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Jako předzvěst velkolepých výsledků liniové plavby za poslední čtvrtletí roku 2021, na pozadí 

80% průměrného nárůstu sazeb a nového rekordu ve čtvrtletních příjmech, společnost Maersk 

opět vylepšila své celoroční výsledky. Na základě předběžných výpočtů dánská přepravní 

společnost v pátek uvedla, že očekává, že ve 4. čtvrtletí vykáže zisk až 1,8 miliardy dolarů, 

což představuje revidovaný celoroční ebit ve výši 19,8 miliardy dolarů. Společnost Maersk 

uvedla, že toho bude dosaženo na základě 80% zvýšení průměrné přepravní sazby ve srovnání 

s Q4 20 a navzdory 4% poklesu objemů. Dříve Maersk uvedl, že zisky za Q1 by měly být v 

souladu s Q4, ale s výrazně vyššími novými kontrakty by čísla za první období mohla být 

mnohem vyšší. Abychom uvedli výsledek za rok 2021 do kontextu, zisky společnosti Maersk 

snadno převýší návratnost získanou z předchozích pěti let dohromady. 

Mezitím, na podporu dopravce a jeho konkurentů v jejich smluvních jednáních s přepravci, 

jsou ceny kontejnerových spotů po krátké pauze během svátečního období opět na cestě 

nahoru. Z Asie do severní Evropy získal XSI společnosti Xeneta v týdnu 2,6% na 15 129 USD 

za 40 stop, zatímco index Freightos Baltic Index (FBX) vzrostl o 1,4% na 14 473 USD a Drewry 

složka WCI North Europe dala 3% na 14 028 USD. Navzdory rekordním ziskům v loňském roce 

linky nadále tlačí výhodu narušení dodavatelského řetězce ke zvýšení krátkodobých a 

smluvních sazeb na trasách, zatímco odesílatelé, kteří trpí, na stránkách sociálních médií 

ventilují svůj hněv při novém zvyšování sazeb a špatné úrovni služeb dopravců. 

Na transpacifickém FBX, který zahrnuje prémiové poplatky, vzrostl o 7,2% v týdnu pro Asii na 

západní pobřeží USA na 14 627 USD za 40 stop, WCI, který nezaznamenává prémiové 

poplatky, vzrostl o 1% na 10 621 USD, zatímco XSI zůstal mnohem nižší, na 8 279 USD, i 

když v týdnu vzrostl o 3,3%. Podle různých zdrojů budou uzavírat dopravci letošní nové roční 

smlouvy a BCO s dostatečným předstihem před tradičním vyjednávacím obdobím, přibližně v 

době konání konference TPM na konci února. Na konci tunelu je však vidět nějaké světlo, 

přinejmenším pro přepravce na transpacifickém, přičemž analytici upozorňují na změkčení 

sazeb po čínském Novém roce. 

 

Díky vzkvétajícím objednávkám během koronavirové pandemie čínský zahraniční obchod loni 

silně rostl. Vývoz lidové republiky se oproti předchozímu roku zvýšil zhruba o 30 procent, jak 

v pátek oznámil pekingský celní úřad. Celkově Čína vyvezla do jiných zemí zboží v hodnotě 

3,36 bilionu amerických dolarů (2,92 bilionu eur). Hodnota veškerého dovozu činila 2,69 

bilionu dolarů, čímž se přebytek čínského zahraničního obchodu dostal na nový rekord 676 

miliard dolarů. Čínský zahraniční obchod rostl i v prosinci opět dvouciferně – i když celkově 

pomaleji než v předchozím měsíci. Vývoz stoupl o 20,9 procenta ve srovnání se stejným 

měsícem loňského roku poté, co růst v listopadu činil stále 22 procent. Vývoz však mírně 

překonal očekávání analytiků. Údaje o dovozu byly naopak horší, než se očekávalo. Čínský 

dovoz se v prosinci zvýšil o 19,5 procenta. V předchozím měsíci byl nárůst ještě 31,7 procenta.  

Čína, kde byl koronavirus poprvé celosvětově detekován v prosinci 2019, uplatňuje strategii 

nulového výskytu Covid. Masovými testy, sledováním kontaktů a nucenými karanténami se 

nejlidnatější zemi od léta loňského roku celkem dařilo dostat virus pod kontrolu, což mělo 

pozitivní vliv na ekonomiku i na zakázky ze zahraničí. Například globální potřeba vybavit 

domácí kanceláře, například nábytkem a elektronickými zařízeními, byla z velké části 

uspokojena z Číny. Pozorovatelé se však obávají, že ekonomické vyhlídky v Číně by se mohly 

výrazně zhoršit, zejména s rozšířením Omikronu, protože vládní strategie zadržování by mohla 



dosáhnout svých limitů kvůli snadněji přenosné variantě koronaviru. Minulou neděli byly první 

místní případy omikronu v Číně detekovány v přístavním městě Tianjin, krátce poté 

následovaly další případy v přístavním městě Dalian a ve východočínském Anyangu. Lokální 

ohniska delta varianty se nahromadila již předem, z nichž některá měla vážný dopad na 

ekonomickou aktivitu v postižených městech a regionech. Továrny musely dočasně ukončit 

provoz a byly narušeny dodavatelské řetězce. Přední virologové, včetně Christiana Drostena, 

se kvůli vysoce infekční omikron variantě už týdny obávají Číny. „Vakcína, která tam byla 

použita, je proti této variantě slabá. To je skutečné nebezpečí i pro globální ekonomiku,“ řekl 

šéf virologie na Berlin Charité Christmas v rozhovoru pro „Süddeutsche Zeitung“. A virolog 

Alexander Kekulé v úterý tohoto týdne zdůraznil, že mezinárodní experti v současné době 

nevidí pro Čínu žádné rozumné východisko. Panuje obava, že omikronová vlna se „masivně 

převalí přes Čínu,“ řekl. Se strategií sledování a karantény nelze novou koronovou variantu 

zastavit. Pokud by přísná čínská strategie nulového šíření Covid skutečně selhala, chaos v 

dodavatelském řetězci se pravděpodobně ještě prohloubí ve srovnání s dneškem. Odborníci z 

Bank HSBC již hovoří o „matce všech šoků v dodavatelském řetězci“. Vzhledem k velmi přísné 

reakci čínských úřadů a bezprecedentní rychlosti šíření omikronu pravděpodobně zůstanou 

uzavřené přístavní terminály v Číně v blízké budoucnosti problémem – s odpovídajícími dopady 

na časy námořní přepravy. Konečně, již existující úzká hrdla by se mohla dále zhoršit. 

