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Prudký nárůst poptávky po charterových letech v letecké nákladní dopravě v souvislosti s 

koronavirem vede k jakési "dvoudílné" struktuře v oblasti spedice. To zdůraznil generální 

ředitel DB Schenker Jochen Thewes krátce před Vánocemi v rozhovoru s DVZ a vybranými 

dalšími odbornými novináři. Trend charterů hraje do rukou velkých speditérů, protože pouze 

oni mají manipulační kapacity na zemi, aby tyto lety pravidelně zvládli ve větším měřítku. 

Kromě toho musí být tyto lety zaplaceny předem, což vyžaduje odpovídajícím způsobem 

vysoký peněžní tok. Menší speditéři podle Thewese často postrádají odpovídající finanční 

zdroje.  

Samotná logistická dceřiná společnost DB v loňském roce zpracovala dobrých 2 300 charterů. 

To bylo o dalších 200 více než v již tak silném předchozím roce. A v roce 2019 Schenker 

provozoval jen 210 charterových letů. 

V roce 2021 byla nabídka žádaná zejména na straně zákazníků mezi Evropou a asijsko-

pacifickým regionem. Polovina všech charterů byla připsána odpovídajícími trasami. Schenker 

odbavil čtvrtinu letů mezi Evropou a USA, stejně jako mezi Asií a Amerikou. "Brzy jsme učinili 

strategické rozhodnutí rozšířit naši charterovou síť. To se vyplatilo, protože můžeme našim 

zákazníkům poskytnout kapacitu v takovém rozsahu, který mnoho konkurentů nemůže, "řekl 

Thewes. 

Přinejmenším ve větších středně velkých spedičních společnostech však existují hráči, kteří 

také velmi těží z vysoké poptávky po charterech. Jedním z příkladů je Röhlig Logistics. 

Brémská spedice, která je tradičně obzvláště silná v námořní přepravě, v loňském roce výrazně 

rozšířila své aktivity v oblasti letecké nákladní dopravy. Společnost zpracovala 150 charterů a 

v důsledku toho výrazně zvýšila objem aircargo. Výsledek: Objem v roce 2021 byl asi o 50 

procent vyšší než v předchozím roce (86 000 tun), oznámil na konci loňského roku řídící 

partner Philip W. Herwig a finanční ředitel Robert Gutsche. 

Generální ředitel společnosti Schenker Thewes předpokládá, že bitva o nákladový prostor v 

segmentu aircargo zůstane letos horká. Trh se strukturálně změnil. Kapacita belly v dohledné 

budoucnosti nebude opět k dispozici v rozsahu, v jakém byla před pandemií. Chartery letecké 

nákladní dopravy proto zůstávají nutností a je třeba se obávat, že i zde zůstane nedostatek 

kapacit.  

 

Vláda spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko prodlužuje pozastavení zákazu vjezdu nákladních 

vozidel v neděli a o svátcích do konce června 2022.Totéž platí pro výjimku pro používání rádií 

bez hands-free zařízení, oznámilo ve čtvrtek v Kielu místní ministerstvo dopravy. "Na jedné 

straně tak s ohledem na současnou pandemickou situaci zajišťujeme potřebnou logistiku pro 

očkování obyvatelstva proti koroně - a regulací rádií dáváme zejména spedičním firmám, ale 

i hasičským sborům a dalším humanitárním organizacím, jako je THW, delší plánovací 

horizont," zdůraznil ministr dopravy Bernd Buchholz (FDP). 

 

S mottem "Obnova, síla, sounáležitost" Francie stanovila své předsednictví v Radě EU. Od 1. 

ledna do 30. června 2022 bude Radě ministrů předsedat francouzská vláda. Není však jasné, 

jaké priority mají být stanoveny v dopravní politice. Když ministr dopravy Jean-Baptiste 

Djebbari představoval své cíle svým protějškům na prosincovém zasedání Rady, veřejnosti to 



nebylo dovoleno. Dotazy zůstávají ministerstvem nezodpovězeny. Také na zasedání Výboru 

pro dopravu Evropského parlamentu dne 13. ledna se zatím neplánuje žádná prezentace 

priorit. Je však jasné, že diskuse o legislativních návrzích z hlavního balíčku EU na ochranu 

klimatu "Fit for 55" zaberou velkou část energie francouzského předsednictví. Zvláště důležitý 

pro Paříž je plánovaný zákon o CO2-Mechanismus úpravy na hranicích pro dovoz s cílem chránit 

průmysl EU před konkurencí ze zemí s nižšími požadavky na ochranu klimatu. Francie chce 

také pevněji ukotvit své cíle v oblasti ochrany klimatu v evropské obchodní politice, říká Achim 

Wambach, prezident Centra pro evropský ekonomický výzkum (ZEW) v Mannheimu. "Tato 

opatření by měla být kombinována se založením mezinárodního klimatického klubu, aby se 

zabránilo uzavření Evropy pod rouškou klimatické politiky." 

Francouzská vláda se drží zdrženlivě, pokud jde o zavedení evropského systému obchodování 

s emisemi z paliv používaných v silniční dopravě a budovách. "Bude to vyžadovat, aby Francie, 

která je skeptická k tomuto nástroji s jeho účinky na ceny benzínu a nafty, jednala jako 

neutrální prostředník mezi státy v této otázce," říká Wambach. Klade si otázku, zda volba 

francouzského prezidenta dne 10. dubna (možné druhé kolo 24. dubna) ovlivní schopnost 

vlády vytvářet kompromisy v Radě ministrů EU. V každém případě je Paříž během svého 

předsednictví kvůli volbám pod časovým tlakem. To váže spoustu politické energie. Kalendář 

předsednictví je v dubnu a květnu pozoruhodně prázdný. Neformální zasedání ministrů 

dopravy EU je již naplánováno na 21. a 22. února v Le Bourget, přičemž formální zasedání 

Rady se má konat v Lucemburku dne 2. června. 

Na začátku předsednictví Rady dne 1. ledna splnila Evropská komise přání francouzské vlády: 

zaslala členským státům návrh takzvaného aktu v přenesené pravomoci o nařízení EU o 

taxonomii, podle něhož lze projekty v oblasti jaderné energie a zemního plynu za určitých 

podmínek klasifikovat jako udržitelné. To by umožnilo účastníkům finančního trhu 

odpovídajícím způsobem inzerovat investice do plynových elektráren a jaderné energie. Podle 

Greenpeace mohou jaderné elektrárny, které budou schváleny do roku 2045, získat razítko 

udržitelnosti, pokud předloží plány na uložení radioaktivního odpadu. U plynárenských 

projektů by to mělo být možné do roku 2030, pokud budou splněny určité podmínky. Tedy ne 

více než 270 gramů CO2 na kilowatthodinu vyrobené elektřiny. Odborníci z členských států 

mají do 12. ledna na to, aby se k návrhu vyjádřili, a poté má Komise v úmyslu přijmout 

konečné znění aktu v přenesené pravomoci. Členské státy a Evropský parlament nemohou 

jeho znění měnit, ale mohou jej vetovat nejpozději do šesti měsíců. To vyžaduje prostou 

většinu nejméně 353 poslanců EP v EP a kvalifikovanou většinu nejméně 20 států zastupujících 

nejméně 65 procent obyvatel EU v Radě ministrů. Kromě ekologických sdružení kritizoval plány 

Komise také federální ministr hospodářství a ochrany klimatu Robert Habeck (Zelení). 

Pozorovatelé však nevidí dostatečnou většinu proti návrhům v Radě ministrů. 

 

Pro Mantase Bartuskase, který rezignoval kvůli skandálu kolem přepravy hnojiv z Běloruska, 

jmenovalo představenstvo litevské železniční společnosti LTG dočasným šéfem Egidijuse 

Lazauskase. Současný generální ředitel LTG Cargo povede celou společnost, dokud nebude 

"veřejným výběrovým řízením" určen nový, stálý generální ředitel, uvádí informační platforma 

Railfreight.com. 

