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DUBAJ 

EMIRATES PŘEPRAVILY MÉNĚ LETECKÉHO CARGA 

Letecká společnost Emirates přepravila v první polovině tamního obchodního roku 2019/2020 

(1. duben až 30. září 2019). o osm procent méně leteckého zboží. Celkový objem představoval 

1,2 milionu tun a výtěžek klesl o tři procenta. Tento výsledek odráží náročné obchodní 

prostředí, zejména v kontextu světového obchodního napětí a neklidu na některých 

významných zbožových trzích – uvádí sdělení dopravce.   

Dcera Emirates -Group Dnata, která je kromě jiného činná v mezinárodním obchodě v oblasti 

pozemního odbavovaní, odbavila celosvětově 351.194 letadel. Odbavená nákladní tonáž 

naproti tomu poklesla o 6 procent na celkových 1,5 milionu tun. Obrat Dnata včetně dalších 

operativních příjmů však představoval 2 miliardy USD. Důvodem úspěšného výsledku byl 

robustní nárůst podniku a další světová expanze. V říjnu oznámil dopravce spolupráci 

s Wallenbornem, jedním z největších evropských dopravců náhradní dopravy leteckého zboží.  

V první polovině obchodního roku 2019/20 obnášel čistý zisk Emirates 235 milionů USD, tj. 

plus 282 procent ve srovnání s rokem předcházejícím. Obrat včetně ostatních operativních 

příjmů 12,9 miliard USD poklesl vůči období předchozího roku o tři procenta. Růst zisku je 

podmíněn zlepšenou aktivitou při plánování kapacit v kombinaci se zdravou poptávkou 

zákazníků po produktech Emirates.   

NĚMECKO 

LUFTHANSA CARGO KUPUJE DVA DALŠÍ BOEINGY  777F   

Společnost Lufthansa Cargo kupuje dvě další nákladní letadla typu Boeing 777F. Stroje budou 

dodány výrobcem ve druhém pololetí 2020 a ve Frankfurtu uváděny do provozu, jak sděluje 

podnik. Již v letošním roce nahradily aerolinky deset nákladních starších typů MD-11   Boeingy 

777F.  Od roku 1998 uplatňovaný model by měl být pravděpodobně do konce roku   zcela 

vyřazen z provozu. Vyšší nákladní kapacitou a letovou dosažitelností může dvoutryskový 

Boeing 777F podle podniku poskytnout do budoucna zbožový výkon   s menší letovou 

náročností. K tomu   jsou nová letadla o 20 procent efektivnější   a emitují méně C02 než 

předchozí modely. Měla by také splňovat nejnovější požadavky na ochranu před hlukem.  

V září 2019 je poptávka na světovém trhu v srovnání s předchozím rokem o 4,5 procent nižší, 

jak uvádí statistika Světové letecké organizace IATA.  S tím se nachází nabídka růstu kapacity 

po 17 měsíců nad růstem poptávky.   

OBJEMY KEB   JSOU TAKÉ LETOS V RŮSTOVÉM KURZU  

Vánoční obchod je v boomu.  Zejména onlinový obchod.  Do konce roku počítá Spolkový svaz 

balíkové a expresní logistiky (Biek) s cca 690 miliony zásilek. Přibližně polovina z toho připadá 

na obchod se soukromými zákazníky – jde o nárůst o 7 procent ve srovnání s předchozím 

rokem. V průměru se podle Biek doručuje denně 14 milionů balíků.  Ve špičkových časech 

dokonce až 19 milionů. Pro služby Keb (kurýrní, expresní, balíkové) to znamená pro nejvyšší 

sezónu   zapojit kolem 25.000 dodatkových doručovatelů. Generelně stoupl počet balíků 

v Německu v prvním pololetí o 3,8 procenta.  Biek počítá s ročním objemem více než 3,6 

miliardy zásilek a růstem obratu za letošek více než 21 miliard eur.  

 

NIZOZEMSKO 
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ROTTERDAM:   PŘÍSTAV CHCE VÍCE KOOPEROVAT   S POLSKÝMI PŘÍSTAVY 

Týká se Rotterdamu  a obou  polských  přístavních  správ Štětín a Swinoujscie na Baltu.  

V rámci státní návštěvy polského prezidenta Andrzeje Dudy   v Nizozemsku došlo k podpisu 

memoranda o porozumění.  Jeho cílem je zintenzivnit spolupráci mezi uvedenými třemí 

subjekty. Kooperace se má zaměřit na   oblasti poradenství, spojení ze zázemím, strategii a 

digitalizaci. Spolupráce mezi Polskem a Nizozemskem má dlouhou historii. Hodnota obchodu 

mezi oběma zeměmi činila v roce 2008 kolem 11 miliard eur a od té doby se zvýšila do roku 

2018 na 22 miliard eur. V rotterdamském přístavu se odbavuje ročně více než 4 miliony tun 

zboží z Polska a do něj.      

