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Obchod a export 
do vzdálených
zemí



Statistický přehled zahraničního obchodu ČR za 2018
Vydáno MPO ze zdrojů Českého statistického úřadu (www.czso.cz) 

V Ý V O Z – TOP VYBRANÝCH ZEMÍ

letecky / lodí 1-12/2017 1-12/2018 index
mil. Kč % mil. Kč % 18/17

Německo 1 383 907 32,6 1 425 438 32,4 103,0

Polsko 254 062 6,0 265 609 6,0 104,5

Čína 56 238 1,3 56 137 1,3 99,8
Slovensko 323 776 7,6 332 460 7,6 102,7
Francie 216 375 5,1 223 817 5,1 103,4
Itálie 172 804 4,1 169 977 3,9 98,4
UK 210 774 5,0 203 940 4,6 96,8
Rakousko 186 589 4,4 196 252 4,5 105,2
Nizozemsko 147 282 3,5 162 407 3,7 110,3
Maďarsko 126 552 3,0 131 831 3,0 104,2

Rusko 82 247 1,9 89 784 2,0 109,2

Španělsko 121 936 2,9 138 108 3,1 113,3

USA 87 734 2,1 90 941 2,1 103,7
Belgie 97 369 2,3 93 910 2,1 96,4
Rumunsko 58 800 1,4 65 877 1,5 112,0

Korea 10 646 0,3 10 633 0,2 99,9

Švédsko 66 566 1,6 76 161 1,7 114,4
Švýcarsko 59 270 1,4 59 090 1,3 99,7

Turecko 53 162 1,3 47 705 1,1 89,7

Japonsko 18 172 0,4 19 845 0,5 109,2

Dánsko 40 727 1,0 39 562 0,9 97,1

Irsko 15 316 0,4 26 757 0,6 174,7

Mexiko 19 451 0,5 17 813 0,4 91,6

Zbožová struktura vývozu za rok 

2018

V Ý V O Z 

1-12/2017 1-12/2018 index

mil.Kč % mil.Kč %
18/17

Celkový zahraniční obchod ČR 4 244 588 100,0 4 399 084 100,0 103,6

v tom:

0 Potraviny a živá zvířata 138 676 3,3 135 410 3,1 97,6

1 Nápoje a tabák 36 612 0,9 32 466 0,7 88,7

2 Suroviny nepoživatelné, bez paliv 93 153 2,2 94 283 2,1 101,2

3 Minerální paliva, mazadla a 
příbuzné materiály

77 808 1,8 89 960 2,0 115,6

4 Živočišné a rostlinné oleje a tuky 9 914 0,2 8 072 0,2 81,4

5 Chemikálie 259 110 6,1 272 353 6,2 105,1

6 Tržní výrobky tříděné druhu a 
materiálu

634 094 14,9 657 369 14,9 103,7

7 Stroje a přepravní zařízení 2 419 675 57,0 2 558 405 58,2 105,7

8 Různé průmyslové výrobky 564 679 13,3 539 582 12,3 95,6

9 Nespecifikováno 10 866 0,3 11 184 0,3 102,9

http://www.czso.cz/


Statistický přehled zahraničního obchodu ČR za 2018
Vydáno MPO ze zdrojů Českého statistického úřadu (www.czso.cz) 

Země prioritní dle strategie MPO

Brazílie

Čína

Indie

Irák

Kazachstán

Mexiko

Ruská federace

Srbsko     (pozemní)

Turecko

Ukrajina   (pozemní)

Spojené státy

Vietnam

V Ý V O Z

1-12/2017 1-12/2018 index

mil. Kč 18/17

6 539,2 7 465,4 114,2

56 238,4 56 136,6 99,8

15 499,1 15 378,0 99,2

1 486,9 1 046,1 70,4

5 026,1 6 074,4 120,9

19 451,2 17 813,1 91,6

82 247,0 89 783,5 109,2

14 151,4 15 319,4 108,3

53 162,4 47 704,8 89,7

27 992,4 32 998,0 117,9

87 733,8 90 941,1 103,7

2 442,0 3 084,2 126,3

Země zájmu mimo EU

Argentina
Austrálie

Egypt
Chile

Indonésie
Izrael

Japonsko
Jižní Afrika

Kanada
Kolumbie

Maroko
Moldavsko

Nigérie
Singapur

SAE
Thajsko

V Ý V O Z

1-12/2017 1-12/2018 index

mil.Kč 18/17

2 157,9 1 664,3 77,1

10 117,5 9 505,2 93,9

6 042,1 8 527,2 141,1

1 578,9 1 722,0 109,1

2 606,3 2 941,9 112,9

24 229,0 22 094,2 91,2

18 172,3 19 845,1 109,2

11782,1 14 115,8 119,8

7 110,7 7 784,0 109,5

1 135,1 1 284,8 113,2

7 389,3 8 670,3 117,3

1 542,2 1 744,4 113,1

1 182,2 1 255,6 106,2

7 289,6 7 511,0 103,0

19 384,8 15 905,3 82,1

4 215,0 3 925,7 93,1
5
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Ekonomický výhled 2019 (HDP) 

Brazil
+2.1%

United States
+2.3%

UK
+1.2%

šipka naznačuje meziroční 
změnu

Eurozone
+1.3%

Japan
+1.0%

India
+7.3%

South Africa
+1.5%

China
+6.3% 

Zdroj: MMF, OECD, Reuters a pwc, květen 2019
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US, Eurozóna, Čína: Index nákupních manažerů (PMI)
PMI naznačuje útlum pro US a Eurozónu a mírné oživení v Číně

Ukazatel PMI odráží současné ekonomické podmínky v ve výrobním sektoru; důležitý index pro burzovní sektor 

Above 50: Expansion, Below 50: Contraction; Sources: Investing.com

Země
Index 
PMI

US 52.5

Eurozone 47.6

Čina 50.5

46,0

48,0

50,0

52,0

54,0

56,0

58,0

Mar 18 Apr 18 May 18 Jun 18 Jul 18 Aug 18 Sep 18 Oct 18 Nov 18 Dec 18 Jan 19 Feb 19 Mar 19

US Eurozone China

Oživení

Mírný útlum
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Obchodní válka USA – Čína
Opětovné navýšení cel pro veškerý čínský dovoz

USA
Nové tarify od 10. května

 USA navýší clo o 10 – 25 %
 Ovlivněno je zboží vyrobené v Číně 

a prodávané v USA
 Bílý dům se pomocí cel snaží 

vytvořit tlak na Peking, aby snížil 
přebytek Číny v obchodování se 
Spojenými státy

 USA se bude snažit relokovat 
čínskou výrobu do USA

Tarify v platnosti od 1. června

 Čína reaguje protiopatřeními 
 Navyšuje cla také o 10 – 25 %
 Vyšší cla se nejvíce dotknou států a 

průmyslových oborů, které sám 
Trump podporuje: např. ropa / plyn 
v Texasu, Oklahomě, Louisianě apod.