LTG v současné době čelí dvěma hlavním výzvám, cituje Lazauskase Railfreight.com. "Nejprve 

musíme vyřešit problém tranzitní dopravy hnojiv z Běloruska. Zadruhé, musíme paralelně 

pracovat na naší diverzifikaci." LTG se v současné době zaměřuje na trhy, jako je Ukrajina a 

Polsko, a rozvíjí intermodální nákladní dopravu do západní Evropy. "Jako součást 

mezinárodního logistického řetězce a jako země, která kombinuje železniční dopravu se dvěma 

různými standardy, můžeme zaručit nepřetržitou nákladní dopravu do Asie, Skandinávie a 

západní Evropy. Musíme se těchto příležitostí chopit," řekl Lazauskas. 

Mantas Bartuskas oznámil svou rezignaci na funkci generálního ředitele státní LTG v polovině 

prosince poté, co zprávy o dodávkách hnojiv z Běloruska do přístavu Klaipeda vyvolaly 



mezinárodní kritiku a vládní krizi v Litvě. Omezení vývozu běloruských hnojiv je součástí 

sankcí, které Západ postupně uvalil kvůli jednání Běloruska s politickou opozicí, nucenému 

odklonu letadla společnosti Ryanair do Minsku a sporu o nelegální migraci přes Bělorusko do 

EU. LTG tvrdí, že společnost nemůže zastavit tranzit hnojiv z právních důvodů. Americké 

sankce se týkají pouze společností s vazbami na USA a běloruský vývozce hnojiv Belaruskali 

má smlouvy s LTG do konce roku 2023 a do ledna 2022 zaplatil předem za železniční dopravu 

přes Litvu. 

 

20. prosince Bolloré oznámil, že MSC převezme její aktivity v Africe za 5,7 miliardy eur. Ve 

stejný den brazilský poskytovatel Log-In Logistica Intermodal v malé poznámce investora 

oznámil, že brzy bude patřit do skupiny světové dvojky v kontejnerové přepravě. 

 

Společnost MSC již v polovině září předložila nabídku na převzetí většiny 67 procent akcií 

jihoamerického specialisty na pobřežní a vnitrozemskou dopravu. 16. prosince daly brazilské 

úřady pro hospodářskou soutěž souhlas a 20. prosince schválilo obchod také představenstvo. 

Dceřiná společnost MSC Sas Shipping Agencies Services Sàrl za něj zaplatí až ekvivalent 500 

milionů amerických dolarů. Převzetí podtrhuje jasné ambice MSC rozšířit pozici do dalších částí 

řetězce kontejnerové dopravy. 

 

Seifert Logistics Group (SLG) získala 1. ledna společnost BTL Spedition (BTL) se sídlem v 

bavorském Burgau. Pozadím převzetí je absence nástupce majitele Karla-Heinze Wieschaua, 

který hledal partnera pro svou spediční firmu, která byla založena v roce 1994. 

BTL s objemem prodeje kolem pěti milionů eur je aktivní především v odvětví hobby/DIY a 

stavebních materiálů. Společnost má 15 vlastních vozidel a zaměstnává kolem 25 lidí. V 

budoucnu bude Wieschau působit jako poradce a podporovat přechod na Seifert Group. 

Spediční společnost bude až do odvolání působit pod svým předchozím názvem. 

 

Jak oznámila správa přístavu Hamburk, přístavní poplatky se od 1. ledna 2022 zvýšily. 

Průměrná úprava ceny je plus 2 procenta, uvedla na požádání HPA Hamburg Port Authority. 

Kromě toho byla zavedena dočasná dodatečná sleva pro velké kontejnerové lodě. Činí 300 eur 

za výzvu pro plně kontejnerové lodě v liniové službě, které jsou klasifikovány jako AGF 360 

"Výjimečně velká plavidla" o délce více než 360 metrů. Přístavní poplatky se od 1. ledna 2022 

zvýšily také v několika přístavních lokalitách v Dolním Sasku. Podle prohlášení vlastníka a 

provozovatele Niedersachsen Ports (NPorts) budou tarify zvýšeny o 1,9 procenta. Důvodem je 

výrazný nárůst personálních, energetických a materiálových nákladů. I zde je sleva na 

přístavní poplatek, pokud majitelé lodí aktivně přispívají k ochraně klimatu snižováním emisí 

CO₂ svých lodí. Po dvou letech bez navýšení se o 2 procenta zvýšily i poplatky v brémských 

přístavech. Na oplátku země investuje miliony do přístavních zařízení.  

 

Objem nákladu v Rudém moři, důležitém ukazateli evropsko-asijského obchodu, je 11 procent 

pod očekávanou úrovní na začátku roku, po zhruba 7 procentech asi před měsícem. Graf 

Kielského institutu pro světovou ekonomiku (IfW) ukazuje celkovou kapacitu kontejnerových 

lodí, které se denně nacházejí v Rudém moři a Suezském průplavu. Očekávaná hodnota se 

vypočítá z průměru let 2017 až 2019, který je odstupňován do let 2020 a 2021 s využitím 

minulých temp růstu. 

U přístavů Los Angeles (západní pobřeží USA) a Savannah (východní pobřeží USA), stejně jako 

v oblasti delty Perlové řeky a u Ningbo-Zhoushan v Číně je v současné době asi 5,5 procenta 

celosvětové nákladní kapacity kontejnerové přepravy vázáno dopravními zácpami. Pro 



srovnání: Asi před měsícem byla hodnota téměř 8 procent. Výpočet pomocí údajů o poloze 

lodi bere v úvahu technicky možnou maximální kapacitu kontejnerových lodí. 

V Číně byly nedávno zcela nebo zčásti uzavřeny přístavy, protože pracovníci doků byli nakaženi 

koronavirem. Lodě musí čekat několik dní na nakládku a vykládku a nebo se vyhnout i jiným 

přístavům, před nimiž se také tvoří velké dopravní zácpy. Vzhledem k velmi přísné reakci 

čínských úřadů a bezprecedentní rychlosti šíření korona varianty Omikron zůstanou uzavřené 

přístavní terminály v Číně pravděpodobně i v roce 2022 problémem. 

Také před přístavy Port of Los Angeles a u Long Beach v bezprostřední blízkosti, dvou 

nejdůležitějších přístavů na západním pobřeží USA, tam stojí řady lodí čekajících na vykládku, 

na podzim tam bylo někdy až 100. Kromě toho provoz ve vnitrozemí nefunguje tak, jak by 

měl, a to i proto, že není dostatek řidičů nákladních vozidel. Americký prezident Joe Biden 

učinil z problému přístavů na podzim nejvyšší prioritu a dosáhl toho, že přístav Los Angeles 

funguje sedm dní v týdnu a v noci. 

Navzdory zmírnění přetížení před hlavními kontejnerovými přístavy je 11 procent veškerého 

zboží přepravovaného po celém světě stále ve frontách. Výpočet je založen na celosvětových 

údajích o poloze lodi v reálném čase. Kromě toho se efektivní využití kontejnerových lodí měří 

na základě ponoru. 

IfW zaznamenává dokování a odplouvání lodí pro 500 přístavů. Kromě toho jsou analyzovány 

údaje o lodích ve 100 přímořských regionech. Algoritmus vyhodnocuje data pomocí umělé 

inteligence (AI) a převádí tak pohyby lodí do nominálních, sezónně očištěných obchodních 

změn ve srovnání s předchozím měsícem. Výsledkem je indikátor Kiel Trade. V tuto chvíli bude 

brzy následovat aktualizace údajů o obchodních číslech za měsíc prosinec. 

