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Lednové průzkumy mezi (německými) výrobci ukázaly, že situace v dodavatelských řetězcích 

se poněkud zmírnila. Problémy však stále přetrvávají, jak zdůrazňuje analýza současných 

údajů o poloze lodí, které provedl Kielský institut pro světovou ekonomiku (IfW). V lednu tedy 

přibližně 11 procent objemu zboží přepravovaného po celém světě stále čekalo na palubách 

kontejnerových lodích. Tato hodnota je nyní od října téměř konstantní.  

Před megaportem Ningbo-Zhoushan se od začátku roku zřejmě vytvořilo více dopravních zácp. 

Přibližně 2 procenta celosvětové nákladní kapacity je v současné době vázána čekajícími 

loděmi před třetím největším kontejnerovým přístavem na světě. Naposledy byla hodnota 

takto vysoká v říjnu. Na začátku ledna statistiky ukazovaly kolem 1,5 procenta. Dobrou 

zprávou je, že přetížení lodí před ostatními zvažovanými přístavy bylo dále sníženo. V 

posledních čtyřech velkých frontách před přístavy Los Angeles/Long Beach (západní pobřeží 

USA), Savannah (východní pobřeží USA), Ningbo-Zhoushan a v oblasti delty čínské Perlové 

řeky je v současné době vázáno 3,8 procenta celosvětové nákladní kapacity, ve srovnání s 5,5 

procenta na začátku roku. Delta Perlové řeky je domovem Shenzhenu, Guangzhou a Hong 

Kongu, tří z deseti největších kontejnerových přístavů na světě. 

Na Rudém moři – nejdůležitější námořní obchodní trase mezi Evropou a Asií – je na cestě stále 

o více než 10 procent méně zboží, než by se za normálních okolností očekávalo. Tento vývoj 

je také vidět v následujícím grafickém bloku. 

 

Deutsche Bahn chce do roku 2040 ze své flotily zcela vyřadit, zakázat a nahradit motorovou 

naftu. "Našich 3 000 dieselových lokomotiv bude již od letošního roku postupně nahrazováno 

těmi s alternativními palivy," řekl v neděli šéf železnice Richard Lutz. 

Podle vlastních informací se skupina spoléhá mimo jiné na biopaliva, která mají být vyrobena 

ze zbytkových a odpadních materiálů. Tímto způsobem výroba nekonkuruje výrobě potravin. 

Stávající vznětové motory by za tímto účelem nemusely být přestavovány. Podle informací 

budou nová vozidla v budoucnu zakoupena pouze s vodíkovým nebo bateriovým pohonem. 

Odpovídající testy s vlaky poháněnými bateriemi budou následovat v nadcházejících měsících. 

Ještě v polovině ledna oznámila podobné cíle také dceřiná společnost nákladní dopravy DB 

Cargo. Ve střednědobém horizontu mají být všechny dieselové lokomotivy nahrazeny 

modernějšími pohony. Vozový park bude mimo jiné doplněn o tzv. dvoumotorové lokomotivy, 

oznámila společnost. Ty mohou přepínat mezi konvenčními dieselovými a moderními 

elektrickými pohony, a proto mohou být použity jak na elektrifikovaných tratích, tak na 

odbočných tratích bez trolejového vedení. 

 

Policie v Sasku-Anhaltsku se chce několik dní po sobě blíže podívat na nákladní automobily a 

autobusy, aby zvýšila bezpečnost na silnicích. V pondělí (7.2.2022) bude zahájena akce, která 

zahrnuje kontroly komerční osobní a nákladní dopravy na regionálních kontaktních místech, a 

to až do 13. února, jak oznámilo ministerstvo vnitra v neděli v Magdeburku. Úředníci by měli 

nejen kontrolovat technologii, bezpečnost a náklad, ale také dodržování doby řízení a 

odpočinku. 