Čína

Sources: Bloomberg, CNN, VOX, Business Insider, NY Times, Fortune Online
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11. května 2019: 

Tarify USA ovlivní:

produkty ze zvířat (hovězí, vepřové, telecí...)

ryby, mořské plody, zelenina, ovoce a ořechy

některé látky + ručně tkané textilie

technologie, strojírenské a elektronické výrobky, motory

plasty a barvy

potravinové výrobky (např. ze zeleniny, ořechů, 

obilovin…)

organické a anorganické chemikálie

typy železa (např. měď, nikl, hliník a železo…)

Tarify Číny ovlivní:

mražené, sušené, uzené a solené hovězí

med, špenát a zelenina

sodová voda a balená voda

panenský olivový olej, olej z oříšků a olej na vaření

alkohol (např. gin, tequila, vodka atd.)

nábytek a věci do domácnosti (např. lůžkoviny)

stavební materiál všeho druhu (podlahoviny, trubky…)

elektronika (kávovary, mikrovlnné trouby, fény…)

Zdroje: Bloomberg, CNN, VOX, Business Insider, NY Times, Fortune Online
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Jaký mají obchodní blokády vliv na přepravu / logistiku

10

3 možnosti řešení (a tedy i vliv na logistiku potenciálních dalších zemí)

Sources: JOC, Lloyds Loading List, Alphaliner, 

Jaké jsou možnosti  …

…přemístit výrobu / finální kompletaci do jiné země (Vietnam, Malajsie, 
Indonésie atd.)

…přestat zboží nakupovat v naději, že se cla vrátí do původní výše (po 
mnoha jednáních)

…začít implementovat speciální programy
např. zřídit výjimečné řešení, kdy by, za určitých podmínek, odesílatel 
zajistil, aby zboží  vstoupilo do země s nějakou celní úlevou

1
2
3



Globální logistický trh

 Letecká a námořní doprava: celosvětově se stále mírně nedostává kapacit v dopravních prostředcích; 
importy do USA se zvýšily před očekávaným červnovým navýšením dopravy – obchodníci se zásobí předem

 Letecká: pokles globální poptávky, pokles objemů očekáván do začátku léta; dlouhodobý výhled ale pozitivní

 Námořní: navýšení tarifů na trans pacifických a asijských linkách; nedotkne se zatím obchodní trasy 
US – Evropa; navýšení „blank sailings“ v Q3, Q4 kvůli zavádění IMO2020 (montování zařízení a údržba)

 Pozemní: opětovné navyšování objemů v Evropě; cenový nárůst cen za pozemní přepravy trvá

 Smluvní a integrovaná logistika: nabývá na enormním obchodním významu (!), dramatický rozvoj 
digitálních technologií a e-commerce; moderní logistická / distribuční centra se musejí modernizovat

 Vývoj cen paliva: mírný nárůst ceny ropy: 65 USD/barel; nárůst cen leteckého i lodního (bunker) paliva 

 Co ovlivňuje trh nejvíce: digitalizace, e-commerce, kombinovaná doprava a potřeba zrychlení dodávek

 Výzvy současnosti: zpomalení čínské a indické ekonomiky, nejistota Brexitu

 Rizika v logistice: změny zažitých obchodních návyků a smluv (Čína – EU), regionální obchodní blokády a 
sankce, lokalizace dodavatelských řetězců, „obchodní válka“ mezi Čínou a USA

Shrnutí situace: květen 2019
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Námořní, 
letecké, 
železniční 
přepravy



Je potřeba rozlišovat

• Dopravce je provozovatelem, vlastníkem či spoluvlastníkem dopravního prostředku, 
který veze zboží z místa odeslání A do místa určení B

• Přepravce je zákazník a nejčastěji vystupuje jako odesílatel nebo příjemce. Je 
spotřebitelem dopravních nebo přepravních služeb.

• Zasilatel zprostředkovává přepravní all-inclusive služby pro svého zákazníka 
+++  Nabízí služby „door-to-door“ pod jedním přepravním dokumentem

p. 13
13



Proč zvolit zasilatele? 14 bodů na trase zboží, kde se může něco zadrhnout

Zákazník   Dokumenty   Cesta na letiště  LETECKÁ DOPRAVA         Distribuce zboží Dodání zboží

do přístavu NÁMOŘNÍ DOPRAVA
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Námořní přepravy zboží

http://cz.kuehne-nagel.com/fileadmin/country_page_structure/EE/Czech/Documents/FS_leaflet_CZ_online_rozlisenie.pdf
http://cz.kuehne-nagel.com/fileadmin/country_page_structure/EE/Czech/Documents/FS_leaflet_CZ_online_rozlisenie.pdf
http://cz.kuehne-nagel.com/cs_cz/namorni-preprava/
http://cz.kuehne-nagel.com/cs_cz/namorni-preprava/


Kontejnery 1/2
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Kontejnery 2/2



• BSIU225378 8
• BSI:  kód vlastníka/operátora (Alpha 

prefix)
• U: typ zařízení (U znamená nákladní 

kontejner)
• 225378: 6místné unikátní číslo
• 8:  kontrolní číslo

•

• Unikátní bezpečnostní plomba

Kontejner, jeho kapacita se udává v jednotce TEU
Unikátní číslo kontejneru

p. 18



Fumigace, IPPC ošetření palet proti škůdcům v paletě 
Nutné pro vývoz palet do třetích zemí mimo EU

PPC kód na dřevěném obalu 
Mezinárodní směrnice se týká regulace takového 
obalového materiálu v mezinárodním obchodě, které 
je rostlinného původu, nejčastěji tedy ze dřeva: palety, 
sudy, nakládací plošiny, bedny apod.