Od vypuknutí korony také nedošlo ke komplexní reorganizaci dodavatelských řetězců. Místo 

toho některé společnosti zvýšily své skladové prostory a počet svých dodavatelů. Podle 

výzkumníků Ifo není zejména pro střední podniky často snadné diverzifikovat své dodavatelské 

vztahy. Často je pro ně spojeno s poměrně velkým úsilím navazovat a koordinovat obchodní 

vztahy s několika zahraničními dodavateli. Němečtí výrobci v Číně již zřetelně pociťují dopady 

vlny Omicron. Čínský šéf automobilky VW Stephan Wöllenstein se v úterý obával prvního 

omikron epidemie v Číně ve městě Tianjin v sousedství Pekingu a možných dalších blokací. V 

Tianjinu musel závod VW dočasně zastavit výrobu. Zákazy vycházení nebo zastavení výroby 

často přicházejí přes noc, což znamená, že dodavatelské řetězce musí být upraveny. Ale také 

rychle prošly. "Může však nastat celá řada menších problémů," řekl Wöllenstein. Kvůli 

omezením vstupu a nucené třítýdenní karanténě v Číně je také obtížné přivést do země 

zahraniční kvalifikované pracovníky. "Stále je potřeba a žádoucí minimum mezinárodních 

odborníků," řekl Wöllenstein. Je to však obtížné motivovat profesionály, aby odjeli do Číny – 

zvláště pokud mají také děti. "Průmysl trpí." 

Již v letech 2018 a 2019 obchodní válka mezi USA a Čínou upozornila manažery 

dodavatelských řetězců na slabiny v jejich globalizovaných dodavatelských 

řetězcích. Nejpozději s příštím šokem v dodavatelském řetězci by se mohlo stále více zaměřit 

na téma odolnosti dodavatelského řetězce – stejně jako na přístup více regionálně orientované 

výroby.  

 

Dalian je nejnovějším přístavním městem v Číně, které detekuje variantu Omicron, a dopravci 

proto varují před dalším nárůstem zpoždění při odpočítávání do čínského Nového roku. Zatím 

nedošlo k žádnému dopadu na přístavní operace společnosti Dalian, ale ohnisko údajně roste 

v nedalekém Tianjinu, který je pod uzamčením a kde výrobce automobilů Toyota dočasně 

pozastavil výrobu. 

Podle Westbound Global Logistics je přístav Tianjin otevřený, ale "omezení pro řidiče 

kamionů způsobují zpoždění". 

Čínské přístavy jsou silně ovlivněny regionálními omezeními, přičemž varianta Omicron se 

rychle šíří. Situace se liší přístav od přístavu a může vést k tomu, že dopravci v krátké době 

změní rotaci plavidel, aby se vyhnuli těžce zasaženým přístavům. To může být 

pravděpodobnější v příštích dvou nebo třech týdnech, protože jsme nyní vstoupili do přípravy 

na uzavření továren během čínského Nového roku. Dokonce i v Ningbo - minulý týden bylo 

oznámeno, že provoz je "zcela obnoven" - přístav stále trpí "významným zpožděním", přičemž 



mnoho zásilek bylo přesměrováno do Šanghaje. Hapag-Lloyd v pátek uvedl, že vynechává 

Ningbo na dvou svých asijsko-středomořských linkách, a poznamenal: "Vzhledem k situaci 

Covid v čínském Ningbo jsme se rozhodli obnovit šanghajská přistání pro některé z těchto 

plaveb a vynechat přístav Ningbo." Šanghaj je však již nyní vážně přetížena, většina plavidel 

se podle Fibs Logistics zpozdila o jeden týden. 

V jižní Číně, omezení v Shenzhenu měla také dopad. Dochází ke zpoždění při sběru a 

doručování kontejnerů. Port je otevřený, ale pro vstup do portu jsou vyžadovány aktuální 

negativní PCR testy. Někteří komentátoři se domnívají, že Čína uvolní svou politiku nula Covid 

po skončení zimních olympijských her v Pekingu 20. února, ale speditéři varují před 

pokračujícím narušením dodavatelského řetězce do té doby. Proto bude únor ještě pomalejší 

než obvykle. Očekává se, že tato zdržení budou pokračovat až do posledního týdne v měsíci, 

kdy se provoz postupně vrátí k normálu. 

 

Konkurence pro železnice je stále tvrdší. Očekává se, že do roku 2025 se náklady zvýší více 

než u silniční nákladní dopravy. Vyplývá to ze studie provozovatelů železničního nákladního 

koridoru Skandinávie – Středomoří (Scanmed RFC). Experti Hacon, Kombiconsult a SDL 

předpokládají, že náklady v kombinované dopravě pro přepravce vzrostou o 5,7 procenta, 

zatímco v silniční nákladní dopravě trajektovými spoji vzrostou o 4 procenta. Za nepříznivých 

podmínek se vývoj nákladů ještě rozšíří. Odborníci také považují za možné, že náklady na 

silniční nákladní dopravu zůstanou po celou dobu téměř stabilní, zatímco v kombinované 

dopravě vzrostou o téměř 11 procent. Srovnání koncové železniční dopravy s koncovou silniční 

dopravou odhaluje výhodu i pro kamiony: Studie považuje za reálné zvýšení nákladů o 5,8 

procenta u železniční dopravy a o 5,3 procenta u silniční dopravy. V nejhorším případě se 

náklady na použití železnice zvyšují o 9,4 procenta a náklady na kamion o 7,4 procenta. 

