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Mohutné přetížení silniční nákladní dopravy na vietnamsko-čínské hranici způsobuje velké 

obtíže pro vnitroasijské nákladní toky, kde letadla a nyní i vlaky pomáhají uvolnit čas. V úterý 

logistická jednotka Alibaby Cainiao uvedla, že zahájila každodenní charterové lety mezi Ho Či 

Minovým městem a Nanningem, aby „zabezpečila“ přeshraniční logistiku zákazníků 

elektronického obchodu. Bylo to podle ní nutné kvůli přetížení vietnamské hranice s Čínou, 

kde v uplynulém měsíci čekalo kvůli přísným pravidlům čínské karantény až 6 000 kamionů. 

Podle společnosti DHL Global forwarding stále čeká na obou stranách hlavního hraničního 

přechodu Pingxiang-Lang S’on přibližně 2 000 nákladních vozidel, což způsobuje zpoždění v 

délce 20 až 30 dnů. Kromě toho i alternativní hranice v Dongxin-Mong Cai se stále potýká s 

nevyřízenými záležitostmi. 

Speditér však uvedl, že nově spuštěná železnice Čína-Laos poskytuje pro čínsko-asijský 

obchod potřebnou dodatečnou kapacitu. 

Spojuje Kunming v Číně a Laoské hlavní město Vientiane; 414 km železnice zkracuje doby 

tranzitu nákladu na pouhých 20-24 hodin, ve srovnání s téměř měsíčním zpožděním na 

vietnamské hranici. 

Steve Huang, Generální ředitel společnosti DHL Global Forwarding Greater China dodal: 

„Spustili jsme železniční spojení Čína-Laos v prosinci a bylo to právě včas. Nedodělky na 

silničních hranicích mezi Čínou a Vietnamem se do čínského Nového roku pravděpodobně 

nevyřeší a během této vrcholné sezóny je opravdu zásadní mít železniční alternativu.” Po 

vypuknutí kovidové krize jsou totiž pozemní trasy v jihovýchodní Asii stále populárnější a 

kapacita letecké nákladní dopravy se značně snížila. Stejně tak trasy kontejnerové dopravy v 

rámci regionu trpí nedostatečnou kapacitou a rostoucími náklady. Podle China State Railway 

Group přepravila železnice za první měsíc svého provozu 170 000 tun zboží. 

 

Dodržování jízdních řádů společností liniové dopravy dosáhlo na konci loňského roku nového 

minima. Vyplývá to z měsíční analýzy 14 dopravců, kterou provedl výzkumník trhu Sea-

Intelligence. Pouze 32 % lodí dorazilo do přístavů včas; ve srovnání s listopadem jde o 

zhoršení o 1,2 procentního bodu a zároveň o vůbec nejhorší zaznamenanou hodnotu od 

začátku měření v roce 2011. Ve srovnání se stejným měsícem loňského roku se míra 

dochvilnosti snížila o 12,5 procentního bodu. Lodě v současnosti stále připlouvají do přístavů 

v průměru s více než týdenním zpožděním, s hodnotou 7,33 dne. Prosinec 2021 je pátým 

měsícem v řadě, kdy jsou časy příjezdů zaznamenané v jízdních řádech překročeny o více než 

týden. Spolehlivost dopravců se za poslední rok pohybovala v procentuálním rozmezí 32 až 40 

%. 

Stejně jako v předchozích měsících je nejspolehlivějším dopravcem Maersk. Vzhledem k tomu, 

že s mírou 46,2 % ani každá druhá loď dánské kontejnerové přepravní společnosti nedorazí 

do cílových přístavů včas, má tento titul spíše pochybnou hodnotu. Ve stejném měsíci loňského 

roku byl podíl přesných příjezdů 54 %. S určitým odstupem následuje dceřiná společnost 

Maersk Hamburg Süd s mírou dochvilnosti 41,4 % (mínus 9,3 procentních bodů ve srovnání 

se stejným měsícem loňského roku). S odstupem více než 10procentních bodů na Hamburg 

Süd následuje MSC na třetím místě se sazbou 31,9 procenta (minus 14,3 procentních bodů). 

Výrazný propad zaznamenal čtvrtý německý dopravce Hapag-Lloyd, který ve srovnání se 

stejným měsícem loňského roku klesl o 17,2 procentního bodu a dosáhl hodnoty 28,1 

procenta. 



Ze 14 dopravců má jedenáct z nich míru přesnosti pod 30 %; nejhůře si vedou Evergreen 

(14,3 %, pokles o 23,3 procentního bodu) a Wan Hai (15,5 %, pokles o 29,2 procentního 

bodu). 

 

Na německých dálnicích je volných parkovacích míst pro kamiony málo. Podle pojišťovny 

Kravag jich chybí kolem 40 tisíc. To velmi ztěžuje hledání profesionálních řidičů. Situaci má 

napravit nový výzkumný projekt (SOLP), který během příštích tří let společně vyvinou Kravag, 

SVG Assekuranz Service, Fraunhofer Heinrich Hertz Institute a Blue Consult GmbH. Hledání 

parkovacího místa by se mělo zjednodušit pomocí umělé inteligence. Spolkové ministerstvo 

pro digitální záležitosti a dopravu (BMDV) financuje projekt částkou 2,36 milionu eur v rámci 

pokynů pro financování modernizačního fondu (mFund). 

A takto to má fungovat: Digitální systém s podporou AI ukazuje řidičům obsazenost 

parkovacích míst podél jejich trasy pomocí principu semaforu červenou, žlutou nebo zelenou 

barvou. Za tímto účelem AI analyzuje a zpracovává velké množství dat; Mimo jiné údaje z 

počítání smyček a mýtných sloupků (modré radary), údaje o počasí, dopravní situaci a 

průměrné obsazenosti různých parkovacích míst. Navíc na příslušnou trasu není nahlíženo jako 

na statický sled ulic a parkovacích míst, ale jako na komplexní dynamický proces, který je pro 

nákladní vozidlo řízen událostmi a je neustále optimalizován umělou inteligencí. 

Ve střednědobém horizontu by novou technologii mělo být možné integrovat také do systémů 

řízení dopravy, jak na vyžádání vysvětluje Roland Schröder, projektový manažer společnosti 

Kravag: „Data zpřístupňujeme v cloudu a prostřednictvím rozhraní služeb. Individuální 

rozhraní k TMS musí být koordinováno případ od případu.“ 

Základní verze by měla být zpřístupněna zdarma. Ceny doplňkových služeb závisí na rozsahu 

služeb. Hledají se také partnerské společnosti pro praktické testování vyhledávání parkovacích 

míst s podporou AI. 

 

Aby byla EU lépe připravena na případný výpadek dodávek energie z Ruska, chce v 

krátkodobém horizontu zvýšit dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) z jiných částí 

světa. Evropané chtějí v této věci úzce spolupracovat s USA. Jde o „zajištění spolehlivých a 

cenově dostupných dodávek energie pro obyvatelstvo a společnosti v EU a jejích sousedních 

zemích,“ zdůraznili v pátek ve společném prohlášení předsedkyně Evropské komise Ursula von 

der Leyenová a americký prezident Joe Biden. "Spojené státy a EU spolupracují na zajištění 

pokračujících, dostatečných a včasných dodávek zemního plynu do EU z různých zdrojů po 

celém světě, aby se předešlo šokům v zásobování, v neposlední řadě kvůli další ruské invazi 

na Ukrajinu," uvedli. 

USA jsou již nyní jedním z největších dodavatelů LNG v EU. Podle komise odtud pocházelo 20 

% z 80 miliard metrů krychlových dovezených v roce 2021.  Nyní je tu příslib spolupráce na 

nejvyšší úrovni. Práce na tomto tématu by měly pokračovat až do zasedání Rady pro 

energetiku USA-EU 7. února. V posledních třech týdnech USA odklonily do Evropy 70 až 80 

tankerů LNG směřujících původně do jiných destinací. Podle Komise pokrývá EU většinu svých 

požadavků na plyn ze svých zásobníků. Aktuálně jsou naplněny zhruba ze 40 %, což je zhruba 

o 10 % méně než v minulých letech. Z dováženého plynu pochází 40 % z Ruska, téměř 39 %z 

Norska a zbytek tvoří dovoz LNG. Jejich objem v roce 2021 činil 80 miliard metrů 

krychlových. Z toho po 20 % pocházelo z USA a Kataru, 18 % z Ruska, 17 % z Nigérie a 14 

% z Alžírska. 

V posledních letech EU značně rozšířila svou infrastrukturu pro dovoz LNG, uvádějí vysocí 

úředníci Komise. Existuje mnoho terminálů pro dodávky lodí, například ve Španělsku, Itálii a 

Polsku, a také potrubí pro další přepravu v rámci EU. "Neexistuje žádné úzké hrdlo 

infrastruktury," říká úředník. Kapacita EU pro dovoz LNG je 157 miliard metrů krychlových 



ročně. V současnosti je využito na 66 % a tento podíl by mohl brzy vzrůst až na 80 %. Kromě 

USA jedná Evropská komise o dalších dodávkách LNG také s dalšími obchodními partnery, jako 

je Katar, další státy Perského zálivu nebo Ázerbájdžán. S asijskými zeměmi se má jednat o 

tom, zda v rámci barterových transakcí převedou dlouhodobě objednané dodávky LNG do zemí 

EU. Cílem je co nejlépe naplnit sklady EU. Také současná situace pravděpodobně urychlí rozvoj 

domácích obnovitelných zdrojů energie. Komise však také zvažuje, jak by Evropané mohli 

reagovat na přerušení dodávek účinnějším využíváním energie nebo snižováním spotřeby. 