CERTIFIKOVANÉ EUROPALETY TYPU EUR nebo EPAL. Ošetření není chemické!

XX : ISO kód země (2 písmena)
000: mezinárodní kód výrobce / poskytovatele fumigace
YY: typ ošetření (termodynamické Heat Treatment)

Dřevěná bedna odesílaná z Kanady ošetřená fumigací horkem

p. 19
19



Fumigace
Dřevěné obaly do třetích (vzdálených) zemí musí projít fumigací

p. 20
20



Nadrozměrné 
přepravy

 Investiční celky
 Industriální 

projekty
 Řízení logistiky 

projektů  a celků

Celokontejnerové 
zásilky FCL

 Přeprava door-to-
door 

 Kontrakty se všemi 
významnými rejdaři

 Zákazník naplní 
celý kontejner

Kusové zásilky 
LCL
 Síť  sběrných 

kontejnerů po 
celém světě

 Vlastní sklady
 Sběrná služba 

Sledování 
zásilek online 
24/7

 Kompletní řízení 
přeprav online

Námořní přepravy zasilatele (NVOCC) zahrnují

Další služby poskytované 
zasilatelem:
 Přeprava nebezpečného zboží
 Celní služby
 Pojištění přeprav
 Odborné spediční poradenství 

NVOCC:
Non Vessel Operating 
Common Carrier

21

https://cz.kuehne-nagel.com/cs_cz/namorni-preprava/nadrozmerne-zbozi-a-projekty/?utm_source=prezentace&utm_medium=ppt
https://cz.kuehne-nagel.com/cs_cz/namorni-preprava/produkty-namorni-prepravy/celokontejnerova-preprava-fcl/?utm_source=prezentace&utm_medium=ppt
https://cz.kuehne-nagel.com/cs_cz/namorni-preprava/produkty-namorni-prepravy/preprava-kusovych-zasilek-kn-lcl-a-konsolidace/?utm_source=prezentace&utm_medium=ppt
https://cz.kuehne-nagel.com/cs_cz/dalsi-stranky/kn-login-sledovani-zasilek/?utm_source=prezentace&utm_medium=ppt
https://cz.kuehne-nagel.com/cs_cz/dalsi-stranky/dopravni-pojisteni/
https://cz.kuehne-nagel.com/cs_cz/dalsi-stranky/dopravni-pojisteni/


Ocean Alliance

The Alliance

2M

Námořní aliance v roce 2018

Po změnách v minulých letech se stabilizovaly 3 aliance 

22



Dokumentace
Bill of Lading (B/L)

 Pokrývá celou přepravní trasu

 Prokazuje vlastnické právo k zásilce

 Vystavuje zasilatel v originu a předkládá odesilateli po odplutí zásilky

 Odesilatel buďto originály posílá příjemci, nebo žádá o tzv. telex release

 Telex Release: odesilatel originály prezentuje u zasilatele v zemi původu a zásilka je 
uvolněna na dálku

 Zasilatel uvolňuje zásilku na základě předložených originálů, resp. telex releasu -
vlastnické právo k zásilce tímto přechází z prodávajícího na kupujícího

 Sea Way Bill (SWB) – alternativa k originálům B/L – zásilka je pak uvolněna bez 
potřeby předložit originály SWB

p. 23
23



Dokumentace
Bill of Lading (B/L)

p. 24



Transatlantic (USA a Kanada)

 problémy s místem na lodích do USA (objednávat s předstihem)

 rejdaři výrazně omezili doručovaní do vnitrozemí, šanci mají ti 
speditéři, kteří zajišťují i vlastní návaznou dopravu door-to-door

 zvýšení sazeb, z dob Q4 a Q1, pravděpodobně bude pokračovat i Q2 

Middle / Far East

 pro pravidelné a větší objemy zboží - možnost vyjednání výhodných speciálních sazeb

 naprostá dominance komodity kalamitního dřeva do Číny

 zpomalení obchodování v celé oblasti

 námořní sazby na trase Shanghai – Hamburg se zvýšily o 11 % za 40 ft kontejner, ale zůstávají 
na meziroční úrovni

Středomoří

 nyní excelentní sazby, vysoká podpora od rejdařů

Výhled: mírné globální zdražení v Q3-Q4 kvůli přijetí IMO2020

FCL a LCL Export - aktuálně
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Global Commodity Change
April 2019 TEU (YTD)

 strongest growth for 
goods with special handling 

 negative growth for major 
commodities

Source: Seabury

YTD growth (% growth and absolute change in TEU), Source: Seabury

Commodity Development: Worldwide to Worldwide 
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Global Supply and Demand in Container Shipping
KN expects oversupply comes to an end

Source: Alphaliner, KN projections Otto Schacht, from Seafreight Market February 2019
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Co zdraží námořní přepravy koncem roku? IMO 2020

Počínaje 1. lednem 2020 budou muset všechna námořní plavidla snížit 
emise oxidů síry o 85 %.
Nařízení stanovuje maximalni obsah síry v palivu na 0,5 % oproti současným 3,5 %.

Provozovatelé plavidel mají tři možnosti, jak splnit nové požadavky:
1. Používat přídavné zařízení tzv. scrubber (odsiřovací zařízení) k odstranění 

znečišťujících látek z výfukových plynů.
2. Přechod na paliva, která nejsou založená na ropě, například zkapalněný zemní plyn

(LNG) pro novější plavidla.
3. Přechod na paliva s velmi nízkým obsahem síry (VLSF, Very Low Sulphur Fuel), 

která splňují požadavky nových nařízení, což je nejpravděpodobnější varianta.