 

Deváté nejrušnější čínské letiště pro nákladní dopravu stále čelí velkému počtu zrušených letů 

po vypuknutí Covidu ve městě Xi'an.Vláda v polovině prosince zavedla přísný lockdown a od 

té doby přerušila většinu dopravy do města, včetně letů. Podle Flightradar24 je na letišti Xi'an 

na zemi asi 104 letadel, kde je China Eastern největším provozovatelem s téměř 35% podílem 

na trhu. V loňském roce mimo jiné ruský expresní dopravce Atran oznámil, že zahajuje lety 

do města. 

Zatímco se zdá, že epidemie  v hlavním městě provincie Shaanxi se zklidňuje, jiné části Číny 

byly také postiženy virem, přičemž u omezení v přístavu Ningbo se očekává, že budou 

"bolestné až do dna", podle jednoho dopravce. A očekává se, že v příštích osmi týdnech dojde 

v Číně k dalšímu významnému narušení: nejenže její politika "nulového Covidu" povede k 

místním omezením, ale jak s novoročními prázdninami, tak s olympijskými hrami v Pekingu 

na začátku příštího měsíce se očekává, že vláda zakročí proti dopravě. Speditéři uvedli, že 

očekávají, že bude schváleno jen málo charterových letů a omezení dalších letů, zejména do 

hlavního města. 

V posledním prosincovém týdnu Čína zaznamenala stovky zrušených letů v hlavních centrech, 

včetně Šanghaje, Pekingu a Šen-čenu. Hongkong také čelí přísným předpisům o karanténě, 

což vedlo k "extrémně náročným pracovním vzorcům", řekl dnes ráno zákazníkům generální 

ředitel sekce přípravy nákladu v Cathay Pacific Frosti Lau. Pan Lau uvedl, že rok 2021 byl 

rokem "extrémních výzev" s kapacitními omezeními, ale dopravce nepřetržitě spolupracoval s 

dodavateli a zákazníky, aby "udělal vše, co bylo v našich silách, abychom odblokovali úzká 

místa udušených globálních dodavatelských řetězců". V loňském roce uskutečnila přibližně 8 

000 letů pouze pro nákladní dopravu. 

 



Logistická jednotka jihokorejského výrobce automobilů Hyundai, Hyundai Glovis, sama 

založila dceřinou společnost v Chengdu v čínské provincii Sichuan. 

Chengdu Glovis SCM si klade za cíl pomoci své mateřské společnosti diverzifikovat se do 

kontejnerové železniční nákladní dopravy - v roce 2020 bylo Chengdu čínským městem s 

druhým nejpřímějším železničním nákladním vlakem do Evropy. Hyundai Glovis plánuje 

přímou smlouvu s China Railway a kromě účasti na provozu vysokorychlostních nákladních 

vlaků z Chengdu se podílí na velkých globálních vlastnících nákladních vozidel, kteří přepravují 

elektroniku, polovodiče a další kontejnerové zboží mezi Čínou a Evropou. 

Hyundai Glovis je první jihokorejskou logistickou společností, která založila plně vlastněnou 

dceřinou společnost specializující se na železniční nákladní dopravu v Číně. Těsná kapacita 

námořní dopravy a raketové přepravní sazby vedly k tomu, že z Číny bylo vysíláno více 

kontejnerů po železnici. V první polovině loňského roku se počet kontejnerů přepravovaných 

společností China Railway meziročně zvýšil o téměř 30 %, protože objem přepravy vzrostl o 9 

% na 1,85 miliardy tun. 

Společnost Hyundai Glovis, která byla původně založena jako Hankook Logitech v roce 2001, 

aby se zabývala přepravními potřebami společnosti Hyundai, přijala v roce 2011 své nové 

jméno (portmanteau zahrnující "globální" a "vizi") a vyvinula se v plnohodnotnou přepravní 

společnost. Kromě Ro-Ro lodí zahrnuje její vozový park lodě přepravující volně ložený náklad 

a tankery. Mezinárodní logistické podnikání společnosti Hyundai Glovis zahrnuje námořní a 

leteckou přepravu pro obecný hromadný náklad, svitky, hotová vozidla, zařízení na výrobu 

oceli a automobilový průmysl. Domácí logistika společnosti zahrnuje přepravu oceli, obecného 

nákladu, ropných produktů, automobilových dílů a hotových vozidel. 

 

Vzhledem k tomu, že cenový rozdíl mezi topným olejem s nízkým obsahem síry (LSFO) a 

těžkým topným olejem (HFO) se rozšiřuje, téměř 30% celosvětové kapacity flotily 

kontejnerových lodí je nyní vybaveno technologií "scrubber", podle průzkumu společnosti 

Alphaliner. Konzultant uvedl, že počet kontejnerových plavidel vybavených pračkami se v 

loňském roce zvýšil o 150 na 850 lodí s kapacitou 7,52 milionu teu, přičemž MSC nadále vede 

balíček s téměř polovinou své flotily o celkové síle 640 plavidel, která je schopna konzumovat 

levnější HFO. 

Pro srovnání, Maersk, nyní rovnocenně nejlépe hodnocený dopravce se svým partnerem v 

2M, má 35% kapacity své flotily 736 plavidel vybavenou pračkou. 

Mezi další zastánce praček patří Evergreen s 69 % z 204 lodí (kapacita 1,48 m teu) a HMM s 

83 % flotily pouhých 75 plavidel (820 000 teu) vybavených systémem čistění výfukových 

plynů. Na druhém konci škály je japonská pýcha ONE, která má pračky instalované na pouhých 

18% své flotily 210 lodí (1,54 m teu) a Hapag-Lloyd, dlouholetý skeptik, má 17% své flotily 

252 lodí, 1,75 m teu, vybavených pračkami. 

Podle indexu G20 společnosti Ship & Bunker, který sleduje průměrnou cenu bunkrů ve 20 

hlavních přístavech, průměrná cena LSFO v loňském roce vyskočila o 46% na 544 USD za 

tunu, a přestože ceny HFO vzrostly o 53% na 433 USD za tunu, rozpětí mezi těmito dvěma 

palivy se v průběhu roku rozšířilo o 92%. "Dobrou zprávou pro majitele tonáže vybavené 

pračkou je, že spread LSFO / HFO skončil rok na maximu 153 USD, když začal rok na 79 USD," 

řekl Ship & Bunker. Zdroj z odvětví nedávno řekl The Loadstar, že jediná věc, která brání jeho 

lince v objednání dalších modernizací praček na své flotile, jsou prostoje v loděnici. 

"Nemůžeme si dovolit mít v tuto chvíli jednu loď mimo provoz, ale pokud se věci uklidní o 

něco později v roce, budeme první ve frontě, protože potenciální úspory nákladů jsou 

obrovské," řekl. 



Bez ohledu na to, že mnoho přístavů po celém světě zakázalo používání praček s otevřenou 

smyčkou, které vypouštějí vodu zpět do moře ve svých kontrolovaných oblastech, úspory ve 

výši 150 dolarů za tunu na lodi spalující 75 tun denně na moři jsou značné, když se znásobí 

napříč flotilou linky. Dopravci jsou také povzbuzováni zdánlivým nedostatkem chuti států IMO 

zavést přísnější předpisy o používání praček. 

 

Služby v přístavu Ningbo fungují normálně – i když vláda provincie Zhejiang iniciovala 

karanténní a dezinfekční opatření pro okres Beilun ve městě. Tři kontejnerové terminály 

Ningbo hraničí s okresem Beilun, kde bylo údajně 23 lidí pozitivně testováno na Covid-19 - 

kontejnerový terminál Ningbo Beilun (NBCT), Ningbo Beilun Second (NBSCT) a Ningbo Beilun 

Third (NBTCT) - ale neexistují žádné zprávy o infekcích v samotném přístavu. 

