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Britská pošta vykazuje známky dalekosáhlých změn. Holdingová společnost Royal Mail plc se má 

přejmenovat na International Distributions Services plc. Z toho by mělo být jasné, že skupinu tvoří 

dvě samostatné společnosti – Royal Mail a GLS. Změna názvu nebude mít podle Londýna žádný 

dopad na podnikání obou poskytovatelů. Pokud by však v podnikání ve Spojeném království 

nedošlo k žádným významným provozním změnám, rada by mohla zvážit oddělení těchto dvou 

poskytovatelů. Pozadím jsou ekonomické potíže, ve kterých se Post Group již nějakou dobu 

nachází. 

Royal Mail je v červených číslech – zisk od dubna do června 2022 ve srovnání se stejným obdobím 

loňského roku klesl o 11,5 procenta. Objem balíků je zhruba o 15 procent nižší než před rokem a 

upravená provozní ztráta činila 92 milionů GBP. „Boom objemu pandemických balíčků, 

podporovaný dodávkami testovacích sad a balíčků, je u konce. Royal Mail v současnosti ztrácí 

milion liber denně a efektivita potřebná pro dlouhodobý úspěch se zastavila,“ řekl předseda Royal 

Mail Keith Williams. „Udělali jsme pokroky v budování infrastruktury, kterou potřebujeme, 

abychom byli konkurenceschopní, zejména s rostoucí poptávkou po větších zásilkách, které jsou 

doručovány následující den – včetně nedělí – a způsobem šetrným k životnímu prostředí. Budování 

infrastruktury ale nestačí. Musíme také změnit způsob, jakým pracujeme,“ dodává generální ředitel 

Royal Mail Simon Thompson. 

Podnikání GLS se daří mnohem lépe. Poskytovatel KEB vykázal za stejné období nárůst příjmů o 

7,8 procenta, a to navzdory poklesu počtu balíků (pokles o 3 procenta ve srovnání se stejným 

obdobím loňského roku). Pro aktuální finanční rok 2022/23 očekává GLS provozní zisk ve výši 

370 až 410 milionů eur. 

Britská odborová organizace Communication Workers Union (CWU) navíc ve středu oznámila 

stávku. Více než 115 000 zaměstnanců Royal Mail hlasovalo pro, uvedl svaz. Jde o největší stávku 

v Royal Mail od roku 2009. V pozadí je požadavek na vyšší mzdy. Poskytovatel služeb KEB byl 

ve své prognóze zisku obezřetný a uvedl, že prognózy pro fiskální rok by mohly být splněny pouze 

tehdy, pokud by odbory souhlasily se zvýšením mezd, které nebudou daleko od nabídky. Podle 

Royal Mail to činí kolem 5,5 procenta. Jednání ale ztroskotala. Odbory uvedly, že chtějí „mzdovou 

prémii založenou na inflaci bez jakýchkoliv podmínek“. Samostatná ohlášená stávka vedení 

britských poštovních služeb byla odvrácena jen před několika dny poté, co Royal Mail předložila 

nové návrhy týkající se pracovních míst, platů a pracovních podmínek.  

 

Mike Sturgeon, výkonný ředitel Evropské asociace logistiky hotových vozidel ECG, očekává, že 

poptávka po automobilové přepravě v Evropě bude ještě řadu let převyšovat nabídku. Logistici 

omezili své přepravní kapacity, protože méně důvěřují budoucím objednávkám poté, co výrobci 

automobilů v letech 2021 a 2022 omezili výrobu, aniž by logistikům poskytli množstevní 

záruky. "Logistici vozidel z řad členů ECG zredukovali své vozové parky po celé Evropě, často o 

30 až 40 procent," říká Sturgeon. „Často vyřazovali starší přepravníky aut. Tato přepravní kapacita 

byla pro odvětví zcela ztracena“. ECG již delší dobu požaduje lepší plánování od automobilového 

průmyslu. Pro obnovení důvěry a přepravní kapacity by sdružení chtělo záruky na minimální 



množství a inflační doložky, které by byly poskytovány dodavatelům výrobců automobilů. Jednání 

jsou podle ECG konstruktivní, ale přepravní kapacitu nelze krátkodobě navýšit. "Dodací lhůty pro 

přepravní vozy jsou stále velmi dlouhé," říká prezident ECG Wolfgang Göbel. „Nejméně 12 až 18 

měsíců pro nový nákladní vůz a čtyři až pět let pro nové lodě“. 

Za účelem zvýšení transparentnosti chce ECG vyvinout evropský index, který bude poskytovat 

informace o nákladech v odvětví a nejdůležitějších službách nabízených podle druhu dopravy. V 

silniční dopravě je dalším problémem chronický nedostatek řidičů. Umocnila to válka na 

Ukrajině. Pro některé přepravce automobilů to může být další důvod, proč vyzkoušet jiné způsoby 

dopravy, jako je železnice. Nové vlakové přepravy si v první polovině roku objednala například 

Toyota Motor Europe. Skupina mimo jiné využívá železnici k přepravě mezi továrnami Toyota ve 

Velké Británii, Francii a České republice a mezi závodem ve Francii a dealerskou sítí v Itálii. 

Hlavními důvody jsou ochrana klimatu a naděje na výhody v dodacích lhůtách, říká Jean-

Christophe Deville, vedoucí logistiky vozidel společnosti Toyota Motor Europe. Železniční 

doprava je užitečná zejména na spojích s velkými a stabilními objemy. Ale zkušenosti jsou spíše 

vystřízlivění. „Trať je zlepšení, ale ne tak velké, jak se původně očekávalo. Železniční společnosti 

ruší příliš mnoho vlaků a příliš málo se zaměřují na zákazníky,“ říká Deville. Toyotě není vždy 

jasné, proč vlaky selhávají. Vzhledem k tomu, že vlak dokáže naložit mnohem více aut než kamion, 

je přirozeně obtížnější zorganizovat alternativní možnosti dopravy v případě problémů. 

 

Logistický koordinátor federální vlády Oliver Luksic (FDP) varoval před nedostatkem přepravních 

kapacit pro dodávky paliv s ohledem na zimní reaktivaci spalování uhlí. "Černouhelné elektrárny 

vyžadují obrovské množství uhlí, což v dohledné době povede k úzkým hrdlům v logistice," řekl 

parlamentní státní tajemník Spolkového ministerstva dopravy redakční síti DSV. Návrat výroby 

elektřiny z uhlí, o kterém rozhodla federální vláda, povede ke značnému zvýšení provozu na 

námořních trasách a železnici. 

"Provozovatelé uhelných elektráren budou mít v zimě velké potíže se zajištěním potřebného 

množství paliva," řekl Lukšić. Logistický průmysl již pracuje na maximum: „Přepravní trasy jsou 

již na mnoha místech na hranici svých možností a v blízké budoucnosti dojde k další masivní zátěži 

v důsledku reaktivace uhelných elektráren.“ Kromě toho existuje nedostatek materiálu a nedostatek 

strojvedoucích: již nyní je nedostatek vagonů na železnici, lodních kapacit ve vnitrozemské lodní 

dopravě a masivní nedostatek strojvedoucích, dodal Lukšić. 