 

Konec fáze vysokých cen paletového dřeva je stále v nedohlednu: Index cen masivního dřeva 

u dřevěných palet vzrostl v lednu oproti předchozímu měsíci o 4 % poté, co od září 

klesal. Aktuálně je uvedena na 349 bodech, což odpovídá nárůstu o 59 % oproti úrovni 

předchozího roku. Oproti začátku roku 2020 je dokonce o 123 % vyšší, od té doby se tedy 

více než zdvojnásobil a nyní možná dosáhl stabilní úrovně. 

Pořízení nových europalet je již několik měsíců spojeno s výrazně vyššími náklady než před 

pandemií Covid. Index cen masivního dřeva pro dřevěné palety dosáhl v srpnu 2021 rekordní 

hodnoty kolem 413 bodů, což odpovídalo nárůstu o zhruba 153 % ve srovnání s předchozím 

rokem. Řezivo na výrobu palet se stalo vzácnějším. Stavění ze dřeva je trendy a během 

pandemie také výrazně vzrostla poptávka – stejně jako ceny. 

Index cen dřeva – viz graf – je určován Spolkovým svazem dřevěných obalů a palet – 

exportních obalů (HPE) ve spolupráci s univerzitou v Bonnu. Indexy odrážejí vývoj nákupních 

cen sortimentu řeziva používaného v průmyslu z Německa i ze zahraničí. 

 

 

Francouzský přepravní gigant CMA CGM uvedl, že uzavřel předběžnou dohodu o získání 

většinového podílu ve francouzské doručovací firmě Colis Prive, v rámci pokračujícího budování 

své logistické činnosti. CMA CGM má koupit 51 % Colis Prive od současného vlastníka Hopps 

Group, ale bude mít možnost svůj podíl dále zvýšit. Hodnota plánované transakce nebyla 

zveřejněna. CMA CGM se sídlem v Marseille investuje do jiných než námořních služeb podobně 

jako její konkurenti v kontejnerové dopravě. Poté, co v roce 2019 koupila švýcarskou 

logistickou skupinu CEVA Logistics, se koncem loňského roku dohodla na získání aktivit v 

dodavatelském řetězci od společnosti Ingram Micro v hodnotě přibližně 3 miliardy dolarů. Mezi 

hlavními konkurenty CMA CGM v oblasti lodní dopravy Maersk minulý měsíc oznámil dohodu 

o koupi společnosti LF Logistics se sídlem v Hongkongu za 3,6 miliardy dolarů, zatímco 

společnost Mediterranean Shipping Company (MSC) jedná o koupi africké logistické jednotky 

francouzského konglomerátu Bollore za 5,7 miliardy eur (6,37 miliardy Kč). 

Společnost Colis Prive, která v roce 2021 dosáhla tržeb ve výši přibližně 270 milionů eur a 

základního výdělku 27 milionů eur, dodává balíčky pro klienty E-commerce do domácností a 



výdejních míst a loni se přesunula i na belgický a lucemburský trh. „Poslední míle je trochu 

chybějící kousek, abychom mohli nabídnout kompletní řešení,” řekl agentuře Reuters Mathieu 

Friedberg, šéf logistické divize CEVA společnosti CMA CGM. 

Dohoda odrážela růst elektronického obchodu, jehož význam během pandemie způsobené 

koronavirem výrazně vzrostl, a CMA CGM doufala, že podpoří mezinárodní expanzi Colis Prive, 

počínaje plánovaným vstupem na nizozemský trh v letošním roce, dodal Friedberg. Colis Prive 

se měl sloučit s Dee Tech, speciální účelovou akviziční jednotkou (SPAC), s cílem vstoupit letos 

na pařížský burzovní trh. 

Partneři však v pátek oznámili, že od projektu upustili. Hopps si po dohodě s CMA CGM ponechá 

39 % Colis Prive, zbývající podíl bude mít on-line maloobchodní gigant Amazon.  

Investice společnosti CMA CGM byly podpořeny prudkým nárůstem příjmů, neboť pandemie 

vedla k vysokým sazbám za námořní přepravu a nasycené kapacitě plavidel. 
 

U nizozemských břehů probíhá velká záchranná operace pro opuštěnou loď s hromadným 

nákladem, která nabírá vodu. Nizozemská pobřežní stráž sleduje loď s hromadným nákladem, 

která se předtím srazila s ropným/chemickým tankerem u pobřeží IJmuidenu, Nizozemsko. 

Prázdný bulk carrier Julietta D, byla hlášena jako driftující na moři v blízkosti větrné elektrárny 

Hollandse Kust Zuid, oznámila pobřežní stráž. Všech 18 členů posádky bylo evakuováno a je 

ohlášeno, že loď nabírá vodu. Předtím se Julietta D srazila s chemickým tankerem Pechora 

Star u kotviště IJmuiden. Perchora Star je údajně stabilní a neztratila žádný náklad, uvedla 

pobřežní stráž. Incident přichází ve chvíli, kdy bouře Corrie vyvolala v Severním moři vítr o 

rychlosti až 75 m/h. 

Australský úřad pro bezpečnost dopravy zahájil vyšetřování srážky mezi lodí na přepravu 

cementu a dvěma přistavenými remorkéry v přístavu Devonport, Tasmánie, která se stala v 

pátek. Srážka se týkala cementové lodě Goliath plující pod australskou vlajkou a vlečných lodí 

TasPorts York Cove a Campbell Cove krátce poté, co Goliath dorazila do přístavu po plavbě z 

Melbourne. Oba remorkéry utrpěly značné škody a částečně se potopily. Tasmánský státní 

provozovatel přístavů TasPorts potvrdil, že k incidentu došlo přibližně v 11.50, v pátek ráno 

28. ledna 2022. Aktualizace zprávy uvádí, že oba remorkéry jsou v současné době částečně 

potopeny u přístaviště v Berth 3 West a částečně spočívají na mořském dně. Obě plavidla 

zůstávají zajištěna v přístavišti a přístav TasPorts nadále sleduje jejich stav. V době incidentu 

nebyla hlášena žádná zranění a na palubě vlečných lodí nebyli žádní členové posádky. 

Francouzský dobrodruh Jean-Jacques Savin, který 1. ledna vyrazil na veslici z Portugalska, 

aby přeplul Atlantik sólo, zmizel na moři se svou lodí, později nalezenou převrácenou a 

prázdnou poblíž souostroví Azory, oznámilo portugalské námořnictvo. Podpůrný tým 75letého 

Savina v sobotu na Facebooku uvedl, že jeho tělo bylo nalezeno uvnitř kabiny jeho štíhlé, 

účelové lodi Audacious, ale pozdě v neděli vydal další prohlášení podepsané jeho dcerou 

Manon, že tělo nebylo nalezeno. V nedělním prohlášení portugalského námořnictva se uvádí, 

že pátrání po Savinově lodi začalo po nouzovém signálu vyslaném ve čtvrtek před půlnocí. 

Hlídka zahrnovala námořní korvetu, tři letadla a několik obchodních lodí, z nichž jedna našla 

nepromokavý vak se Savinovými dokumenty. Lokalizovali člun převržený v rozbouřeném moři 

a v sobotu se jim ho podařilo zvednout na námořní loď. Pátrání bylo poté odvoláno a lodím v 

oblasti bylo vydáno upozornění, která je upozornila na možnost nalezení ztroskotaného 

dobrodruha. 

 

Evropská komise vyšetřuje, zda převzetí ztrát DB Cargo ze strany DB AG nepředstavuje 

nezákonnou státní podporu. Otevřená smlouva o převodu zisku a další služby, které státem 

vlastněná, vertikálně integrovaná společnost Deutsche Bahn AG poskytuje své nákladní 

dceřiné společnosti, se prověřují v rámci hloubkového vyšetřování, oznámilo Generální 

ředitelství Komise pro hospodářskou soutěž. Byla obdržena stížnost a po počátečním 

prozkoumání měla Komise obavy, že následující kritizované služby nemusí být slučitelné s 

právními předpisy EU o státní podpoře: 



• smlouva o neomezeném převodu zisků a ztrát mezi DB AG a DB Cargo, na základě 

které DB AG od roku 2012 kryje ztráty DB Cargo 

• poskytování vnitroskupinových služeb DB AG pro DB Cargo za případně snížené ceny 

• potenciálně výhodné podmínky financování pro mezipodnikové úvěry 

• částečné převzetí platů státních zaměstnanců, kteří byli dříve zaměstnáni u Deutsche 

Bundesbahn a v současné době přiděleni DB Cargo federálními železničními aktivy. 