29
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Letecké přepravy



Služby v letecké nákladní přepravě

 Stabilní přepravní kapacity u prvotřídních dopravců

 Vyzvednutí / doručení zásilek kdekoliv na světě

 Charterové přepravy a transport nadrozměrného
zboží

 Kombinované Air-Sea přepravy

 Přeprava zboží vyžadující kontrolovaný teplotní 
režim

 Přeprava nebezpečného zboží 

 Celní odbavení a přepravní dokumentace

 Sledování zásilek 24/7 online
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Global Commodity Change
April 2019 Tons (YTD)

Main positive development
 Temperature 

Controlled Goods
 Live Animals
 Chemicals

Main negative development
 High Tech
 Fashion
 Machinery Parts

Commodity Development: Worldwide to Worldwide
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Trade Lane Rates Capacity Notes

EU - North America
 Few lanes are higher congested than others, but still 

some good ad-hoc‘s possible

EU - South America  Market is becoming soft and special rates achievable

EU - Asia  Currently market is soft

EU - MEA
 Rates at a fair & stable level 
 No space constraints

NAP - Europe
 Market rates are reasonable 
 Capacity is available

Intra-Asia
 Market rates are reasonable 
 Capacity is available

Rate and Capacity Forecast by Trade Lane (1/4)

Source: KN Internal
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Rate and Capacity Forecast by Trade Lane (2/4)

Trade Lane Rates Capacity Notes

NAP - North America
 Market rates are reasonable 
 Capacity is available

NAP - South America 
 Market rates are reasonable 
 Capacity is available 

SAP - Europe
 Rate levels / Capacity are stable with the exception to 

certain markets e.g. IN, PK etc. which are experiencing 
tight capacity and rate hikes on selected lanes.

SAP - North America
 Rate levels / Capacity are stable with the exception to 

certain markets e.g. IN, PK etc. which are experiencing 
tight capacity and rate hikes on selected lanes.

SAP - South America 

Source: KN Internal
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Rate and Capacity Forecast by Trade Lane (3/4)

Trade Lane Rates Capacity Notes

NAM - Europe
 Fuel prices are increasing. 
 Capacity is available.

NAM - NAP
 Fuel prices have stabilized and rate levels remain flat.  
 Capacity is available.

NAM - SAP
 Fuel prices are increasing. 
 Intermittent issues to India and S.E. Asia. 

NAM – Middle East
 Fuel prices are increasing. 
 Capacity is available. 

NAM - South America
 Fuel prices are increasing. 
 Capacity is available. 

Source: KN Internal
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Rate and Capacity Forecast by Trade Lane (4/4)

Trade Lane Rates Capacity Notes

SCA - Europe
 Rate levels are stable.
 Capacity is available.

SCA - NAM

 Rate levels are stable.
 Fuel increasing on main carriers (LA / QT)
 Capacity decreased due passenger frequency 

reduction.

SCA - NAP
 Rate levels are stable.
 Capacity is available.

SCA - MEA
 Fuel prices are increasing. 
 Capacity is available. 

Source: KN Internal
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Air Logistics Key Indicators
Global Market Air Indicator May (year-over-year)

Note: % in growth compared to the same month of the previous year
Source: Seabury; IATA CASS

Growth Trend 
2019 (y-y)

Tonnage: 

Rates: 

Capacity: 

*

* driven by rising
oil prices 
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Železniční přepravy z / do Asie

38



Zrychlení logistického řetězce díky tranzitním časům: 
od 12 do 18 dní terminal-to-terminal1

Spolehlivější finanční plánování díky stálým cenám 
v porovnání s pohyblivými tarify za námořní přepravu3

Masivní železniční i silniční distribuční síť poboček v Číně i Evropě4

Vylepšené bezpečnostní plomby, denní reporty o stavu dveří, 
sledování teploty, vlhkosti, pozice a směru kontejnerů2

Využití zkušeností logistických týmů v Číně v každém přístavu i v terminálech5

Výhody železniční dopravy do/z Asie
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Ušetříte až

75 % nákladů
ve srovnání 

s leteckou dopravou

Porovnání tranzitních časů vs. náklady - železniční doprava

Ušetříte až

50 % času
ve srovnání 

s námořní dopravou

Snížíte více než

90 % CO2
emisí ve srovnání 

s leteckou dopravou
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Bezpečnost a dokumentace

Tracking
 Denní reporty během celé cesty se 

všemi stanicemi / zastávkami 
a vzdálenostmi

 Denní report ukazuje poslední opuštěnou 
stanici a aktualizuje ETA na základě 
reálné jízdní situace

 Report je formou Excel tabulky posílán 
e-mailem na předem určený distribuční seznam osob 

Data Logger*
 GPS podpora v reálném čase

 Monitoring stavu kontejnerových dveří

 Data o teplotě, vlhkosti, tlaku, pozici a směru kontejneru v reálném čase

* za příplatek



Bezpečnost

42

Speciální kontejnerové plomby      

Vylepšené kontejnerové plomby proti krádežím, 

na vyžádání i hair pin plomby. 



Blue Anchor Line Rail Waybill 

 Door-to-door, multimodální přepravní 

list pro přepravu mezi Evropou a Čínou

 Včetně přepravních podmínek

 Uvádí všechny zainteresované strany

a parametry zásilky

 Obdobný dokument jako konosament 

(Bill of Lading) používaný pro námořní 

přepravu.

Blue Anchor Line Rail Waybill
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Přepravy do 
vzdálených 
destinací



Přepravy do Ameriky



Vývoj leteckého trhu v severní Americe

 I přes mírný pokles cen na jaře 2019 
docházelo k nárůstu objemů leteckých 
přeprav a tím i zdravějšímu využití letadel

Dopad: ceny porostou od června a zůstanou na 
vyšší úrovni  přes celé léto (nicméně 
nedosáhnou tak vysoké úrovně jako z léta 
2018).

 Trvá nedostatečná kapacita letadel

Dopad: kongesce a zpoždění v nadcházejících 
měsících zapříčiní zvýšení celkových 
přepravních nákladů

Sources: JOC, Transport Topics (TT) online,  FTR Transportation Intelligence, Logistics Management, trucknews.com, SCMR online, EIA, American 
Trucker online, Freight Waves, Transportation Research Group, Supply Chain 247
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Přepravy na Střední 
Východ a do Afriky



