Vedle nabídky možné veřejné dopravy bez emisí centrem města, Helsinki jsou pořadatelem 

akce Flow Festival, jednoho z vedoucích uhlíkově neutrálních hudebních festivalů ve světě; 

první v severském regionu je restaurace Nolla, fungující s nulovým odpadem a také nezisková 

nadace Compensate, která byla založena pro boj se změnou klimatu při použití darovacích 

příspěvků pro projekty, směrované k mezinárodnímu omezování uhlíku.  

Laura Aaltová, ředitelka organizace Helsinki Marketing dodala: „Helsinki jsou perfektním 

testovacím místem pro řešení, jež by mohla být později uplatněna ve světových mega-městech.  

Tím že fungují jako městská laboratoř, Helsinki dychtí po experimentech s politikou a 

iniciativami, jež by nebyly možné jinde. Jenom doufáme, že se ostatní mohou z našich 

experimentů také poučit“.  

  

TAKÉ Z CIZINY:  

 

Spíš silnější pán hovoří o své zkušenosti: „Můj lékař mě ujistil, že jízda na koni bude ideální 

sport na moji tloušťku.Už to dělám dva měsíce“. – A jaký je výsledek?“ – Můj kůň už zhubl o 

osm kilo“.   
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