Podle společnosti Maersk Line fungují nakládací a vykládací operace na těchto třech 

terminálech normálně, zatímco operace vstupu a výstupu zaznamenaly určitá omezení uložená 

od 1. ledna. Mezitím byl provoz ve skladu Ningbo Bluedragon LongXing pozastaven až do 

odvolání, ale Ningbo Bluedragon LongFei zůstává otevřen pro dovoz a vývoz nákladu v NBTCT 

a Ningbo Meishan Island International Container Terminal taktéž. Provoz prázdných 

kontejnerů v Greating Fortune Yard 3, Hongda Yard a CIMC Yard 1 byl zastaven. 

Maersk sdělil zákazníkům, že přepravní služby mimo okres Beilun byly pozastaveny, aby se 

zabránilo šíření infekcí a řidiči kamionů musí požádat o povolení k provozu. Uvedl, že přibližně 

20 procentům řidičů bylo povoleno dále pracovat, a dodal: "Vláda provincie Zhejiang, místní 

vlády a přístav Ningbo hledají předpisy, které by zmírnily dopad na logistickou dopravu. 

Některé oblasti vydaly výnosy, které umožňují nákladním vozidlům z oblasti Beilun pod přísnou 

kontrolou jezdit." 

 

Švýcarská pošta nadále investuje do rozšiřování své logistické sítě. Za tím účelem převzala k 

1. lednu 2022 dopravní společnost Stella Brandenberger Transporte AG, která sídlí v kantonu 

Basel-Landschaft. Rodinný podnik zaměstnává 77 lidí a specializuje se na vnitrostátní přepravu 

zámořských kontejnerů. Firemní vzhled akvizice by měl zůstat zachován. 

Pošta navíc potvrzuje převzetí Hugger GmbH v Aldingenu v Bádensku-Württembersku a 

Logistic Center Villingen GmbH (LCV) ve Villingen-Schwenningen. Provozní činnost těchto dvou 

akvizic bude převedena na Bächle Logistics GmbH ve Villingen-Schwenningen, ale identita 

značky zůstane pod předchozím názvem společnosti, potvrzuje švýcarská pošta. Bächle je od 

roku 2018 ve vlastnictví švýcarské pošty. Zúčastněné strany se dohodly, že podrobnosti o 

třech akvizicích nezveřejní.   

Hugger GmbH je spediční společnost s 217 zaměstnanci. Důraz je kladen na silniční nákladní 

dopravu. Vozový park tvoří přibližně 75 nákladních vozidel, 80 návěsů a 25 výměnných 

nástaveb. Samotné překladiště, které vlastní rodina Huggerů, není součástí koupě; je pouze 

pronajatá Swiss Post, jak oznámila Swiss Post v reakci na žádost DVZ. Zatímco Bächle je 

systémovým partnerem General cargo cooperation System Alliance, Hugger má zůstat 

součástí skupiny Cargoline. 

V roce 2021 švýcarská pošta již získala podíly ve čtyřech dalších spedičních společnostech, 

aby rozšířila svou logistickou síť v přeshraniční přepravě zboží. 1. dubna 2021 Swiss Post 

převzala společnost Ost-West Cargo GmbH se sídlem ve Stuttgartu, čímž posílila svou 

přítomnost v jižním Německu. Následovala dopravní společnost Iemoli SA, Balerna / Como 

(Itálie), Basilejská společnost Otto Schmidt AG se dvěma německými dceřinými společnostmi 

OSA Spedition a OSA Logistik a také Intralog Hermes AG v Prattelnu. 

 



Deutsche Post DHL se rozloučila s výrobou elektrických vozidel. Bonnská společnost v úterý 

oznámila, že prodala výrobní práva na pouliční skútr lucemburskému konsorciu Odin 

Automotive. Kupující bude pokračovat ve výrobě těchto vozidel. Informace o kupní ceně 

nebyly uvedeny. Dceřiné společnosti Streetscooter v Japonsku a Švýcarsku také mění 

majitele. Post si však ponechá dceřinou společnost Streetscooter s 300 zaměstnanci. Aachener 

Streetscooter GmbH má působit jako dodavatel pro Odin - jde například o díly vozidel a 

baterie, které jsou beztak stále skladem. Dceřiná společnost Post se navíc nadále stará o 

údržbářské práce a údržbu vlastní flotily elektrických transportérů. DHL Post má v současnosti 

v Německu v provozu kolem 17 000 pouličních skútrů, elektrický vozový park se má rozšířit 

na 21 500 – výrobu k tomu potřebnou má nyní provádět Odin. Německá pošta bude mít v 

lucemburské společnosti 10procentní podíl. V roce 2014 koupila skupina z Bonnu start-up 

Streetscooter, který založili profesoři z Cách a zpočátku podváděla automobilový průmysl 

žlutými elektromobily z vlastní výroby. Podle DHL Post byla kvůli nedostatku vhodné elektrické 

dodávky na trhu dodávek nucena převzít odpovědnost za obchod sama. 

Prvotní PR převrat se změnil v drahou záležitost. Je pravda, že vozidla přispěla k výrazně 

lepší bilanci CO2 pro logistického giganta. Externím zákazníkům však nebyly zaznamenány 

žádné pozoruhodné prodejní úspěchy. V roce 2019 Post oznámil prodej 500 pouličních skútrů 

japonské logistické společnosti, ale to byla jediná velká objednávka. Většina pouličních skútrů 

zůstala ve vlastních řadách. Změny ve vedení vyšuměly, plány na expanzi v Číně a USA sešly 

vniveč. Jen pár let po koupi byla otevřena prodeji pouličního skútru Swiss Post. Před téměř 

dvěma lety generální ředitel Appel oznámil ukončení výroby – zásoby by se měly ještě 

zpracovat, pak by měl být konec. Skupina se chtěla opět soustředit na svou klíčovou 

kompetenci – logistiku. Nový kurz vedl ve finančním roce k silnému znehodnocení pouličního 

skútru ve výši 318 milionů eur.  

Kupec má zase velké plány: V tiskové zprávě od Odina se říká, že Streetscooter je prvním 

převzetím „v řadě transakcí, které mají být dokončeny v průběhu nadcházejícího 

roku“. Společnost se chce stát „novým globálním lídrem na trhu“ ve výrobě a prodeji 

elektrických, lehkých užitkových vozidel. V čele Odina stojí manažer Stefan Krause, který byl 

dříve finančním ředitelem BMW a Deutsche Bank. Popsal převzetí Streetscooter jako „hlavní 

milník“ pro Odin Automotive. 

 

Loňský rok byl pro mnoho logistických manažerů náročný. Ti, kteří za narušený tok zboží 

nenesou odpovědnost, ale jsou zodpovědní, museli svým nadřízeným opakovaně vysvětlovat, 

proč si kontejnerové přepravní společnosti najednou troufly účtovat až desetinásobek sazeb, 

když byly téměř zcela nespolehlivé. Mnozí nyní touží po klidnějším roce 2022 na začátku roku 

– ale něco takového nasvědčuje jen málo. Mnohé nasvědčuje tomu, že úroveň sazeb se bude 

v dohledné době dále snižovat. Ale každý, kdo analyzuje základní faktory pro úzká místa v 

minulém roce, rychle zjistí, že jeho naděje, že náklady na dopravu klesnou zpět na úroveň 

před koronou, bude lichá. Strana poptávky se v minulém roce vyvíjela velmi odlišně, než se 

předpokládalo ve většině rozpočtových plánů. V některých případech bude ještě trvat měsíce, 

než se obchody prodejců a výrobců znovu zaplní. Poptávka po spotřebním zboží přitom zůstane 

velmi silná a kontejnerová doprava bude nadále poháněna kupředu. To bude platit o to více, 

čím déle bude sektor služeb v depresi kvůli koronaviru. Ekonomiku pohání také stát, 

především prostřednictvím miliardového infrastrukturního balíčku vlády USA. 