Odborníci vidí několik důvodů pro odklon vývoje nákladů mezi železnicí a silnicí. Provozovatelé 

železniční infrastruktury téměř se spolehlivostí přírodního zákona každoročně zvyšují poplatky 

za užívání. Studie proto předpokládá tempo růstu v rozmezí 1,5 až 2 procenta ročně v období 

do roku 2025. U německého úseku studie počítá po celou dobu s rozsáhlou stavbou, která 

zdrží dopravu, způsobí objížďky a tím znatelně zvýší náklady. Rostou také náklady na energie, 

v průměru o 1,25 procenta ročně. Důvodem je rostoucí podíl obnovitelných energií pro výrobu 

elektřiny a téměř monopolní dodavatelská struktura. Kromě toho hraje roli vliv odborů 

železničářů na náklady. Díky vysokému stupni organizace jsou schopni dosáhnout vyšších 

mzdových dohod než u jiných druhů dopravy. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků má 

dopad i na personální náklady. Odborníci proto předpokládají, že i personální náklady by měly 

být zvažovány s ročním tempem růstu o 1,5 až 2 procenta. S nedostatkem řidičů se musí 

potýkat i společnosti provozující silniční přepravu, ale velké společnosti na trhu 

celokamionového zatížení jsou schopny pokrýt poptávku řidiči z východní Evropy. Podle 

odborníků se mzdy zvyšují o procento ročně. 

Studie předpokládá víceméně stabilní vývoj ceny ropy. Odhlédneme-li od daňových aspektů, 

lze očekávat roční nárůst ceny o 0,25 procenta. Zahrnutí daní z CO2 bude mít před rokem 

2025 jen stěží významný dopad. 

Autoři studie prozkoumali deset úseků podél koridoru o délce mezi 910 a 1905 km. Nejlevnější 

cesta kamionem byla stanovena na 100. V osmi případech s hodnotami mezi 40 a 90 se jako 

nejlevnější řešení ukázala průběžná železniční doprava. V dalších dvou případech byla 

kombinovaná doprava levnější nebo stejně levná jako doprava silniční. 

  

  



Bahn nezavádí nákladové výhody 

Autoři studie upozorňují, že i přes nákladovou výhodu se železnici nepodařilo rozšířit svůj 

podíl na trhu. Za těchto okolností považují za ohrožující, že výhoda ve střednědobém 

horizontu zmizí. Závěrem je, že železnice a poskytovatelé intermodální dopravy musí uspět 

ve zkvalitňování dalších kritérií, která jsou rozhodující pro volbu způsobu dopravy, jako je 

spolehlivost, doba přepravy a dostupnost. "Nárůst nákladů musí být snížen na minimum," 

říká analýza rizik. 

Studie je datována do poloviny roku 2020. Scanmed RFC propagoval veřejnou verzi v 

prosinci 2021 prostřednictvím sociální sítě LinkedIn. Obsahuje pouze indexované hodnoty, 

zatímco interně dostupná studie uvádí konkrétní čísla. Tato verze je klasifikována jako 

důvěrná. 

 

Krátce před oslavami čínského nového roku se zjevně nedají očekávat žádné velké výkyvy v 

sazbách za přepravu z Dálného východu. S kapacitami lodí rezervovanými v krátké době se 

trh minulý týden vyvíjel různě. Účastníci trhu hlásí, že tok nového nákladu z továren v Číně 

údajně zeslábl dva týdny před Lunárním novým rokem, dříve než obvykle. Mnoho závodů již 

začalo omezovat výrobu, aby jejich pracovníci měli více času na návrat ke svým rodinám. To 

by mělo vyrovnat cestovní vlny a snížit riziko dalšího šíření omikronové varianty, říká se. 

Tradiční čínský novoroční klid, který obvykle trvá dva týdny, se tak protáhne minimálně na 

dvojnásobek. "V konečném důsledku by propad nákladu mohl být mnohem výraznější než v 

jiných letech," citovala služba pro informace o cenách Platts. Za určitých okolností by to 

dopravcům umožnilo vypořádat se s aktuálním nahromaděním nákladu a od poloviny února 

nabídnout opět více volné kapacity. Na freight futures trhu pro kontejnerové sazby, který byl 

dosud velmi dobře čitelný, převládá očekávání, že ceny budou postupně klesat. Sazby za 

spotovou přepravu jsou na trase Dálný východ – Evropa pro únor uváděny ve výši 13 850 

USD/FEU, v březnu se úroveň blíží 12 500 USD/FEU. Podle Freightos Baltic Index je tržní 

úroveň aktuálně 14 432 USD/FEU. 

Poprvé po mnoha týdnech šanghajský index SCFI, který sleduje spotové sazby na 13 trasách 

z Číny, v pátek nepatrně klesl. S více než 5 094 dolary/TEU je stále téměř na svém historickém 

maximu. Podle indexu Xeneta Shipping Index krátkodobé sazby s platností do 31 dnů do 

poloviny minulého týdne poněkud rostly. Ve středu byla referenční sazba pro hlavní trasu z 

Dálného východu na západní pobřeží USA 8 491 USD/FEU, téměř o 5 procent více než v 

předchozím týdnu. Měřeno proti všeobecnému zvýšení cen (GRI) dopravců o 1 000 USD/FEU 

plánovaném na polovinu ledna je růst stále mírný. 

Mezitím společnosti liniové dopravy stále horečně hledají plavidla k pronájmu nebo nákupu, 

což naznačuje, že očekávají, že trh bude ve střednědobém horizontu velmi stabilní. Jak 

charterové sazby, tak ceny lodí se od přelomu roku výrazně zvýšily. Charter index 

hamburských lodních makléřů ("New Contex") minulý týden stoupl o 96 na 2 769 bodů. Za 

relativně malou loď s kapacitou kontejneru 1 800 TEU údajně tchajwanská Yang Ming Line 

zaplatila výrazně zvýšenou denní sazbu 80 000 dolarů za krátký úkol v Asii.  