Podle Komise stěžovatel kritizuje, že to poskytuje DB Cargo neoprávněnou výhodu oproti 

konkurentům, protože železniční nákladní společnost může navzdory svým ztrátám nakupovat 

nová vozidla a financovat rozšíření svého podnikání, aniž by musela věnovat pozornost tomu, 

zda jsou investice ziskové. Komise zdůrazňuje, že obvinění jsou zkoumána s otevřenou myslí 

a že zahájení hloubkového vyšetřování neznamená, že kritizované služby jsou ve skutečnosti 

nezákonnými dotacemi. Mluvčí drah (na žádost DVZ) uvedl, že DB bude při prověřování úzce 

spolupracovat s federální vládou a komisí. "Skutečnost je taková: DB Cargo AG neobdržela 

žádnou podporu, která by narušovala hospodářskou soutěž. Deutsche Bahn vždy jednaly v 

souladu s evropským právem," řekl mluvčí. DB Cargo je "nepostradatelnou součástí" pro 

dosažení klimatických cílů v Německu.  

Síť evropských železnic (NEE) vyšetřování přivítala a vyzvala Evropskou komisi, aby se dostala 

k jádru věci. „Opakovaně jsme od našich členů slyšeli o nepochopitelně naceněných nabídkách 

DB Cargo a s velkým očekáváním očekáváme výsledek šetření,“ řekl Ludolf Kerkeling, 

generální ředitel NEE. "Záleží nám na tom, aby tržní mechanismy nebyly přehlušeny, a to ani 

v případě státního podniku, který je v konkurenci jiných podniků." Spravedlivá hospodářská 

soutěž nakonec umožní celému odvětví železniční nákladní dopravy růst. 

 

Vysoké sazby a provozní problémy v liniové lodní dopravě mezi Evropou a Čínou se ukázaly 

být dostatečným impulsem pro transkontinentální železniční kontejnerovou dopravu. Poptávka 

rychle vzrostla: celý trh vzrostl jen v loňském roce o přibližně 30 procent – odhadem 1,3 

milionu TEU putovalo do Evropy a Číny přes Novou hedvábnou stezku v roce 2021. Důvody 

jsou zřejmé. Námořní a železniční přeprava je tedy nyní co do ceny přibližně vyrovnaná, ale 

vlak je více než dvakrát rychlejší. Kvůli narušení globálních dodavatelských řetězců se obavy 

zákazníků o bezpečnost staly stále důležitějšími = spolehlivost alespoň dohnaly cenu jako 

rozhodovací kritérium pro kontinentální trasu." 

Zvyšující se objem má však i odvrácenou stranu. Vlaky aktuálně potřebují na zhruba 12 000 

kilometrů dobrých 20 dní. Reálných by bylo cca 14 dní. Vzhledem k vysokému vytížení 

systému však dochází k čekacím dobám zejména v terminálech při přechodu mezi rozchody: 

Rusko a Kazachstán pracují se širokým rozchodem, zatímco Evropa a Čína přepravují na 

standardním rozchodu. Všichni partneři však uznali, že musí něco udělat s překážkami v 

manipulaci kvůli rozchodu kolejí. Proto se letos otevře více hraničních přechodů pro 

transkontinentální vlaky, oznámil Chen Si, který v logistické společnosti Hellmann vede 

obchodní oblast Rail Solutions International. To by mělo pomoci zkrátit dobu přepravy 

navzdory trvale vysoké nebo dále rostoucí poptávce. Téměř všechny terminály v Evropě jsou 

nyní propojeny – přes uzly jako Mnichov, Hamburk, Duisburg, Katowicze nebo Budapešť, kde 

jsou zásilky přiváděny do systémů partnerů. Novinkou v řadách přijímacích terminálů je nyní 

také Bremen Roland. Právě tam přijel první vlak Hellmann z Chongqingu . Jsou na něm i 

kontejnery, například do Stuttgartu nebo Verony – ty se pak v Brémách zase nasazují na 

navazující vlaky. Tento spoj bude zpočátku obsluhován jednou týdně. Tímto Hellmann vytváří 

něco velmi důležitého: okružní jízdu v párech v dopravě na Dálném východě. Hellmann Rail 

již jezdí s hotovými vozidly Porsche dvakrát až třikrát týdně z Bremerhavenu do Chongqingu 

přes Brémy. Jeden z nich už má partnera v opačném směru – a COO Jens Wollesen přirozeně 

doufá, že se mu to podaří u všech výjezdů. 

Je zajímavé položit si otázku, zda bude boom transkontinentální železniční kontejnerové 

dopravy pokračovat, jakmile ceny námořní dopravy přestanou prudce stoupat a procesy liniové 



dopravy se vrátí do starých kolejí. Wollesen je velmi optimistický: "Železniční doprava se 

střední Čínou se osvědčila – očekávám, že zájem o trh nadále poroste." Přispět k tomu má i 

fakt, že logistik rozšiřuje své služby kolem čistě železniční dopravy. Konsolidační a 

dekonsolidační centra mají být integrována tak, aby byla nabídka zajímavá i pro LCL zásilky. 

To je primárně zaměřeno na trh e-commerce, kde firma vidí skvělou budoucnost. 

 

V přístavu Hamburk vstoupí v platnost změněná pravidla pro proces rezervace slotů (SBV) pro 

řidiče kamionů, kteří přivážejí nebo přijímají kontejnery. Podle Asociace Hamburger Spediteurs 

podléhají dopravní společnosti, jejichž řidiči na Eurogate Container Terminal Hamburg (CTH) 

nevyužijí více než 80 procent dříve elektronicky rezervovaných časových slotů („no-show“), 

nařízení: Počet rezervovatelných slotů ve špičce je omezený. Odpovídající inovace platí také 

pro kontejnerové terminály společnosti Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA).  Podle 

hamburského svazu spedičních firem bude regulační limit od 7. února 2022 snížen na 70 

procent. Podle Eurogate jsou statistiky jejich příslušných rezervací SBV k dispozici všem 

dopravním společnostem od prosince 2021. Každá kamionová společnost tak může pochopit, 

jaká cesta vedla k no-show. 

Rezervační systém, který funguje od roku 2017, má rovnoměrněji rozložit objem kamionů na 

terminálech a usnadnit tak plánování všem účastníkům trhu. Někteří řidiči nákladních vozidel 

si rezervují více slotů, než potřebují, ale tyto sloty nevracejí, takže kapacita zůstává nevyužitá 

a nelze ji přerozdělit jiným. Pro každého účastníka SBV se proto nyní vypočítá kvóta pro 

nedostavení se, která uvádí, kolik slotů je rezervováno, ale nevyužito. Podle Eurogate je míra 

no-show vyšší než 40 procent. Zhruba 25 procent řidičů kamionů je odpovědných za polovinu 

případů, kdy se nedostaví. 

 

Průzkum mezi členy Asociace evropských logistiků vozidel (ECG) vykresluje ponurý 

obrázek. Hlavními důvody jsou materiálová úzká místa, zejména u mikročipů, a z toho 

vyplývající pokles výroby v automobilovém sektoru. Čipová krize podle ECG rozhodujícím 

způsobem přispěla k tomu, že logistici vozidel museli v posledních dvou letech omezit zhruba 

20 procent svých přepravních kapacit. Nedostatek kapacit a řidičů, stejně jako rostoucí 

mzdové a energetické náklady by mohly zpomalit očekávané oživení trhu. Více než polovina 

členů, kteří využívají silniční, vodní, leteckou a železniční dopravu, uvádí, že se kapacity v 

posledních dvou letech snížily. Obzvláště těžce jsou postiženi kamionoví speditéři a lodní 

společnosti. Zjištěné průměrné snížení kapacity u dotazovaných spedičních společností je 21 

procent. Odhaduje se, že za poslední dva roky bylo z logistiky vyřazeno 1200 kamionů těchto 

speditérů. U lodních společností je průměrný pokles kapacity 6 procent, přičemž odpovědi se 

pohybují od minus 2 procent do minus 50 procent. Rostoucí náklady navíc zatěžují výdělkovou 

situaci „v nebývalé míře“, jak dále uvádí asociace. Například u námořních a vnitrozemských 

lodních společností se náklady na palivo od ledna 2020 zvýšily přibližně o 60 procent. Mzdy, 

zejména profesionálních řidičů, se v mnoha zemích výrazně zvýšily. Některé dopravní 

společnosti zvýšily mzdy dvakrát nebo dokonce třikrát ročně, aby si řidiče udržely. Ceny 

surovin potřebných k výrobě lodí, kamionů a železničních vagónů rostou podle ECG také 

mnohem rychleji než míra inflace, která je v tuto chvíli již nadprůměrná. S každým 

přepraveným hotovým vozidlem by speditéři utrpěli ztrátu, protože současné stresové faktory 

nejsou zahrnuty do smluv o přepravě. Výsledek podle ECG: Investice se téměř úplně zastavily. 

