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Hesenský státní pracovní soud ve Frankfurtu nad Mohanem v pátek odpoledne (3. 

září) zamítl žádost o soudní zákaz ve druhém stupni, kterým chtěla Deutsche Bahn zakázat 

současný pracovní spor ze strany Svazu německých řidičů lokomotiv (GDL). Potvrdilo se 

tak rozhodnutí pracovního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem, který ve čtvrtek (2. září) 

večer žádost zamítl s odůvodněním, že neexistují dostatečné náznaky politicky motivované 

a tedy nezákonné stávky. Podle agenturních zpráv se krajský pracovní soud zabýval také 

otázkou, zda by kolektivní smlouvy GDL mohly být aplikovány i na členy, kteří pracují ve 

společnostech, v nichž má většinu železniční a dopravní unie EVG. Podle pracovního soudu 

nemá GDL na implementaci tohoto požadavku nárok. Soud také zkoumal, zda strojvůdci 

nedrželi nezákonnou stávku jako podporu pro členy GDL, kteří pracují mimo tradiční oblast 

odpovědnosti GDL. Celkově však soudci dospěli k rozhodnutí, že pracovní spor je legitimní. 

Společnost Deutsche Bahn rozhodnutí krajského pracovního soudu litovala. Společnost 

odůvodnila soudní řízení proti GDL tím, že chtěla udělat vše pro to, aby se GDL vzdala 

blokovací akce. Personální ředitel DB Martin Seiler kritizoval oznámení GDL, že odvětvová 

akce bude ukončena pouze tehdy, budou-li splněny všechny požadavky. Obvinil vedení 

odborů, že místo vyjednávání chce prosadit diktát kolektivního vyjednávání: „Tento 

naprostý nedostatek kompromisů je neslučitelný se zodpovědností partnerů kolektivního 

vyjednávání.“ 

Olaf Scholz, kandidát SPD na kancléře v nadcházejících federálních volbách, hájil v pátek 

(3. září) během kola jednání s předsedou odborového svazu Verdi Frankem Wernekem v 

Berlíně jednotný zákon o kolektivním vyjednávání. Zákon má za následek, že odbory ve 

skutečnosti mohou vyjednávat partnery pro zaměstnavatele. Werneke oponoval, že zákon 

posílí soutěž mezi odbory. To je aktuálně vidět na sporu mezi GDL a DB. Podle Wernekeho 

je zákon základem železniční stávky.  

--  
 

MSC má 1. října zvýšit svůj příplatek za sezónu (PSS) mezi Evropou a USA o 1000 USD za 

40´DC/HQ. Dopravce se sídlem v Ženevě uvedl, že jeho PSS na trase bude činit 2700 USD 

vzhledem k silné poptávce po kontejnerech a obtížím při hledání jejich dodávek. 

Spotové sazby na této tradelane vyskočily za posledních šest měsíců asi o 180 %, přičemž 

dnešní složka Freightos Baltic Index (FBX) uvádí sazbu 5 888 USD za 40 stop. Těžko se to 

dokazuje, ale musí to být víc než náhoda, že se sazby začaly zvyšovat poté, co někteří 

dopravci ,upravovali' svou kapacitu. Na stabilitu na severním Atlantiku byli zákazníci zvyklí 

už léta a sazby nikdy nepodléhaly extrémní volatilitě, kterou vidíme na trase z Asie do 

Evropy, ale to všechno se změnilo a nelze předpokldat, že by se sazby vracely dolů. 

Znamená to, že některé vývozy s nižší marží do USA už nebudou životaschopné, o čemž 

svědčí průzkum mezi několika britskými dlouholetými zákazníky. Je to další hřebík do rakve 

pro britské vývozce. 

Obrovský nárůst sazeb za nákladní dopravu zaznamenávají také sekundární obchody. 

Podle nového cenového hodnocení společnosti S&P Global Platts spotové sazby od Asie po 

Jižní Ameriku prudce rostou. Například její nová složka ze severní Asie k východnímu 

pobřeží Jižní Ameriky byla tento týden vyhodnocena na 11 200 USD za 40 stop, což je 

téměř o 560% více než 1700 USD v květnu 2020. 



Mezitím, na přehřátých linkách z Asie na západní pobřeží USA, Freightos označil ceny za 

„stabilní“, přičemž FBX01 se ustálil na 18 425 USD za 40´ – což je stále o 452% více než 

před rokem. Podobně i z Asie na východní pobřeží se složka FBX03 prakticky nezměnila, 

činila 20 057 USD za 40´. Paušální sazby však mohou být způsobeny tím, že dopravci již 

nemají co prodávat, protože všechny jejich plavby jsou plně obsazeny na týdny dopředu a 

jakákoli volná kapacita je zachycena v řadě více než 40 lodí čekajících na vyložení nákladu 

v zálivu San Pedro. 