Globální kapacita kontejnerových flotil je přibližně 25 milionů TEU; Knihy zakázek obsahují 

nové lodě s kapacitou více než 5 milionů TEU do roku 2025. Existuje nový cyklus přebytku, 

který hrozí kolapsem sazeb za přepravu? V minulých desetiletích cyklický přebytek kapacity 

zajišťoval, že sazby lodní dopravy byly často pod úrovní poskytování kontejneru z 

vnitrozemí. Občasné zvýšení sazeb vyhnalo ceny dopravy na úroveň, kdy lodní společnosti 

nakrátko vydělaly své náklady na kapitál. Tento vývoj byl zřídka trvalý a neefektivní hráči byli 

vytlačeni z trhu. Dnes je situace jiná, trh se konsolidoval spojením lodních společností a jejich 

spojením hned ve třech aliancích. Z dlouhodobého hlediska budou lodní společnosti nadále 



inteligentně řídit své kapacity: v krátké době zrušením odjezdů (blank sailings); dlouhodobé 

díky zrychlenému sešrotování menších, méně efektivních lodí. Při současných sazbách se však 

to druhé většinou odložilo. Z ekologického hlediska je zamezení nadměrným kapacitám 

pozitivním vývojem, protože opatření k dosažení klimatických cílů mohou být doplněna 

zefektivněním vozových parků. Krize nedostatku lodního prostoru je navíc násobena 

dostupností kontejnerů. Zanášení přístavů, výsledné opožděné vracení prázdných kontejnerů 

a stále velký obchodní deficit v USA znamenají, že stále více kontejnerů musí být přemisťováno 

jako prázdné. Náklady jsou přiřazeny k dalšímu importu. V běžných letech potřebuje lodní 

společnost dva kontejnery na jedno slotové místo na lodi. Roční produkce něco málo přes 4 

miliony kontejnerů sloužila především k výměně starých kontejnerů a jen v omezené míře k 

rozšiřování zásob. I kdyby se měl současný nedostatek prázdných kontejnerů v krátké době 

napravit, bude to trvat dlouho, protože na zvládnutí teoretického nárůstu slotů v příštích 

čtyřech letech je potřeba dalších 10 milionů TEU. 

Bude vzrušující sledovat, jak rychle se nedostatek kapacit vyrovná na stabilní úroveň. To platí 

i pro otázku, jaké by mohly být zájmy rejdařských společností, aby zde investovaly, když 

demurrage může proplatit dvousetnásobek amortizace kontejneru za den. Je možné, že 

někteří odesílatelé a speditéři budou zvažovat nákup vlastních kontejnerů (tzv. shipper owned 

container, SOC). Všechny koordinované přístupy ke snížení přetížení, zejména v 

severoamerických přístavech, jsou chvályhodné, ale přesto nedostatečné. Zůstává naděje, že 

mnoha malými kroky budou lodě rychleji vykládány a kontejnery budou rychleji opouštět 

přístavy. Nevyzvednuté bedny se z přístavů odvážejí, prodlužují se provozní doby, 

odpracovává se více přesčasů a staré kontejnery jsou využívány nad rámec své skutečné 

životnosti. Velký hit však stále chybí. Skutečných skoků v produktivitě lze dosáhnout pouze s 

mnohem rozsáhlejší automatizací. 

Yangshan Terminal 4 v Šanghaji, zařízení v Tjianjinu a Maasvlakte v Rotterdamu jsou 

relevantními měřítky. Ostatně plány americké vlády počítají se 17 miliardami dolarů na 

modernizaci zastaralé infrastruktury amerických přístavů. To samozřejmě nebude stačit: Jen 

v již tak mnohem produktivnějším přístavu Singapuru se má do roku 2024 investovat dalších 

15 miliard dolarů. Zásadní změna je rovněž nutná ve spolupráci mezi sociálními partnery v 

přístavech. Co to všechno znamená pro dovozce? Mnohé se pravděpodobně v aktuálním roce 

uklidní. Zároveň je ale vhodné se při optimalizaci nákupu ve střednědobém horizontu 

přizpůsobit novému normálnímu stavu, který se výrazně liší od stavu před pandemií. 

 

Na podzim 2021 to vypadalo, jako by pandemie a s ní téměř dvouletý nouzový stav v 

logistickém průmyslu téměř skončily. Tváří v tvář novým variantám virů opět roste nejistota, 

a předpovědi pro leteckou přepravu jsou všechno, jen ne nepříznivé, i když podle Mezinárodní 

asociace leteckých dopravců (IATA) bude globální přepravní výkon v aktuálním roce 13,2 % 

nad úrovní předkrizového roku 2019 (měřeno v tunokilometrech). To znamená, že se očekává 

opětovné překonání rekordního roku 2021 (7,9 % nad rokem 2019). I když jsou i předpovědi 

IATA plné nejistoty, protože byly vytvořeny před objevením se omikron-varianty Covid-19, na 

základní orientaci, která je pozitivní pro odvětví letecké nákladní dopravy v roce 2022, se 

pravděpodobně nic nezmění. Tento předpoklad podporují výpočty OECD z prosince 2021, které 

byly zveřejněny poté, co vešla ve známost varianta Omikron. Globální HDP podle toho letos 

poroste o 4,5 procenta. Situace však zůstává nepřehledná a pandemie je pouze jednou z 

výzev, kterým odvětví čelí. 

Mnoho osobních letadel také letos zůstane na zemi, takže odvětví letecké nákladní dopravy 

bude mít i nadále pouze omezené dodatečné kapacity v belly. S pesimistickými předpoklady 

bude předkrizové úrovně v osobní dopravě opět dosaženo až po roce 2025, i když nejistota je 

zde v tuto chvíli stále vysoká. Zároveň není v krátkodobém horizontu dostatek nákladních 

letadel, aby zaplnily kapacitní mezeru. Přestavby osobních letadel a nové stavby nákladních 



strojů nějakou dobu trvají a výrobci letadel již pracují na plný výkon. I v letošním roce proto 

budou náklady v letecké přepravě pravděpodobně 30 až 40 procent nad předkrizovou úrovní. 

Existují také ambiciózní cíle v oblasti klimatu. Například zákonné požadavky 

a dobrovolné závazky ke snížení emisí CO2 stále více vystavují leteckou nákladní dopravu 

tlaku. Nefosilní palivo, takzvané Sustainable Aviation Fuel (SAF), je nezbytné pro dosažení cílů 

v oblasti klimatu, ale v současnosti je nabídka stále vzácná. Pro letecké společnosti by proto 

mohlo být výhodné již nyní uzavírat dlouhodobé nebo exkluzivní smlouvy s výrobci technologií 

a dodavateli paliv. Kromě toho by měly být prozkoumány investice do zvýšení palivové 

účinnosti stávajících letadel, například prostřednictvím nových technologií (jako jsou povrchy 

„žraločí kůže“ pro snížení odporu vzduchu) a zlepšených analytických metod pro optimalizaci 

tras a požadavků na palivo, podpořené vhodným školením pro piloty a plánovače tras. Náklady 

na leteckou přepravu porostou v důsledku vyšších výdajů na SAF a dalších opatření ke snížení 

CO2. Poskytovatelé letecké nákladní dopravy by proto měli zintenzivnit své úsilí, aby svým 

zákazníkům vnutili vyšší ceny za udržitelná řešení letecké nákladní dopravy. 

V letošním roce bude poptávka po řešeních na míru nadále růst. Jedním z příkladů je 

přeshraniční doručovací provoz e-commerce. Klasický mailing je na to často příliš pomalý, 

zatímco expresní služby poskytovatelů integrované logistiky jsou většinou příliš drahé. Tuto 

mezeru je třeba v následujících měsících zacelit. Kromě toho zákazníci nákladní dopravy stále 

více očekávají speciální řešení, například pro zvláště citlivé produkty, jako jsou baterie a 

léčiva. Některé vakcíny proti Covid-19 se například musí přepravovat ve speciálních boxech 

se suchým ledem při teplotě minimálně minus 70 stupňů Celsia. 

