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13. dubna 2021 

Obchody ženeme dopředu, ale jak to vypadá vzadu? 

 

Milé a vážené novinářky a redaktorky, milí a vážení novináři a 

redaktoři, 

 

naše zpráva za první čtvrtletí s opravdu dobrými čísly vzbudila u 

mnohých z vás zvědavost. Co se skrývá za těmito čísly? Jak to 

vypadá v zákulisí a v našem každodenním životě? 

Na tyto otázky bych chtěl odpovědět hned teď a spatra, aniž bych 

jedinkrát použil slova a výrazy jako korona, ti, co v pandemii selhali, 

federální krizoví manažeři, co všechno zpackali, či duo Laschet a 

Söder. 

Výmluv slyším dost každý den. Bohužel stále více od našich 

dodavatelů. A to je první mlýnský kámen, který nám visí kolem krku: 

kam se člověk podívá, nedostatek surovin. Naše zásobní nádrže jsou 

prázdné. Žijeme z ruky do huby a z našich trubek ždímáme každou 

kapku oleje, abychom vůbec byli schopni plnit naše dodávky. Vyšší 

moc – to slýchá naše oddělení nákupu, když se ptá na termíny 

dodání. Běžně jezdíme s lodním nákladem 5 000 tun ze Severního 

moře do naší továrny v přístavu na Sáře do Dillingenu a dnes se 

kodrcáme s 30tunovými náklaďáky po okreskách a dálnicích. 
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Nerentabilní, drahé a už vůbec ne ekologické. Suroviny, obalové 

materiály, kanystry a sudy, uzávěry, kartóny a fólie. Chybí všude. Pro 

některé byl lockdown očividně knockdownem. Rozšíření závodu a 

opravy odkládáme, protože řemeslníci i montážní firmy si také už jen 

stěžují na nedostatek náhradních dílů a materiálů.  

Co se to děje? Tohle ucpané zásobovací vedení nelze přece svádět 

na těch několik lodí, které zůstaly pár dní viset v Suezském průplavu. 

Spíš si myslím, že jedna či druhá firma se radši válí na gauči, užívá 

si home office a čerpá příspěvky na kurzarbeit, aby ušetřila náklady, 

místo aby si vyhrnula rukávy a pustila se do práce. Tolik k tragédii, 

kterou aktuálně zažíváme v našem zásobování.  

A to, co se nám podaří sehnat, je najednou svinsky drahé. Cenová 

exploze otřásla naší schopností dosáhnout výnosu – zvýšení cen 

mezi 10 % a 20 % ze strany našich subdodavatelů „od zítřka“ nejsou 

nic výjimečného... Za tento rok počítáme s dodatečnými náklady ve 

výši 20 milionů eur, a to jen za nákupy materiálu v továrně. Je jasné, 

že se snažíme tyto zvýšené náklady promítnout do prodejních cen. 

Ale zkuste to v zemích, jejichž ekonomika je na dně a inflace se 

šplhá ke stropu.  

A když už mluvíme o exportu: dvě třetiny našeho obchodu děláme v 

zahraničí. S přibližně 150 zeměmi. 

Víte, co v současnosti chybí? Obyčejné kontejnery. To takhle všichni 

myslí na jednu krizi a pak nejsou k dispozici žádné námořní 

kontejnery a ani dostatečné možnosti dopravy. Nic není volné, 

všechno obsazené. Všechno plné, všechno na širém moři mezi Asií 

a Evropou. Krize? Nakupuje se o sto šest. Tohle je spíš pravda. 

Částečně čekáme týdny a měsíce, dokud zase nebudeme moci 

realizovat naši exportní přepravu do zámoří – a je jedno, na kterou 

světovou stranu. To taky není veselé.  

Jedním slovem: Vpředu jen nepatrný příjem a vzadu jen váhavý 

výdej. Uprostřed makáme my ve třísměnném provozu, abychom i 

přes nepříznivé okolnosti dosáhli našich cílů, zůstali na úspěšné 

cestě a nenechali se převálcovat. Často říkám: „Slabinou našeho 
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soupeře je naše síla.“ Nejen ve sportu, ale i v podnikání jste jen tak 

dobří, jak to dovolí soupeř, konkurence. Ale v současné době jsme 

jen tak dobří, jak nám to umožňují naši subdodavatelé svými 

spolehlivými dodávkami zboží... Taky jsem si nikdy nemyslel, že by 

se něco takového mohlo stát ještě jednou. Je na tom něco divného, 

když se troubí k útoku, ale zásobování drhne. Ale dokud v Ulmu 

nebo v Saarlouis nenajdeme žádné zdroje oleje, musíme se s tou 

situací holt potýkat a vyrovnat se s ní. 

Říkáme tomu schopnost kompenzovat vlastní neschopnost. Pěkně 

řečeno. Nedávno jsem to někde četl. Slyšel jsem, že ve stavebnictví 

se děje něco podobného. 

Přeji vám všem hezký den. Zůstaňte zdraví a šťastní. 

 

S pozdravem  

Váš 

 

 

 
 
Ernst Prost 
generální ředitel 