--  
 

 

Akcie společnosti Deutsche Post AG budou s účinností od 20. září 2021 zahrnuty do 

evropského indexu blue-chip share Stoxx Europe 50. To znamená, že skupina Deutsche 

Post DHL je v současné době jediným poskytovatelem logistických služeb v předním 

evropském indexu smíšených měn. To je další signál, že si logistické společnosti v současné 

době vedou na kapitálovém trhu dobře.  

Dne 1. září 2021 činila hodnota akcie Deutsche Post na primární burze Xetra 58,97 

EUR. Tržní kapitalizace, tj. celková hodnota akcií skupiny v oběhu, je v současné době 73,3 

miliardy eur. Papír se v srpnu sotva pohnul, ale 23. srpna dosáhl svého historického 

maxima 60,05 EUR. Vzestupný trend je od června pomalý, ale po silném růstu na jaře. 

Aktuální hodnota je zhruba o 40 procent vyšší než před šesti měsíci (1. března). Ve 

srovnání se začátkem roku je rozdíl zhruba o 45 procent výš a ve srovnání se začátkem 

září 2020 získal na hodnotě zhruba 55 procent. Podle finančního portálu „boerse.de“ mají 

akcie Deutsche Post od poloviny června 2020 dlouhodobý vzestupný trend. Od té doby a v 

pětiletém srovnání na začátku září 2016 se hodnota zhruba zdvojnásobila. Podíl tak 

výrazně těžil z kovidové krize a především z rozmachu elektronického obchodování.  

P.S. No ... zkrátka dobrej oddíl! 

 

 

DSV 

Akcie dánské logistické skupiny DSV se vyvíjely ještě pozitivněji než podíl Post. Akcie byly 

kótovány na kodaňské burze cenných papírů 1. září na 1 606,5 dánské koruny (DKK). Tržní 

kapitalizace je v současné době 385,56 miliardy DKK. Cena akcií se od března zvýšila 

zhruba o 41 procent, od ledna o 51 procent a od září 2020 o téměř 70 procent. I zde došlo 

od jara k jasnému nárůstu - a podle všeho jde v tuto chvíli stále nahoru. Podíl DSV má 

zhruba od začátku května 2020 dlouhodobý vzestupný trend. Za posledních pět let se sazba 

zvýšila pětkrát. Za toto období nebyl ve zde uvažovaných společnostech žádný podíl, který 

by vzrostl i vzdáleně tak silně. 

Kuehne + Nagel 

Když se ohlédneme zpět na začátek září 2016, akcie logistických společností Kuehne + 

Nagel (KN) a Expeditors, jejichž ceny jsou aktuálně o 139,5 procenta vyšší než v té době, 

následují téměř na stejné úrovni jako DSV. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku 

se ale akcie švýcarské skupiny vyvinula ze všech nejpozitivněji. Podíl KN byl kótován na 

335,20 švýcarských franků (CHF) 1. září 2021, což je 92 procent nad hodnotou předchozího 

roku. Podle webu „boerse.de“ má akcie od poloviny června 2020 dlouhodobý vzestupný 

trend. Cena od začátku letošního roku stoupla o 65 procent a od začátku března zhruba o 

51 procent. Tyto dvě míry růstu jsou zde také ve srovnání nejvyšší. Následují akcie DSV a 



Deutsche Post. Tržní hodnota KN, tj. tržní kapitalizace, je v současné době 40,96 miliardy 

CHF. 

--  
 

 

EU za posledních 30 let schválila řadu předpisů na ochranu životního prostředí před 

negativními účinky lodní dopravy. Mnoho z nich překračuje minimální mezinárodní 

standardy. S ohledem na změnu klimatu a očekávaný nárůst dopravy to však podle zprávy 

Evropské agentury pro námořní bezpečnost (EMSA) a Evropské agentury pro životní 

prostředí (EUA) na ochranu citlivých mořských a pobřežních oblastí a zdraví Evropanů 

nestačí. Je prvním, kdo popisuje dopad námořní dopravy v Evropě na životní 

prostředí. Studie zkoumala emise skleníkových plynů, znečištění ovzduší, úniky ropy, 

vypouštění odpadních vod, plastů, hluk pod vodou a zanášení endemických druhů zvířat a 

rostlin do jiných vodních ploch. „Přestože je evropská námořní doprava zásadní pro naši 

ekonomickou prosperitu, tato zpráva ukazuje, že toto odvětví spolu s celým mezinárodním 

odvětvím námořní dopravy musí naléhavě vyvinout další úsilí ke snížení své ekologické 

stopy,“ řekl Hans Bruyninckx, výkonný ředitel EHP. 