Q1 2019 Performance by Business Unit

 Highly competitive market with
extensive M&A activity

 Slowing volume in the US

 E-commerce + Outsourcing
major drivers 

 Competitive environment

 Volume increase of almost
+70,000 TEU (+6.2%) y/y 

 double-digit volume increase 
of Asian exports to North 
America and Europe

 Volume  409,000 tons in Q1; 
(-3.1%) y/y 

 integration of business
operations of Quick Inernational
Courier

 Net turnover +6.0% 

 Stronger growth than the
market as a whole 

 Net turnover: +6.3%

 implementation of a new global
warehouse management
system continued in Q1 2019

M
ar

ke
t

K
N

B
u

si
n

es
s 

U
n

it
s

Contract LogisticsOverlandAirfreight

 Challenging market 

 market slowed in early 2019

Seafreight

 Declining market

 Negative growth on most trade
lanes from Nov 2018 – Jan 2019
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Import - produkty

p. 52
52



53

Vstupní (I) a výstupní (E) přístavy a letiště
do / z regionu



Přepravy do Asie
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z

Hangzhou

Shenyang

Dalian

Beijing

Tianjin

Qingdao

Nanjing

Suzhou

Ningbo

Xiamen

Wuhan

Xi’an

Chongqing
Chengdu

Changchun

Yantai

Yangzho

u

Yinchuan

Fuzhou

Zhengzhou

Luoyang

Mianyang

Taicang
Wuxi

Changsha

Kunming

Urumqi

Taiyuan

Nanchang

Yantian

Guangzhou

Zhongshan

DongguanHuadu
Shenzhen

Macau

Shijiazhuang

Hefei
SHANGHAI

Wenzhou

Lianyungang

10 největších přístavů v Číně obsluhuje hlavní 
páteř celé čínské spedice



Hong Kong & Macau

p. 57

Macau

Hong Kong

Taipei

Taichung

Kaohsiung
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Objemy zboží přes největší přístavy světa v mil. TEU

Pouze 

3 přístavy světa 

leží mimo Čínu (!)

I proto se více 

soustředíme na 

Čínu dále…
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Přepravy do Číny



Letecká přeprava z Prahy do Číny – export z ČR

Čína

 Vyzvednutí zboží u odesílatele kdekoliv v ČR

 Konsolidace nákladu ve vlastních skladech 

v Šanghaji, Pekingu či Hong Kongu

 Paletizace, značení zásilek a manipulace

 Vyřízení celních a exportních dokumentů

 Volba vhodných linek pro optimální tarify

 Sledování a viditelnost zboží online 24/7

 Přeprava nebezpečného, nadrozměrného nebo 

teplotně citlivého zboží door-to-door kamkoliv v Číně

Zákazník v ČR

VYZVEDNUTÍ

Hub / 
letiště Čína

Door-door

kdekoliv v Číně
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Námořní přeprava do Číny – export z ČR
Hlavní přístavy z Evropy (ČR) do Číny

Hamburg / 
Bremerhaven

Gdansk

Koper / Trieste

Tranzitní časy námořní 
dopravy z Číny: 

Praha - CFR Shanghai: 
7 + 32 = cca 39 dnů

Orientační cena za dopravu:

Praha – CFR Shanghai:
40´ kontejner: 

1 300 USD

Rotterdam
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Pravidelná námořní přeprava LCL kusových zásilek
Výhoda vlastních sběrných kontejnerů

Čína

 Hustá síť konsolidačních poboček v Číně

 Vyzvedání zboží kdekoliv v ČR a Číně

 Pravidelné týdenní odjezdy

 Návazná spolehlivá pozemní doprava pro door-door přepravy

 Celní odbavení, pojištění, odborné poradenství

 Důležité: skladování ve vlastních skladech, handling vlastními zaměstnanci 

Dodavatel v ČR

Přístavy v Číně, 
návazná pozemní 

Zákazník v Číně
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Železniční přepravy z nebo do Číny 
Vlaková přeprava je bezpečná, až 2 x rychlejší než po moři a za poloviční cenu 
než letadlem

 Rychlejší než námořní přeprava a levnější než letecká

 Celokontejnerový rychlý FCL servis

 Spolehlivý sběrný LCL servis – vlastní kontejnery jsou velkou 
výhodou v kvalitě servisu

 Atraktivní tranzitní doba: od 12 dnů terminal-to-
terminal či od 20 dnů door-to-door

 Týmy odborníků pro maximální bezpečnost zboží 
na trase a kvalitu servisu v Číně

 Pečlivý výběr železničních dopravců

 Vlak po cestě nikde nestaví (v Rusku, Mongolsku, SNS atd.)

 Každý, kdo převáží těžší zboží a nepotřebuje expres 
letadlem, může mít potenciál pro rail
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65

Hedvábná 
stezka

Harbin
Shenyang

Zhengzhou

Suzhou

Changsha

Chengdu
Chongqing

Malaszewicze/
Brest

WarsawHamburg
Duisburg

Námořní „Hedvábná stezka“
Wuhan

Urumqi

Yingkou

Shilong

Alashankou/DostykManzhouli/Zabaikalsk

Lyon Milan

Železniční „Hedvábná stezka“

PRAHA

KN Eurasia Express
Naše vlastní železniční přeprava vašich LCL / FCL zásilek z / do Číny

Evropa →Čína
 Hamburk a Varšava jako železniční terminály v zemi odeslání v Evropě
 Wuhan, Zhengzhou jako železniční terminál/hub v Číně distribuuje zásilky po celé Číně
 Tranzitní doba terminal-to-terminal: 19 dní (Pre-carriage, On-carriage: 2~5 dní)
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Železniční koridor Evropa - Čína
Směr na východ

66

Block Train ex Duisburg to Chongqing
Block Train ex Lodz to Chengdu
Block Train ex Hamburg to Zhengzhou
Block Train ex Warsaw to Suzhou
Block Train ex Hamburg/Duisburg to Wuhan
Block Train ex Duisburg to Yiwu

Trans-Sibiřská trasa: 12 920 km
Hedvábná stezka trasa: 10 320 km



Případová studie: železniční koridor Čína – Česká republika
Import, směr západ, „jižní“ trasa

Jirny

Wuhan, Čína

Dongguan
Čína převoz kontejneru 

z žel. stanice na 
sběrné středisko

 vybalení 
kontejneru

 celní odbavení
 doručení zásilky

Wuhan - Malaszewicze

 vyzvednutí zásilky
 celní odbavení
 konsolidace do 

sběrného 
kontejneru

 podání k železniční 
přepravě 

Dovozce
telekomunikačních  
zařízení:
Zásilka
4 plt / 752 kg / 7,10 cbm

Zákazník 

KN Status Datum
Order Date 10.10.18

Pickup Date 12.10.18

CFS cut off 16.10.18

Rail Departure 19.10.18

Rail Arrival 30.10.18

CFS Arrival 2.11.18

Bond 5.11.18

Out for Delivery 5.11.18

Delivery date 6.11.18

Malaszewicze

Gdynia, 
Polsko

7 dní 7 dní

11 dní
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Případová studie: železniční koridor Čína – Česká republika
Import, směr západ, „jižní“ trasa