„Zatímco logistici vozidel doufají v brzký nárůst objemu přepravy, speditéři, jejichž rezervy 

jsou v mnoha případech vyčerpané, si kladou otázku, jak by měli investovat do nových 

přepravních kapacit na pozadí rostoucí inflace a úrokových sazeb,“ uvádí se v prohlášení 

společnosti EKG a dále: "Mezi majiteli nákladních vozidel jsou tyto obavy umocněny 

skutečností, že řidiči, kteří se přemístili, se pravděpodobně nikdy nevrátí." Ceny za pronájem 

nákladních lodí v námořní dopravě se během jednoho roku ztrojnásobily u čistě osobních a 

nákladních přepravců (PCTC). To je jasný důkaz toho, že tonáž lodí se stala vzácnou. Konec 

krize je v nedohlednu. Podle ECG by nízké zakázky na stavbu nových lodí měly způsobit další 



růst charterových sazeb. Zvyšování výrobních objemů výrobců osobních a nákladních 

automobilů dále zvýší eventuální kapacitní úzké hrdlo v dostupné tonáži lodí. Větší obavy však 

vzbuzuje nedostatek řidičů, celosvětový fenomén, který se nyní stal existenčním problémem 

pro sektor logistiky hotových vozidel. „Po poklesu objemu přepravy našlo mnoho řidičů práci 

v jiných odvětvích. Pro dopravní průmysl jsou zřejmě ztraceni,“ pokračuje EKG. 

„Naštěstí výrobci automobilů také uznali, že kapacity již nestačí k přesunu jejich hotových 

vozidel,“ říká Mike Sturgeon, výkonný ředitel ECG. „Výrobci vozidel a logistici vozidel nyní musí 

spolupracovat na vývoji životaschopné strategie pro bezpečnou budoucnost logistiky vozidel.“ 

Asociace již v říjnu 2021 zveřejnila 5bodový akční plán. Sdružení je od roku 1997 hlasem 

odvětví logistiky vozidel v Evropě. ECG zastupuje zájmy téměř 140 členských společností a 

partnerů, od malých a středních rodinných firem až po nadnárodní korporace. Členové vlastní 

nebo provozují přibližně 380 autodopravců, 14 900 účelových železničních vozů, 28 nákladních 

člunů a více než 27 800 silničních přepravníků. Mají celkový roční obrat kolem 24,5 miliardy 

eur a ekonomický dopad na společnosti spojené s tímto sektorem se odhaduje na 64 miliard 

eur. Podle ECG je v tomto odvětví přímo zaměstnáno více než 112 000 občanů EU a dalších 

230 000 je v tomto odvětví zaměstnáno nepřímo. 

 

Politické napětí mezi Ruskem a Západem už týdny eskaluje kvůli ukrajinskému 

konfliktu. Vladimir Putin provokuje hromaděním vojáků na hranici se sousední zemí. Západ 

reagoval oznámením, že ekonomické sankce proti Rusku budou zpřísněny, pokud by se situace 

dále vyhrotila. USA hovoří o vážných důsledcích vpádu ruských jednotek na Ukrajinu. 

EU uvalila na Rusko sankce od března 2014 v reakci na nezákonnou anexi Krymu a 

destabilizaci Ukrajiny. Navzdory tomu zůstává EU nejdůležitějším obchodním partnerem Ruska 

a Rusko je čtvrtým nejdůležitějším obchodním partnerem EU. „Napjatá situace znepokojuje 

mnoho společností v Německu a Rusku, které mají přímé obchodní vztahy,“ říká Marina Basso 

Michael, regionální ředitelka pro Evropu v Port of Hamburg Marketing (HHM). „Mnoho 

německých a ruských společností, které známe, nadále pracuje na tom, aby obchodní vztahy 

zůstaly stabilní. Existuje naděje, že diplomatické úsilí zúčastněných zemí povede k uvolnění 

situace.“ Objem námořní dopravy mezi Německem a Ruskem podle HHM klesá od zavedení 

sankcí v roce 2014. Tranzitní doprava mezi Čínou a Evropou se naopak vyvíjela pozitivně, z 

čehož by výrazně profitovaly i ruské dopravní společnosti. Pokud by Putin dále zvýšil 

rozmístění vojáků na rusko-ukrajinské hranici, mohla by EU uvalit další sankce. Podle HHM by 

se to dotklo logistických řetězců, které jsou již nyní pod tlakem. „Navíc v souvislosti s 

covidovou pandemií dochází k neustálým globálním poruchám. Trpělo by tím nejen Německo 

a Rusko, ale také mnoho zemí v oblasti Baltského moře,“ říká Basso Michael. Zpřísněné sankce 

by navíc měly velmi velký dopad na nakládání s údaji mimo jiné ve Švédsku, Polsku, Finsku, 

Litvě, Estonsku a Lotyšsku. 

Vývoj v regionu bedlivě sleduje i společnost Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), která 

od roku 2005 provozuje kontejnerový terminál v oděském přístavu. „Současnou situací jsme 

znepokojeni. Doufáme, že se diplomacii podaří zabránit vojenskému konfliktu,“ říká mluvčí 

HHLA. Pobočka v Oděse v současnosti funguje normálně. Podle HHM klesly objemy odbavení 

v přístavu Hamburk v roce 2020 ve srovnání s předchozím rokem o 12,7 procenta. Dá se 

předpokládat, že tento trend pokračoval i v roce 2021. "Dokud bude napětí přetrvávat, 

neočekáváme žádnou výraznou změnu," hlásí mluvčí HHLA. „Mír je základní podmínkou 

volného obchodu. Proto očekáváme, že budou použity všechny politické prostředky, aby se 

zabránilo Rusku v invazi na Ukrajinu. Jaké však mohou být tyto politické prostředky a přísnější 

sankce? Jednou z otázek v diskusi je vyloučení společnosti Swift z bankovního a transakčního 

standardu v případě vojenských sporů na Ukrajině. Kdy budou použity hospodářské sankce? 

Předseda Výboru EPC pro obchod upozorňuje, že v současné době existuje již mnoho sankcí, 

zejména na potraviny a energetické produkty, ale také na mnoho zboží dvojího užití, avšak 

otázka zní: Koho poškozují více – ruské nebo evropské firmy? 



Letošní rok je pro Schenker významný ve třech ohledech. Za prvé, společnost slaví 150. 

výročí. Za druhé, již 20 let patří Deutsche Bahn. A do třetice, rok 2022 je rokem, kdy musí 

být nastaven minimálně kurz pro rozsáhlé oddělení poskytovatele logistických služeb od 

státního podniku. Protože příležitost nikdy nebyla tak dobrá – a potřeba nikdy nebyla tak 

velká. Se semaforovou koalicí se politická situace jednoznačně posunula směrem k prodeji 

Schenkeru. Zelení už nějakou dobu bubnují za čistě železniční společnost a tedy spin-off 

globální logistické dceřiné společnosti. A liberálové jako strana orientovaná na soukromý 

sektor také ocení konec státního vlivu na firmu. Takže šance tu je. Zároveň se zvyšuje časový 

tlak na dohodu. Ostatně logistické společnosti jsou v současnosti oceňovány velmi atraktivně 

a tržby z prodeje ve výši 10 miliard eur a více jsou tedy stále reálné. Ale na jak dlouho, když 

už se prostředí kapitálového trhu opět zatemňuje? Pro federální vládu a Deutsche Bahn je 

nesmírně důležité prodávat pokud možno na vrcholu. V konečném důsledku je za ambicemi 

také jasná touha použít výnosy k restrukturalizaci skupiny DB, která je vysoce zadlužená ve 

výši dobrých 30 miliard eur, a vytvořit významný prostor pro posílení železničních aktivit. 

Nešlo by to realizovat i se Schenkerem v korporátní skupině? Ne! S odhadovaným ziskem EBIT 

ve výši dobré 1 miliardy eur v roce 2021 se Schenker rozrostl v ziskovou perlu Deutsche 

Bahn. Ani trvalé zisky tohoto rozsahu však na velký zásah nestačí. Konkurenceschopnost 

samotného Schenkeru by navíc mohla být pravděpodobně zachována také pouze 

prodejem. Ostatně společnost ze skupiny DB už léta nedostává potřebné investiční prostředky, 

aby mohla aktivně utvářet konsolidaci odvětví. „Aktivum“ Schenker proto pravděpodobně v 

budoucnu ztratí hodnotu. Ale kdo může mít zájem? Převzetí velkým konkurentem, jako je 

DSV, který se již Schenkeru agresivně dvořil, by bylo jistě nejlukrativnější. Nákup výměnou 

akcií, jako to udělal DSV s Panalpinou a Agility, nepřichází v úvahu. Protože co by měla 

federální vláda a DB dělat s podílem v dánské super logistické společnosti? Vydáním nových 

akcií by ale Dánové mohli s takovým obchodem naložit jinak; a přesto se tato možnost nezdá 

ani pravděpodobná, ani nezbytná. Proti mluví dvě věci. Pokud by Schenker přešel ke 

strategickému investorovi, jako je DSV, společnost by nejen ztratila svou nezávislost; hrozilo 

by také radikální propouštění, pokud by se například slučovaly pobočky. Spolkové vládě to 

nebude lhostejné. Vždyť v Německu pracuje téměř 16 000 ze 75 000 zaměstnanců Schenkeru. 