Kontejnerové lodě jsou odpovědné za jednu třetinu CO2 emisí - podle zprávy byly lodě 

zodpovědné za 13,5 % všech emisí skleníkových plynů způsobených provozem v EU v roce 

2018. Silniční provoz byl největším znečišťovatelem se 71 %, letecký provoz představoval 

14,4 % emisí. Lodě kotvící v přístavech Evropského hospodářského prostoru vypustily v 

roce 2018 přibližně 140 milionů tun nejdůležitějšího skleníkového plynu CO2. To odpovídá 

přibližně 18 % veškeré emise CO2 způsobené námořní dopravou po celém světě v tomto 

roce. Třetina částky pochází z kontejnerových lodí. Námořní doprava také poskytuje 24 % 

všech oxidů dusíku (NOx) a oxidů síry (SOx) a 9 % emisí jemného prachu způsobeného 

ekonomikou EU. A to navzdory skutečnosti, že flotila EU s přibližně 18 000 loděmi je podle 

zprávy moderní a do značné míry odpovídá nejnovějším normám energetické účinnosti. 

--  
 

 

Dopravní společnosti v Německu používají k nákupu moderních naftových nákladních 

vozidel především směnné bonusy. Vyplývá to z odpovědi federální vlády na malou žádost 

poslaneckého klubu Zelených. Podle toho byla k 1. červenci 2021 k dispozici průběžná 

zpráva o výměně starého za nový pro 4 940 vozidel. Bylo sešrotováno 895 stávajících 

vozidel Euro tříd 0 až IV a 4045 nákladních vozidel Euro třídy V / EEV. 

Velká většina společností koupila nákladní vozy s naftovým motorem emisní třídy Euro VI 

(4748 nákladních vozidel) a jen několik nákladních vozidel s pohonem na plyn 

(192). Elektrická a vodíková vozidla nebyla vůbec žádaná. Vyžádané prostředky ve výši 

takřka 62,2 milionu eur byly rozděleny mezi 59,6 milionu eur u naftových nákladních 

vozidel a 2,6 milionu eur u nákladních vozidel na plyn. Kromě toho bylo v posledních 

čtyřech letech použito financování ve výši 29,7 milionu EUR na nákup 2 853 nákladních 

vozidel na plyn a 13 elektrických nákladních vozidel. Tyto prostředky jsou určeny k podpoře 

přechodu na energeticky účinná vozidla. 

--  
 

 

 

Po 18 hodinách rozhovorů minulý čtvrtek, vedení HMM a odbory zastupující námořníky a 

zaměstnance kanceláří korejského vlajkového dopravce dosáhly dohody o platech. Platy 



se zvýší o 7,9 % a zaměstnancům budou poskytnuty příplatky až do výše 650 % měsíčních 

platů. Zaměstnanci HMM byli letos nespokojeni s nárůstem o pouhá 2% poté, co společnost 

dosáhla rekordního zisku v důsledku narušení dodavatelského řetězce v souvislosti s Covid-

19. A platy byly zmrazeny v letech 2011 až 2019, tedy v letech, kdy byla linka často v 

červených číslech. 

Zaměstnanci si letos přáli navýšení o 25%, ale největší akcionář HMM, věřitel státní politiky 

Korea Development Bank, se prý zdráhal souhlasit poté, co vyměnil dluh za vlastní kapitál. 

Diskuse mezi vedením a odbory začaly 18. června a několikrát skončily, navzdory mediaci 

ze strany Ústředního výboru pro pracovní vztahy vlády. Dne 22. srpna odborový svaz 

námořníků odhlasoval stávku a 317 členů předalo odborovému svazu rezignační dopisy, 

které signalizovaly záměr připojit se ke švýcarsko-italskému liniovému gigantu MSC, který 

nabídl 2,5násobek HMM platu. 

Pak, v pondělí, zaměstnanci kanceláře HMM rovněž hlasovali pro stávku. 

Ve snaze vyhnout se tomu, co by podle firmy mohla být ztráta 580 milionů dolarů, HMM 

prosazovala další jednání, a zatímco rezignace a stávka byly odloženy, někteří námořníci 

uspořádali protestní hlídku na dvou lodích, Hyundai Brave a HMM Rotterdam ve středu 

večer v Busanu. 

