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FRANCIE 

AIRBUS REGISTROVAL V ŘÍJNU 415 OBJEDNÁVEK  

Říjen byl pro Airbus mezním měsícem – s uvedenou poptávkou po nových komerčních 

tryskových letadlech. Zahrnuta do knihy zakázek byla jedna z vůbec největších transakcí s 

jedním leteckým operátorem a celková knihování výrazně zesílila tržní pozici A 321XLR – 

když 77 dodávek znamenala celkový počet typů A320neo/A321 jetlinerů dodávaných 

zákazníkům nad značku 1.000.  Vedoucím říjnovým objednavatelem byl indický dopravce 

IndiGs s 300 dalšími letadly A320neo Family , čímž celková objednávka tohoto typu dosáhla 

730. Další říjnová knihování zahrnovala stále více populární A321XLR včetně třicítky pro 

Malaysia´s AirAsia X, 20 pro v Maďarsku sídlící Wizz Air, 12 pro JetSMART z Chile a dvě 

pro nedefinovaného zákazníka. Kompletní objednávky A320 Family během měsíce završovaly 

China Airlines s kontraktem na 11 A321neos; sedm A320neos pro Taiwan´s Tigerair a dohoda 

se severoamerickým pronajímatelem Aviation Capital Group ohledně tří A320neos. Celkově 

A320neo Family dosáhly nového milníku přes 7.000 zakázek od 113 zákazníků. Během prvních 

10 měsíců 2019 Airbus provedl 648 dodávek 92 zákazníkům ve srovnání s 584 letadly za stejné 

období 2018.         

KANADA 

AIR CANADA PŘEDSTAVILA PRVNÍ AIRBUS A220 

Stalo se tak, když vyroloval z lakýrnického hangáru na konečné montážní lince A220  

v Mirabel. V prosinci bude Air Canada prvním kanadským leteckým dopravcem, jenž 

převezme   první ze svých 45  v Kanadě vyprojektovaných a  vyvinutých letadel A220.  

Ta se vyznačují inovovaným designem kabiny jakož i značně nižšími emisemi a   sníženou 

úrovní hluku. A220-300 pro Air Canada poskytne cestujícím nejvyšší pohodlí na 137 sedadlech  

v duálním kabinovém uspořádání.  Zcela nový A220-300 nahradí u dopravce existující flotilu 

menších, starších úzkobokých letadel a podpoří vytvoření jedné ze světově nemladších a 

palivově nejefektivnějších flotil. Letadlo nyní absolvuje předletové aktivity v jejich hangáru 

v Mirabel, než se vydá na svůj let později na jaře.   

 

 LUCEMBURSKO  

CARGOLUX  ZAHÁJIL DRUHÝ LET DO JAKARTY V TÝDNU 

A sice od 14. listopadu; odlet letu CV7324 z Luxembourgu je v 11.55 (místního času) v úterý 

a přílet do hlavního Indonésie je v pátek v 7.15 (místního času).  První let v týdnu Luxembourg 

– Jakarta existuje od června 2019. Úspěch spojení krátce po inauguraci vedl ke zdvojení servisu 

na rostoucí trh v jihovýchodní Asii. Podle výkonného viceprezidenta dopravce Domenica Ceci 

„toto další spojení mezi oběma místy poskytuje další příležitosti pro naše zákazníky na obou 

koncích. Indonésie a dálný Východ se ukazují jako důležité trhy a rádi přispíváme ke světové 

obchodní výměně rozšířením služby“.   Od zahajovacího prvního letu v letošním červnu 

dopravce dokázal rozšířit svou přítomnost v regionu. Jako lídr v oboru se Cargolux snaží 

nabízet pružnou a spolehlivou službu, na míru požadavkům trhu.   