Německý stát navíc prostřednictvím KfW stále drží 20 procent Deutsche Post DHL. Spolková 

vláda by alespoň nepřímo tuto účast oslabila výměnou za posílení Deutsche Bahn. 

V tomto kontextu se jeví jako vhodnější dohoda s finančním investorem, která by na rozdíl od 

prodeje jinému poskytovateli logistických služeb mohla probíhat v několika krocích. Je možné, 

že takový finančník zpočátku převezme pouze většinu a Deutsche Bahn nebo stát si ponechají 

balík 20 až 25 % – velmi podobně jako při privatizaci Deutsche Post. To by byla také schůdná 

varianta pro Schenker, která by mohla být dokončena ve druhém kroku IPO, ale na kterou by 

nevznikl okamžitý časový tlak – pokud bude kurz letos správně nastaven. 

 

Americká pobřežní stráž v pátek vyzvedla člena posádky z tankeru s chemikáliemi 190 mil od 

Galvestonu v Texasu. Hlídkující ve velitelském středisku pobřežní stráže Houston-Galveston 

obdrželi ve 3:45 pm oznámení od personálu na palubě chemického tankeru Ginga Caracal o 

délce 525 stop, že člen posádky utrpěl chemické popáleniny a potřebuje lékařskou pomoc. 

Hlídači se poradili s leteckým chirurgem, který doporučil medevac, a pak nařídil posádce 

tankeru, aby se vydala ke břehu. Posádka vrtulníku MH-65 Dolphin z pobřežní hlídkové letecké 

stanice Houston a posádka letadla HC-144 Ocean Sentry z pobřežního sektoru / letecké stanice 

Corpus Christi v Texasu odstartovaly na pomoc. Po setkání s tankerem posádka Dolphinu 

vyzvedla nemocného muže a ve stabilizovaném stavu ho převezla do nemocnice University of 

Texas Medical Branch Hospital v Galvestonu. 

"Provádění medevacu na moři zatím vyžaduje pečlivou koordinaci mezi několika leteckými 

posádkami a personálem velitelského střediska," řekl kapitán Keith Donohue, koordinátor 



pátracích a záchranných misí pro tento případ. "Pomoc těm, kteří to potřebují, je prioritou 

pobřežní stráže." 

 

V červenci loňského roku mazon oficiálně představil nový partnerský program pro dopravní 

společnosti, Amazon Freight Partner Program (AFP). Od té doby na sociálních sítích běží 

masivní reklamní kampaň: „Založte si vlastní přepravní společnost a začněte jako Amazon 

Freight Partner,“ stojí v reklamě na Facebooku. Zkušenosti nejsou bezpodmínečně nutné, na 

to se klade důraz. Ve sloupcích komentářů k těmto sponzorovaných příspěvků někteří uživatelé 

nešetří ironickými a kritickými názory. Většina z nich předpokládá silnou závislost na americké 

společnosti. Co je špatného na tomto obvinění? 

Pokud uživatel, který má zájem, následuje odkaz, nejprve se mu na webu Amazonu zobrazí 

několik nápadně zobrazených neonově zelených čísel. Podnikatelé, kteří uvedli do provozu 10 

až 15 značkových nákladních vozidel, by mohli dosáhnout prodejního potenciálu 1,0 až 1,6 

milionu eur a zisku až 165 000 eur ročně, říká se zde. Amazon však zastropoval potenciální 

růst partnerů, takže kapacitu kamionů lze ve skutečnosti rozšířit pouze na maximálně deset 

tahačů, jak na požádání vysvětluje mluvčí Amazonu. Počáteční náklady pro společnosti jsou 

opět uvedeny na základě pěti značkových nákladních vozidel a odhadují se na 25 000 eur – 

drobným písmem se však uvádí, že k získání licence Společenství EU je zapotřebí dalších 54 

000 eur v hotovosti. Kdo se i přes tyto plnohodnotné sliby neodváží podnikat, může se nejprve 

zúčastnit vzdělávacího programu Amazon. Kromě úvodu do odvětví logistiky je cílem také 

zprostředkovat, jak lze firmu založit a jak následně rozšířit podnikání. Zájemce čeká v první 

řadě zkrácený proces přihlášky. Následuje živý rozhovor a nabídka, po které může začít 

praktický výcvik. Dalším krokem je najmutí řidičů, kteří budou vyškoleni Amazonem a krátce 

poté budou již přepravovat náklad. První nákladní vůz by měl být schopen provozu čtyři až 

jedenáct týdnů po zahájení tohoto programu. Na konci webu se Amazon zdobí údajnými 

úspěšnými příběhy partnerů, jako jsou Patrik a Dennis Schmitzovi, kteří jsou od května 

loňského roku nákladními partnery. Básní nad nekomplikovanou a kompletně digitalizovanou 

registrací do programu AFP. Po čtyřech týdnech se jejich náklaďáky prý rozjely po evropských 

silnicích. Zní to až příliš dobře, že? Vyhledávání ukazuje, že dopravní společnost byla založena 

již v září 2020. Patrik Schmitz si však po devíti měsících jako partner AFP nemůže stěžovat: 

„Prognózy tržeb a nákladů Amazonu jsou z velké části správné, jak se ukázalo v provozním 

byznysu.“ Zisk je ještě o něco vyšší. Od Amazonu si pronajal pět z celkem devíti kamionů, 

které zajišťují 98 procent přepravy mezi uzly Amazonu v Německu. K plánování se používá 

aplikace Amazon. Díky sledování GPS v aplikaci může Amazon vždy sledovat, kde je 

řidič. Schmitz je dokonce tak spokojený, že už nyní plánuje rozšíření své flotily Amazonu na 

maximálně deset tahačů. 

Ilyas Yigit, výkonný ředitel společnosti Cargomile GmbH, je také partnerem pro nákladní 

dopravu v Amazonu a je euforicky citován na webových stránkách. V rozhovoru zopakoval své 

doporučení zúčastnit se programu. Je partnerem již rok a ke stávající flotile si pronajal tři 

značkové nákladní vozy od americké skupiny – další dva budou následovat letos. Yigit 

odhaluje, že tržby a zisky, které Amazon dříve sliboval, byly ve skutečnosti poměrně 

přesné. Stačily dva rozhovory, ve kterých měl zakladatel říci něco o svých osobních 

pohnutkách a své firmě, a pak je možno začít. I když Amazon znalost oboru výslovně 

nevyžaduje, doporučuje tento krok učinit pouze v případě, že máte několikaleté zkušenosti v 

odvětví logistiky. Sám Yigit sice OSVČ teprve dva roky, ale předtím pracoval jako zaměstnanec 

v sektoru sedm let. To je jediný způsob, jak zvládnout četné výzvy. Stejně jako největší 

problém současnosti: hledání řidičů. „Němečtí řidiči kamionů neradi jezdí pro Amazon,“ 

vysvětluje Yigit. Proto zaměstnává pouze polské řidiče pro přepravy Amazon, které nabírá přes 

personální agenturu v Polsku. Využití Amazonem je naprosto uspokojivé. Na rozdíl od 

informací na webu však výjezdy jen zřídka procházejí Evropou, jak přiznává Yigit: „90 procent 

objednávek tvoří vnitrostátní přepravy.“ To na dotaz DVZ Amazon potvrzuje: „Jasná většina 

tras pokrývá přepravy v rámci Německa.“ Plánování probíhá automaticky prostřednictvím 



aplikace Amazon. Pro každého řidiče je tam uložen profil, ve kterém si může prohlížet všechny 

jízdy. 

O tom, že partneři AFP řeší především vnitrostátní dopravu, informuje i projekt Německé 

odborové konfederace (DGB) „Fair Mobility“ na své facebookové stránce. Podle toho byli 

během informační kampaně uskutečněné v Amazonu v Dortmundu, Kolíně nad Rýnem, 

Garbsen a Frankenthal na Černý pátek (26. listopadu) kontaktování polští řidiči, kteří pracují 

pro Amazon Freight Partners, a ti prohlásili, že jezdí pouze v Německu. Mezinárodní dopravu 

budou podle řidičů nadále zajišťovat zahraniční subdodavatelé. Michael Wahl, průmyslový 

koordinátor pro mezinárodní dopravu na veletrhu Fair Mobility, tento vývoj vnímá se 

znepokojením. Program AFP vnímá jako novou edici logistického partnerského programu 

Amazonu, který je v sektoru CEP zaveden již léta. „Z našeho pohledu je tato stavba, která se 

nyní staví shodně pro kamionovou dopravu, další úrovní organizované nezodpovědnosti, 

kterou Amazon žije vůči subdodavatelům a jejich zaměstnancům,“ říká. V této souvislosti je 

United Services Union Verdi také kritický k rozšíření portfolia Amazonu, říká Stefan Thyroke, 

vedoucí federální specializované skupiny pro spedici, logistiku, kurýrní a expresní služby. To 

musí znepokojit celý spediční sektor, říká Thyroke a dodává: „Podobně jako v oblasti 

doručování, Amazon zajišťuje zachování své vlastní nezávislosti na smluvních partnerech 

prostřednictvím přísného omezení vozového parku a regionálních předpisů, zatímco spediční 

společnost jedná jako smluvní partner zcela závislý na Amazonu.“ Federální asociace silniční 

přepravy, logistiky a likvidace (BGL) již v tomto ohledu vede s Amazonem dialog. Společným 

zájmem je vyloučit falešnou samostatnou výdělečnou činnost a sociální dumping a vytvořit 

skutečnou přidanou hodnotu pro německé středně velké dopravní společnosti, jak na požádání 

vysvětluje mluvčí. Relativně mladá Federální asociace logistiky a dopravy (BLV pro) projekt 

Amazonu ostře odsoudila: „Pro nás je kontrola trhu coby požadavek Amazonu prvořadá pro 

celý projekt. V praxi to znamená, že Amazon poskytuje přístup k levné pracovní síle a instaluje 

plně závislé dodavatele, kteří nemohou dělat nic jiného, než poslouchat vůli Amazonu,“ uvedl 

mluvčí. Asociace dále předpokládá, že Amazon se má u partnerů AFP písemně ujistit, že nejsou 

OSVČ a platí minimální mzdu. Zda je však toto také dodržováno, již nepodléhá kontrolní 

povinnosti Amazonu. To znamená, že odpovědnost nese subdodavatel. 