Odborový svaz námořníků HMM uvedl, že kompromis je sice pod jeho očekáváním, ale s 

ohledem na nepříznivý hospodářský dopad se dohodl, že nebude stávkovat. Předseda 

odborů Jang Jong-Geum zaznamenal téměř desetileté zmrazení mezd a řekl: „Vzhledem k 

inflaci v oněch letech není přírůstek velký rozdíl. Požádali jsme o 25% zvýšení, ale 

vzhledem k tomu, čím jsme prošli [od roku 2011 do roku 2019], by se na toto číslo mělo 

pohlížet spíše jako na normalizaci platů než jako na skutečné zvýšení.” 

  

P.S. A kdo z vás to má? 

--  
 

 

MSC oznámila spuštění nové multimodální služby spojující Turecko s německým městem 

Ludwigshafen přes italský Terst, která bude zahájena 10. září. Švýcarský dopravce uvedl, 

že zavádí následující intermodální dopravu s cílem zvýšit kapacitu železnice a zkrátit dobu 

tranzitu mezi Tureckem a Německem. 

Z tureckých přístavů Istanbul, Tekirdag, Gemliku, Derince na Adriakia námořní lince, a 

Mersin, Izmir na námořní lince D, kontejnery dorazí do Terstu v Itálii, odkud bude linka 

pokračovat vlakem s konečnou destinací v německé průmyslové zóně Ludwigshafen, v 

odhadovaném čase 12 dní. 

Týdenní linka bude z Terstu odjíždět každý čtvrtek, do Ludwigshafenu dorazí každou 

sobotu. Business Development and Project Specialist u MSC Turkey, Cem Kurtuldu 

poznamenal, že dostupnost prostoru na stávajících železničních službách je omezená ve 

srovnání se stávajícími a potenciálními objemy, které se přesouvají zejména z Turecka do 

Německa, a dodal, Tato služba zlepší spolehlivost pro naše zákazníky a díky intermodálním 

investicím společnosti MSC v rámci Německa můžeme zajistit rychlou a bezpečnou službu 

ode dveří ke dveřím mezi oběma destinacemi".  

Služba je navržena tak, aby zákazníkům, kteří přepravují autodíly, chemikálie, textilie, 

obaly, potraviny, léčiva a mnoho dalších komodit, nabídla s MSC urychlený tranzitní čas 

mezi Tureckem a Německem. 

--  
 

 

EVG oznámilo důsledky pro možnou dohodu mezi GDL a Deutsche Bahn. „Poté, co bude 

uzavřeno kolektivní vyjednávání GDL, prozkoumá EVG své budoucí kroky na základě 

zvláštního práva na ukončení smlouvy,“ uvedl ve středu předseda EVG Klaus-Dieter 

Hommel pro noviny Funke Media Group. „Faktem je, že stávající tarifní kolo pro všechny 

zaměstnance Deutsche Bahn uzavírá EVG". EVG již v roce 2020 vyjednalo kolektivní 

smlouvu s Deutsche Bahn. 



V úterý skončilo třetí kolo stávek GDL. Sbližování je zatím v nedohlednu. GDL požaduje o 

3,2 procenta vyšší plat za 28 měsíců a prémii za covid ve výši 600 eur. Železnice naposledy 

nabídla trvání 36 měsíců a souhlasila s prémií za covid. Projednává se také zákon o 

kolektivním vyjednávání. Stanoví, že ve společnosti s několika odborovými organizacemi 

se uplatňuje pouze kolektivní smlouva větších zástupců zaměstnanců. Ve většině z 

přibližně 300 železničních společností je to z pohledu skupiny železniční a dopravní unie 

EVG, která konkuruje GDL. 

Hommel požádal GDL, aby jmenovala své členy. „Je načase, aby svaz GDL zveřejnil údaje 

o svých členech. To je jediný způsob, jak může prokázat právo na budoucí zastoupení 

zaměstnanců". EVG má podle vlastních informací 180 000 členů a Deutsche Bahn má 

stupeň organizovanosti mezi 50 a 70 procenty. 

--  
 

 

Spolková vláda musí na vrácení německé státní podpory společnosti Lufthansa ještě chvíli 

počkat. Přestože si generální ředitel Carsten Spohr v červenci stanovil cíl splatit miliardovou 

podporu před volbami do Spolkového sněmu, nyní připustil, že je to nereálné. "Musíte to 

odepsat," řekl nedávno šéf největší německé letecké skupiny v Mezinárodním klubu 

frankfurtských obchodních novinářů (ICFW). Nyní je otázkou, zda tento krok letos uspěje. 

Podle Spohra však skupina naopak potřebuje navýšení kapitálu, aby splatila tiché 

společenství Fondu hospodářské stabilizace. Nechtěl se však vyjadřovat k jejich rozsahu a 

načasování. Finanční ředitel Remco Steenbergen nedávno hovořil o částce pod 3 až 4 

miliardy EUR. 