NORSKO 

SKUPINA WILHELMSEN PSALA ZTRÁTU 

Norská Wilhelmsen-Group měla ve třetím čtvrtletí celkové tržby 220 milionů USD, což 

znamená proti výsledku druhého čtvrtletí 2019 zvýšení o 6 procent. EBITDA se nacházel s 42 

miliony USD na úrovni předchozího kvartálu.  Čistý výsledek dopadl se 7 miliony USD 

negativně oproti zisku 89 milionů USD v předchozím čtvrtletí.  

Růst příjmů za služby v námořní dopravě byl podpořen vysokou poptávkou po produktech 

z námořního sektoru zejména ve spojitosti se vstupem v platnost nařízení IMO 2020 k počátku 

roku. Zatímto agenturní aktivita dosáhla výsledku na úrovni předchozího čtvrtletí zaznamenal 

lodní management vzestup, protože další lodě byly převzaty do plného technického 

managementu a přišly nové aktivity na mořských větrných zařízeních; sdělil Thomas 

Wilhelmsen, šéf skupiny.  

Obchodní oblast dodavatelské služby, reprezentovaná přes NorSea Group, měla podle něj 

tradičně silnou úroveň aktivit na norských zásobovacích místech, když se profitovalo z letní 

sezóny. Podíl zisku z přidružených podniků obnášel v prvním čtvrtletí 18 milionů USD, když 

hlavní příspěvek dodala Wallenius Wilhelmsen ASA. Přes klesající objem zaznamenal podnik  

fungující v dopravě Ro/Ro rostoucí EBITDA.     

USA 

CCA SE ZAMĚŘENÍM NA UDRŽITELNÁ ŘEŠENÍ CHLADÍREN. ŘETĚZCŮ 

Asociace chladírenských řetězců v USA (CCA Cool Chain Association) pořádá  od 18. do 20. 

11. americkou konferenci o udržitelných řešeních. Spíkery budou experti z Asociace 

marketingu produktů (PMA), od kalifornského ovocnářského odesílatele Driscollspolu, 

zástupci Air France KLM, Cargolux a Able Freight. Dvoudenní akce bude zaměřena na 

pracovníky, zisk, světový obchodní model a udržitelný chladírenský řetězec budoucnosti. Přes 

inovátory řetězců bude formulován pohled na poslední vývoj a delegáti se účástní exkurze do 

zařízení na Mezinárodním letišti Los Angeles jakož i živé demonstrace Kolt Kart, vozíku na 

letecké cargo s kontrolovanou teplotou.  „Krajina businessu se rychle mění, s technikou 

přicházejí nové příležitosti jakož i vlivy spotřebitelské a zákaznické poptávky“ řekl St. 

Evangelakakis, předseda Asociace CCA a také manažer u Global productu Cargoluxu pro 

Pharma a Perishable. A ve stejnou dobu je zde naléhavá potřeba věnovat se tématům 

udržitelnosti pro lepší zacházení s naším prostředím – při zajišťování odpovědnosti za zdravou 

budoucnost našeho oboru a pro lidi, kteří na to spoléhají od první do poslední míle. Naše oblast 

chladírenských řetězců musí zajišťovat produktovou integritu, učit se jeden od druhého, 

spolupracovat, inovovat, digitalizovat a sdílet data pro lidi, profit, planetový rámec a udržitelný 

rozvoj pro obojí – pharma a perishables“.  Dvoudenní akce proběhne v Los Angeles. 

 4 MILIONY USD OD DNATA DO ZAŘÍZENÍ NA LETIŠTI VE WASHINGTONU 

Společnost Dnata pumpuje tuto částku do zařízení a nájmu 125 leteckých profesionálů do svého 

týmu na Washington Dulles International Airport /IAD/ následně po uzavření tříleté dohody 

s Lufthansa Group. Od listopadu Dnata poskytuje kvalitní a spolehlivé pozemní a pasažérské 

odbavení, čistění letadel, odledování pro čtvero aerolinií Lufthansa, Swiss International Air 

Lines, Austrian Airlines a Brussels Airlines, jež budou provozovat až šest letů denně z tohoto 
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letiště. Dnata zde nyní funguje pro 14 aerolinek se svými 300 pracovníky pro 5.200 pohybů 

letadel za rok.   D.Barker, šéf Dnata USA to komentoval: „Jsme rádi z rozšíření našeho 

partnerství s Lufthansa Group na Washington Dulles.  Jsme hrdi, že jsme jejím pozemním 

partnerem na devíti letištích v USA. Potvrzuje to naši vedoucí pozici ve službách pro 60 

leteckých zákazníků na celém světě“.    