Spolkový ministr hospodářství Robert Habeck (Zelení) ve čtvrtek oznámil, že i hnědouhelná 

rezerva by měla být aktivována 1. října, dosud tomu tak bylo v případě rezervy v černouhelných 

elektrárnách. Cílem je nahradit plynové elektrárny ve výrobě elektřiny a být tak schopen uskladnit 

více plynu. Spolu s federálním ministerstvem dopravy by měla existovat úprava, aby měla přednost 

přeprava uhlí po železnici. 

 

METRANS nedávno oznámil, že nové spojení mezi terminálem Halkali v Turecku a jeho HUB 

terminálem v Dunajské Stredě na Slovensku bude plně funkční od začátku září. Toto spojení zajistí 

přepravu kontejnerů nejen mezi Tureckem a Slovenskem, ale také přístup do všech destinací v 

rámci distribuční sítě METRANS v zemích jako Německo, Rakousko, Česká republika, Polsko, 

Slovensko, Maďarsko a další. 



Spojení Dunajská Streda–Halkali a Halkali–Dunajská Streda bude v provozu dvakrát týdně s 

odjezdy z obou terminálů ve středu a v sobotu, příjezdy v úterý a pátek. 

 

Americká Federální námořní komise (FMC) oznámila nový zjednodušený postup pro zasílatele, 

kteří chtějí podat stížnost na námořního dopravce kvůli nespravedlivým poplatkům. V informaci 

zveřejněné minulý týden, která přijímá ustanovení podle nového zákona o reformě námořní 

dopravy, umožní nové pokyny zasílatelům zahájit spor zasláním jediného e-mailu středisku FMC 

s podrobným popisem údajných porušení společně s podpůrnými dokumenty. Pokud středisko 

FMC obdrží dostatečné informace, zahájí šetření. 

Zástupci odesílatelů potvrdili, že pokyny poskytnou středisku pro vymáhání práva dostatečnou 

moc, podobně jako u Komise pro burzu cenných papírů (SEC). Vyšetřování FMC by mohlo vést k 

případným civilním sankcím pro dopravce a k nařízení vrácení poplatků. 

Poradna FMC navazuje na podepsání zákona o reformě námořní dopravy (Ocean Shipping Reform 

Act) dne 16. června, první aktualizace amerického námořního práva od roku 1998. Přepravci tedy 

musí prokázat, že k údajnému porušení došlo po 16. červnu a že je v rozporu s novým zákonem. 

  

Klíčové body návodu (celý text v příloze) 

• Neúplná faktura nebo nepřiměřené zadržení a obvinění z demurrage? Není třeba platit. 

• Dodatečné dodržování požadavků pro NVOCC, pokud ukládají poplatky navíc k poplatkům 

pocházejícím od námořních dopravců a terminálů. Veškeré správní poplatky proto fakturujte jasně 

a odděleně. 

• Odveta ze strany rejdaře je zakázána, nová pravidla o nepřiměřeném odmítnutí jednání nebo 

jednání o (disponibilním) lodním prostoru budou vyřízena do konce roku 2022. 

• Nereaguje oceánský dopravce na obavy přepravců? Středisko FMC nyní usnadňuje řešení sporů. 

• Zveřejnění zjištění FMC o porušování OSRA 2022 pomůže upevnit důkazy o nekalých praktikách 

námořních dopravců. Povzbuzujte své regionální regulační orgány, aby podobné postupy 

kontrolovaly. 

  

P.S. Zvlášť ten poslední bod je hodně nadějný, že? Ale jako první vlaštovka, i když jen pro 

americký trh, je to dobré... 

 

S tím, jak do začátku platnosti nového International Maritime Organization’s Energy Efficiency 

Existing Index - IMO indexu o efektivní využití energie (EEXI) zbývá již jen cca 160 dnů, sílí 

obavy z dalšího vývoje, protože víc než 75% světové flotily bulkerů, tankerů a kontejnerových 

nosičů nové limity nesplňuje.  

„Výzva dekarbonizace se rozšíří na všechny oblasti lodní dopravy a samotná EEXI bude pro 

vlastníky, provozovatele a finančníky představovat bezpočet výzev,“ uvádí se v doprovodné 

zprávě. 

Simon Hodgkinson, vedoucí oddělení prevence škod ve West P&I, v tomto měsíci ve zprávě pro 

Splash naznačil, že nové pravidlo by mohlo být jedním z nejvýznamnějších nových námořních 

předpisů za poslední roky, což by potenciálně mohlo vést k zásadnímu posunu v celém odvětví. 

  

„Znalosti jsou nejlepším přítelem majitele lodi a majitelé, kteří ještě neznají zásady EEXI, by si je 

měli nastudovat co nejdříve. Jediný způsob, jak zaručit bezproblémovou cestu v dodržování 

předpisů, je využít tyto informace k tomu, abychom začali plánovat hned,“ napsal Hodgkinson. 

  



P.S. Jen v článku marně hledám, co se stane s hříšníky? Lodě do šrotu asi těžko, takže pokuta, která 

se zase propíše do námořních sazeb ... 
 

Mnoho analytiků naznačuje, že období boomu kontejnerové lodní dopravy se blíží ke konci, a 

poukazují na nesčetné indexy nákladní dopravy, které jsou již měsíce na ústupu. Zdá se však, že to 

nikdo neřekl po tonáži hladovým provozovatelům kontejnerových nosičů, kteří pokračují v 

pořizování lodí ve velkých objemech a za neuvěřitelné ceny. V současné době existuje 

"překvapivé" množství kontejnerových obchodů z druhé ruky, podle nové zprávy od makléřů 

Braemar. Braemar ve své poslední týdenní zprávě o kontejnerové přepravě například uvádí 

spekulace, že flotila až šesti plavidel s dodávkami v příštím roce o velikosti mezi 2 500 a 7 000 teu 

byla prodána velké evropské liniové společnosti. 

Společnost Mediterranean Shipping Co (MSC), která za posledních 24 měsíců koupila více než 

200 použitých lodí, koupila pár lodí o 9 400 teu, zatímco CMA CGM zaplatila firmě 75 milionů 

dolarů za devět let starou, Číňany postavenou, 3 756 teu loď s názvem Cap Capricorn, plavidlo, 

které stálo méně než třetinu ceny, když bylo v roce 2013 zcela nové. Feederové lodě také nadále 

mění majitele s vietnamskými zájmy, které získaly 14 let starý, 1 708 teu A Roku za 30 milionů 

dolarů. 

"Všechny zmíněné obchody jsou transakce na stále překvapivě vysokých úrovních, takže přes 

všechny řeči o klesajících přepravních sazbách, růstu úrokových sazeb a životě obecně se stává 

obtížnějším, operátoři liniových linek vidí něco, co ostatní nemohou," uvedl Braemar a dále 

naznačil, že s cenami na těchto úrovních se v nadcházejících týdnech může objevit více prodejců. 