Teprve ve druhém čtvrtletí čerpala společnost Lufthansa z druhého tichého společenství 

spolkové vlády dalších 1,5 miliardy EUR. Celkem tak využila státní podporu ve výši 4 miliard 

EUR. Peníze pocházejí z Německa i sousedních zemí Belgie, Rakouska a Švýcarska. 

Splacení veškeré státní podpory je rovněž nezbytným předpokladem pro další fúze a 

akvizice evropských leteckých společností. Dokud jsou společnosti v tomto odvětví 

podporovány státem, je jim zakázáno fúzovat. Před krizí bylo jasné, že dojde k další 

konsolidaci, řekl Spohr. Krize v tomto procesu prakticky stiskla tlačítko pauzy. "Ve chvíli, 

kdy se tyto vládní stabilizace splatí, se toto tlačítko pauzy přepne zpět do hry," řekl 

manažer, "protože v Evropě máme příliš mnoho leteckých společností." 

Kvůli pandemii korony a souvisejícím mezinárodním cestovním omezením letecké 

společnosti po celém světě nedávno ztratily většinu svého podnikání. Mnozí unikli bankrotu 

jen díky miliardám státní podpory. Spohr očekává, že se průmysl vrátí ke své bývalé slávě 

až v polovině desetiletí. Zda to bude v roce 2024 nebo 2025, však nedokázal říci. 

P.S. A co ČSA a naše volby? 

--  
 

 

Spotové ceny LNG bunkrů v Rotterdamu podle údajů ship & bunker předběhly náklady na 

topný olej s nízkým obsahem síry (LSFO). Výrazný nárůst cen LNG v posledních několika 

měsících, který někteří analytici považují za dočasný, by mohl být pro námořní dopravce, 

kteří již provozují nebo si objednali plavidla na LNG, nepříjemný. Informace o lodním palivu 

včera zaznamenala rotterdamský topný olej s velmi nízkým obsahem síry (VLSFO) na 518 

dolarech za tunu ve srovnání s spotovým ekvivalentem LNG na 846 dolarech za tunu. LNG 

má ale nižší výhřevnost než topný olej, a proto ceny nejsou založeny na hmotnosti, ale na 



množství plynu potřebného k dodání stejného množství energie a poté převedeny pro 

srovnání s cenami ropy. Cena zemního plynu v posledních týdnech prudce vzrostla kvůli 

napjatým dodávkám v Asii, přičemž ceny bunkrů LNG pro Rotterdam se v březnu obrátily 

ze slevy 130 dolarů na VLSFO na současnou prémii 328 dolarů za tunu. 

Bez ohledu na to, že správci nákupu lodních zásob jsou pravděpodobně vystaveni 

prudkému nárůstu cen LNG v důsledku svých forwardových smluv, volatilita cen plynu je 

pro odvětví lodní dopravy znepokojivá. Mezitím v Asii zpráva agentury Reuters o víkendu 

uvedla, že ceny LNG "jsou v současné době nejvyšší od ledna a také nejvyšší v tomto 

období roku, nejméně od roku 2010". Tisková agentura dodala: "Očekává se, že během 

zimy na severní polokouli budou ceny dále stoupat, jelikož poptávka po LNG pro vytápění 

obvykle vzroste." 

Dodavatel LNG Titan LNG se sídlem v Amsterdamu je však optimistický a říká, že ceny 

klesnou, a že námořní dopravci, kteří se rozhodnou pro palivo pro své nové lodě, by neměli 

být příliš znepokojeni. "Je důležité si uvědomit, že ačkoli jsou ceny v současné době velmi 

vysoko, neovlivní to obchodní případ pro plavidla poháněná LNG, protože se očekává, že 

ceny v budoucnu klesnou," řekl společnosti Ship &BunkerFlip Dankelman, risk manager 

společnosti Titan LNG . 

V červenci se EU rozhodla zahrnout lodní dopravu do svých právních předpisů o 

stanovování cen uhlíku v systému obchodování s emisemi (ETS), které by nakonec mohly 

k nákladům na těžký topný olej (HFO) přidat až 200 dolarů za tunu. Mezinárodní námořní 

komora (ICS) proto nedávno předložila spolu s intercargo návrh globálního cenového 

mechanismu, který podle ní nebude narušovat trh tak, jak ho mohou narušovat návrhy EU. 

Návrh ICS se počítá s tím, že daň z uhlíku, jejíž výše nebyla specifikována, bude připojena 

k emisím a evidována Mezinárodní námořní organizací (IMO). Není jasné, zda by to 

zahrnovalo emise metanu, významné emise skleníkových plynů z LNG. Mezinárodní 

panel pro změnu klimatu ve své šesté hodnotící zprávě, která byla zveřejněna minulý 

měsíc, varoval vlády, že rozsáhlé emise metanu představují vážnou hrozbu pro světové 

snahy o zmírnění dopadů změny klimatu. 