Amazon kritiku odmítá. „Partnerský program Amazon Freight se skládá ze středně velkých 

přepravních společností, které poskytují Amazonu vlastní kapacity pro pokrytí potřeb v naší 

síti. Zároveň získávají nástroje a stabilní pracovní vytížení pro podporu obchodního 

růstu. Partneři se mohou svobodně rozhodnout, zda chtějí využívat naše služby a nástroje, 

které jim umožňují přístup k novým technologiím, které jsou ve své třídě nejlepší,“ vysvětluje 

mluvčí. Tato svoboda volby v zásadě platí i pro aplikaci Amazon, kterou využívají partnerské 

společnosti k dispozici, jak vysvětluje Amazon. Na otázku, jak mohou partneři, kteří nechtějí 

používat aplikaci Amazon k plánování, prohlížet, plánovat nebo dokončit své prohlídky, 

Amazon vysvětlil, že není možné podrobněji komentovat technické detaily rozhraní a interních 

procesů. Doposud se nenašel partner AFP, který by nástroje nepoužíval. Obecně však vyvstává 

otázka strategického pozadí programu: Spoléhá se Amazon v budoucnu raději na mnoho 

malých podniků místo spolupráce se středními až velkými přepravními společnostmi, jak tomu 

bylo doposud? Vlastně ne, vysvětluje mluvčí. Americká skupina bude spíše v budoucnu 

pokračovat ve spolupráci s velkými poskytovateli služeb, jako jsou DHL, Royal Mail nebo La 

Poste, ale zvyšující se poptávka po dodávkách přinesla příležitost vybudovat lepší dopravní síť, 

aby se zabránilo kapacitním úzkým místům a výkonu. problémy. Program byl zatím dobře 

přijat jak zakladateli, tak stávajícími dopravními společnostmi. Kolik partnerů se již programu 

účastní, nechává Amazon bez odpovědi. Je však jasné, vysvětluje mluvčí společnosti, že 

partneři AFP mají nejen příležitosti, ale také musí dodržovat povinnosti. Například v Německu 

musí partneři zaměstnávat své řidiče jako zaměstnance na plný úvazek a zajistit výplatu a 

benefity v souladu s platnými zákony a předpisy. Mluvčí uvedl, že Amazon provádí namátkové 

kontroly, aby se ujistil, že partneři dodržují platné zákony a předpisy, a dodal: „Požadujeme, 

aby všechny podniky v této síti dodržovaly naše zásady a všechny platné zákony a 

předpisy. Vždy se mohou najít společnosti nebo jednotlivci, kteří pravidla nedodržují, a my je 



nemusíme hned chytit. Pokud se však o problému dozvíme, okamžitě jednáme a neváháme 

náš vztah s těmito společnostmi ukončit.“ 

V souvislosti s novým freight partnerským programem Amazonu byla kritizována přílišná 

závislost partnerů. Obvinění, které jde směrem k falešné samostatně výdělečné činnosti. Ale 

kdy se to vůbec dává? Podle zákonodárce se toto označení vztahuje na osoby, které formálně 

vystupují jako samostatně výdělečně činní dodavatelé, ale ve skutečnosti jsou závislými 

zaměstnanci. Charakteristiky falešné samostatné výdělečné činnosti mohou být následující:  

• neomezená povinnost řídit se všemi pokyny klienta  

• dodržování určité pracovní doby 

• povinnost zasílat klientovi podrobné reporty pravidelně a v krátkých intervalech 

• musí pracovat v prostorách zákazníka nebo na jím určených místech 

• povinnost používat určitý hardware a software, pokud je to spojeno zejména s 

možnostmi ovládání zákazníka. 

Okamžik začátku závislého zaměstnání musí vždy případ od případu prověřit agentura 

sociálního zabezpečení. Skutečná samostatná výdělečná činnost je obecně přítomna tehdy, 

když podnikatelské riziko plně nese zaměstnanec a pracovní dobu lze libovolně 

sjednat. Úspěch finančního a osobního závazku je nejistý a nezávisí na třetích stranách.  

 

Ceny za užití vlakových tras pro železniční společnosti mají být zrušeny, sníženy nebo odloženy 

do 30. července 2022. Členské státy EU se k tomu již kladně vyjádřily. Rada ministrů hodlá 

schválit odpovídající návrh Komise beze změn. Evropský parlament prohlásil, že rozhodnutí by 

mělo padnout v únoru pomocí nouzového postupu. Pokud proti návrhu nebudou námitky ani 

v EP, mohlo by se konečně rozhodnout o prodloužení. Výjimka platí od 1. března 2020 a její 

platnost vypršela 31. prosince 2021. Vzhledem k tomu, že se vlaková doprava ještě plně 

neobnovila, Komise usiluje o prodloužení. Chtěla by také získat právo rozhodovat o dalších 

prodlouženích „aktem v přenesené pravomoci“ do 31. prosince 2023. To by umožnilo Komisi 

činit vlastní rozhodnutí po konzultaci s odborníky. Návrh nemusí projít běžným legislativním 

postupem v Evropském parlamentu a Radě ministrů EU. Přestože oba orgány mohou akt v 

přenesené pravomoci vetovat, změny textu nejsou možné. 

Snížení cen vlakových tras je důležité pro nákladní dopravu, protože je neutrální z hlediska 

hospodářské soutěže a přináší výhody všem železničním společnostem. Podle německého 

komisaře federální vlády pro železnice Michaela Theurera (FDP) vláda v současné době jedná 

o tom, zda, jak a do jaké míry lze během pandemie pokračovat ve snižování cen tratí. Ve 

federálním rozpočtu na rok 2022 je zatím plánováno snížení o 377 milionů eur. Vzhledem ke 

změně vlády jde pouze o předběžné rozpočtové údaje. Návrh rozpočtu na rok 2022 má být 

schválen kabinetem 9. března a následně projít parlamentním procesem. Mimo jiné se jedná 

o komplexním železničním balíčku včetně cen vlakových cest.  

 

Evropští majitelé a nájemci lodí se neshodnou na tom, kdo by měl nést náklady plánovaného 

obchodování EU s emisemi v námořní dopravě. Spouštěčem je změna, kterou do návrhu 

zákona Evropské komise navrhuje Peter Liese (CDU), odpovědný zpravodaj Evropského 

parlamentu. Komise zpočátku předpokládala, že za dodržování pravidel obchodování s 

emisemi bude odpovědný majitel lodi, a to na základě definice, která se osvědčila v jiných 

právních předpisech EU a IMO. Majitelé však podle návrhu Komise „mohli“ využít smluvní 

ujednání k tomu, aby přivedli k odpovědnosti provozovatele lodí, kteří mají významný vliv na 

emise CO₂ na konkrétní plavbě, protože rozhodují o nákupu paliva, trase nebo rychlosti. Liese 

na druhé straně chce prostřednictvím „závazné dohody“ jasně stanovit, že obchodní 

provozovatel lodi musí nést náklady na obchodování s emisemi. Politik CDU svým návrhem 

splnil požadavek evropské asociace rejdařů ECSA, jejímž členem je i Asociace německých 



rejdařů (VDR). „To zajistí řádné uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ a poskytne pobídku 

ke zvýšení energetické účinnosti a používání čistších paliv,“ říká prezident ECSA Philippos 

Philis. Liese ve své verzi legislativního návrhu splnil i další klíčový požadavek majitelů lodí: 

měl by vzniknout oceánský fond na podporu lodí šetrnějších k životnímu prostředí. Do nich má 

plynout 75 procent všech příjmů z obchodování s emisemi lodí. To je „rozhodující pro 

financování výzkumu a vývoje a pro překlenutí cenové propasti mezi konvenčními a čistšími 

palivy,“ říká Sotiris Raptis, výkonný generální tajemník ECSA. 