Požadavek zákazníka

 Zpožděný výrobní 
termín proti plánu

 Vyhledání řešení 
a splnění potřebného 
termínu pro doručení 
do půlky listopadu

 Najít levnější alternativu 
k letecké dopravě

Aktivita Kühne + Nagel 

 Návrh nejvhodnějšího řešení
 Kontakt kanceláře Kühne + Nagel 

v Číně s dodavatelem
 Řešení přepravní dokumentace, 

změna celních postupů odesílatele
 Pravidelná aktualizace a 

monitoring stavu zakázky až pod 
doručení door-to-door

Komentář zákazníka

“Obvykle podobnou situaci 
řešíme leteckou dopravou. 
Tato alternativa nám 
výrazně ušetřila náklady a 
mírně předčila očekávání 
termínem doručení o pár 
dnů dříve, než jsme 
plánovali” 
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Teplotně kontrolované kontejnery do Číny

69

 45’ dieselové teplotně kontrolované kontejnery jezdí na 

pravidelné železniční trase mezi Hamburgem a 

Zhengzhou oběma směry

 Vnitřní rozměry: 13,21 x 2,43 x 2,58 metrů

 Max. náklad: 22 tun

 Nejvyšší teplota během zimy dosahuje: +5C

 Nejnižší teplota během léta dosahuje: -18C

 Nevhodné pro strojírenské nadrozměry kvůli možnému 

zničení bezpečnostních prvků stěn a podlah kontejneru

 Nevhodné pro farmaceutické produkty kvůli licenčním 

restrikcím v Zhengzhou
69



Rychlejší než námořní, levnější než letecká přeprava

Letecká přeprava Námořní přepravaŽelezniční přeprava

 Vzdálenost ca. 8 000 km
 Transit time ca. 4 dny
 Hmotnostní / objemový limit
 Cenově nákladná doprava
 Velmi vysoké emise CO2

12 000 kartónů / 53 cbm / 5 500 kg 
z EXW Shanghai na místo v PRG:
EUR 1,5 náklady na dopravu/jedn.
7-8 dní tranzitní čas

 Vzdálenost ca. 20 000 km
 Transit time port-port: 31 – 35 dní
 Pomalá plavba, přeplněné lodě
 Pohyblivé tarify za přepravu
 Vysoké emise CO2

12 000 kartónů / 53 cbm / 5 500 kg 

z FOB Shanghai na místo v PRG:

EUR 0,2 náklady na dopravu/jedn. 
38-42 dní tranzitní čas

 Vzdálenost ca. 11 000 km
 Transit time CY-CY: 14 – 16 dní
 Vysoká časová spolehlivost 
 Dlouhodobě stabilní ceny/termíny 
 Méně emisí CO2

12 000 kartónů / 53 cbm / 5 500 kg 
z FOT Shanghai na místo v PRG:
EUR 0,6 náklady na dopravu/jedn. 
19-21 dní tranzitní čas



Volba správné 
podmínky 
INCOTERMS 
v exportu



Výběr dodací podmínky 
Dodací podmínka kupní smlouvy obecně vymezuje

Kde se plní – sjednané místo dodání - místo dodání je místo, kde má prodávající zboží 
připravit pro převzetí kupujícím či jím pověřenou osobou, anebo kam má zboží dopravit.

Kdy a jak přecházejí náklady a rizika z prodávajícího na kupujícího 

Dodací podmínka (parita) určuje povinnosti prodávajícího a kupujícího, které souvisejí s dodávkou a 
převzetím zboží. Významně ovlivňuje výši ceny, protože určuje, odkud kam a jaké náklady spojené s 
dodávkou hradí exportér a ve kterém místě a okamžiku přecházejí náklady a rizika spojená s 
dodávkou zboží na kupujícího.

Platba: Dokumentární akreditiv, Bankovní záruka, Bankovní převod, Směnka, Šek atd.
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Dodací doložky INCOTERMS

Kategorie – „E” (doložka – EXW) 
Zboží je odvezeno kupujícím přímo ze závodu prodávajícího, kupující za něj dále 
zodpovídá.
 doložka odebrání (Departure)
 minimální závazky prodávajícího, který nemá povinnost zajišťovat nic jiného než dát zboží 

k dispozici kupujícímu v dohodnutém místě - ve svém závodě
 kupující  zajišťuje  veškerou  dopravu (včetně nakládky zboží) a  formality (včetně 

vývozních) a nese veškerá rizika.  

Kategorie – „F” (doložky - FCA, FAS, FOB)
Prodávající je zde vyzván k dodání zboží dopravci, kterého určí kupující.
 doložky, u kterých není prodávajícím hrazeno hlavní přepravné (Main carriage not paid by 

seller)
 kupující zajišťuje převážný úsek dopravy a nese většinu rizik, ale nezajišťuje  vývozní  

formality



Dodací doložky INCOTERMS

Kategorie – „C” (doložky - CFR, CIF, CPT, CIP)
Prodávající musí zajistit přepravní smlouvu bez toho, aby na sebe přijal 
nebezpečí ztráty či poškození zboží.
 doložky, doložky naloďovací nebo odesílací, u kterých je prodávajícím hrazeno hlavní 

přepravné (Main carriage paid by seller)
 rozchází se u nich místo přechodu nákladů s místem přechodu rizik

Kategorie – „D” (doložky - DAP, DAT, DDP)
Prodávající musí nést veškeré náklady a rizika spojená s celou trasou přepravy 
zboží.
 doložky dodání (Arrival)
 minimální závazek kupujícího 
 prodávající je povinen nést všechny náklady a nebezpečí až do dodání zboží do 

ujednaného místa určení, nebo dohodnutého bodu na hranici anebo do místa v zemi 
určení



EXW Ex-Works (jméno místa)

FCA Free-Carrier (jméno místa)

CPT Carriage Paid To (jméno místa v destinaci)

CIP Carriage & Insurance Paid To (jméno místa v destinaci)

DAT Delivered At Terminal (jméno terminálu v přístavu 

nebo místa v destinaci)

DAP Delivered At Place (jméno místa v destinaci)