LNG jako možnost pro námořní dopravce nabral na síle, přičemž plyn je v mnoha kruzích 

považován za "přechodné palivo" směrem k dekarbonizaci lodní dopravy. Pokud však 

vysoké ceny plynu přetrvají, mohou se dopravci rozhodnout přejít na VLSFO, jelikož může 

většina moderních plavidel použít k pohonu dvě paliva. Podle nejnovějších údajů je ve 

výstavbě asi 50 kontejnerových lodí, které budou poháněny LNG, z toho 34 objednaných 

v letošním roce. V červnu, poté, co společnost Hapag-Lloyd potvrdila svou možnost dalších 

šesti 23 500 teu ULCV poháněných LNG (celkem 12, které mají být dodány v roce 2024), 

generální ředitel Rolf Habben Jansen řekl, že výběr LNG "dává smysl". Linka považovala 

fosilní LNG "za přechodné palivo směrem k biomethanu nebo syntetickému LNG, které by 

tyto lodě byly připraveny použít", řekl. "V tuto chvíli nevidíme žádnou příliš dobrou 

alternativu a rozhodně je to krok vpřed ve srovnání s tím, co máme dnes." 

Pod vedením CMA CGM, první hlavní linky, která se rozhodla pro plavidla poháněná LNG, 

se většina špičkových dopravců seřadila za plynem jako přechodným palivem, s výjimkou 

společnosti Maersk, která nedávno objednala osm lodí poháněných metanolem 16 000 

teu. 

--  
 

 

Čínská skupina COSCO by mohla předstihnout francouzského dopravce CMA CGM na pozici 

třetího největšího kontejnerového dopravce, pokud tato společnost nezíská více lodí. 

COSCO má nyní podle společnosti Alphaliner 2,97 milionu TEU celkové provozní kapacity 

oproti 3,01 milionu TEU společnosti CMA CGM, nicméně flotila vlastněná COSCO činí 1,55 



milionu TEU oproti 1,23 milionu TEU v případě CMA CGM. Zbytek kapacit pochází z 

pronajatých plavidel. 

Proto kromě nadcházející změny na prvním místě v liniové dopravě, kdy MSC po téměř 

dvou desetiletích sesadilo Maersk z trůnu, se možná dočkáme i přeskupení v nižších 

žebříčcích. Dne 2. září dceřiná společnost COSCO = OOCL uzavřela kontrakt na deset lodí 

o 16 000 TEU v přidružených loděnicích Dalian COSCO KHI Ship Engineering a Nantong 

COSCO KHI Ship Engineering za 158 milionů USD. 

Mateřská společnost společnosti OOCL, společnost Orient Overseas International Ltd. na 

hongkongské burze uvedla, že objednávky jsou v souladu se 14. pětiletým plánem skupiny, 

což by mimo jiné zvýšilo její kapacitu flotily a upevnilo její postavení na trhu. Včetně tuctu 

23 000TEU lodí, které OOCL objednala v roce 2020, šesti 14 000TEU a čtyř 16 000TEU lodí, 

které společnost COSCO Shipping Lines dne 15. července najala od přidružené společnosti 

COSCO Shipping Heavy Industry (Yangzhou), činí nyní kniha objednávek skupiny COSCO 

585 272TEU, zatímco kniha objednávek společnosti CMA CGM činí celkem 525 452TEU. 

Za předpokladu, že CMA CGM neobjedná nebo nezíská více lodí, lodě vlastněné COSCO 

vzrostou do roku 2024 na 2,14 milionu TEU, zatímco flotila vlastněná CMA CGM vzroste na 

1,76 milionu TEU. Včetně pronajatých lodí, celková provozní kapacita COSCO by v roce 

2024 mohla dosáhnout 3,56 milionu TEU, což by přesáhlo CMA CGM, která by měla mít 

kapacitu 3,54 milionu TEU. 

Zdroj: Alphaliner 

--  
 

 

Jen dva roky poté, co DSV slíbila, že změní svůj registrovaný název na DSV Panalpina, se 

rozhodla zbavit názvu své švýcarské akvizice. Na mimořádné valné hromadě dnes ráno 

společnost potvrdila rozhodnutí přejmenovat se na DSV. Uvedla, že nákupem domu Agility 

s globální integrovanou logistikou „DSV prošla v roce 2019 nejvýznamnější změnou 

obchodní činnosti od akvizice společnosti Panalpina. S touto změnou je správné načasování 

změnit název mateřského subjektu zpět na DSV A/S a zajistit konzistenci značky na všech 

trzích a operacích“. 