Velké liniové dopravní společnosti jako MSC, Hapag-Lloyd, CMA CGM, Maersk, Cosco, 

Evergreen a Wallenius Willemsen však s oběma návrhy vůbec nesouhlasí. Přestože vlastní 

lodě, také si pronajímají velkou část svých flotil. Její mluvčí, World Shipping Council (WSC), 

považuje návrhy za korumpování námořního obchodování s emisemi. Pokud by majitelé lodí 

nemuseli platit, a přesto by dostávali dotace, zásada, že znečišťovatel platí, by se stala 

zásadou, podle níž se platí znečišťovateli. WSC tvrdí, že účinnost obchodování s emisemi utrpí, 

protože vyvíjí příliš malý tlak na vlastníky, aby uvedli do provozu klimaticky udržitelnější lodě. 

„Emise skleníkových plynů z lodí jsou určeny kombinací designu a technologie, spotřeby paliva 

a provozní praxe,“ říká prezident WSC John Butler. „Je zřejmé, že nemůžeme dekarbonizovat 

námořní dopravu, aniž bychom začali s lodí samotnou.“ Pro vlastníky a provozovatele lodí musí 

platit cena EU za CO2. 

 

Liese své návrhy zdůvodňuje tím, že EP chce prosadit zásadu „znečišťovatel platí“. „Pro úřady 

by však bylo obtížné identifikovat komerční provozovatele se sídlem mimo EU, protože 

neexistuje žádný mezinárodní registr provozovatelů komerčních lodí v námořní dopravě,“ 

říká. Závazné smlouvy mezi vlastníky a provozovateli by měly jasně stanovit, kdo platí náklady 

na obchodování s emisemi. WSC není přesvědčeno, že tyto stejně skončí u odesílatelů a 

konečných spotřebitelů. V současnosti lze mnohé přenést, souhlasí Burkhard Sommer, 

zástupce vedoucího Centra námořní kompetence v auditorské a poradenské firmě PWC 

Germany. Situace na trhu se ale může znovu změnit. „Když jsem v mezinárodním prostředí s 

mnoha potenciálními mezerami, určitě není nevýhodou mít smluvní vztah, který mezi sebou 

od začátku jasně definuje příslušné hráče a pravidla hry,“ říká Sommer. Chápe však také, že 

obchodní partneři chtějí flexibilitu, aby se mohli svobodně dohodnout na tom, jak si mezi sebou 

rozdělí zátěž. 

 

Kvalita a kapacita jsou v kombinované dopravě opravdu velkým problémem. Pokud chcete 

získat zákazníky a následně si je udržet, musíte dodržet svůj slib výkonu. V roce 2021 to však 

bylo možné jen s určitými výhradami, připouští Michail Stahlhut (Hupac). „Až do 

května/června jezdily vlaky poměrně přesně, ale pak to šlo z kopce. Na podzim byla fáze, kdy 

nám jezdil včas jen každý druhý vlak. To bylo dramatické – to jsme ještě nikdy neměli!“, 

shrnuje generální ředitel Hupac AG. I přes dvouciferný nárůst tržeb tedy s rokem 2021 jen 

„není nespokojený“. Stahlhut jistě zná příčiny. Některé z nich by se překrývaly, a tak ještě 

zesílily: 

• Obvyklé závady, které se na kolejích vždy vyskytnou – poruchy trolejového vedení, 

poškození stavědla, nehody a podobně. 

• Na síti se hodně staví – jsou uzavírky tras a omezení. 

• Kvůli covidu chyběli strojvedoucí. 

• Když se objem po covid šoku výrazně zvýšil, zdroje nestíhaly. 

V běžném provozu má Hupac nízké jednociferné procento zrušení vlaků. V nejhorší době v 

roce 2021 to však bylo 30 procent, jak vzpomíná manažer s hrůzou - "s tím se už nedá 

vyrovnat". Švýcarský operátor proto masivně zasáhl, zejména u provozovatelů sítí, a předložil 

několik návrhů, jak by bylo možné situaci zlepšit: 



• Jedním z kritérií pro zadání zakázky na stavební projekty by měla být možnost obejít 

se bez úplných výluk – místo toho by měl být umožněn omezený provoz vlaků, i když 

na úkor delší doby výstavby. Hupac považuje dodatečné náklady za součást služeb 

obecného zájmu. 

• Každý stavební plán by měl být koordinován s ohledem na nákladní koridory. K tomu 

by vedení koridoru muselo dostat potřebné kompetence. 

• Každý týden by měl existovat „den resetování“, kdy jsou stavební práce zastaveny, 

aby bylo možné nahradit ztracené kapacity. 

• Cestování vlakem musí být přesnější. Infrastruktura a jízdní služby jsou společně 

"Železnice". 

Otřesy v globálních dodavatelských řetězcích také způsobily vážné nerovnováhy ve výrobním 

systému, zejména v dopravě ve vnitrozemí. Najednou chyběly prázdné kontejnery; pak se 

prohnala tak vysoká vlna nakládek, že terminály jen stěží držely krok a mohly přijímat nabíjení 

pouze ve 24hodinovém časovém okně – pokud vůbec. Před přístavy stály naložené vlaky, do 

kterých nebyly vpuštěny, protože loď měla den zpoždění – což provozovatel zjistil příliš 

pozdě. „Rok 2021 nám velmi jasně ukázal, kde jsou slabá místa v komunikaci a co musíme v 

tomto sektoru zlepšit,“ říká Stahlhut. 

Problémem švýcarského operátora jsou i náklady na energie. Elektřina tvoří zhruba čtvrtinu 

nákladů na výrobu železnic. "Žádný operátor ale nemůže přenést nadměrné zvýšení cen na 

trh, a to zpochybňuje všechny plány na přesun dopravy," varuje Stahlhut. Je proto důrazně 

pro dotování poplatků za přenos. Navíc by se dalo zamyslet nad tím, zda by systém 

energetických poplatků neměl být zásadně regulován. Stahlhut: „Každý, kdo chce organizovat 

a nabízet přepravu po železnici, potřebuje více zabezpečení, aby bláznivé energetické trhy 

nepřinesly všechny plány vniveč.“ Diskuse o tom již začala na národní i mezinárodní úrovni. 

Hupac v roce 2021 přepravil kolem 1,2 milionu silničních zásilek, čímž se objem v předchozím 

roce zvýšil o více než 10 procent. Transalpská doprava vzrostla o téměř 12 procent na více 

než 640 000 zásilek, což provozovatel připisuje zejména novému koridoru přes 

Gotthard. Dvouciferný nárůst o více než 10 procent zaznamenala i mimotransalpská doprava: 

přepravilo se zde téměř 480 000 zásilek. Růst má být v následujících letech 

konsolidován. Hupac pro tento účel vypracoval strategii na roky 2021 až 2026. „Nastavujeme 

tak kurz růstu, který splňuje očekávání Green Deal,“ říká Hans-Jörg Bertschi, předseda 

představenstva Hupac AG. Operátor chce každý rok zvyšovat objemy o 7 procent a do roku 

2026 usiluje o objem 1,5 milionu silničních zásilek. Investiční program na příštích pět let počítá 

s 300 miliony švýcarských franků na terminály, kolejová vozidla a IT systémy. 

 

Tradiční novoroční vrchol letecké nákladní dopravy je „off piste“, protože odvětví čelí slabým 

objemům a některé kapacity se snižují, jak konkrétní letecké společnosti bojují se svými 

démony – ať už jsou to Covidové, 5G nebo čínská omezení. Sazby za nákladní leteckou 

dopravu z Číny pokračovaly v propadu z prosincových maxim až do poloviny ledna, kdy začaly 

opět stoupat krátce před začátkem čínského nového roku, který začal dříve než obvykle. Loni 

se sazby začaly zvyšovat téměř měsíc před čínským svátkem (konal se v polovině února) a 

během něj prudce klesaly. Vzestup byl opět významný až koncem března/začátkem dubna. 

„Sazby z Hongkongu a Šanghaje byly mírnější, než se očekávalo,” potvrdil Peyton Burnett, MD 

indexu TAC pro The Loadstar Podcast. „Mysleli jsme, že po tom, co Cathay Pacific oznámila 

snížení kapacity, dojde k prudkému nárůstu. Ve skutečnosti šly sazby dolů, nejen z 

Hongkongu, ale i ze Šanghaje. Objemy z Číny jsou v současné době nízké, a to jak kvůli 

výrobním problémům, tak kvůli olympiádě. Ve druhé polovině ledna se trh začal zvedat, ale 

ne tak silně, jak se očekávalo.” 

Dodal, že na trh mají dopad dvě otázky: Covid ovlivňuje provoz leteckých společností, nejen 

zaměstnance na zemi v Hongkongu a Šanghaji, ale také v USA a Evropě. Pro letecké 

společnosti je to velký boj. 

Druhou otázkou jsou objemy: V prvním čtvrtletí jsou ještě připraveny k odeslání velké objemy, 

ale čekají na vrchol čínského Nového roku a na nižší sazby, které přijdou po něm. Sazby však 

neklesají tak, jak lidé očekávali. Je tam nějaká sleva, ale nikterak významná. Očekává se tedy 



přeprava klíčových zásilek v únoru a březnu – z nichž velká část jsou testovací soupravy Covid, 

které ale budou muset soutěžit o kapacitu se všeobecným zbožím, jehož výroba se rozběhne 

po prázdninách Nového roku. 