 

Počet kamionů využívajících Brennerskou dálnici k přejezdu Alp se mezi lety 1994 a 2019 

zvýšil o 131 procent, tedy o 1,52 milionu vozidel ročně. Podle analýzy dopravních dat, kterou 

pro tyrolskou zemskou vládu připravila kancelář v Seefeldu Planoptimo, dosáhly objížďky přes 

Brennerský průsmyk svého absolutního i relativního maxima v roce 2019. Uvažovalo se o 

kamionu přejíždějícím Alpy přes čtyři průsmyky v Rakousku a čtyři průsmyky ve Švýcarsku. V 

roce 2019 by pro 32 procent (přes 857 000 kamionů) brennerských jízd existovala alternativa, 

která by byla nejméně o 60 kilometrů kratší = přes švýcarský Gotthard. Mnoho kamionů, které 



využívají Brenner, jezdí proto po dalších více trasách nebo objížďkách, protože je to pro 

dopravní společnost ekonomičtější. Pokud se podíváte pouze na alternativy Brenner nebo 

Gotthard, pak by v roce 2019 s teoretickým přesunem všech objížděk delších než 60 kilometrů 

na nejkratší trasu muselo jet o 28 procent méně kamionů přes Brenner a o 144 procent více 

přes Gotthard. Pokud by došlo k posunu v objížďkách nad 120 kilometrů, bylo by to na 

Brenneru o 18 procent méně a na Gotthardu o 88 procent více. 

Volbu skutečných tras lze podle autorů nejlépe vysvětlit celkovými ekonomickými náklady 

vynaloženými na dopravní podnik. Provoz přes Gotthard od roku 1999 výrazně poklesl poté, 

co švýcarské mýtné (LSVA – poplatek za těžká vozidla související s výkonem) a měření 

dopravy Gotthardským tunelem po vážných nehodách prodražilo trasu a prodloužilo dobu 

jízdy. Jízda přes Rakousko přináší dopravním společnostem nákladovou výhodu už jen kvůli 

levnějšímu palivu s jednou plnou nádrží paliva, které bylo v roce 2009 120 eur, ale do roku 

2019 kleslo. V Rakousku navíc byly nižší náklady na mýtné. Za těchto podmínek se kilometry 

navíc vyplatily. Na základě výsledků studie vidí Ingrid Felipe (Zelení), náměstkyně guvernéra 

Tyrolska, „naléhavou potřebu vytvořit na silnici pravdu o nákladech zrušením privilegia na 

naftu a zvýšením mýtných přirážek na Brennerském koridoru. Problém přejezdu kamionů přes 

Alpy lze však vyřešit pouze na evropské úrovni. Na celé vysoce citlivé trase z Mnichova do 

Verony to vyžaduje pravdu. Brennerský koridor přitahuje větší provoz než všechny švýcarské 

alpské přechody dohromady a je třeba jej odlehčit". 

Poslanecký klub bavorské CSU požaduje jasnými slovy konec blokového řízerní provozu 

kamionů v Tyrolsku – a jinak považuje žalobu na sousední rakouský stát za 

nevyhnutelnou. Podle názoru Bavorska je manipulace s bloky přípustná pouze ve vážných 

nouzových situacích, aby se zabránilo dopravnímu kolapsu. Dosavadní praxe to ale daleko 

přesahuje, vyplývá z návrhu usnesení k digitální zkoušce poslaneckého klubu CSU v pondělí a 

úterý. Je potřeba společná strategie: „Je v zájmu obou stran postupně uvolňovat zákaz nočních 

jízd, aby se ráno snížily počty kamionů,“ argumentuje CSU. Zákaz jízdy v sobotu, o 

prázdninách a často i v zimě vede ke zbytečnému nárůstu provozu na začátku týdne a měl by 

být zrušen alespoň pro kamiony v čistých emisních třídách. Cílem je co nejrychleji kompletně 

demontovat manipulaci s bloky.  

 

„Tisíce“ malých spedičních společností se obávají o své přežití po rozhodnutí společnosti 

Maersk nabídnout jim pouze svůj produkt Maersk Spot. Ztráta převážné většiny kapacit 

Maersku na spedičním trhu vede podle jednoho významného speditéra k tomu, že „4m teu 

hledá nový domov“. Větší speditéři si zajistili dlouhodobé smlouvy s jinými linkami, ale menší 

speditéři je nemohou následovat. Společnými problémy spedičních společností jsou prostor a 

sazby. Nejdůležitější je prostor na lodi. Ostatní linioví rejdaři uvolnily kapacitu velkým hráčům 

za velmi levné ceny a zaručený prostor, s Maerskem lze získat pouze spotové sazby, což 

znamená, že nemůžete plánovat dodávku, a malí hráči nikdy prostor s Maersk nesjednají. 

Spotová sazba má velmi krátkou platnost, může vypršet tentýž den, pokud Maersku dojde 

místo, a na dalším plavidle není platná. Jak lze takovým způsobem pracovat?  Znamená to, že 

se musí knihovat s jinou přepravní linkou s jinou službou a pro případ, že by speditér zásilku 

dostal, musí se podívat na Maersk spot sazby zjistit, zda jsou levnější a přepnout rezervaci na 

ně. Maersk tak používá malé speditéry, jen aby zaplnil svůj prázdný prostor. To nedovoluje 

malým společnostem v tomto oboru přežít. 

Jeden středně velký speditér, který má zajištěnu kapacitu u jiných linek, vysvětlil: „U spotu 

se musíš rozhodnout ihned. Neexistuje stabilita sazeb, a to ani v krátkodobém horizontu. Dá 

se toto prodat klientům? Vůbec ne. Sazba může, ale nemusí fungovat, je velmi transakční. 

Nešel bych za klientem, abych tu službu prodal. Chápu, proč je to pro některé speditéry těžké.” 

Tato situace jistě způsobí rozvrat na trhu, protože pravidla hry se mění a v odvětví námořní 

spedice bude nový přirozený výběr. 
 



Boj proti nedostatku kvalifikovaných pracovníků vyžaduje kreativitu. Stejně jako u 

netradičního projektu, který právě probíhá v Sársku. Čtyři speditéři, vzdělávací instituce a 

regionální dopravní svaz tam spojily své síly, aby získali profesionální řidiče z Kosova. 

Podle německé studie v roce 2019 připadalo na 100 volných míst 56 nezaměstnaných řidičů 

kamionů. V roce 2020 se toto číslo zdvojnásobilo na 109. Jde pouze o dočasný nárůst, který 

lze přičíst poklesu počtu volných pracovních míst způsobeném pandemií, vysvětlují autoři 

studie. Situace se v poslední době opět zhoršila: Podle propočtů Kompetenčního centra pro 

zajištění kvalifikovaných pracovníků při IW bylo v říjnu 2021 téměř 12 000 volných míst pro 

profesionální řidiče. Bez zahraničních řidičů by byla situace ještě dramatičtější, jak ukazuje 

studie, protože více než čtvrtina všech profesionálních řidičů v Německu jsou migranti nebo 

uprchlíci. Téměř 133 000 zaměstnanců nebo 23,6 procenta všech řidičů jsou cizí státní 

příslušníci. Dalších 2 716 nebo 3,1 procenta tvoří uprchlíci. Zdá se tedy, že o profesi je velký 

zájem, i když spíše mezi cizinci než domorodci. 