Tato zpráva bezpochyby vyděsí mnoho bývalých zaměstnanců Panalpiny, kteří zůstali věrní 

švýcarské společnosti. Odstranění nápisu Panalpina z basilejského ústředí v loňském roce 

vyvolalo v sociálních médiích vlnu smutku a mnozí tvrdili, že jim to „zlomí srdce“. 

Bezpochyby jen jako úlitbu bývalému personálu Panalpiny, DSV uvedla, že z DSV Panalpina 

A/S učiní svůj „druhotný název“. 

Na zasedání byl rovněž schválen Tarek Sultan Al-Essa, místopředseda představenstva 

Agility, jako člen představenstva v souladu s akviziční smlouvou. 

Ve správní radě nejsou žádní bývalí vedoucí pracovníci společnosti Panalpina, ačkoli 

vedoucí právního oddělení Christoph Hess byl na rok po akvizici jmenován 

„pozorovatelem“. nicméně Hlavní akcionář společnosti Panalpina, Nadace Ernsta Göhnera, 

která převzala 11% základního kapitálu DSV, získala jedno místo v představenstvu. 

Jeden pozorovatel poznamenal: „Lhůta, po kterou nadace mohla prodat, už vypršela, a to 

by mohlo vysvětlovat, proč byla Panalpina z názvu vypuštěna. 

  
 

 

Významní logističtí hráči se odvracejí od vysoce přetíženého transpacifického trhu, aby 

zpeněžili stejně bohatý, ale méně přetížený obchod mezi Asií a Evropou. 

Společnost Alphaliner dnes uvedla, že evuduje dva nové dopravce na trase, kteří si 

pronajali malé kontejnerové lodě pro přepravu vlastního nákladu a využití lukrativního 

spotového trhu. Italská logistická společnost Rif Line si přibližně na rok pronajala dvě 1 

100 až 1 200 teu lodi, aby pluly mezi Asií a přístavem Civitavecchia nedaleko svého sídla 

v Římě. 1 118 teu Iberian Express je pronajatý na 11-13 měsíců za 35 000 dolarů denně. 



2008-budovaný feedermax byl naložen v Taicangu a Šanghaji a podle vesselsvalue.com, 

má být v Suezu zítra v 15 hodin. Speditér nabízí druhou plavbu z Číny tento týden, na 

1200 teu Cape Flores, najatá pro 12-měsíční charter na 39.000 dolarů denně. Rif Line má 

v úmyslu nabídnout dvě plavby měsíčně z Asie do italského přístavu. 

Konzultant římá: „Nový příchozí platí za tyto malé lodě velmi vysokou cenu, ale aktuální 

spotové sazby mezi Šanghají a Janovem dosahují podle Šanghajského indexu přepravy 

zboží téměř 14 600 dolarů za 40 stop. To znamená, že cesta na západ by mohla přinést 

příjem 7,3 milionu dolarů, pokud se přepraví 500 feu přímého nákladu.” Charterový 

pronájem na zpáteční cestu by spolkl přibližně polovinu těchto příjmů a po přístavních a 

bunkrových nákladech, mýtném a poplatky za zprostředkování od Suezského průplavu, 

speditér by mohl mít potíže s dosažením zisku. Investuje však do větší jistoty 

dodavatelského řetězce, kterou její zákazníci považovují za neocenitelnou. 

Druhým „nováčkem“ na trase identifikovaným společností Alphaliner je společnost 

EShipping Gateways, což je společný podnik společností OOCL Logistics a JD Logistics 

(součást e-commerce prodejce JD.com), který již nabídl několik plaveb z Asie do severní 

Evropy. První EShipping lodí na trase Asia-North Europe byla (3,674 teu) Lyme Bay, která 

dorazila do Hamburku z Číny již 23. června. Lodní agentura PWL Group se sídlem v 

Hamburku zastupovala EShipping při obsluze plavidla. PWL byla také agentem pro naplutí 

2 702 teu Goofy, který opustila Hamburg do Zeebrugge 1. září. Podle PWL plavidlo během 

své návštěvy v terminálu Burchardkai společnosti HHLA v Hamburku vyložilo a naložilo 600 

kontejnerů. Loď však byla ve skutečnosti provozována společností Sea-Lead Shipping se 

sídlem v Singapuru ve spolupráci se společností EShipping a dubajskou společností Volta 

Container Lines. Společnost Sea-Lead byla založena v březnu 2017 jako NVOCC, která 

nakupovala sloty od námořních linek, ale v říjnu téhož roku zahájila provoz vlastního 

plavidla mezi Džiddou a přístavem Súdán. Nyní jsou podle PWL plánovány pravidelné 

plavby z Číny do severní Evropy. 