 

Důsledky války na Ukrajině a sankcí EU proti Rusku mají dopad také na přístav Rotterdam. V 

prvních šesti měsících letošního roku klesla propustnost kontejnerů přibližně o 4 procenta a 

přeprava kontejnerů do Ruska se zcela zastavila. Celková kapacita přístavu činila 233,5 milionu 

tun. To je mírný nárůst (plus 0,8 procenta) ve srovnání s předchozím rokem. Podle přístavního 

úřadu ovšem současná úzká místa v globální kontejnerové logistice znamenají, že se nákladní 

doprava přesouvá z velkých kontejnerových přístavů do menších. 

S agresivní válkou na Ukrajině se změnily nákladní toky a druhy zboží v přístavu Rotterdam: 

Zatímco se manipulovalo s menším počtem kontejnerů (minus 4,4 procenta) a zemědělským 

sypkým zbožím (minus 15,1 procenta), v Rotterdamu byla také cítit snížená produkce německého 

ocelářského průmyslu, což je důvod, proč bylo do přístavu dodáno méně železné rudy (minus 20,6 

procenta). Naproti tomu poptávka po LNG jako alternativě k zemnímu plynu vzrostla (plus 45,8 

procenta). Kapalný náklad zůstává nejdůležitějším typem nákladu pro přístav. V prvních šesti 

měsících bylo v přístavu odbaveno přibližně 105,5 milionu tun tekutého nákladu. To je nárůst o 

4,6 procenta ve srovnání s předchozím rokem. 

"V současné geopolitické situaci je Evropa velmi zranitelná. Dostupnost energie a surovin za 

přijatelné ceny již není samozřejmostí," říká Allard Castelein, generální ředitel úřadu přístavu 

Rotterdam, při prezentaci pololetních údajů. Je nicméně potěšující, že "byly podniknuty konkrétní 

kroky v oblasti ekologizace a soběstačnosti dodávek energie". Při prezentaci čísel věnoval přístav 

zvláštní pozornost svým energetickým projektům na nábřeží. 

 

Bavorsko reaguje na blokové odbavení kamionů v Tyrolsku: Od dnešního pondělí (25.07.2022) 

budou silnice u bavorských dálnic v příslušných dnech uzavřeny pro přeshraniční kamionovou 



dopravu. Oznámili to premiér Markus Söder a ministr dopravy Christian Bernreiter (oba CSU) 

minulý pátek na místním setkání na dálnici 8 u Rohrdorfu. Nové nařízení se má automaticky 

uplatňovat ve všech dnech, kdy Tyrolsko omezí vjezd nákladních vozidel. To má zabránit tomu, 

aby nákladní vozidla, která se chtějí vyhnout nevyřízeným dálničním nehodám kvůli manipulaci v 

blocích při vjezdu do Tyrolska, ucpala menší silnice mimo dálnici a způsobila chaos v sousedních 

obcích. Tyto důsledky již nejsou přijatelné, zdůraznil Söder, a proto nazval bavorský krok jakousi 

sebeobranou na ochranu občanů a na ochranu údolí Innu. Ale je to jen dočasné řešení, zdůraznil. 

Hlavním cílem zůstává, aby v Rakousku v budoucnu již nedocházelo k manipulaci s bloky 

nákladních vozidel. Pokud bude Tyrolsko i nadále tvrdé a zachová blokové prověrky, Bavorsko 

vyzývá k zahájení řízení EU o nesplnění povinnosti. Rakouské opatření je považováno za 

protiprávní. 

Podle ministerstva bude v daných dnech uzavřeno mnoho podřízených silnic v okresech Miesbach, 

Rosenheim, Traunstein a Berchtesgadener Land, některé z nich již z dálničních sjezdů. Výstražné 

značky na dálnicích mají informovat řidiče kamionů o zákazech vjezdu - ale federální vláda odmítla 

zákaz opuštění dálnic. "Zatím jsme nedospěli k řešení," řekl Bernreiter. "Požaduje se, aby kamiony 

neopustily dálnici - ale není to nařízeno." 

Uzavření vedlejších silnic má vymáhat bavorská policie. Podle Södera budou za tímto účelem v 

regionu nasazeni další policisté. Řidiči nákladních vozidel, kteří budou ignorovat zákazy vjezdu, 

by proto měli být poučeni a varováni a poté eskortováni zpět na dálnici. Podle policejního 

ředitelství Horního Bavorska jih musí řidiči očekávat pokutu ve výši 100 eur.  

 

Dle krátkého sdělení nedošlo k posunu jednání ani s odbory v leteckém odvětví a proto byla 

vyhlášena na zítra 27.7 od 03:45 ráno do 06:00 čtvrtečního rána. Přerušení práce postihne cca 

20.000 zaměstnanců na letištích v Frankfurtu, Düsseldorfu, Hamburku, Mnichově, Berlíně, 

Brémách, Hannoveru, Stuttgartu a Kolíně. 

 

S dopravou do Jižní Ameriky se dopravcům daří dále zvyšovat přepravní sazby. Po úspěšných 

zvýšeních v polovině měsíce se úroveň spotového obchodu na trase z Číny na východní pobřeží 

Jižní Ameriky minulý týden podle šanghajského indexu SCFI vyšplhala na 9 483 USD / TEU. To 

je nárůst o 1,8 procenta. To znamená, že maxima 10 000 až 10 500 dolarů/TEU z loňské zimy jsou 

stále více na dosah. Své odhady sazeb dále zvýšily i další služby s informacemi o cenách, přičemž 

úrovně se někdy výrazně lišily od hodnot SCFI v závislosti na struktuře a trvání sazeb. 

Průzkumníci trhu v S&P Global zaznamenali mírný nárůst na 10 500 USD/FEU v obchodu ze 

severní Asie na východní pobřeží Jižní Ameriky, což je nejvyšší úroveň od února. Na jedné straně 

se říká, že objemy nákladu se v krátkodobém horizontu zvýšily, na druhé straně je dostupná 

kapacita lodí stále omezena čekacími dobami a úzkými místy v přístavech v Číně. V dopravě ze 

severní Evropy na východní pobřeží Jižní Ameriky podle srovnávací platformy Xeneta ceny dopravy také 

opět rostou. Průměrná úroveň sazeb s platností do 31 dnů se vyšplhala o 1 procento na 4 129 dolarů / FEU. Předchozí 

maximum kolem 4 300 USD/FEU se datovalo do konce května. 