Letecké nákladní společnosti v současnosti vydělávají lépe než kdy dříve. Podle předběžných 

odhadů IATA budou mít dopravci v roce 2021 celosvětové tržby z nákladní dopravy ve výši 

175 miliard amerických dolarů. Podle IATA budou tržby v roce 2022 zhruba stejné jako v 

předchozím roce na 169 miliardách dolarů kvůli přetrvávajícím nedostatečným kapacitám a z 

toho vyplývajícím vysokým sazbám. V současné době však téměř neexistují atraktivní 

příležitosti, jak vysoké zisky reinvestovat. Možností hodnotných fúzí či akvizic je jen málo a 

knihy objednávek výrobců letadel jsou již velmi dobře naplněny. Je proto vhodné více 

investovat do digitalizace, automatizace a zlepšení zákaznické spokojenosti, která často ještě 

není optimální v porovnání s jinými odvětvími. Přední poskytovatelé spoléhají na větší 

transparentnost, flexibilitu a uživatelsky přívětivá „samoobslužná“ řešení. Inovace v těchto 

oblastech mohou učinit průmysl připravený na dobu po současné vlně zisků. 

 

Jsme v polovině legislativního období EU. Evropská komise a Evropský parlament mají do 

příštích voleb ještě zhruba dva a půl roku. V roce 2022 Komise podpoří strategie, které dosud 

předložila, konkrétními legislativními návrhy. EP bude velmi zaneprázdněn projednáváním 

zákonů na ochranu klimatu. 

Snížení CO2: Státy EU a Evropský parlament budou pokračovat v diskusích o rozsáhlém 

balíčku ochrany klimatu „Fit for 55“. 

Mezní hodnoty pro nákladní vozidla: návrh na přísnější normy CO2 pro těžká užitková 

vozidla. Případně s cílovým datem pro motory bez emisí (4. čtvrtletí). 

Recyklace vozidel: Předpisy pro vozidla s ukončenou životností a typové schvalování je třeba 

revidovat. Mohlo by se jednat o povinné recyklační podíly (4. čtvrtletí). 

Nouzový plán: Již v roce 2020 se ministři dopravy EU vyslovili pro plán, jak bude vnitřní trh 

dále fungovat v době krize. Měl by být založen na „zelených přednostních pruzích“ pro nákladní 

dopravu zavedených během pandemie. Nyní byl oznámen návrh Komise na 1. čtvrtletí. 



Práva na vzlet a přistání: Reforma nařízení o přidělování slotů na letištích EU. 

Letištní poplatky: revize příslušných zásad. 

Jednotné nebe: Přijetí nového nařízení o jeho zřízení. Státy EU a EP jednají o konečném 

znění od poloviny roku 2021, ale představy mají zcela odlišné. 

Digitalizace: Pro dopravní průmysl v této oblasti se mohou stát důležitá různá nařízení EU. V 

legislativním procesu je nyní nařízení o regulaci umělé inteligence a nařízení o správě dat. 

Chip Law: Rozvoj evropského polovodičového průmyslu má být posílen. Mikročipy jsou 

důležité například pro automobilový průmysl. 

Širokopásmová síť: součástí důležité technologické infrastruktury jsou také datové linky. Ve 

druhém čtvrtletí chce Evropská komise představit pokyny pro podporu širokopásmových sítí. 

Klimatická rovnováha: Cílem je mít celoevropskou metodu, kterou lze použít k měření 

toho, kolik skleníkových plynů je způsobeno dopravou a logistikou. 

Spravedlivá hospodářská soutěž: Mezi hlavní úkoly Komise EU patří státní podpora a 

kontrola fúzí, jakož i odhalování kartelů a nezákonných obchodních praktik. V roce 2022 má 

být mimo jiné revidováno vertikální nařízení o blokových výjimkách částí soutěžního 

práva. Ovlivňuje vztahy mezi společnostmi, které působí ve stejném dodavatelském 

řetězci. Komise rovněž pracuje na modernizované definici trhu pro antimonopolní kontrolu a 

kontrolu fúzí. 

Směrnice o řidičských průkazech: Ve čtvrtém čtvrtletí hodlá Evropská komise předložit návrhy 

nových verzí směrnic o řidičských průkazech v silničním provozu a o certifikaci strojvedoucích. 

Kybernetická bezpečnost: Návrhy právních předpisů EU (3. čtvrtletí). 

Bezpečnost silničního provozu: Směrnice má usnadnit přeshraniční výměnu informací o 

přestupcích ohrožujících bezpečnost silničního provozu (4. čtvrtletí). 

Mzdy: V legislativě je směrnice o adekvátní minimální mzdě. 

Byly stanoveny ambiciózní cíle: V roce 2021 EU stanovila dlouhodobý cíl „Green Deal“ – 

klimatická neutralita do roku 2050 – právně závazným prostřednictvím zákona EU o 

klimatu. Aby toho bylo dosaženo, mají být emise CO2 z dopravy sníženy o 90 

procent. Průběžným cílem EU do roku 2030 je snížit emise skleníkových plynů o 55 procent 

ve srovnání s rokem 1990. Nyní je otázkou, jak toho všeho dosáhnout. V červenci Evropská 

komise představila komplexní balíček s mnoha legislativními návrhy s názvem „Fit for 

55“. Někteří diplomaté v Bruselu hovořili o „legislativním tsunami“ valícím se směrem k Radě 

ministrů a Evropskému parlamentu (EP). Vlna se nyní valí ještě více, protože Komise v prosinci 

přidala do balíčku několik dalších legislativních návrhů. Některé z nich se týkají energetiky a 

stavebnictví, ale nové nařízení o transevropských dopravních sítích (TEN-T) a směrnice o 

inteligentních dopravních systémech (ITS) se týkají především dopravy a logistiky. Již první 

měsíce však ukázaly, jak složité jsou příslušné konzultace. Diskuse v Radě ministrů se 

rozběhly rychleji než v EP. Slovinské předsednictví Rady EU by na přelomu roku rádo 

představilo společný postoj k nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva (AFIR), ale 

mnoho členských států odmítlo prosadit zákon, protože hodně souvisí s mnoha dalšími 

věcmi. Majitelé lodí a sdružení námořních přístavů z EU také varují, že požadavky na 

infrastrukturu pobřežní energie plánované v AFIR musí nutně odpovídat jejich možnostem 

využití, které mají být upraveny zákonem o alternativních palivech pro lodní dopravu. V EP 

začínají textové práce na zákonech hned v novém roce. Jak daleko Rada za francouzského 



předsednictví zajde, se však teprve uvidí, protože Paříž je pod časovým tlakem kvůli volbě 

prezidenta 10. dubna (možné druhé kolo 24. dubna). To svazuje politickou energii. Kalendář 

předsednictví v Radě EU je v dubnu a květnu pozoruhodně prázdný. Pro Francouze je v balíčku 

EU na ochranu klimatu obzvláště důležitý zákon o mechanismu úpravy hranic CO2 pro dovoz 

na ochranu průmyslu EU. Paříž zatím neprozradila, jaké priority by měly být v dopravě 

stanoveny. V každém případě by ještě měly být definovány úkoly pro následující české 

předsednictví v Radě. 