Index TAC odhalil, že 17. ledna klesly sazby mezi Čínou a USA na minimum 8,69 dolaru, jehož 

bylo naposledy dosaženo v srpnu loňského roku, zatímco ceny mezi Čínou a Evropou klesly na 

6,20 dolaru. Ty se však nyní vyšplhaly až na 6,99 dolaru, zatímco kurz vůči USA nyní dosáhl 

9,61 dolaru. Meziročně zaznamenala chargeable weight v lednu nárůst o 0,1 %, zatímco 

objemy byly vyšší o 0,2 %. Kapacita oproti lednu 2021 vzrostla o 6 %, sazby jsou meziročně 

o 41 % vyšší. 

Leden nám také připomněl, že Covid není jedinou starostí v odvětví. Během měsíce jsme byli 

svědky dalších leteckých výpadků, včetně obav z 5G v USA, extrémních zimních 

povětrnostních podmínek ovlivňujících letové řády a čínského Nového roku, který začal o dva 

týdny dříve než v roce 2021. Měřeno proti všem těmto faktorům, lednové výsledky ale ukazují, 

že na globálním trhu s leteckou nákladní dopravou stále existuje značná míra odolnosti. 
 

V noci na 3. února 2022 najela téměř 6 kilometrů od ostrova Wangerooge na mělčinu 

kontejnerová loď dlouhá 400 metrů. Podle CCME jde o loď „Mumbai Maersk“, která pluje pod 

dánskou vlajkou a byla na cestě z Rotterdamu do Bremerhavenu. V době nehody panovaly 

mírné povětrnostní podmínky s rychlostí větru kolem 5 Beaufort od jihozápadu. 

Několik vlečných člunů a víceúčelových plavidel bylo v noci vysláno k plavidlu v nouzi. Na 

palubu byl navíc přivezen tým speciálně vycvičených námořníků. Počáteční pokus přivést 

kontejnerovou loď zpět do hlubších vod selhal, uvedl mluvčí CCME. Další postup se nyní 

koordinuje s rejdařem. K lodi mají být mimo jiné vyslány další, výkonnější remorkéry. 

"Záchrana lodi závisí na přílivu a odlivu. Rádi bychom začali hned, ale musíme počkat na 

nejvyšší hladinu vody," uvedl mluvčí nouzového velení. Ranní pokus o záchranu by proto 

nedával smysl. Za prvé, před dalším pokusem o záchranu je třeba počkat na příliv, další 

vysoká voda nastane kolem 13:00, což je nejbližší možný pokus o další pokus o záchranu. 

„Mumbai Maersk“ je loď postavená v roce 2018, 399 metrů dlouhá a 58 metrů široká s 

ponorem 13 metrů. Kontejnerový gigant nabízí prostor za 19 630 TEU. 

 

Výrobce nákladních vozů Scania dostal pokutu 880,52 milionů eur za to, že se v letech 1997 

až 2011 domlouval s konkurencí s cílem omezit hospodářskou soutěž na evropském trhu 

středních a těžkých nákladních vozidel. Dotčené dceřiné společnosti Scania AB, Scania CV AB 

a Scania Deutschland GmbH podaly žalobu proti rozhodnutí Evropské komise o pokutě z roku 

2017. Evropský soudní dvůr (EuG) ve středu žalobu zamítl. Komise nejprve vyjednala urovnání 

s podezřelými z kartelu, včetně společnosti Scania. MAN, DAF, Daimler, Iveco a Volvo/Renault 

souhlasily již v roce 2016, připustily účast a na oplátku dostaly nižší pokuty. Dceřiná 

společnost Volkswagenu MAN byla osvobozena od trestu v rámci programu 

shovívavosti. Komise nakonec uložila pokuty v celkové výši 3,8 miliardy eur. 

Scania byla jedinou společností, která se rozhodla jít proti srovnání. Komise poté pokračovala 

v šetření obvyklým způsobem. ESD odmítl obvinění společnosti Scania, že jednáním o 

narovnání byla porušena presumpce neviny vůči společnosti. Soudci také potvrdili práva 

společnosti Scania na obhajobu v normálním řízení. Nakonec soud zjistil, že Komise poskytla 

dostatečné právní důkazy pro jednotné, pokračující porušování zákazu kartelů, i když dohody 

uzavřeli různí lidé ve společnosti Scania na různých úrovních společnosti. Proti rozsudku lze 

podat opravný prostředek omezený na právní otázky k Evropskému soudnímu dvoru. 

Podle dřívějších informací komise EU se šest společností, které vyrábí 90 procent předmětných 

nákladních vozů, dohodlo na hrubých ceníkových cenách a harmonogramu zavádění 

technologií snižujících emise.  



 

Emise ze zkoumaných míst přístavu jsou součtem emisí, za které je přístav přímo odpovědný 

(rozsah 1, jako jsou emise ze strukturálních zařízení přístavu nebo vozidel používaných při 

provozu přístavu), nepřímé emise (rozsah 2, zejména externě nakupovaná elektřina) a další 

nepřímé emise (rozsah 3), které vznikají při svozu a při rozvozu účastníky trhu a jsou částečně 

připisovány přístavu. Daleko za Rotterdamem zaujímá druhé místo v žebříčku antverpský 

přístav s emisemi CO₂ ve výši 7,4 milionů tun. Na třetím místě následuje přístav Hamburk 

(4,7 mil. tun). 

T&E také určuje emise CO₂, které se vyskytují v různých místech přístavu během manipulace 

a tankování. Na prvním místě v tomto žebříčku je také přístav Rotterdam s výkonem 640 000 

tun, následují Antverpy (351 000 tun) a poté Piraeus (206 000 tun). Množství emisí 

pocházejících z těchto přístavních činností není úměrné celkovým emisím produkovaným 

příslušnými přístavy. Například přístav Hamburk je s emisemi CO₂ 152 000 tun téměř na 

stejné úrovni jako Bremerhaven se 148 000 tunami v kategorii „Manipulace a tankování“ 

(osmé místo), ačkoli mnohem větší lokalita Hamburku má více než dvojnásobek CO₂ emise 

celkově. V žebříčku přístavních států vede také Nizozemsko s 17,6 miliony tun CO₂. Na 

druhém místě následuje Španělsko s 13,9 mil. tun a poté Spojené království (11,1 mil. tun).  
 

Potenciál pro přesun zboží ze silnice na železnici nebo vnitrozemské vodní cesty je stále 

nízký. Protože některé komodity a množství nelze jednoduše přesunout ze silnice na 

železnici. Vyplývá to ze studie Institutu německé ekonomiky (IW) v Kolíně nad Rýnem, kterou 

si nechalo vypracovat sdružení pro mobilitu na silnici. Autoři studie zároveň zjistili, že nákladní 

doprava bude v příštích letech dále růst, ale že infrastruktura nebude stačit, protože plánování 

a výstavba silnic nebo kolejí trvá příliš dlouho. U příležitosti prezentace studie „Přehled faktů 

pro nákladní dopravu v Německu – od chybějící infrastruktury k potenciálu přechodu na jiný 

druh dopravy“ uvedl viceprezident Pro Mobility a mluvčí představenstva Spolkového svazu 

silniční přepravy, logistiky a likvidace. Dirk Engelhardt řekl: "Německá politika byla po 

desetiletí modálním posunem – s velmi omezeným úspěchem." 



Thomas Puls, hlavní ekonom IW, ukázal, že přesun je obtížné dosáhnout kvůli různým druhům 

zboží. „Různé způsoby dopravy slouží různým trhům: železnice a vnitrozemské vodní cesty 

dominují přepravě volně loženého zboží na dlouhé vzdálenosti, zatímco nákladní automobily 

jsou lídry ve stavebním sektoru, pro přepravu potravin a pro distribuci na velkých územích,“ 

uvádí studie. Tradiční zboží přepravované po železnici, jako je uhlí a ropné produkty, se 

postupně stane méně důležitým. Vzhledem ke struktuře přepravovaného zboží je přesun z 

kamionů na železnici jednoduše kvantitativní. Vědec dal jasně najevo, že kamiony budou i v 

roce 2050 dominantním způsobem dopravy. „Z hlediska ochrany klimatu to ukazuje, že klíč 

ke klimaticky neutrální nákladní dopravě spočívá v dekarbonizaci dodávek energie pro 

kamionovou dopravu.“  

Podle různých prognóz bude nákladní doprava v Německu nadále růst, vysvětlil Puls. Koaliční 

smlouva například počítá se silným rozšířením stavební činnosti v Německu. Bytová výstavba, 

obnova infrastruktury, ale i rozmach větrné energetiky vyžadují přepravu velkého množství 

materiálu – a to bude primárně řešeno kamiony. Místopředsedkyně pro mobilitu Engelhardtová 

zdůraznila, že silnice a železnice by neměly být postaveny proti sobě, ale měly by být 

propojeny. Nejlépe to funguje v kombinované silniční/železniční dopravě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