Na většině ostatních tras klesaly sazby minulý týden o něco rychleji. Tlak je obzvláště vysoký v 

dopravě z Dálného východu na Blízký východ a v transpacifickém obchodu. U zásilek z Číny na 

západní pobřeží USA klesly sazby o 2 až 4 procenta na 6 700 až 7 000 USD/FEU, v závislosti na 

indexu. V některých případech již na trhu obíhají nabídky ve výši pouhých 6 000 USD /FEU, 

protože lodě již nejsou plné i přes zrušení odjezdů. V tomto odvětví se objevují zprávy, že rezervace 



z Dálného východu na západní pobřeží USA se od června snížily o 10 až 15 procent. Zda je 

spotřebitelská síla v USA vzhledem k inflaci dostatečná k tomu, aby v nadcházejících týdnech 

zvýšila objemy dovozu – klíčové slovo "vrcholná sezóna" – je stále více zpochybňováno. 

Očekávání sazeb pro nadcházející rok jsou výrazně utlumena kvůli brzkému nárůstu dodávek 

nových lodí. V nedávné analýze však poradenská společnost Maritime Strategies International 

(MSI) varuje před zpomalením rychlosti kontejnerových lodí v důsledku toho, že IMO v 

nadcházejícím roce zavede přísnější emisní směrnice (EEXI a CII). To by omezilo skutečné 

přírůstky kapacity způsobené rozšířením vozového parku. Každá druhá kontejnerová loď na celém 

světě musí snížit rychlost, aby vyhověla požadovaným směrným hodnotám podle MSI.  

 

Nálada v německé ekonomice se v červenci opět výrazně ochladila. Index podnikatelského klimatu 

Ifo Institute klesl na 88,6 bodu po 92,2 bodu v červnu. Jedná se o nejnižší hodnotu od června 2020. 

Společnosti očekávají v nadcházejících měsících výrazně horší obchod. Navíc byli méně spokojeni 

se svou současnou obchodní situací. Vysoké ceny energií a hrozba nedostatku plynu zatěžují 

ekonomiku a podle odborníků je Německo na pokraji recese. 

Podle Clemense Fuesta, prezidenta Institutu Ifo, jsou za výrazně chladnější podnikatelské klima zodpovědné 

především rostoucí ceny energií a vyhlídky na přídělový systém plynu. Na komoditních trzích však v současné době 

nelze pozorovat žádný další růst ceny – "paprsek naděje", komentoval Fuest. Aby se předešlo recesi, musí být dodávky 

energie prostřednictvím terminálů LNG a jaderných elektráren udržovány v co největším objemu. Evropská spolupráce 

je potřebná, řekl Fuest. 

Podle institutu Ifo je pesimismus vysoký ve všech odvětvích. Ve zpracovatelském sektoru index 

prudce klesl. Pesimismus ohledně nadcházejících měsíců dosáhl nejvyšší úrovně od dubna 2020. 

Společnosti také zhoršily svou současnou situaci. Nové zakázky poprvé za dva roky mírně 

poklesly. Podnikatelské klima v odvětví služeb se také výrazně zhoršilo. Zejména se propadla 

očekávání. Po nedávném velkém optimismu se nálada obrátila také v odvětví cestovního ruchu a pohostinství. Ačkoli 

poskytovatelé služeb hodnotili současnou situaci hůře, ukazatel zatím zůstává na vysoké úrovni. V oblasti obchodu 

indikátor opět výrazně poklesl. Prodejci byli méně spokojeni s pokračujícím obchodem. Linie obav 

s ohledem na nadcházející měsíce jsou stále hlubší a hlubší. V současné době neexistuje žádná 

maloobchodní divize, která by byla optimistická ohledně budoucnosti. V hlavním stavebnictví se 

podnikatelské klima po krátkém oživení v předchozím měsíci opět znatelně zhoršilo. Verdikty o 

současné situaci klesly na nejnižší úroveň od dubna 2016. Očekávání jsou také poznamenána 

velkým pesimismem. 

Ifo Business Climate je založeno na přibližně 9 000 měsíčních zprávách od společností ve 

zpracovatelském průmyslu, sektoru služeb, obchodu a hlavního stavebního průmyslu. Společnosti 

jsou žádány, aby zhodnotily svou současnou obchodní situaci a podělily se o svá očekávání pro 

příštích šest měsíců. 

P.S. Ještě že my máme našeho Japonce, se kterým bude prý bude ještě úplně nejlíp - pesimismu 

proto propadat nemusíme (ale acylpirin bych si koupil, znáte to, když Německo kýchne ...) 

 

Rejdaři obsluhující Indii nenabídnou žádný skutečný odklad v narušení jízdního řádu plavidel, 

zejména pokud jde o spojení s Evropou. Hapag-Lloyd tento přetrvávající záměr ještě zhoršil a od 

srpna do listopadu oznámil proud blank sailings na své indickooceánské službě (IOS) mezi západní 

Indií a severní Evropou. Také ONE je partnerem konsorcia pro IOS, který přispívá jedním 

plavidlem z celkového počtu osmi lodí nasazených na týdenním řetězci. Změny budou znamenat 



10 b/s z Indie během příštích čtyř měsíců, po pěti pro přístavy Nhava Sheva a Mundra. Kromě toho 

přístav Hazira, třetí indická zastávka IOS, zůstává po celou dobu mimo rotační itinerář. Tyto změny 

budou zavedeny po zbytek roku, "aby se zlepšila spolehlivost harmonogramu služby," uvedl 

Hapag-Lloyd ve své nejnovější zákaznické zprávě. Přeskupení rotace začíná lodí Tsingtao Express, 

voy 2333W, a končí  Sofia Express, plavbou 2342W a rozšiřuje předchozí program obnovy 

německého rejdaře, který již nechal osm IOS plaveb přerušovaně vynechat západoindické přístavy. 

IOS také uvádí některá sporadické vynechání přístavů London Gateway a Antverpy, jako součást 

probíhajícího úsilí o obnovu plánu. Původní linka - používající plavidla s kapacitou cca 10 000 teu 

- obvykle zastavuje v Hamburku, Antverpách, Rotterdamu, London Gateway, Tanger Med, Jeddah, 

Jebel Ali, Port Qasim, Mundra, Hazira, Nhava Sheva (JNPT), Jeddah a Tanger Med. Aby se 

zmírnila rizika spojená s nákladem vyplývající z rozšíření změny v harmonogramu, Hapag-Lloyd 

navrhl indickým zákazníkům, aby prověřili možnosti směrování přes Jebel Ali pro zásilky 

směřující na východ a prostřednictvím dostupných příjezdů do Mundry pro rezervace směřující na 

západ, které také pomáhají feederová spojení. 

Narušení harmonogramu pro obchod mezi Indií a Evropou se však neomezuje pouze na IOS. Indicko-evropská 

síť MSC, která nabízí spojení Himalaya Express (IEX) a IPAK, se také potýká se spolehlivostí plánu. HEX již tento 

měsíc vymazal dvě plavby do západní Indie. Ovlivněné plavby zahrnovaly MSC Margrit, která zmeškala svůj 

pravidelný odjezd ve 28. týdnu kvůli zpoždění na cestě. "Plavidlo sklouzne o týden dolů a napluje Nhava Sheva v 

rámci následné plavby IS229A," poznamenal MSC (Indie). "Himalaya Express tak bude mít v týdnu 28 blank sailing." 