VELKÁ BRITANIE 

CARGOLOGIC AIR JDE NA POLOVINU NÁKLADNÍ FLOTILY 

Britská nákladní letecká společnost Cargologic Air (CLA) omezí od počátku příštího roku svou 

flotilu na polovinu. V současnosti provozuje tři B747-400F a jedno B797-8F. Podle CLA 

dochází k tomuto kroku na základě rozboru tržních podmínek. Dopravce blíže neuvedl, které 

zboží z flotily odešlo. Naproti tomu potvrdil, že nadále hodlá fungovat v rámci tak zvaných 

služeb ACMI (letadla, posádky, údržba a pojištění). K uvedenému kroku došlo krátce po 

oznámení, že pět spojení frachtery CLA od 1. listopadu skončí. Jde o 4 lety přes Frankfurt a 

jeden přes Moskvu Šeremetěvo do Hongkongu. Dopravce, založený v roce 2015, hlásil nárůst 

pro kalendářní rok 2018 o 99% proti předchozímu roku na 213,7 mil. GBP.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

POKRAČUJÍCÍ POKLES NÁMOŘNÍCH SAZEB  A INDEX XSI (OSLO) 
Dlouhodobě nasmlouvané námořní nákladní sazby pokračovaly v říjnu ve svém klesajícím 

trendu. Poslední údaje o cargu z veřejného ukazatele XSI od Xeneta, sídlící v Oslo ukazují na 

pokračující pokles těchto sazeb, což námořní obor znamená po řadu sezonních měsíců. Sazby 

na řadě klíčových tras pokračovaly v poklesu od počátku léta.  Podnikový index XSI (Xeneta 

Shipping Index), jenž informuje o dlouhodobém kontraktním trhu, poklesl o další 2,2% během 

října 2019 a dosáhl 110,74 bodů, ale tato úroveň zůstává o 1,5% vyšší než před rokem (na konci  

října 2018) a 2,2% nad úrovní počátku tohoto roku. Xeneta pracuje s velmi čerstvými 

námořními údaji – pokrývá přes 160.000 spojení přístav – přístav a 110 milionů údajů, aby se 

mohl nabídnout přesný obraz o zbožovém trhu mezi námořními dopravci.  

Příští měsíce budou kritické Podle výkonného šéfa Patrika Berglunda několik příštích měsíců 

bude kritických při vytváření smluvních vyjednávání na klíčových trasách – s významným 

generelním zvýšením, plánovaným pro obchodní trasy Dálný východ – Severní Evropa jakož i 

pro transpacifické trasy po 1. listopadu. „Sazby na těchto trasách pokračovaly v poklesu takže 

dopravci budou usilovat o pozitivnější ton před sazebními vyjednáváními a zaváděním předpisů 

o nízkém obsahu síry v lodním palivu v roce 2020, což může znamenat zvýšení jeho ceny. Přes 

obtíže, kterým čelí dopravci, Berglund zaznamenal, že Maersk je stále schopen zvyšovat letošní 

zisky (EBITDA) z 5 mld USD na 5,4 až 5,8 mld USD.  Některá zlepšení mají přijít se snížením 

cen paliva. 

Ďábel je v detailu    Zatímco celkový index XSI ukazoval souvislý pokles, ďábel je prý v detailu 

když se díváme na více regionálních exportních a importních datových trendů za minulý rok.  

Berglund znamená, že současná čísla pokračují jako nevypočitatelná, ale celkový trend sazeb 

nákladního trhu bude ještě pokračovat po určitou dobu přes nejlepší snahu dopravců. 

Hospodářská a geopolitická nestabilita, stále mnoho zdržení kolem opuštění UK Evropu 

(brexit) a obchodní válka mezi USA a Čínou se blíží ke konci letošního roku a zvýší potřebu 

toho, aby odesilatelé a speditéři nespustili ze sazeb oči.   

 

TAKÉ Z CIZINY:  

To vám v činžáku uprostřed noci začne hrát jistý mužský na trombón. Soused od vedle, zcela 

tím zničený, tluče vztekle do zdi.  A muzikant mu přes zeď odpovídá: „Pokud mne chcete 

doprovázet, bouchejte prosím více do taktu!“ 
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