Železnice by mohla v Evropě přepravit více zboží a lidí, pokud by vlaky nebyly často 

zastavovány na vnitřních hranicích EU. V současné době tomu tak stále je, například proto, že 

se musí změnit lokomotivy nebo strojvedoucí nebo se musí změnit složení vozů kvůli odlišným 

technickým předpisům. Překážkou při překračování hranic je i rozdílná pracovní doba a 

jazykové požadavky na vlakový personál. Na překonání jazykové bariéry se toho zkusilo 

hodně. V roce 2021 byl například testován automatický překladový program, který překládá 

zprávy mezi řídicími centry a strojvedoucími. Verze programu vyvinutá v rámci projektu 

„Translate4Rail“ financovaného EU byla testována na trase mezi Villachem (Rakousko) a 

Tarvisio / Pontebba (Itálie). Cílem byla jak automatická výměna předem napsaných hlasových 

zpráv, tak hlasový překlad. Ale i zákonodárci EU nad tímto problémem nadále přemýšlejí. Ve 

4. čtvrtletí chce Evropská komise představit návrhy nové verze směrnice EU o 

strojvedoucích. Rakouská ministryně dopravy Leonore Gewessler (Zelení) doufá, že se poté 

změní i jazykové požadavky na strojvedoucí. "Společný lingua franca je téma, které nás 

provází desítky let a které by se nyní mělo konečně řešit," řekla Gewessler. Uvidí se, jak silná 

je ochota členských států tuto otázku reformovat. 

Revidována má být také směrnice EU o řidičských průkazech. Mimo jiné jde o minimální věk 

pro řidiče kamionů. Irish Road Haulage Association jako prostředek pro boj s nedostatkem 

řidičů například prosazuje, aby se 17letým dětem umožnilo absolvovat školení řidičů a poté 

jim bylo umožněno řídit kamion ve věku 18 let kdekoli v EU, a to i ve vozidlech starších 7,5 

let. tun. Mladí lidé ve věku 16 a více let by měli mít povoleno řídit nákladní kola pro doručovací 

služby. Evropská unie pracovníků v dopravě ETF je proti snížení minimální věkové 

hranice. Vyzývá k častějším lékařským kontrolám pro řidiče nákladních vozidel starších 65 let 

a k tomu, aby řidiči nákladních vozidel ze třetích zemí měli kvalifikaci srovnatelnou s řidiči z 

EU. 

Pokud by dopravci, zákazníci i dopravní a logistické společnosti přesně věděli, jakou 

ekologickou stopu zanechá přeprava určitého zboží, bylo by pro ně podle názoru Evropské 

komise snazší vybrat si co nejekologičtější dopravní prostředek. Do konce roku chce proto 

předložit návrh celoevropské jednotné metody měření skleníkových plynů produkovaných 

dopravou a logistikou. Komise považuje stávající metody, které většinou používají pouze velké 

společnosti pro interní účely, za příliš rozmanité a nedostatečně vyzrálé. Evropská norma CEN 

EN16258 z roku 2012 je považována za příliš nepřesnou, vysvětluje své plány. Evropská 

expresní asociace poskytovatelů služeb CEP a Federace německého průmyslu (BDI) vítají 

perspektivu srovnatelných uhlíkových stop, ale chtějí, aby se základem metody měření v EU 

stala EN16258, protože mnoho společností již tuto normu používá. Totéž platí pro metodu 

měření, kterou používá Global Logistics Emissions Council (GLEC). Asociace rovněž poukazují 

na to, že v říjnu se očekává předložení celosvětové normy ISO 14083. To musí vzít v úvahu i 

EU. 

Před předložením svého návrhu Komise plánuje veřejnou konzultaci. Stále existuje řada 

požadavků z průmyslu. Sdružení námořní dopravy EU ECSA varuje před dodatečnou zátěží pro 

stávající povinnosti vykazování emisí. Asociace Airlines4Europe požaduje, aby aerolinkám 

nebyly účtovány žádné emise, které nemohou ovlivnit. Například proto, že řízení letového 

provozu předepisuje delší trasy, než je nutné. 

 



A.P. Moller-Maersk A/S už není největší kontejnerovou linkou na světě. Dánský dopravce byl 

podle údajů sestavených společností Alphaliner a zveřejněných ve středu z hlediska kapacity 

předstižen společností Mediterranean Shipping Co. Flotila MSC může přepravovat 4 284 728 

standardních dvacetistopých kontejnerů, o 1 888 více než Maersk, což oběma dává podíl na 

trhu 17%.  

Maersk, který poprvé vstoupil do obchodu s kontejnery v roce 1975, se držel na prvním místě 

po desetiletí. Dopravce je průkopníkem v tomto odvětví a často láme rekordy stavbou 

největších lodí. V nedávné době investoval do plavidel, která mohou plout na uhlíkově 

neutrálním metanolu. Z hlediska vlastněných plavidel má stále největší kapacitu: MSC má 

přibližně 65 % své kapacity z pronajatých lodí, zatímco Maersk pouze 42 %. 

Po velké části uplynulého desetiletí, kdy se odvětví kontejnerové dopravy snažilo vydělat 

peníze, právě zažilo svůj vůbec nejziskovější rok, když poptávka po spotřebním zboží vyvolaná 

pandemií napínala kapacitu plavidel. Míra námořní přepravy zboží se loni zvýšila o 81 %, 

měřeno indexem přepravy kontejnerů v Šanghaji. 

Generální ředitel společnosti Maersk Soren Skou minulý měsíc zopakoval, že pozice #1 pro 

kodaňskou společnost není důležitá, protože zaměřuje investice na rozšíření své pozemní 

logistiky, kde jsou ziskové marže vyšší.  „To nic neznamená", řekl v rozhovoru 22. prosince. 

„Důležité je pro nás růst s našimi klienty tím, že nalákáme stávající zákazníky k nákupu 

logistických služeb od společnosti Maersk spíše než od jejích konkurentů s rozšířenou nabídkou 

v oblasti pozemní dopravy", uvedl. 

Úzce vlastněné MSC, které sídlí v Ženevě, řídí od roku 2020 Soren Toft, dříve zdánlivý princ 

ve vedení společnosti Maersk. Zatímco pytláctví potenciálního budoucího výkonného ředitele 

by mohlo zhoršit vztahy mezi společnostmi, Maersk a MSC stále spolupracují v oblastech, jako 

je partnerství pro sdílení plavidel a platforma pro sdílení a racionalizaci informací o lodní 

dopravě založená na blockchainu. 
 

Po bouřlivých narušeních dodavatelského řetězce v roce 2021 zaujala Federální námořní 

komise (FMC), americká dohlížitelka na liniovou dopravu, agresivnější postoj. Povzbuzena 

exekutivním nařízením Bílého domu z července 2021 týkajícím se „konkurence v americkém 

hospodářství“ má nyní FMC pravomoc pozorně zkoumat nesoutěžní praktiky liniových 

dopravců, přičemž zvláštní pozornost vyvolává „demurrage a detention“ u kontejnerů. V 

některých (ne ve všech) případech dopravci tvrdí, že strana zboží doufala, že kontejnery bude 

používat jako skutečně dočasné sklady (se skutečně plným kontejnerem); dopravci usilovali o 

to, aby se kontejnery udržely v pohybu, přičemž přepravci zaznamenali přání dopravců rychle 

popadnout „empties“ a poslat je zpět do Asie, aby mohly být znovu naplněny 

nákladem směřujícím do Států, s vysokými platbami. 

Během loňského léta podepsalo FMC memorandum o spolupráci s ministerstvem spravedlnosti 

a na konci roku 2021 se agentura připravovala k akci, s mandátem reagovat rychleji a 

důrazněji na otázky vznesené zájmy Spojených států v oblasti domicilu, přičemž někdy 

„žalobci“ ještě více podněcovali akci FMC.  

V záplavě aktivit FMC se na konci roku 2021 ocitly Ocean Network Express („ONE“, konsorcium 

tří velkých japonských dopravců) a menší tchajwanské nezávislá společnost Wan Hai Lines na 

seznamu příkazů agentury k vyšetřování. V každém případě je stížnost uvedena v příslušné 

vyhlášce s písemnou odpovědí ve lhůtě 25 dnů. Tato vyšetřování by pak do šesti měsíců vedla 

ke skutečnému slyšení, kterému by předsedal soudce pro správní záležitosti (federálně 

jmenovaný soudce) zabývající se záležitostmi FMC. Soudce má pravomoc uložit peněžní 

sankce „odpůrci“ (v těchto případech dopravcům), pokud došlo k porušení zákona (zde 

kodifikovanému v zákoně o plavbě z roku 1984). 