Podobně IPAK zrušil svou voy v týdnu 27 kvůli zpožděním, které zasáhlo MSC Loretta, která byla přesunuta na 

zastávku v západoindických přístavech v týdnu 28. 

Uprostřed problémů se spolehlivostí jízdního řádu, které nevyhnutelně ohrožují plánování 

nakládky předem, MSC nasadila extra/ad-hoc plavbu z Nhava Sheva a Mundra, spojující se s 

přístavy Colombo, Singapur, Port Klang a Laem Chabang. MSC Vita měla včera zakotvit v PSA 

Mumbai (BMCT) v Nhava Sheva, sdělily přístavní zdroje The Loadstar. Tento krok má spojit část 

postiženého nákladu prostřednictvím překládky. 

 

Deset organizací odesílatelů a speditérů vyzvalo Evropskou komisi, aby urychlila přezkum nařízení 

o blokových výjimkách konsorcií (CBER). V dopise výkonné místopředsedkyni EK Margrethe 

Vestagerové přepravci zpochybňují názor Komise, že konkurence na trhu je silná a funguje v 

souladu s pokyny CBER. V loňském roce se nezdálo, že by dopisy z 13. dubna a 14. září změnily 

postoj evropského regulátora hospodářské soutěže, přičemž EK tvrdila, že pozorně sleduje tržní 

mechaniku odvětví liniové dopravy. Přepravci, vyzbrojení nejnovější zprávou Mezinárodního 

dopravního fóra (ITF), však nesouhlasí. Tvrdí, že zpráva ukazuje, "jak chování globálních linek a 

jejich konsorcií vedlo k až sedminásobnému zvýšení sazeb a snížení dostupnosti kapacity pro 

zákazníky v Evropě". Dopis poukazuje na zisky ve výši 186 miliard dolarů, které linky nahrabaly, 

přičemž marže vzrostly na 50%, zatímco snížily kapacitu do Evropy, protože spolehlivost 

harmonogramu a kvalita služeb klesly. Odesílatelé se domnívají, že tyto "excesy" lze přímo připsat 

blokové výjimce konsorcií a "příznivým podmínkám", za kterých mohou dopravci působit v rámci 

evropských obchodních tras. 

Napsali: "Zdá se, že nařízení není schopno přizpůsobit se zásadním změnám na tomto trhu v 

posledních několika letech, včetně vývoje standardizace a výměny informací, akvizice dalších 

funkcí dodavatelského řetězce lodními linkami ani toho, jak je lodní linky dokázaly využít k získání 

nadpřirozených zisků na úkor zbytku dodavatelského řetězce." 



Fórum globálních odesílatelů uvedlo, že EK komentovala, že z linek nedošlo k "žádné nezákonné 

činnosti", ale ředitel GSF James Hookham řekl: "Věříme, že je to proto, že v současném znění je 

dostatečná flexibilita, která umožňuje veškerou nezbytnou tajnou dohodu." A odesílatelé poukazují 

na přístup jiných orgánů pro hospodářskou soutěž, zejména v USA, kde kontroloři zaujali kritičtější 

stanovisko a odesílatelé chtějí okamžitý přezkum nařízení ES CBER. "Existuje nápadný kontrast 

mezi přístupem komise a rázností, s níž Federální námořní komise v USA a řada dalších orgánů 

pro hospodářskou soutěž po celém světě podnikly kroky proti těmto linkám, a odhaleními 

protisoutěžního chování, které vyplynuly z jejich vyšetřování," napsali speditéři a zasilatelé. Kromě 

toho tvrdí, že malé a střední podniky byly nepřiměřeně znevýhodněny nařízením o blokových 

výjimkách, které vedlo k tomu, že asijské zboží, které je běžně dostupné v Evropě, je nyní na trhu 

méně dostupné. 

Mezi deset spolupodepisujících dopis patří sdružení speditérů CLECAT a FIATA, Global 

Shippers' Forum, Feport a Mezinárodní unie pro silniční, železniční a kombinovanou dopravu. 

 

Logistika Deutsche Bahn pomohla skupině mobility a dopravy v první polovině roku 2022 

dosáhnout zisku 420 milionů eur. DB si ve srovnání s prvním pololetím roku 2021 zlepšila obrat o 

1,8 miliardy eur, uvádí agentura Reuters. Údaje budou oficiálně oznámeny ráno. 

Hlavní obchodní činnost „železnice v Německu“ vykázala provozní ztrátu 500 milionů eur; v 

předchozím roce to bylo ještě 956 milionů eur. 

Schenker vytvořil EBIT ve výši téměř 1,2 miliardy eur a téměř se tak vyrovnal celkovému výsledku 

z celého předchozího roku. V první polovině roku 2021 dosáhl Schenker upraveného EBIT ve výši 

627 milionů eur. Stejně jako ostatní logistické skupiny těží společnost z vysokých sazeb v globální 

námořní a letecké nákladní dopravě. 

Podle agentury Reuters se DB podařilo zvýšit tržby i v železniční nákladní dopravě. Přesto zůstala 

v provozní ztrátě 300 milionů eur po 352 milionech eur ve stejném období předchozího roku. V 

polovině března 2022 si člen představenstva DB Ralf Günter Kloß stěžoval na kapacitní úzká místa 

v důsledku intenzivních stavebních prací na síti DB a v důsledku toho oznámil omezení nabídky 

služeb. Podle průmyslové asociace VCI navrhla společnost DB Cargo, aby chemický průmysl 

přesunul 20 procent přeprav ze železnice na kamion. 

 

Zájmové sdružení Pro-Rail Alliance varuje před dalším přetěžováním sítě s ohledem na možnou 

prioritu přeprav uhlí po železnici. "Priorita dopravy uhlí je další výzvou pro již tak velmi 

frekventované části železniční sítě," řekl manažer sdružení Dirk Flege z německé tiskové agentury. 

Nejnovější balíček energetické bezpečnosti od ministra hospodářství Roberta Habecka (Zelení) má 

za cíl zajistit přepravní kapacity pro zásobování palivy po železnici. Kvůli úspoře plynu mají být 

uhelné elektrárny vyřazeny ze zálohy. Podle listu se plánuje, že jako první krok budou v krátké 

době upraveny podmínky využívání železniční sítě tak, aby byla při přidělení volných vlakových 

tras upřednostněna přeprava minerálních olejů a uhlí. 