DDP Delivered Duty Paid (jméno místa v destinaci)

Nejčastější INCOTERMS v ostatních typech přeprav
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Celní 
problematika 
a pojištění



CO JE CELNÍ SAZEBNÍK

 SLOUŽÍ KE SPRÁVNÉMU URČENÍ CELNÍ SAZBY

 Platí pro celou Evropskou unii

 Obsahuje osmimístný číselný kód a slovní popis zboží

 Je rozdělen do 28 tříd, každá třída obsahuje kapitoly, podkapitoly a čísla

 V úvodu každé kapitoly jsou poznámky: vysvětlení termínů, vyloučení 

 Od jednoduchého ke složitému

 Určení případných dalších omezení při dovozu / vývozu 



Základní pravidla

1. Zboží se zařazuje jako celek, i když je dovezeno 
v rozloženém stavu

2. Zboží, které nelze jednoznačně zařadit, se zařazuje

a) do čísla, které obsahuje specifičtější popis

b) sady více výrobků se zařazují podle toho, které 
dává celému výrobku podstatný charakter

c) nelze-li použít žádné z těchto pravidel, zařazuje 
se do nejvyššího čísla, které připadá v úvahu

3. Zboží, které nelze zařadit podle výše uvedených 
pravidel, se zařadí do čísla odpovídající 
nejpodobnějšímu zboží 
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Celní odbavení
Potřebné dokumenty:

 Komisionářská smlouva a plnou moc se spedicí / celní 
deklarací

 Kopie výpisu z OR a registrace DIČ pro CÚ

 Přidělené číslo EORI (databáze EU, číslo přidělí 
celní správa ČR)

 Pokud množství obalů přesáhne 300 kg/rok je potřeba 
registrace Ekokom,  www.ekokokom.cz

 Obchodní faktura

 Balicí list 

 Vyčíslení nákladů:

• na přepravu (clo se platí nejen z ceny zboží)

• nákladů na přepravu mimo EU
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Postup při zařazování, sankce

1. Zkusíme, jestli je zboží přímo jmenováno

2. Najdeme číslo, které nejlépe odpovídá zařazovanému zboží

3. Postupujeme shora podle odrážek, až dojdeme k odpovídajícímu zboží

4. Zkontrolujeme, jestli zařazované zboží není vyloučeno poznámkami

Nebezpečí plynoucí z nesprávně určené položky CS

1. Chybně vyměřené clo

2. Obcházení mezinárodních kontrolních režimů

Možné sankce

1. Možnost doměření cla až 3 roky zpětně

2. Pokuta za delikt do výše 40 milionů (momentálně 20 % z úniku na cle)

3. Odebrání povolení do Celního úřadu (zjednodušený postup, dočasný sklad atd.)
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Pojištění



Omezení odpovědnosti při poškození nebo ztrátě zboží

Lokální i mezinárodní právo, jakož i 
smlouvy s dopravci upravujícími přepravu 
zboží často vylučují nebo omezují 
pojistné plnění pro koncového 
zákazníka. 

Proto se vždy ujistěte předem, že si vy 
nebo váš zasilatel sjednáte pojištění. 
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„Chci své peníze zpět – hned!“ říkají zákazníci. 
Ale s pojištěním nákladních přeprav to není jen tak.

 Ujistěte se, že je vaše zboží pojištěno po celou dobu přepravy! (viz INCOTERMS)

 Nezaměňovat: pojištění odpovědnosti a pojištění zboží (majitel zboží – zbožové pojištění, 
dopravce – pojištění odpovědnosti)

 Odpovědnost dopravce je hodně omezena – obvykle jen za každý kilogram

 Výši pojistného určuje: komodita, 
hodnota zboží, místo určení (destination)

 Různé produkty pojištění
(jednorázové, trvalé, 
projektové) a různé druhy 
krytí škody

 Pojistěte si krytí dopravy 
door-to-door

Omezení odpovědnosti 

Letecká přeprava 19 SDR * za kg 

Námořní přeprava
2 SDR * za kg nebo 666,67 SDR * 
na zásilku 

Silniční přeprava (CMR) 8,33 SDR * za kg 

Železniční přeprava (CIM) 17 SDR * za kg

*SDR představuje "Special Drawing
Rights" - zvláštní práva čerpání 
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Jak vybrat 
správného 
poskytovatele 
logistických 
služeb?



Výběr dodavatele přepravních služeb
Při výběru dopravce je důležité:

1. Prověřili jste si reference o poskytovateli služeb –
spolehlivost a finanční stabilita?

2. Je poskytovatel na trhu etablovaný a je aktivní už dlouho?

3. Má poskytovatel přímé zastoupení v dané destinaci -
vlastní síť poboček, vlastní zaměstnanci, znalost 
prostředí (nikoli jen místní agenti)?

4. Nabízí komplexní služby pro celý logistický řetězec? 

5. Má potřebné certifikace, licence a mezinárodní povolení?

6. Provozuje poskytovatel nejvyspělejší technologické 
a informační systémy? 

7. Spolupracuje se všemi preferovanými a kvalitními rejdaři 
a leteckými společnostmi, aby nabízel širokou nabídku 
lodění, kapacitu během „peak season“ a měl i lepší 
vyjednávací podmínky na trhu?86



Posouzení cenové nabídky
Po obdržení cenové nabídky je důležité se zaměřit na:

 Úplnost nabídky (cena, doba dopravy, dodací podmínka, 
datum vykládky, datum nakládky a další..)