Týká se to zejména Kosovanů, kteří v roce 2020 podali v Německu třetí nejvíce žádostí (12 

939) o pobytové řízení. Je to dáno i nařízením pro západní Balkán. Ta byla v lednu loňského 

roku rozšířena nástupnickým nařízením. Poskytuje státním příslušníkům zemí západního 

Balkánu – Albánie, Bosny a Hercegoviny, Kosova, Černé Hory, Severní Makedonie a Srbska – 

privilegovaný přístup na německý trh práce. Pro vstup do Německa je nutná závazná nabídka 

zaměstnání a národní vízum. O volné místo se však nemůže ucházet žádný preferovaný 

uchazeč, tedy občan Německa nebo EU hledající zaměstnání. Navíc platové i pracovní 

podmínky nesmí být horší než u srovnatelného zaměstnavatele. 

 

Kybernetické útoky na úřady a veřejné instituce, útoky hackerů na velké poskytovatele 

logistických služeb, vydírání výkupného v odvětví logistiky: minulý rok ukázal, jak jsou 

společnosti a instituce zranitelné se svou IT infrastrukturou. V odvětví logistiky se znovu a 

znovu objevují velkolepé případy. IT bezpečnost proto musí být v roce 2022 na prvním místě, 

protože zločinci se stávají stále bezskrupulóznějšími a profesionálnějšími. Izraelská 

bezpečnostní společnost Cyber-Ark vidí rostoucí a další bezpečnostní hrozby, zejména s 

ohledem na open source, nové technologie, ransomware a dodavatelský řetězec. Dá se 

očekávat, že počet pokusů o útoky na IT infrastrukturu bude nadále narůstat. Podle Cyber-

Ark jsou stále důležitější čtyři způsoby útoku – takzvané vektory. To vyžaduje silnější nebo 

dodatečná bezpečnostní opatření ze strany společností a úřadů. 

Použití open source softwaru (OSS) je jednoznačně v módě. Výhodou je vysoká flexibilita a 

škálovatelnost a také inovativní síla. Mnoho současných trendů týkajících se cloud 

computingu, internetu věcí, autonomního řízení, velkých dat nebo umělé inteligence je 

založeno na open source. „Nespočet otevřených a bezplatných knihoven OSS také znamená 

dramaticky rozšířenou plochu pro útoky,“ říká Cyber-Ark a uvádí příklad: „Útok Codecov v 

dubnu 2021 ukázal, jak jednoduchá změna v jednom řádku kódu může změnit zcela 

neškodnou knihovnu na ty škodlivé – ohrožují každý podnik, který je používá.“ Zranitelnost 

Log4j také pravděpodobně udrží průmysl v nejistotě na dlouhou dobu. Podle Federálního úřadu 

pro informační bezpečnost (BSI) vedla zranitelnost v rozšířeném programovacím prostředí 

Java ke konci loňského roku k mimořádně kritické situaci ohrožení. BSI proto nastavilo své 

stávající varování v oblasti kybernetické bezpečnosti na nejvyšší úroveň (červená). Důvodem 

tohoto hodnocení je velmi široká distribuce dotčeného produktu – Java knihovny Log4j – a s 

tím související dopad na nespočet dalších produktů. 

Narušení open source knihoven je obecně hlavní bezpečnostní hrozbou – a příležitostí pro 

útočníky je mnoho, varuje Cyber-Ark. Hackeři již vytvořili balíčky kódu se sofistikovanými 

změnami názvu, jako je atlas-client versus atlas_client. Ve skutečnosti se jedná o 

trojanizované verze původních balíčků, které implementují funkce backdoor nebo krádeže 

pověření. Integrace knihoven OSS je navíc sázkou na bezpečnost samotného cizího kódu: I 

když je kód veřejně dostupný, nelze zkontrolovat každý řádek, aniž by se znovu ztratila výhoda 



produktivity OSS. Společnosti proto budou muset v budoucnu věnovat těmto scénářům útoků, 

které je obtížné odhalit, více pozornosti – zvláště pokud jsou knihovny v každodenním provozu 

automaticky přiváděny do interních procesů nebo nepřímo zaváděny prostřednictvím 

standardního softwaru a hardwaru. Jak budou tyto automatizované útoky v budoucnu snadněji 

a rychleji proveditelné, budou ještě častější a škodlivější. Stále více společností využívá cloud 

a také virtualizační a kontejnerové technologie. V důsledku toho se zvyšují i bezpečnostní 

rizika. Například mikrovirtualizace nabízí útočníkům možnost izolovat malware ve virtuálních 

systémech a skrýt jej před bezpečnostními kontrolami na hostiteli.  Takové útočné techniky 

ještě nejsou rozšířené. Již se však dostalo na veřejnost, že útočníci hledají způsoby, jak využít 

komponenty, jako je Windows Subsystem for Linux (WSL) – subsystém pro zabezpečení 

přihlašovacích informací a autentizačních procesů – ke kompromitaci koncových 

bodů.  Hlavním problémem je, že ani speciální bezpečnostní nástroje obvykle nerozpoznají 

spuštění ransomwaru v infrastruktuře Linuxu. Útočníci mohou tímto způsobem snadno šifrovat 

data, a to tajně, varuje Cyber-Ark. 

Podle Cyber-Ark vývoj ransomware-as-a-service (RaaS) teprve začal. Rozsah nelegálních 

služeb bude v roce 2022 dále růst a bezpečnostní experti předpokládají, že specializovaní 

hackeři budou těsněji spolupracovat. Většina známých rodin ransomwaru sdílí stejné techniky, 

taktiky a chování, jako je odstranění funkcí šifrování záloh nebo počáteční spuštění. To 

umožňuje současným bezpečnostním nástrojům detekovat a blokovat útoky 

ransomwaru. Rostoucí zavádění takových bezpečnostních nástrojů donutí autory ransomwaru 

hledat nové a inovativní metody, které obcházejí dnešní běžné detekční schopnosti.  

