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Korneuburg, březen 2022 
 
 
 

Informace o aktuální situaci: 
Invaze na Ukrajině a sankce proti Ruské federaci 
 
Vážení obchodní partneři, 
 
s obavami sledujeme eskalaci konfliktu na Ukrajině, která nás velmi zaskočila. Naše myšlenky jsou 
s tamními lidmi, obzvláště s našimi ukrajinskými kolegy ze zastupitelských kanceláří SMC ve Lvově 
a Užhorodě, a také se zaměstnanci našeho obchodního partnera v Kyjevě, se kterým již mnoho let 
úspěšně a s důvěrou spolupracujeme v rámci SMC CEE Group. S našimi kolegy jsme nepřetržitě 
ve spojení ohledně jejich situace. V případě potřeby jsme připraveni pomoci jim a jejich rodinám.  
 
V uplynulých dnech jsme byli několikrát tázáni: Jaký je dopad situace na Ukrajině a sankcí proti 
Ruské federaci na SMC CEE Group?  
 
Rád bych se s Vámi podělil o následující poznatky: 
 
 Z důvodu ruské invaze byla standardní mezinárodní doprava a domácí distribuce na Ukrajině 

zastavena velkými mezinárodními dopravci.  
 My jsme pozastavili dodávání zboží společnosti SMC na Ukrajinu. Intenzivně však pracujeme 

na Plánu zachování provozu, abychom mohli zásobovat zahraniční a ukrajinské zákazníky, kteří 
nepřerušili provoz nebo jej obnovují, a abychom byli schopni zajistit zachování našeho 
obchodního partnera a zastupitelských kanceláří SMC. 

 Dopad na dodací lhůty letecké dopravy z Asie (Japonsko/Čína):  
o Momentálně se ruší všechny přímé lety/trasy přes ruské území. Alternativní trasy přes 

Aljašku nebo arabské země jsou delší mimo jiné i díky povinným mezipřistáním.   
o Přisli jsme o část kapacit v dopravě, protože ruské nákladní letecké společnosti pokrývaly 

velkou část dopravy mezi Evropou a Asií. 
 Omezený počet výrobních zakázek je v současné době přidělen výrobě v SMC Russia. 

Toto malé množství otevřených zakázek je nyní přezkoumáváno.  
 Provoz SMC CEE Group žádným způsobem nezávisí na Ukrajině ani Rusku. Omezení mohou 

nastat pouze z důvodu všeobecných dopadů na mezinárodní obchod a logistiku mezi Asií a 
Evropou. Očekáváme delší lhůty dodání a vyšší ceny dopravy za dodávky zboží. 

 
I v současné situaci děláme vše, co je v našich silách, abychom Vám byli dobrým partnerem. 
Můžete se na nás spolehnout. Mnohokrát Vám děkujeme za důvěru. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
Ing. Mag. Robert Angel 
Generální manažer SMC Austria GmbH  
Výkonný ředitel SMC CEE Group 


