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Září 2020: Logistický průmysl nákladní silniční dopravy dosáhl úrovně 

"předkovidní" aktivity, i když se předpokládá, že může Evropu zasáhnout 

nová vlna. Podrobně:  

* Nákladní automobily nyní najíždí na stejnou vzdálenost jako před 

pandemií, v srpnu to bylo -13%.  

* Podíl nákladních vozidel, které vůbec nejezdí, je nyní roven týdnům 

před tím, než se koronakrize dostala do Evropy. Pro srovnání, v polovině 

dubna bylo téměř 3x více nákladních vozidel v klidu než obvykle.  

* Časy hraničních přechodů byly měsíce téměř stabilní, průměrné přechody 

trvají jen o 5% déle než před krizí.  

* Dostupná kapacita nákladních vozidel kolísala z měsíce na měsíc tváří 

v tvář nebývalým událostem a prudkému nárůstu poptávky. V září bylo k 

dispozici o 17% méně kapacity, než je dlouhodobý průměr. Pro srovnání, v 

červnu byla dostupná kapacita o 33% nad tímto průměrem. Očekává se však, 

že fluktuace bude pokračovat. 

 

 

Po železnici sa prepravuje menej tovaru, ZSSK CARGO čaká transformácia  

 

(6.10.2020; Tlačová správa ZSSK Cargo)  

 

        * Bez radikálnej transformácie ZSSK CARGO do troch rokov skrachuje. O 

prácu by prišli tisícky železničiarov 

        * Za nevyhnutnosťou transformácie je najmä pokles prepravy hutníckych 

surovín a výrobkov z ocele v EÚ, ktorý spôsobil pokles zisku spoločnosti 

a prezamestnanosť 

        * Spoločnosť má v porovnaní s inými dopravcami aj najnižšie tržby na 

zamestnanca 

        * Zoštíhlenie a transformácia spoločnosti sú koordinované s 

ministerstvom dopravy, ministerstvom práce, ŽSR i ZSSK 

        * ZSSK CARGO pri skončení pracovného pomeru poskytne zamestnancom 

finančné plnenie do výšky sedem priemerných mesačných zárobkov, v 

závislosti aj od počtu odpracovaných rokov. 

        * Odbory sú vedeniu spoločnosti nápomocné pri hľadaní možností na 

zmiernenie negatívnych dopadov transformácie. 

        * ZSSK CARGO na rozdiel od ZSSK a ŽSR podniká samostatne, v plne 

konkurenčnom súkromnom segmente. 

 

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s. (ZSSK CARGO) už dva roky 

zápasí s poklesom prepráv zapríčineným úpadkom európskeho hutníctva. 

Situáciu ďalej zhoršuje postupný útlm uhoľných elektrární, predpokladaný 

pokles ťažby dreva a celosvetová koronakrízová ekonomická depresia a 



neistota. Predchádzajúce manažmenty nákladného dopravcu so svojimi 

revitalizačnými plánmi u svojho akcionára, ktorým je Ministerstvo 

dopravy a výstavby SR, neuspeli. Nový manažment spoločnosti preto 

pripravil komplexný ozdravný plán radikálnej transformácie a zoštíhlenia 

spoločnosti. Okrem zníženia počtu zamestnancov je jedným z navrhovaných 

bodov aj presun prepravy tovarov z ciest na železnicu, pričom ZSSK CARGO 

prepravila v roku 2019 cca 29 miliónov ton tovaru.  

 

Ďalším navrhovaným bodom je aj odpredaj nepotrebného majetku. Zámerom 

je, aby sa ZSSK CARGO zmenila na moderného európskeho prepravcu tovarov. 

 

 

Skupina CMA CGM pokračuje v mobilizaci svého online obchodu po 

kybernetickém útoku, při kterém došlo k podezření na narušení dat.  

Společnost CMA CGM původně oznámila, že útok ze dne 28. září neohrozil 

jeho bezpečnost, dne 30. září však uvedla: „Máme podezření na narušení 

dat a děláme vše pro to, abychom mohli posoudit jeho potenciální objem a 

povahu." Dodala, že vyšetřování kybernetického útoku stále probíhá.  

Dne 2. října pak dodala, že pracuje na obnovení přístupu ke všem svým 

informačním systémům, a její celosvětová agenturní síť byla postupně 

znovu připojována.  

Dceřiné společnosti Mercosul a Containerships byly potvrzeny jako plně 

funkční, ale webové stránky elektronického obchodování CMA CGM zůstávají 

pozastaveny.  

Po první analýze přístavní divize dne 28. září francouzský přepravní a 

přepravní podnik uvedl, že námořní a přístavní operace fungují a 

komunikace do a ze skupiny je zabezpečená. Provozovatelé přístavů CMA 

CGM, TERMINAL LINK a CMA TERMINALS, spravují celkem 45 terminálů po 

celém světě. CMA TERMINALS je plně ve vlastnictví CMA CGM. Společnost 

TERMINAL LINK je z 51% vlastněna společností CMA CGM a 49% vlastněna 

společností China Merchants Holdings International. 

 