"Pokud jde o obtížnou otázku, které přepravy možná budou muset uvolnit cestu, očekáváme, že se 

průmysl úzce zapojí," zdůraznil Flege. „Už nyní se ukazuje, že německá železniční síť bude v 



nadcházejících měsících ještě přeplněnější. To nevěstí nic dobrého pro přesnost osobních a 

nákladních vlaků.“ 

Pokud by byla upřednostněna přeprava uhlí, měly by tyto vlaky přednost i před přepravou 

osob. Konkurenti Deutsche Bahn v nákladní dopravě jsou však skeptičtí, zda by se takové opatření 

dalo rychle zavést. "Minimálně do poloviny prosince 2022 by priorita ovlivňovala stávající 

smlouvy o vlakových trasách," řekl Peter Westenberger, výkonný ředitel evropské železniční sítě 

(NEE). Je nutná změna podmínek používání sítě, kterou by musela prověřit Spolková síťová 

agentura.  

 

Istanbulská dohoda o vývozu obilí z Ukrajiny lodí, podepsaná před týdnem, nyní vstupuje v 

platnost. Tři černomořské přístavy Oděsa, Čornomorsk a Pivdennyj podle ukrajinských námořních 

sil obnovily provoz. V nejbližší budoucnosti pak budou konvoje lodí vyplouvat na 

moře. Neočekává se však rychlé obnovení vývozu, protože je třeba ještě přijmout rozsáhlá 

přípravná opatření. 

Lodní trasy například musí být zkontrolovány, zda neobsahují podvodní překážky. Kromě toho 

budou zřízeny speciální navigační pomůcky pro bezpečný pohyb lodí. V tureckém Istanbulu ve 

středu začalo pracovat také společné koordinační centrum pro lodní dopravu OSN, Turecka, 

Ukrajiny a Ruska. 

Válčící Ukrajina a Rusko v pátek podepsali s OSN a Tureckem dohodu o povolení vývozu obilí z 

Ukrajiny ze tří přístavů. Podle ukrajinských zdrojů stále čeká na export více než 20 milionů tun 

obilí z loňské sklizně. Provoz přístavů byl z bezpečnostních důvodů pozastaven po ruské invazi na 

konci února. Ukrajina také zaminovala své pobřeží na ochranu před ruskými vyloďovacími 

operacemi. OSN se stále více obává hladových krizí kvůli nedostatečným dodávkám obilí. 

 

Změna generálního ředitele oznámená v listopadu (Detlefa Trefzgera nahradí Stefan Paul bude 

dokončena na začátku příštího týdne. Trefzger, kterému bude na konci roku 60 let, odchází z funkce 

po devíti letech z osobních důvodů. S Paulem se na provozní vrchol posouvá zkušený muž 

KN. 53letý muž zahájil svou kariéru ve společnosti v roce 1990. V letech 1997 až 2013 zastával 

několik manažerských pozic v DHL – naposledy jako generální ředitel DHL Freight Germany, než 

se vrátil zpět do KN. Ve vedení KN je zodpovědný za pozemní dopravu a celosvětový prodej. Paul 

přebírá velmi dobře zavedenou společnost, která nebyla léta v mnoha oblastech považována za 

měřítko mezi spedičními skupinami pro nic za nic. Například v Trefzgerově éře vzrostly roční tržby 

z téměř 21 miliard švýcarských franků v roce 2012 na loňských 32,8 miliardy. Během tohoto 

období se EBIT neustále zvyšoval z 634 milionů CHF na dobrou 1 miliardu CHF, než v 

mimořádném roce 2021 vyletěl na téměř 3 miliardy CHF. Pozitivní vývoj zatím pokračuje i v roce 

2022, jak je patrné z pololetních čísel prezentovaných v pondělí. 

Finančně byly jednoznačně překročeny cíle pětileté strategie na roky 2017 až 2022 definované 

Trefzgerem a předsedou představenstva Jörgem Wollem; byl také důsledně realizován měkký cíl 

silnějšího zaměření na potřeby koncových zákazníků. Mezi přednosti společnosti vedené 

Trefzgerem patří důsledné zaměření na ziskové zákaznické segmenty, tzv. vertikály, jako je 

farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, letecký průmysl, e-commerce, high-tech a 

průmysloví zákazníci. Během jeho působení došlo také ke dvěma klíčovým akvizicím: akvizici 

Retransu, která významně posílila pozici KN v severoamerické pozemní dopravě, a akvizici 

většinového podílu v čínské speditérské společnosti Apex, největší akvizici v historii KN. Zároveň 



se pod jeho záštitou námořní přeprava jako nejvýznamnější a tradičně nejziskovější divize postupně 

soustředila na zboží vyšší hodnoty a došlo k důležitým digitalizačním krokům, jako je program 

„eTouch“ pro částečnou automatizaci jádra spedice nebo vlastní firemní platforma KN. 

Často akademicky vyhlížející Trefzger dostál své pověsti dobře strukturovaného analytika s velmi 

detailními znalostmi, který umí naslouchat a je týmovým hráčem. Svým spíše rezervovaným 

způsobem dokázal dát management dohromady a zapojit ho do velkých projektů. Při jeho nástupu 

do funkce totiž panovalo na manažerské úrovni napětí, které vyvrcholilo nápadnou ztrátou různých vrcholových 

manažerů. Pozitivně se tehdy projevila skutečnost, že do čela společnosti byl v roce 2013 jmenován 

externí manažer Trefzger, který na rozdíl od svých předchůdců Klause Hermse a Reinharda Lange 

nestál v čele dojné krávy námořní přepravy desítky let. Podle pozorovatelů to přineslo společnosti 

nové nápady a impulsy. 

Paul se nepochybně také podílel na úspěších posledních let. Podařilo se mu tedy svou strategií 

„Road2profit“ obrátit divizi pozemní dopravy naruby a dostat ji z červených čísel do stabilní 

černé. Dokázal to i s pomocí důležitých akvizic jako Retrans v USA, ale také Rotra v Beneluxu a 

Jöbstl v Rakousku. Jako generální ředitel se on a předseda představenstva Wolle, který je podle 

švýcarského práva velmi vlivný, bude starat nejen o udržení finanční síly KN. Největší výzvou 

bude pravděpodobně budoucí postavení společnosti s ohledem na měnící se svět logistiky a novou 

konkurenci. Jak KN reaguje na námořní dopravce usilující o logistiku, především Maersk a CMA 

CGM? Je ale také otázka, kam až velký globální zákazník Amazon zajde z hlediska logistiky, což 

je aspekt, který také znatelně hýbe majoritním akcionářem KN Klausem-Michaelem Kühnem. A 

konečně, konkurence z hlediska nezávislých poskytovatelů platforem se zvyšuje. Paul a jeho tým 

musí najít odpovědi na tento vývoj. Kromě toho se Paul pravděpodobně bude držet kurzu, který 

zvolil, aby se ještě více spojil se zákazníky. Jasným důkazem toho je rozhodnutí, že Paul bude 

nadále řídit prodej jako generální ředitel v personální unii. 

Experti předpokládají, že KN pod Paulem bude také usilovat o vyšší míru organického růstu než 

za jeho předchůdce Trefzgera, který skupinu jasně strategicky nasměroval. To ale nevylučuje Paula 

z pokračování akviziční strategie. Trefzger již v nedávné minulosti naznačil, že KN je otevřena 

dalším akvizicím. Aktivity jsou myslitelné v Asii a jednotlivých vertikálách, ale také v pozemní 

dopravě v Evropě. Podle odborníka na trh nový generální ředitel rozhodně nemůže a ani nechce 

usnout na vavřínech: "Stefan Paul je vysoce ambiciózní manažer, který chce napsat svůj vlastní 

úspěšný příběh." 