 

MAĎARSKO 

LETIŠTĚ BUDAPEŠŤ OTEVÍRÁ CARGO CITY 
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Na letišti Budapešť bylo po době výstavby rovných 14 měsíců otevřeno nové Cargo City. Od 

ledna příštího roku zde bude k dispozici více než 21.000 čtver. metrů skladové a kancelářské 

plochy. Od února k tomu přibude 12.000 čtver. metrů spediční plochy. Náklady novostavby 

činily kolem 50 milionů eur. Kapacita letiště se díky novému objektu zvýší na 250.000 tun za 

rok. Letiště Budapešť bude cestou rozšiřování své postavení jakožto nákladní letiště dále  

posilovat, aby se stalo křižovatkou pro letecké zboží ve střední a jihovýchodní Evropě. Letiště 

roste silně v posledních letech právě s ohledem na zboží. V loňském roce stoupl zbožový obrat 

ve srovnání s rokem přechozím o 15,9 procent na více než 146.000 tun. Etablovaná nákladní 

letiště jako Frankfurt n.M., Londýn Heathrow, Paříž Charles de Gaulle nebo Amsterodam 

Schiphol zaznamenala naproti tomu mírné poklesy.     

 

MALAJSIE 

LOGISTIK LESCHACO ZDE BUDUJE SVOU PŘÍTOMNOST 

Brémský logistický podnik Leschaco podepsal v Malajsii (jihovýchodní Asie) nájemní 

smlouvu se specialistou přes průmyslové plochy o stavbě nového logistického centra. Zařízení 

je koncipováno pro skladování chamikálií a manipulaci s nimi včetně nebezpečného zboží. 

Celkový areál „BBR Industrial Gateway“ má představovat rozlohu 39 hektarů v rámci 

průmyslové oblasti obce Bandar Bukit Raja. Infrastrukturní práce jsou již v běhu a postupně se 

zakončují. Výstavba skladu samotného na prvním z deseti pozemků má začít ještě v prosinci a 

bude ukončena ve čtvrtém čtvrtletí 2020 - sděluje Leschaco dále. Podnik v této zemi provozuje 

sklad od roku 2013. – Leschaco je soukromá skupina společností, které nabízejí celosvětově 

logistická řešení v námořní a letecké dopravě po celém světě, ve smluvní logistice a 

cisternových kontejnerech. Leschaco je ověřeným partnerem pro přední stavební a strojírenské 

firmy, automobilový a chemický průmysl jakož i pro výrobce spotřebního zboží a léků.  

Společnost založili v roce 1879 v Hamburku Wilhelm Lexzau a Julius Scharbau pod názvem  

Lexzau, Scharbau. Dnes tato skupina zahrnuje 42 vlastních filiálek, které zaměstnávají přes 

1.600 osob ve více než dvaceti zemích světa. Aktivním vlastníkem v současnosti je Jörg 

Conrad, hlavním sídlem společnosti jsou Brémy. 

 

NĚMECKO 

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA I PŘES GLOBÁLNÍ OBCHODNÍ OMEZOVÁNÍ    

Index kontejnerového překladu Leibnitzova institutu RWI pro hospodářský rozvoj a Institutu 

pro námořní dopravu a logistiku (ISL) stoupl podle aktuálního rychlého zhodnocení v říjnu na 

hodnotu 139,9. Je to nejvyšší hodnota naměřená v letošním roce a vůbec nejvyšší kdy zjištěná. 

Nejnižšího bodu v tomto roce dosáhl kontejnerový překlad v únoru a od té doby průběžně 

narůstal.  Od února se hodnota zlepšila o 5,4 bodu. Obchodní konflikt mezi USA a Čínou se až 

na další globálního kontejnerového překladu nedotkl. Stoji však za povšimnutí, že motorová 

vozila, jejichž export oslabuje, se v kontejnerech nepřepravují a proto do Indexu nevstupují.     

 

                                                        ŠVÝCARSKO 

PODEPSÁNA DOHODA EHK OSN – IRU O KARNETECH TIR 2020  -2023 

Za Evropskou hospodářskou komisi OSN (UNECE) ji podepsala   v Ženevě výkonná sekretářka 

Olga Algayerova, za Mezinárodní unii silniční dopravy IRU generální tajemník Umberto de 

Pretto. Jde o novou dohodu UNECE-IRU na období 2020-2023. IRU byla ustavena v roce 1949 

ke znovuvybudování válkou narušeného obchodu a komerčních linek přes Evropu. Za minulých 

70 let TIR vyrostl v hlavní opravdu světový celní tranzitní systém. S více než 75 zeměmi, jež 

jsou dnes signatáři Konvence TIR a přibližně jedním milionem karnetů, distribuovaných každý 

rok pro více než 10.000 dopravních a logistických podniků, TIR je jištěn 100 miliardami eur 

v zárukách a zajištěním, že všechny daně a cla jsou placena. To činí jednoduchý, bezpečný a 

spolehlivý způsob pohybu zboží , jenž je v kontextu dvoustranných transportů  mezi sousedními 
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zemi nebo složitějších multi hraničních přeprav. Mandát, obnovovaný UNECE znovu potvrzuje 

roli   IRU jakožto globálního lídra v silniční dopravě, obchodě  a usnadňování přechodů hranic.   