--  
 

 

Skupina CMA CGM se rozhodla pozastavit další zvýšování spotových sazeb za přepravu u 

všech služeb provozovaných pod jejími značkami, tedy CMA CGM, CNC, Containerships, 

Mercosul, ANL a APL. 

  

Toto opatření je podle oznámení společnosti účinné od 9. září 2021 a potrvá do 1. února 

2022. 

  

Podle francouzského dopravce se od počátku roku 2021 sazby za námořní kontejnerovou 

přepravu v místě nadále zvyšovaly kvůli přetížení přístavů a velké nerovnováze mezi 

poptávkou a efektivní kapacitou námořní kontejnerové dopravy, on však přijal toto 

rozhodnutí, protože „upřednostňuje svůj dlouhodobý vztah se zákazníky“. Dále společnost 

CMA CGM uvedla, že masivně investuje do posílení nabídky služeb, což se projevilo tím, že 

skupina od 31. prosince 2019 zvýšila kapacitu svého provozovaného loďstva o 11 % 

přidáním nových plavidel a nákupem použitých plavidel. 

  

Za posledních 15 měsíců lodní dopravce se sídlem v Marseille rovněž zvýšil svou 

kontejnerovou flotilu o 780 000 TEU. 

  

P.S. Že by se blýskalo na časy a blíží se moment zlomu?? 

--  
 

 

Odborový svaz německých strojvůdců dává společnosti Deutsche Bahn do pondělí (13. 

září), aby předložila nabídku. Poté organizace zahájí přípravy na novou stávku, jak bylo 

vyhlášeno včera odpoledne (9. září). GDL se cítí být povzbuzena k tomuto kroku rozsudky 

pracovního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem a státního pracovního soudu v 

Hesensku. Tím byla průmyslová žaloba prohlášena za přípustnou, přiměřenou a 



zákonnou. Po stávce, která skončila v úterý ráno (7. září), chtěla GDL původně dát 

zaměstnavatelům čas na rozmyšlenou. Vedení odborů však nyní věří, že DB hraje o čas. To 

již nemůže nepřipouští žádnou jinou volbu. 

--  
 

 

Bundesvereinigung Logistik (BVL), normalizační organizace GS1 a poskytovatel IT služeb 

T-Systems stojí za návrhem digitálního dodacího listu. Od 23. srpna do 17. září byl 

testován v praktickém použití u více než 20 společností. 

Přibližně 160 uživatelů dosud vytvořilo přibližně 90 složek dodacích listů v průmyslu a 60 

v maloobchodě. Podle účastníků se tím ušetřilo více než 100 papírových dodacích 

listů. Christian Grotemeier, generální ředitel BVL, hovoří o „důležité součásti digitalizačních 

procesů end-to-end v dopravní logistice“. 

V nadcházejícím roce má být projekt integrován do reálných operací v mnoha 

společnostech. 6. října se uskuteční online konference „bezpapírová logistika“, na které 

odborníci z oblasti obchodní a automobilové logistiky, práva IT a dopravního práva 

prodiskutují výsledky pilotního provozu a nastíní východisko z papírové logistiky.  

--  
 

 

Je to pravda: na severu Švédska a na jihu Portugalska bude v budoucnosti pravděpodobně 

méně kamionů s vodíkovým nebo elektrickým pohonem hledat možnost tankování nebo 

nabíjení než v Porúří nebo ve větší pařížské oblasti. A nebude levné stavět nabíjecí stanice 

každých 60 kilometrů, dokonce i v odlehlých oblastech, jak chce Evropská komise. 

Specifikace ujetých kilometrů jsou ale stále užitečné. Protože pro celoplošnou nákladní 

dopravu v Evropě je nejdůležitější to, že se dopravní společnosti budou moci spoléhat na 

to, že nikde nebudou zastavovat kvůli nedostatečnému "tankovacímu" zařízení. A hlavní 

trasy transevropské dopravní sítě (TEN-T), pro které mají specifikace platit, nejsou 

vedlejšími silnicemi s malým provozem. Proto musí existovat "čerpací" stanice alespoň v 

obvyklém dosahu baterií a vodíkových nádrží. Zákonodárci EU mohou stále diskutovat o 

tom, jak velká by tato mezera měla být, ale argument, že země s větším provozem 

elektrických nákladních vozidel také potřebují větší kapacitu nabíjení, je správný. Za tímto 

účelem předložila komise alespoň jeden nápad se specifikacemi KW závislými na vozovém 

parku. 

--  
 

 

 