V posledních letech výrazně přibylo zejména phishingových útoků. Útočníci se často 

zaměřovali na strukturu nabídky, tedy na spojení s dodavateli, poskytovateli služeb a dalšími 

obchodními partnery společnosti. Logistický průmysl je propojený. Externí strany mají často 

privilegovaný přístup, někdy nepřímo, k interním IT systémům a tím i k citlivým údajům, jako 

jsou prognózy výroby, informace o zákaznících a výrobcích nebo standardy kvality. Útočníci 

mohou také využít tyto možnosti přístupu k dosažení svých cílů. Podle bezpečnostních expertů 

z Cyber-Ark navíc v poslední době přibylo útoků na digitální dodavatelské řetězce – například 

distribuční kanály pro softwarové komponenty. I když takovým útokům nelze zcela zabránit, 

společnosti by přesto měly přijmout některá klíčová bezpečnostní opatření. Patří mezi ně 

kontroly podpisu kódu, vícefaktorová autentizace (MFA) pro přístup k aplikacím nebo použití 

řešení pro detekci hrozeb.  

 

Obchodní modely v letectví nejsou kompatibilní s CO₂ neutrálním světem. Odvětví však doufá, 

že s pomocí Sustainable Aviation Fuel (SAF) bude moci pokračovat tak, jak je zvyklý klimaticky 

neutrálním způsobem. Ale za tímto předpokladem je třeba položit otazník. Teoreticky by SAF 

mohl pomoci výrazně snížit emise. Pokud má být tato příležitost alespoň ponechána otevřená, 

musí politici okamžitě začít masivně podporovat výrobu SAF. Teprve potom existuje vágní 

možnost sladit letectví s ochranou klimatu. 

SAF se v současné době prodává především ve Velké Británii, Nizozemsku a Kalifornii. Tamní 

vlády to masivně dotují. To je jediný důvod, proč hledá příjemce. 

Politici v této zemi si také musí položit otázku, zda jsou připraveni umožnit letectví přežít na 

klimaticky neutrálním trhu. To je v současnosti nemožné jednoduše proto, že dostupné 

množství SAF je příliš malé. Ročně je toho 150 milionů litrů; samotná divize letecké přepravy 

jediného velkého speditéra (Kuehne + Nagel) by potřebovala 2,8 miliardy litrů, aby přepravy 

svých zákazníků řídila zcela klimaticky neutrálním způsobem. 

 

Jestliže státy EU a Evropský parlament přijmou návrhy komise EU na reformu transevropské 

dopravní sítě (TEN-T), čeká desítky měst mezi Cáchami a Chemnitz, Kiel a Freiburg hodně 

práce. Počet míst v Německu klasifikovaných EU jako „uzel městské dopravy“ se pak zvýší ze 



současných 13 na 77 a všechny tyto obce by do konce roku 2040 měly zřídit alespoň jeden 

terminál multimodální nákladní dopravy. Zatímco dosud byla za evropské dopravní uzly 

považována pouze největší německá města, do budoucna by se sem měla zařadit i města jako 

Kassel, Heidelberg, Hildesheim, Jena, Pforzheim, Recklinghausen, Landshut nebo výše 

zmíněná čtyři města. Komise rovněž předložila konkrétní návrhy na vybavení multimodálních 

terminálů v TEN-T. Patří sem skladovací plochy, jeřáby a další manipulační technika, ploty, 

kamery a digitální nástroje, které umožňují například check-in a check-out, sběr dat pomocí 

senzorů a kamer a výměnu informací s partnery v logistickém řetězci. Kromě toho musí být k 

dispozici zařízení pro doplňování paliva a nabíjení alternativních paliv. Nejpozději do konce 

roku 2050 by všechna překladiště s kolejovým napojením měla zvládnout nákladní vlaky o 

délce 740 metrů bez nutnosti odpojování. Sdružení EU pro kombinovanou dopravu UIRR vítá, 

že Evropská komise chce také zavázat členské státy ke kontrole, zda mají dostatečnou 

kapacitu pro intermodální manipulaci s nákladem. To je zvláště důležité s ohledem na cíl 

zdvojnásobit množství zboží přepravovaného po železnici v EU do roku 2050. V celé EU se pak 

počet „městských dopravních uzlů“ má zvýšit z 83 na 424. Komise chce, aby všechna tato 

města měla do konce roku 2025 plány udržitelné městské mobility (SUMP), které budou také 

řešit efektivnější logistiku nákladní dopravy s nulovými emisemi a dodávky na poslední míli. 

Také mimo městské aglomerace by navrhovaná reforma TEN-T v Německu změnila některé 

plány dopravy. Postižena je především železniční síť. Řada tratí má být zahrnuta do nově 

vytvořené „rozšířené základní sítě“ pro nákladní železniční dopravu (patří sem mimo jiné i trať 

Dresden-státní hranice-Děčín). To znamená, že nejpozději do 31. prosince 2040 tam musí být 

splněny určité požadavky: Tratě musí být plně elektrifikovány, na dvoukolejných železničních 

tratích musí být minimálně polovina tras vyhrazena pro nákladní vlaky a vlaky dlouhé 740 

metrů by tam měly mít možnost jezdit minimálně dvakrát za hodinu v každém směru. Na 

jednokolejných trasách musí být pro nákladní vlaky dlouhé 740 metrů k dispozici jedna vlaková 

cesta v každém směru každé dvě hodiny. Vlaky s nápravovým zatížením 22,5 tuny by měly 

mít povolenou jízdu bez zvláštního povolení, a trasa musí nákladním vlakům umožňovat jízdu 

rychlostí alespoň 100 kilometrů za hodinu. Rozšířit se mají také všechny železniční tratě pro 

přepravu návěsů v kapesních vozech. Do té doby chce Evropská komise, aby tunely a trasy 

měly ložnou míru P400. To by mělo být implementováno v celé síti do konce roku 2050. UIRR 

tento požadavek rovněž vítá. 