 Platnost nabídky

 Informace o případných dodatečných nákladech

 Možnosti pojištění

 Celní odbavení

 Sezonní výkyvy (Čínský Nový rok a jiné celosvětové svátky)

 Další služby a z toho vyplývající dodatečné náklady (např. 
veterinární odbavení, přeprava nebezpečného zboží, 
nadrozměrné zásilky, chladírenské přepravy…..)
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POZEMNÍ PŘEPRAVY SMLUVNÍ 
LOGISTIKA 
A SKLADOVÁNÍ 

LETECKÉ PŘEPRAVY
NÁMOŘNÍ PŘEPRAVY

VYSPĚLÉ IT SYSTÉMY 
PRO ONLINE LOGISTIKU POJIŠTĚNÍ A CELNÍ 

DEKLARACE

GLOBÁLNÍ LOGISTICKÁ ŘEŠENÍ A LOKÁLNÍ ODBORNÉ 
ZNALOSTI: JEDEN KONTAKT PRO VŠE OKOLO PŘEPRAV
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Správný poskytovatel logistiky umí logistiku všech oborů

Letecký
průmysl

Automobilový
průmysl

Rychloobrátkové
zboží

Průmyslové zboží 
a strojírenství

Těžební a ropný průmysl Farmaceutický 
průmysl

High-tech 
a spotřební elektronika

Maloobchodní 
zboží
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Správný poskytovatel logistiky dbá na kvalitu, 
bezpečnost, zdraví a životní prostředí

Autorizován 
jako AEO 
dodavatel

TAPAISO 14001 ISO 9000 OHSAS 180001 GXP Compliant
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Speciální 
přepravy



Přeprava nebezpečného zboží a zásilek
Nebezpečné zboží vozíme po moři, po silnici či letecky

Předpisy pro manipulaci s nebezpečným zbožím:

 Mezinárodní dohodu ADR pro přepravu nebezpečných látek 
a věcí po silnici

 Mezinárodní dohodu ICAO - „Technické instrukce pro 
bezpečnou dopravu nebezpečného zboží letecky“ podle 
manuálu IATA – DGR

 Mezinárodní předpisy pro námořní přepravu nebezpečného 
zboží námořními loděmi IMDG Code 

 Zásilky musejí být odesílatelem správně zabalené, označené, 
včetně všech předepsaných dokladů a předem schválené 
příslušným bezpečnostním poradcem
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Přeprava lithiových 
baterií a článků 
po moři
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Přeprava lithiových
baterií a článků 
po silnici
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Přeprava farmaceutického zboží

 Bezpečné a speciální řešení pro tepelně kontrolované zboží po celém světě letecky i po 
silnici 

 Přeprava dokládek (LTL) a celokamionových přeprav (FTL), které vyžadují teploty +2 °C 
až +8 °C, nebo +15 °C až +25 °C

 Prostory odpovídající GDP standardům Světové zdravotnické 
organizace (WHO) a plně vyškolený personál zabezpečují 
bezpečnost a integritu, stejně jako minimalizaci rizik 
jakýchkoliv porušení příslušných předpisů 

 Přísný proces výběru dopravců v souladu s požadavky 
GDP certifikace

 Monitorování teploty, polohy a stavu zásilky v kamionu 
i v letadle 24/7/365
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Jak digitalizace 
logistiky 
zrychluje práci?



Zákazníci objednávají 
zboží a služby 24/7 online,
kdykoliv a odkudkoliv…

… i samotná mezinárodní 
nákladní doprava se může

už objednávat 24/7 online.



Aplikace myKN ulehčuje a zrychluje práci:

 Sledování zásilek v pohodlí odkudkoliv online 24/7

 Zasílání automatických notifikací o zpoždění

 Sdílení informací s kolegy přes WhatsApp, e-mail nebo SMS

 Zasílání automatizovaných nabídek, potvrzení rezervací, tvorba 
objednávek

Všechno z jednoho místa ON-LINE
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myKN: SeaExplorer - reálná data o lodních linkách
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myKN: SeaExplorer - reálná data o lodních linkách
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Logistické tipy 
pro exportéry



Zajímavé zdroje pro mezinárodní přepravy 1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
https://iccwbo.org/
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech
https://www.hafen-hamburg.de/en/statistics
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
https://www.businessinfo.cz/
https://www.czechtrade.cz/

Analýza vývoje ekonomiky ČR:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/analyticke-materialy/

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT z MPO:
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/tydenik-ekonomickych-aktualit/
Zahraniční obchod
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/statistiky-zahranicniho-obchodu/komentar-ministerstva-
prumyslu-a-obchodu-cr-k-vysledkum-zahranicniho-obchodu-za-duben-2019--246696/
Statistiky zahraničního obchodu
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/statistiky-zahranicniho-obchodu/

https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home
https://iccwbo.org/
https://www.spcr.cz/muze-vas-zajimat/ekonomika-v-cislech
https://www.hafen-hamburg.de/en/statistics
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
https://www.businessinfo.cz/
https://www.czechtrade.cz/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/analyticke-materialy/
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/analyticke-materialy-a-statistiky/tydenik-ekonomickych-aktualit/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/statistiky-zahranicniho-obchodu/komentar-ministerstva-prumyslu-a-obchodu-cr-k-vysledkum-zahranicniho-obchodu-za-duben-2019--246696/
https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/statistiky-zahranicniho-obchodu/


Zajímavé zdroje pro mezinárodní přepravy 2

https://www.businessinfo.cz/
https://www.czso.cz/csu/czso/domov
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-trade
https://www.felb.world/
https://theloadstar.com/forwarders-shippers-caught-updraught-air-cargo-perfect-
storm/?utm_source=The+Loadstar+daily+email
https://hhla.de/en/history/container-handling.html
https://www.iata.org/publications/Pages/standards-manuals.aspx
https://www.sea-intelligence.com/
http://view.mktg.maerskline.com/?qs=4833966ab78f5548b03512618e6b7802c3f03162f8bf2250d7b8851cb1b64f
8a40d53ffedd25009978b865da09c5638f8d9b6772c4c2b4868902f7f0b2c764380e00f4299aaed86d
https://www.cbp.gov/
https://www.cbp.gov/trade/rulings/directives-handbooks
https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
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Zajímavé zdroje pro mezinárodní přepravy 3

https://www.cbp.gov/travel/us-citizens/know-before-you-go/prohibited-and-restricted-
items
https://www.govinfo.gov/app/collection/fr/2019
https://enforcement.trade.gov/steel/license/
https://www.epa.gov/
https://csms.cbp.gov/csms.asp?display_page=1
https://www.cbp.gov/trade#
https://www.transportation.gov/
https://www.usitc.gov/
https://www.usitc.gov/trade_remedy/publications/opinions_index.htm
https://www.govinfo.gov/app/collection/cfr/
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements
https://www.portandterminal.com/
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://www.portofrotterdam.com/en
https://www.hafen-hamburg.de/en/statistics

Seabury Database and the Dashboards
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Přihlásit si k odběru newslettery rejdařů, leteckých 
dopravců a největších speditérů
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Děkuji
za pozornost
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