 

TURECKO 

TURKISH CARGO JE VE SKUPINĚ A TAPA 

Byl mu udělen certifikát „GROUP A TAPA FSR“,založený na snížení ztrát v mezinárodních 

dodavatelských řetězcích a na bezpečnosti zařízení. Certifikát vydal TÜV Rheinland, SRN, pro 

zařízení carga v Istanbulu a na Atatürk Airports.  Certifikát respektují světoví výrobci, 

poskytovatelé logistických služeb, dopravci, právní vymáhací služby a další subjekty ve světě.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

PRÁVNÍ NEJISTOTA KOLEM ELEKTRONICKÝCH KONOSAMENTŮ ZŮSTÁVÁ 

Přes různé projekty na digitalizaci dokumentace v kontejnerové dopravě může zůstat 

elektronický konosament na dohlednou dobu zbožným přáním. Důvod: ani mezi velkými 

obchodními státy není k tomu dosud jednotná právní koncepce. Poukázal na to odborný právník 

na námořní právo Thomas Brinkmann z kanceláře Schackow und Partner na nedávné 5. 

Brémské konferenci o námořním právu.  Jako obchodovatelný dokument   charakteru cenného 

papíru nemůže být konosament v papírové formě dosud nahrazen. 

 

Výjimku tvoří podle Brinkmannova přesvědčení elektronické platformy jako Bolero: ty 

nabízejí k tomu elektronický „ekvivalent“, jsou však omezeny na úzký okruh připojených 

odesílatelů, rejdařů a finančních institucí jako uživatelů. Blockchain má sice   „jako technologie 

potenciál pro otevřený okruh uživatelů“ a tím je pro masové uplatnění digitálních konosamentů. 

Avšak celosvětově chybí předpisy o „funkční identitě a autenticitě“ říká Brinkmann – dokonce 

v zemích jako Německo, kde nasazení elektronického konosamentu je v podstatě kryto 

zákonem (Paragraf 516 HGB – odst.2). 

 

V mezinárodní právní sjednocení nechce tento expert doufat. „Mám obavu, že něco takového 

nezažijeme kvůli krizi multilateralismu“. Mnohem slibnější by byl z Brinksmannova pohledu  

útok ze strany hospodářství -   přes Mezinárodní obchodní komoru ICC v Paříži. „To je ta 

organizace, která celosvětově stojí na straně obchodníků, kteří zase mají   velký zájem   na tom 

mít digitální konosament“ zdůraznil právník. S jasným ujednáním o vytvoření elektronického 

konosamentu   cestou ICC se nechá co nejrychleji stanovit standard, který bude moci 

mezinárodní obchod dobrovolně přejímat. Podle Brickmanna organizace ukazuje o téma zájem. 

A již byla jedna mezinárodní kancelář požádána o zhodnocení mezinárodní právní pozice.  

 

První pokusy o digitalizaci konosamentu v námořní dopravě dosahují zpět do 90. let. 

V elektronické formě by dokument umožnil účastníkům zbožového obchodu úspory času a 

prostředků – jako u akreditivů nebo v obchodě se zbožím, jež se nachází v tranzitu (jk).     

     

TAKÉ Z CIZINY:  

To se vám tři pracovníci pojišťoven   vzájemně dohadují. První říká druhým dvěma: „Když 

náš klient zemře nějakou náhodou   v pondělí, jeho manželka dostane svůj šek ve středu 

ráno!“ „My můžeme   vdově dodat šek týž večer,“ říká druhý.  

„Naše kancelář je v 10 poschodí“, říká ten třetí. „Jednoho dne jeden z našich klientů, 

který myl   venkovní skla   ve 22 poschodí, uklouzl a spadl ze svého stání. No a dostal  

svůj šek právě když letěl kolem nás!“   
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