Navrhované nařízení obsahuje také harmonogram pro systém řízení a řízení vlaků EU ERTMS: 

do konce roku 2050 by měl být v celé síti instalován rádiový ERTMS, definovaný jako 

ERTMS/ETCS úrovně 2 nebo 3. Hlavní síť pro nákladní dopravu by měla být do konce roku 

2030 vybavena systémem ERTMS alespoň úrovně 1. Od roku 2026 by měl být v celé síti 

instalován pouze rádiový ERTMS pro novostavby nebo modernizaci zabezpečovacího systému. 

Evropská asociace správců železnic a infrastruktury CER požaduje „dodatečné a vhodné“ 

finanční závazky, aby bylo možné dodržet i včasné termíny pro dokončení TEN-T. Europoslanec 

CSU Markus Ferber požaduje, aby Komise místo psaní akčních plánů ukázala způsoby, jak lze 

infrastrukturní projekty schvalovat rychleji. „Tam, kde se musí prozkoumat každé stéblo trávy, 

než se postaví železniční trať, nemůže dojít k žádnému rozšíření železnice,“ říká Ferber. 

 

Vysoce nakažlivá omikronová varianta se rychle šíří po celém světě. Podnikatelé, manažeři 

dodavatelského řetězce a logistici by se teď měli dívat především do Číny. Protože zatímco 

Evropa je víceméně chráněna před omikronovou vlnou, Čína by mohla na zeď narazit se svou 

strategií zero-Covid. V úterý úřady oznámily 127 nových případů infekce. To nezní moc na 

zemi s 1,4 miliardami obyvatel, ale vzhledem k dynamice Omikronu je to znepokojivé. Protože 

od vypuknutí epidemie ve Wuhanu na začátku roku 2020 se v Číně nevyskytl žádný větší počet 

případů. Populace si tedy nevybudovala téměř žádnou přirozenou imunitu. Vlastní vakcíny 

navíc podle odborníků poskytují pouze nedostatečnou ochranu proti omikronu. To představuje 

nebezpečí nejen pro zdraví lidí, ale také pro globální ekonomiku. Zatímco země jako Austrálie 

nebo Nový Zéland, které také dlouho spoléhaly na strategii "ne-Covidu", změnily kurz, v Číně 



se to nedá očekávat, alespoň v krátkodobém horizontu, protože před zimními olympijskými 

hrami v Pekingu chce komunistická strana vší silou zabránit šíření viru. Úřady například právě 

nařídily dezinfikovat veškerou mezinárodní poštu přicházející do země. 

Ale ani po olympijských hrách Čína nemá žádnou rozpoznatelnou strategii změny, což zvyšuje 

nervozitu v ekonomice. Protože velká epidemie v Číně, po níž by následovala rozsáhlá 

karanténa, by měla vážné důsledky pro ekonomiku. To by zhoršilo napjatou situaci na straně 

nabídky. Čína je koneckonců výchozím bodem pro mnoho dodavatelských řetězců. Čipy, 

počítače, ocel, hliník, papír, dřevo, plasty, ale také obaly, kontejnery, přepravní kapacity a 

mnoho dalšího jsou již teď nedostatkovým zbožím. Další zavírání továren nebo přístavů by 

zvýšilo nerovnováhu v dodavatelských řetězcích. Zprávy v médiích od začátku roku poukazují 

na rostoucí dopravní zácpy a zpoždění související s koronou v několika velkých čínských 

přístavech. 

Přesný dopad dalšího šoku v dodavatelském řetězci je obtížné změřit. Podle rychlého 

průzkumu DVZ se většina (57 procent) ze zhruba 130 účastníků ze středečního rána domnívá, 

že se na to v tuto chvíli stejně nelze připravit. Někteří (16 procent) přijímají intenzivní opatření 

a každý pátý chce počkat a uvidí. Málokdo se cítí připraven. Kromě toho by šíření omikronu 

mohlo znovu zasáhnout agregátní poptávku, pokud by občané a podniky drželi své peníze 

pohromadě. Nejistí lidé v Číně, kteří třeba nějakou dobu nebudou moci pracovat, si budou 

kupovat například výrazně méně aut. Země je nejdůležitějším jednotným trhem pro 

Volkswagen, Daimler a BMW. Selhání čínské politiky nulového výskytu Covid je proto v tuto 

chvíli pro mnoho společností pravděpodobně největším rizikem pro rok 2022. Aby bylo možné 

přizpůsobit se výkyvům, je opět klíčová vysoká míra flexibility. Kdo však v blízké budoucnosti 

nebude moci vyrábět, například proto, že již neexistují žádné požadavky nebo předběžné 

produkty, bude mít značné finanční problémy – a to se pak týká i připojených poskytovatelů 

logistických služeb. 

 

V roce 2021 překonal německý trh s logistickými nemovitostmi vysokou úroveň z roku 2020 

– logistický region Rýn/Mohan jako průkopník z hlediska objemu nové výstavby. Německý 

trh s logistickými nemovitostmi v roce 2021 nadále nabíral na rychlosti. Ve druhém roce 

koronavirové pandemie byla vysoká úroveň roku 2020 zvýšena – z 5,3 na dobrých 5,4 

milionu metrů čtverečních nové stavební plochy. K tomuto závěru dospěla logistická realitní 

poradenská společnost Logivest, která vyhodnotila vlastní výzkumná data pro objem nové 

výstavby v roce 2021. 

„Trh s logistickými nemovitostmi prochází revolucí – pandemie a klimatické změny mění trh a 

vytvářejí nové příležitosti,“ řekl Kuno Neumeier, generální ředitel Logivest Group. " Rozmach 

e-cpmmerce je stále důležitým hnacím motorem, ale také začínají mít dopad problémy jako e 

– mobilita". 

Region Rýn/Mohan si jako nejdynamičtější region mezi 24 nejlepšími logistickými regiony 

zajistil první místo v roce 2021 a zaznamenal nejvyšší objem nové výstavby s přibližně 370 

000 m2. Duisburg/Dolní Rýn je těsně pozadu na druhém místě s přibližně 365 000 m2. Mezi 

jednoznačné vítěze patří podle Logivestu zejména region Magdeburg, který se s přibližně 330 

000 metry čtverečními nové výstavby poprvé umístil na třetím místě. Podle poradenské 

společnosti v oblasti logistických nemovitostí se do první desítky v roce 2021 dostaly dva 

projekty v logistickém regionu Magdeburg. V Sülzetalu VGP buduje VGP Park Magdeburg se 

zhruba 160 000 metry čtverečními a oblast pro sebe objevila také společnost Garbe – asi 85 

000 metrů čtverečních se staví v logistickém centru Osterweddingen, rovněž v Sülzetalu. 