Vyšetřování ONE ve skutečnosti vychází z šetření z konce roku 2020 týkajícího se praktik 

dopravce, pokud jde o účty za vykládky, které předcházely všem přemetům v 2021. 

Vyšetřování Wan Hai se bude velmi podrobně zabývat postupy dopravce týkajícími se vracení 

prázdných kontejnerů a detention v případě, že kontejnery nebudou vráceny zpět dopravcům. 

Podle stížnosti FMC, Wan Hai obvinil přepravce ze zpoždění téměř 24krát během jara 2021, 

kdy zablokované terminály v přístavech jižní Kalifornie nebyly schopny přijmout vrácení 

kontejnerů. 



Dokument o vyšetřovacím příkazu FMC se opět ponoří do právních předpisů, ale otázkou je, 

zda se dopravce měl vzdát detention u beden, což neudělal (argumentuje tím, že nekontroloval 

systém řízení pro svozové trucky přijíždějící do terminálů pro kontejnery).    

Trh doufejme bude účinnější než administrativní postupy, pokud jde o urychlený pohyb 

kontejnerů ve světě složitých zásobovacích linek a zatuchlých právních předpisů. Jako 

poznámku pod čarou, v polovině prosince 2021 bylo oznámeno, že Wan Hai vyjednává s 

dalšími terminály v jihokalifornském přístavním komplexu, posílá „vyčišťovací“ plavidla, aby 

nabírala prázdné kontejnery, stejně jako zařizuje plavby do přístavů v severní Kalifornii a v 

několika případech do terminálů na východním pobřeží USA. . 

 

Hustá tranzitní doprava přes Brennerský průsmyk v loňském roce téměř dosáhla rekordní 

úrovně roku 2019 navzdory různým koronovým vlnám. Podle rakouského provozovatele dálnic 

Asfinag bylo v roce 2021 na mýtné stanici Schönberg napočítáno 2,45 milionu kamionů, které 

projely Rakousko na cestě do Itálie nebo Německa. Mezitím, kvůli vypuknutí pandemie, byl v 

roce 2020 zaznamenán pokles kamionové dopravy o 6,3 procenta. 

Stát Tyrolsko se snaží v obzvláště kritických dnech řídit hustou dopravu blokovým 

odbavováním kamionů na německo-rakouské hranici. Pro rok 2022 je naplánováno 

odbavování bloků na 21 dní, kdy bude smět hranice překročit maximálně 300 kamionů za 

hodinu. Mluvčí tyrolského dopravního úřadu ÖVP Florian Riedl vidí aktuální údaje o silném 

provozu jako důkaz, že „tyrolská protitranzitní opatření nadále nemají žádnou 

alternativu“. Odbavení bloků a zákazy odjezdu proto budou nadále existovat, „dokud budou 

údaje o provozu v tomto rozmezí“. 

Tyrolsko už léta škrtí kamionovou dopravu na frekventované dálnici Inntal, která spojuje Horní 

Bavorsko s Itálií, naposledy několik desítek dní v roce. Opatření vždy způsobí velké 

nepříjemnosti, když se kamiony zaseknou kvůli manipulaci s bloky, někdy i více než 50 

kilometrů od hranice do oblasti Mnichova. Bavorská ministryně dopravy Kerstin Schreyer 

řekla: „Tyrolská manipulace s bloky nepřináší řešení, vede pouze k dalším dopravním 

problémům.“ Řidiči kamionů stojí uvízlí v provozu celé hodiny a často nemohou ani na 

záchod. "Navzdory pandemii však tito lidé zejména zajišťují, aby byly regály v obchodech plné 

sedm dní v týdnu."  

 

Prodej emisních povolenek na vypouštění skleníkového plynu přinesl loni německému státu 

příjmy ve výši 12,5 miliardy eur, což je rekord. Hlavním důvodem je první prodej národních 

emisních povolenek (poplatek z CO2), který sám vygeneroval 7,2 miliardy eur. Zároveň se 

příjem z prodeje práv v evropském obchodování s emisemi zdvojnásobil z 2,7 v roce 2020 na 

5,3 miliardy eur, jak ve středu v Berlíně uvedla Spolková agentura pro životní prostředí. Na 

pozadí změny klimatu by ceny oxidu uhličitého měly dát průmyslu a spotřebitelům pobídku k 

používání méně fosilních paliv. Peníze putují do Energetického a klimatického fondu (EKF), ze 

kterého jsou mimo jiné financovány projekty v oblasti dopravy a ochrany klimatu. Kromě toho 

bylo v roce 2021 prostřednictvím EKF použito 4,7 miliardy eur na snížení přirážky EEG, která 

se používá na podporu výroby zelené elektřiny. Díky dotaci by se zdražování elektřiny v 

Německu dalo poněkud zbrzdit.  To ukazuje, že ochrana klimatu a sociální rovnost mohou jít 

ruku v ruce. To může a musí být možné, i když ceny CO2 nadále rostou." 

Kromě evropského systému obchodování s emisemi, který byl zahájen v roce 2005, byl v roce 

2021 spuštěn národní systém obchodování s emisemi. Takzvaná daň z CO2 má pomoci 

snížit emise CO2 poškozující klima v oblastech tepla a dopravy. Do roku 2022 budou součástí 

systému pouze hlavní paliva benzín, nafta, topný olej, kapalný a zemní plyn. Od roku 2023 

přibude i uhlí. Certifikáty musí získat takzvaní distributoři, jako jsou dodavatelé plynu nebo 

ropné společnosti. Dodatečné náklady se obvykle přenášejí na koncového uživatele. Na rozdíl 

od evropského systému jsou certifikáty v prvních letech vydávány za pevné ceny. Dražit se 

budou až od roku 2026, kdy se také sníží množství dostupných certifikátů. V roce 2021 stál 



certifikát na jednu tunu oxidu uhličitého 25 eur, v roce 2022 bude stát 30 eur. Cena se pak do 

roku 2025 postupně zvýší na 55 eur. Podle propočtů Úřadu pro obchodování s emisemi zdraží 

poplatek za CO2, který se v roce 2022 zvýší o 5 eur, prémiový benzín, naftu a topný olej o 

jeden cent na litr vice než v předchozím roce. 

Spotřebitelé i ekologové volají po nuceném rozšíření obnovitelných energií s ohledem na vývoj 

cen. "Vzhledem k cenové krizi ve fosilních palivech musí spolková vláda urychlit ochranu 

klimatu a vzít s sebou obyvatelstvo," uvedl předseda představenstva Federace německých 

spotřebitelských organizací Klaus Müller z německé tiskové agentury. „Aby to fungovalo, musí 

vláda plně proplácet výnosy z cenotvorby povolenek CO2 soukromým domácnostem.“ Kromě 

avizovaného zrušení příplatku EEG musí federální vláda mimo jiné zavést klima peníze 

dohodnuté v koaliční smlouvě jako paušální částku na hlavu co nejrychleji. Rychle musí přijít 

i vyhlášená dotace na vytápění. 

Z pohledu organizace na ochranu životního prostředí Greenpeace však musí cena za klima 

poškozující CO2 i nadále dlouhodobě růst. „Toto je jediný způsob, jak přejít k obnovitelným 

energiím a pryč od uhlí, ropy a plynu,“ řekl klimatický expert Karsten Smid. Je požadována 

minimální cena CO2 80 eur za tunu. To by znamenalo, že by se musely rychle rozšiřovat 

systémy a sítě pro skladování energie a muselo by se odlehčit od zátěže domácností s nízkými 

příjmy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


