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Dánská společnost liniové dopravy Maersk prý ukončila spolupráci se 

společností DB Schenker kvůli pokusu o pytláctví zákazníků společnosti 

Damco. Je možné udržet si vedoucí pozici námořního zasílatele, aniž 

byste se uchýlili ke službám největší ze všech společností 

přepravujících nákladní kontejnery? V každém případě se zdá, že 

logistická dceřiná společnost Deutsche Bahn, DB Schenker, je ochotna 

vyzkoušet své štěstí. Ze zpráv z trhu vyplývá, že společnost Maersk na 

konci září ukončila veškeré dohody o kapacitě a sazbách se společností, 

která je jedním z největších námořních přepravců na světě s objemem 2,3 

milionu TEU (v roce 2019). „Schenker odesílá zbytkové množství pouze 

pro určité koncové zákazníky," dozvěděla se HANSA od předního manažera v 

oboru. Søren Skou, generální ředitel společnosti A.P. Společnost 

Moeller-Maersk údajně vydal pokyn k ukončení vztahů - jako odplatu za 

to, co Dánové považují za velmi drzý pokus o pytláctví zákazníků. Na 

začátku září společnost DB Schenker veřejně nabídla zákazníkům spediční 

dceřiné společnosti Maersku převzetí veškerých přeprav kontejnerů (FCL) 

se smluvními podmínkami až na dva měsíce za stejných podmínek jako u 

Damco. Předtím však A.P. Moeller-Maersk oznámil konec značky Damco a 

její integraci do organizace přepravní společnosti. Podle DB Schenker to 

způsobilo „nepokoje na trhu". »Poslední věcí, kterou přepravci právě teď 

potřebují, je další nejistota. Děláme nabídku všem, kteří nyní hledají 

dlouhodobou bezpečnost a spolehlivost. Nyní je možné kontaktovat naše 

zákaznické poradce, "uvedl Thorsten Meincke, člen představenstva 

společnosti Schenker pro leteckou a námořní přepravu. Ředitel 

společnosti Maersk Skou je údajně napěněn hněvem a pozval si k osobní 

konzultaci generálního ředitele společnosti Schenker Jochena Thewese. 

Logistická skupina však zjevně neviděla důvod k tomu, aby stáhla svou 

nabídku zákazníkům Damco, ani aby se veřejně omluvila; na druhou stranu 

je vysoce pravděpodobné, že se Maersk předem transformuje z přepravní 

společnosti přepravující kontejnery na integrovanou logistickou skupinu, 

což vyvolává neklid nejen ve společnosti Schenker, ale také u jiných 

zasílatelů. Na dotaz společnosti HANSA ohledně možného rozchodu s DB 

Schenker Maersk dosud nereagoval. Ze společnosti DB Schenker bylo 

sděleno, že společnost již z velké části přetransformovala portfolio 

svých přepravců ve prospěch jiných dopravců než je Maersk. I za současné 

napjaté situace na trhu má mít DB Schenker dostatečně zabezpečené 

kapacity v liniové dopravě, řekl mluvčí společnosti. 

 

 

Covid kouše, ale na obzoru jasná prognóza  

 

Většina obchodníků a provozovatelů v odvětví námořní dopravy má pocit, 

že COVID-19 negativně ovlivňuje jejich příjmy, počet zaměstnanců a 



pojistné. Jejich vyhlídky do budoucna jsou však jasné, pouze třetina 

uvádí obavy ze schopnosti sektoru zotavit se v příštích dvou letech, 

podle nového průzkumu DWF.  

Průzkum mezi 200 obchodníky a provozovateli působícími v odvětví 

přepravy a komodit zjistil, že 63 procent respondentů se domnívá, že 

COVID-19 a následné blokování mají negativní dopad na jejich příjmy. 

60,5% uvedlo, že to mělo negativní dopad na počet zaměstnanců, a 46% 

uvedlo, že to mělo negativní dopad na pojistné.  

Výhled je však příznivější, 42 procent z nich uvádí, že se příliš nebojí 

o schopnost lodního a komoditního sektoru zotavit se z ekonomických 

účinků COVID-19 během příštích 2 let, na rozdíl od 36 procent s obavami 

.  

Jonathan Moss, vedoucí námořního a obchodního oddělení globálního 

podniku DWF uvedl: "Důvěra obchodníků a provozovatelů dokazuje odolnost 

odvětví námořní dopravy. Tvar globalizace se mění a mezinárodní obchod 

je dostatečně flexibilní, aby provedl nezbytné úpravy zajistit, aby 

odvětví dlouhodobě prosperovalo. "  

Výzkum pokračoval k odhalení problémů, o nichž se obchodníci a 

provozovatelé domnívali, že budou mít v budoucnu dopad na toto odvětví. 

Respondenti zdůraznili, že největšími problémy, kterým bude odvětví v 

příštích dvou letech čelit, jsou nové předpisy v oblasti životního 

prostředí (42,5%), geopolitické napětí (42%) a autonomní lodě (41,55%). 

Kybernetické útoky přišly jako poslední, pouze 35,5% uvedlo, že to bude 

mít velký dopad. To znamená, že 43 procent respondentů uvedlo, že s 

technologickým pokrokem budou kybernetické bezpečnostní útoky pro 

průmysl v příštích 5-10 letech větší hrozbou.  

 

Zdroj: Freightweek 

 

 

Poskytovatel logistických služeb Geodis uskutečnil strategickou akvizici 

převzetím polské spedice Pekaes, aby upevnil svoji přítomnost v Polsku.  

Akvizice také představuje důležitý krok ve vývoji skupiny, jak 

zdůrazňuje Marie-Christine Lombard, generální ředitelka společnosti 

Geodis. 

Pekaes má totiž velké geografické pokrytí na místě a profesionální tým. 

S podporou polského poskytovatele logistických služeb by nyní Geodis rád 

 

nabídl polským společnostem rozsáhlé mezinárodní příležitosti a umožnil 

stávajícím zákazníkům těžit z nově získaných odborných znalostí v 

Polsku. 

Kromě toho bude společnost Pekaes zařazena do divize Geodis Road 

Transport. Krok, jehož cílem není pouze otevřít trh v Polsku, ale také 

otevřít dveře  

do východní Evropy, jak vysvětluje Olivier Royer, výkonný viceprezident 

pro silniční dopravu ve společnosti GEODIS: „Geodis rozšiřuje svoji 

nabídku  

služeb v Polsku a východní Evropě díky prvotřídní síti. Tato operace 

dává společnosti Geodis přístup k intermodálním službám v Polsku a 

sousedních  



zemích. " 

Společnost Pekaes byla založena v roce 1958 a provozuje jednu z předních 

sítí FTL i LTL v Polsku pro paletovaný náklad. S 20 pobočkami po celém  

Polsku jsou zde zpracovávány všechny národní a mezinárodní toky od 

přibližně 10 000 aktivních zákazníků. Společnost také provádí 

intermodální  

silniční a železniční dopravu a nabízí další logistické služby na šesti 

místech. Pekaes zaměstnává kolem 1200 lidí. 

 
 

 