Vzhledem k vývoji v posledních letech se Fraunhofer IIS, na jehož logistických regionech se 

průzkumy Logivest zakládají, rozhodl v roce 2021 poprvé zahrnout 24. logistický region s 

regionem Drážďany/Chemnitz. „Hlavním důvodem je prudký nárůst dynamiky nové výstavby 

v posledních letech a s tím související logistická náročnost v jednotlivých mikrolokacích 



severně od Drážďan (včetně Ottendorf-Okrilla) a Zwickau (Meerane). Kromě metropolitní 

oblasti Drážďan, která musí být zásobována a likvidována logisticky, způsobil zejména 

vznikající klastr elektromobility zvýšenou poptávku po logistických prostorech v regionu,“ říká 

Uwe Veres-Homm, koordinátor obchodní jednotky Logistics. , Transport & Mobility ve 

společnosti Fraunhofer IIS. V průzkumech společnosti Logivest o objemu nových budov v roce 

2021 obsadily Drážďany/Chemnitz 23. místo s přibližně 45 000 m2 a předběhly region Koblenz 

s 35 000 m2. 

Trh s logistickými nemovitostmi se stále více potýká s otázkami spotřeby prostoru a 

nedostatku místa a čelí jim inovativními řešeními v oblasti nemovitostí, jako je například 

vícepodlažní výstavba. Nyní je třeba ukázat, jak se tyto nové typy mohou dlouhodobě prosadit 

na trhu a jak se mění zaměření například na témata jako automatizace. Pro rok 2022 jsou 

němečtí experti optimisty, že trh logistických nemovitostí s jeho flexibilita a agilita bude i 

nadále na vysoké úrovni, kterou dokáže udržet. 

 

Společnost ühne + Nagel (KN) pokračuje v digitalizaci námořní přepravy s novým indexem 

přerušení přepravy kontejnerů. „Ukazatel narušení Seaexplorer“ má zviditelnit úzká místa v 

dodavatelských řetězcích. Za tímto účelem jsou shrnuty kumulativní čekací doby lodí v 

přístavech Prince Rupert, Vancouver/Seattle, Oakland, Los Angeles/Long Beach, New York, 

Savannah, Hong Kong, Šanghaj/Ningbo a Rotterdam/Antverpy. Indikátor narušení je 

rozšířením platformy „Seaexplorer“ a má poskytovat náhledy, analýzy a trendy současné 

situace. Ukazatel aktuálně ukazuje čekací dobu a objem 11,6 milionů TEU-dní – trvale vysoká 

úroveň. V těchto devíti konkrétních přístavech by běžná hodnota měla být méně než jeden 

milion TEU čekacích dní. Severoamerické přístavy v současnosti představují asi 80 procent 

poruch. 

Příklad ukazuje, jak se ukazatel určuje: Loď s kapacitou 10 000 TEU čekající 12 dní na vplutí 

do přístavu odpovídá 120 000 TEU-čekacím dnům. Dalších 5 000 TEU lodí čekajících 10 dní na 

vplutí do stejného přístavu se rovná 50 000 TEU-čekacích dnů. Celková čekací doba TEU je 

170 000 čekacích dnů TEU. 

 

 

Lufthansa AG nakonec neuspěla s další žalobou proti státním dotacím pro letiště Hahn v 

Hunsrücku. Evropský soudní dvůr (ESD) zamítl odvolání, které Lufthansa podala proti 



prvoinstančnímu rozsudku Evropského soudního dvora (ESD) v květnu 2019. Tehdy soud 

rozhodl, že Lufthansa se nemůže odvolat proti schválení podpory Komisí, protože nemohla 

prokázat, že byla osobně dotčena. ESD se s tímto názorem ve druhé instanci ztotožnil. Podle 

rozhodnutí ESD společnost Lufthansa nemohla prokázat, že společnost utrpěla v důsledku 

podpory značné odbytové a finanční ztráty – i když byla ve skutečnosti převedena na jejího 

konkurenta Ryanair – nebo že se její podíl na trhu výrazně zmenšil. (Az: C-594/19 P) 

V červenci 2021 ESD zamítl další odvolání Lufthansy proti dotacím pro letiště Hahn z 

podobných důvodů (Az: C-453/19 P). Došlo ke sporu o pomoc, která byla poskytnuta v letech 

1997 až 2009, například prostřednictvím navýšení kapitálu ze strany spolkových zemí 

Hesensko a Porýní-Falc, bývalých vlastníků letiště Hahn. Současné řízení se týkalo podpory z 

let 2009 až 2011, včetně úvěrových záruk a úvěrové linky ve výši 45 milionů eur od spolkové 

země Porýní-Falc. 

V rozsáhlém soudním sporu o pomoc pro Hahn však dosáhla v květnu 2021 určitého úspěchu 

i Lufthansa. Evropský soud tehdy zrušil rozhodnutí komise EU, podle kterého Porýní-Falc smělo 

v letech 2017 až 2021 pokrýt provozní ztráty na letišti až 25,3 milionu eur. Soudci rozhodli, 

že Komise dostatečně neprozkoumala, zda jsou dotace slučitelné s pravidly pro vnitřní trh. 
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EU chce zavést jednotnou definici bezpečných parkovacích míst pro kamiony. Do 10. února 

mohou všechny zúčastněné strany poskytnout Komisi EU své stanovisko k odpovídajícímu 

návrhu nařízení. V plánu je zavedení čtyřstupňového systému od „Bronze“ po 

„Platinum“. Požadavky na komfort jsou u všech standardů stejné. Jde o čisté toalety a sprchy, 

kontejnery na odpadky, dodávku elektřiny a internetu pro řidiče. Také by mělo být možné 

zakoupit občerstvení a nápoje nepřetržitě. Rozdíly mezi standardy jsou v úrovni 

zabezpečení. Pokud chcete financování bezpečných parkovacích míst z EU, musíte prokázat, 

že je splněna jedna ze čtyř norem. 

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