 

Dva největší severoevropské uzlové přístavy, Rotterdam a Antverpy–Bruggy, odbavily v první 

polovině letošního roku méně kontejnerů v porovnání s H1 21. Prodloužené doby obsluhy lodí však 

znamenaly, že se výrazně zvýšila hustota nábřeží a přetížení terminálů. Námořní dopravci zpočátku 

řešili chronické přetížení vynecháváním naplouvání a překládkou kontejnerů v menších přístavech, 

ale takto nepravidelný provoz dále zhoršil přetížení terminálů v cílových uzlech. Objevují se návrhy 

na větší využití nočních směn a víkendové práce k překonání narušení dodavatelského řetězce a 

ozývají se výzvy, aby rejdaři přesněji využívali svá přistávací okna, aby se zamezilo hromadění 

lodních příjezdů a následnému přetížení záchytných míst na terminálech. 

Rotterdam zaznamenal v prvních šesti měsících o 6,2% nižší výkon na svých kontejnerových 

terminálech, a to na 7,3 m teu, zatímco sousední Antverpy-Bruggy hlásily pokles o 4,4 %, na 6,8 

m teu. Rotterdam pokles objemu připisuje ztrátě dopravy do Ruska a z Ruska, jakož i 

„pokračujícímu narušování kontejnerové logistiky“. V komentáři k výsledkům se uvádí, že 

kontejnerová plavidla „již nejsou schopna plnit své plavební plány“, a aby dohnala čas, často 

vynechávají plánované příjezdy a vykládají nebo nakládají více kontejnerů na zbývající linky. 



Nizozemský přístav takto odbavil v prvním pololetí letošního roku o 5,5 % méně příjezdů ve 

srovnání s předchozím rokem, tato plavidla však zaznamenala průměrný nárůst ve výměně 

kontejnerů o 6,1 %. 

„To má za následek vrcholy činnosti na terminálech, které jsou již nyní velmi vytížené. Kontejnery 

jsou ponechány na terminálu delší dobu, protože časy příjezdu lodí jsou nespolehlivější,“ uvedl 

přístav. Podle údajů přístavního úřadu se totiž průměrná doba postoje kontejnerů v jeho deepsea 

terminálech zvýšila ze čtyř dnů před pandemií na deset. 

V nově sloučeném přístavu Antverpy-Bruggy úřad mezitím uvedl, že jeho kontejnerové terminály 

jsou „pod neustálým tlakem. S celosvětově narušenou kontejnerovou liniovou dopravou, 

zpožděním plavidel a vysokým objemem dovozního nákladu se kontejnerový obchod i nadále 

potýká s provozními problémy.“  

Jacques Vandermeiren, generální ředitel přístavu Antverpy-Bruggy, uvedl, že kontejnerový 

segment jeho obchodního portfolia „nadále představuje významné výzvy“. Prezident Rotterdamské 

asociace provozovatelů terminálů v Rotterdamu Rob Bagchus prohlásil, že „naše terminály jsou příliš plné. 

Všechny ty kontejnery, které zůstávají déle v terminálech, zabírají kapacitu. To se netýká jen 

deepsea terminálů, ale také vnitrozemských terminálů a ostatních skladovacích a přepravních 

kapacit,“ uvedl. A Rogier Spoel, senior policy manager, air and sea freight, z nizozemské logistické 

obchodní asociace evofenedex, chce zpřísnit závazek dopravců využití oken pro kotvení, který 

aliance do značné míry ignorují kvůli jejich nesmírné dominanci na asijsko-severoevropském 

obchodním spojení. Dodává, že „pevná okna“ pro bárky a systémy pro objednání kamionů by měla 

být posílena i na zámořských terminálech. „Lodní společnosti nejsou vůbec nebo jen zřídka kdy 

přístavy pokárány, pokud dorazí pozdě,“ řekl pan Spoel, „protože lidé se obávají, že si lodní 

společnosti v budoucnu vyberou jiný přístav.“ Navrhuje proto, že jediný způsob, jak překonat 

strach ze ztráty podniku ve prospěch konkurenčního přístavu, je „jednat společně a zaujmout 

jednotný přístup“ k podpoře systémů kotvišť. 

 

MSC pozastavilo svou službu KAMC, která spojuje jihokorejský přístav Incheon s ruským 

poloostrovem Kamčatka, s odvoláním na klesající objemy nákladu uprostřed rusko-ukrajinské 

války. To uštědřilo přístavu v Incheonu další ránu poté, co společnost Pacific International Lines 

na konci června stáhla svou službu SWS, která spojovala Incheon se západní Afrikou. To bylo 

přičítáno poklesu dodávek ojetých automobilů z Jižní Koreje. V prvních čtyřech měsících roku 

zaznamenal Incheon, po Busanu a Gwangyangu třetí nejrušnější kontejnerový přístav v Jižní 

Koreji, meziročně pokles objemů o 3,5% na 18,7%, neboť výluka v Šanghaji si vybrala svou daň. 

V květnu meziroční pokles zpomalil na 1,2% na 292 969 teu, neboť kontejnerový obchod s Čínou 

se meziročně zvýšil o 2,8% na 182 761 teu. Incheon Port Authority (ICPA) uvedla, že se snaží 

nahradit ztrátu čínského nákladu spoluprací s provozovateli liniové dopravy na zahájení spojů do 

Vietnamu a Thajska, které se rozrůstají jako výrobní střediska. 

V červnu zahájila společnost K-Alliance, zahrnující HMM, SM Line a Pan Ocean, svou první 

společnou službu, CVT, s voláním do přístavů Incheon, Qingdao, Shanghai, Ho Či Minovo Město, 

Laem Chabang, Chiwan a Incheon. Společnost K-Alliance, která byla založena na návrh vlády v 

roce 2020, si klade za cíl omezit nadměrnou konkurenci mezi jihokorejskými provozovateli na 

trasách jižní Koreje a jihovýchodní Asie. 

Dne 5. července byla podobná služba NCX3 spuštěna vnitroasijskou jednotkou rejdaře CMA CGM 

Cheng Lie Navigation (CNC Line), PIL a Regional Container Lines. 

Klíčovým vývozním artiklem z kamčatského poloostrova je losos a služba KAMC MSC začala v 

prosinci se čtyřmi loděmi o velikosti 1 000 až 2 000 teu, aby posílila spojení švýcarského operátora 

s Ruskem na Dálném východě. Sankce proti Rusku však ztížily zabezpečení tamního nákladu, 

přestože v Rusku i nadále přistávají společnosti Sinokor Merchant Marine, SITC Container Lines 



a Cosco Shipping Lines. Spolehlivost služeb KAMC byla také ovlivněna tím, že byl válkou narušen 

provoz přístavů v Rusku. 
Od roku 2003 provozovala společnost PIL na službě SWS šest 3 900 teu plavidel, která spojovala 

Incheon s Togem, Ghanou a Nigérií, přičemž klíčovým nákladem byly ojeté vozy. Rostoucí sazby 

za přepravu kontejnerů však odradily jihokorejské prodejce ojetých automobilů od vývozu. Tento 

pokles objemu nákladu a růst sazeb za přepravu na jiných trasách způsobil, že PIL upustil od služby 

SWS, aby svá plavidla přemístil do jiných linek. 

ICPA má za to, že se obává, že zrušení služeb KAMC a SWS zmaří její snahy o diverzifikaci tras. 

Na Incheon je napojeno 68 pravidelných kontejnerových tras, kterým ale dominuje spojení s Čínou 

a zeměmi jihovýchodní Asie a Incheon chce proto své námořní spojení diverzifikovat. Představitel 

ICPA z incheonského přístavního provozu řekl: „Vzhledem k tomu, že služba KAMC/SWS je 

pozastavena, neexistuje žádná pravidelná kontejnerová trasa spojující Incheon s Ruskem a Afrikou. 

Pokusíme se obnovit provoz na těchto trasách a zároveň komunikovat s přepravními společnostmi, 

zasílateli a přepravci.“ 
 

Shopify, která se vezla na vlně pandemicky vyvolaného boomu a stala se nejhodnotnější kanadskou 

firmou, se nyní ocitá hluboko v červených číslech a je nucena propustit 10% pracovní síly, přičemž 

musí ustoupit na výrazně nižší růstovou křivku. Během dvou dnů vedení ohlásilo 1000 

propuštěných zaměstnanců a předložilo schodek ve výši 1,2 miliardy dolarů. Když v úterý oznámil 

personální škrty, zakladatel a generální ředitel společnosti Toby Lütke uznal, že jeho výklad 

růstové trajektorie elektronického obchodování byl přehnaně optimistický. Když pandemie 

způsobila explozívní růst elektronického obchodování, management si musel vytvořit vlastní 

odhady, jak se vše bude vyvíjet v dlouhodobějším horizontu, aby se společnost mohla zajistit do 

budoucna, uvedl. „Před pandemií byl růst elektronického obchodu stálý a předvídatelný,“ napsal 

na blogu. „Mělo být toto vzedmutí dočasným, nebo novým normálem? A tak jsme s ohledem na 

to, co jsme viděli, vsadili na další sázku: vsadili jsme se, že mix kanálů – podíl dolarů, které putují 

přes e-commerce namísto fyzického maloobchodu – trvale poroste pět nebo i deset let dopředu. V 

té době jsme to nemohli vědět jistě, ale tušili jsme, že pokud existuje šance, že je to pravda, budeme 

muset firmu rozšířit, aby se tomu vyrovnala.“ 

Zdálo se, že následný vývoj sázku potvrzuje. Shopify předstihla velké banky, aby se stala 

nejhodnotnější kanadskou společností, a v posledním čtvrtletí roku 2021 vykázala všeobecnou 

hodnotu zboží ve výši 54 miliard dolarů, díky čemuž byla téměř o polovinu větší než Tržiště 

Amazonu. Vývoj trhu v posledních měsících však donutil pana Lütkeho a jeho tým přehodnotit 

odhady růstu. „Už teď je jasné, že se sázka nevyplatila,“ napsal generální ředitel ve svém vzkazu 

zaměstnancům. „To, co nyní vidíme, je, že se mix vrací zhruba tam, kde by podle údajů z doby 

před Covidem měl být dnes. Stále plynule roste, ale není to významný pětiletý skok vpřed.“ 

Firma se nedávno výrazně rozrostla, počet jejích zaměstnanců vzrostl z 5 000 zaměstnanců v 

březnu 2020 na zhruba 10 000 na konci loňského roku, teď se ale musí přizpůsobit mírnější růstové 

trajektorii a propustit 1000 zaměstnanců. Škrty se dotýkají všech divizí Shopify, ale nejvíce v 

oblasti náboru, podpory a prodeje, dále zaměstnanců v „příliš specializovaných a duplicitních 

rolích“ a dalších v „softh“ rolích. Tím však úprava nekončí. Shopify zpomalí najímání 

zaměstnanců, sníží výdaje a zaměří se na aktivity, které nabízejí kratší dobu návratnosti, uvedla 

finanční ředitelka Amy Shaperová. Hovořila den poté, co společnost předložila své výsledky za 

druhé čtvrtletí a odhalila ztrátu 1,2 miliardy dolarů, z 900milionového čistého zisku o 12 měsíců 

dříve. Tržby se zvýšily na 1,3 miliardy dolarů, ale Shopify měla ve druhém čtvrtletí 2021 provozní 

ztrátu 190,2 milionu dolarů, tedy 15 % výnosů, oproti předcchozím 139,4 milionu dolarů 

provozních výnosů, tedy 12% výnosů. Obchod prostřednictvím offline kanálů, kde má Shopify 

relativně malou expozici, rostl rychleji než on-line prodej, poznamenala paní Shaperová. 

Výsledek nezahrnuje účet 2,1 miliardy dolarů za akvizici Deliverru, který Shopify koupila, aby 

posílila své schopnosti plnění a nabídla dodávky do 48 hodin. Tato transakce se projeví v rozvaze 



za třetí čtvrtletí, u níž paní Shapero očekává, že bude ještě horší než poslední výsledek. Pro zbytek 

letošního roku předpověděla upravenou provozní ztrátu s podstatným nárůstem schodku ve třetím 

čtvrtletí, následovanou provozní ztrátou ve čtvrtém čtvrtletí, která by měla být lepší než ve třetím, 

ale horší než ve druhém čtvrtletí. 

Zdá se však, že temnější vyhlídky investory neznervóznily. Akcie Shopify v úterý po oznámení 

propouštění zaměstnanců klesly o 13,8 %, ale v návaznosti na prezentaci výsledků ve skutečnosti 

oživily o 6,3 % – pravděpodobně je povzbuzují lepší než obávané výsledky prezentované 

Microsoftem a mateřskou společností Google Alphabet, která zvedla technologické akcie. 

Vyhlídky elektronického obchodování se přesto ze zářivých očekávání živených prudkým 

vzestupem v prvních měsících pandemie propadly zpět na zem. Mračna se dost možná rozšiřují do 

maloobchodního sektoru úplně. Walmart v pondělí omezil své objednávky pro čtvrtletí a celý rok 

a varoval, že inflace nutí nakupující více utrácet za nezbytnosti a zároveň omezuje další nákupy, 

jako je elektronika. A už dříve Target seškrtal svou předpověď na aktuální čtvrtletí, odvolávaje se 

na příliš velké zásoby včetně objemných položek, jako jsou domácí spotřebiče. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