Kromě toho je akce součástí vzdělávání, například v tématech, jako je rozptýlení a únava za 

volantem. Řidiči nákladních automobilů a autobusů jsou obzvláště často vystaveni vysokému 

tlaku na termíny. Podle ministerstva jsou denní kontroly součástí kampaně pro monitorování 

přeshraniční dopravy "Truck & Bus" sítě Roadpol (European Roads Policing Network), která 

koordinuje prosazování dopravních předpisů v celé Evropě a propojuje národní aktéry. 

 

Do roku 2050 má být mezinárodní letecká doprava "dekarbonizována". 42 vlád – včetně vlád 

27 států EU – a 146 zástupců průmyslu se k tomuto cíli zavázalo v "Toulouské deklaraci" 

podepsané minulý pátek. Francouzské předsednictví Rady EU tam uspořádalo summit o 

letectví. Signatáři vyzývají "všechny partnery na celém světě", aby pracovali na zajištění toho, 

aby zářijové zasedání letecké organizace OSN ICAO přijalo dlouhodobý cíl dosáhnout "čisté 

CO2emise", tedy z mezinárodní letecké dopravy na nulu do roku 2050. Spolupráce na úrovni 

ICAO je důležitá pro zajištění rovných podmínek na celém světě a pro dosažení cílů Pařížské 

dohody OSN o změně klimatu, uvádí se v prohlášení. Země jako Spojené státy, Kanada, Velká 

Británie nebo Maroko také podepsaly tuto deklaraci, řekl francouzský ministr dopravy Jean-

Baptiste Djebbari. "Nespoléháme se pouze na technologii, pokud jde o dekarbonizaci, ale 

technologie hraje klíčovou roli," zdůraznil. Doufejme, že do roku 2035 bude existovat nová 

generace letadel poháněných například vodíkem nebo elektřinou. To nejsou utopie. U 

vodíkových letadel mluvíme o stávajících technologiích. Sověti postavili některé již v roce 

1985. 

Kromě moderních leteckých technologií chtějí signatáři deklarace také lepší provoz, jako jsou 

přímější letové trasy, rozvoj udržitelných leteckých paliv (SAF), podpora cenové politiky a další 

tržní nástroje, jakož i "zelené inovace". Hovoří se také o finančních pobídkách. Dekarbonizace 

letectví je složitá výzva, která vyžaduje širokou škálu opatření. Komisařka EU pro dopravu 

Adina Valeanová zdůraznila potřebu vybudovat trh s alternativními palivy. Aby bylo možné 

přesvědčit co nejvíce hráčů o SAF, je nutné ukázat, že tato paliva mohou být použita se 

ziskem. Poptávka po SAF je tak velká, že výroba může také nabídnout ekonomické příležitosti 

pro mnoho zemí. Touto otázkou by se proto měla zabývat i summit EU-Afrika ve dnech 17. a 

18. února v Bruselu. 

Mezinárodní sdružení leteckých společností, provozovatelů letišť a leteckého průmyslu 

sjednocená v iniciativě "Cíl 2050" uvítala společné prohlášení politiky a podniků. K jejich 

provádění požadují veřejné a soukromé financování výzkumu a vývoje, využití části příjmů z 

obchodování s emisemi na ochranu klimatu v letectví, veřejné pobídky pro využívání SAF, 

programy obnovy flotily a uspořádání letového provozu šetrnější ke klimatu, například 

prostřednictvím provádění jednotného evropského nebe (SES). Jednání zákonodárců EU v této 

věci se zatím bohužel táhnou dlouhé roky. 

 

Námořní dopravci se obávají, že fiskální politiky určené k zastavení inflačních tlaků v Evropě 

oslabí chuť spotřebitelů po zboží, které není nezbytné, a připravují se na rychlou reakci na 

úpravu kapacity. Spotové sazby kontejnerů z Asie do severní Evropy zůstaly tento týden 

ploché kvůli čínskému novoročnímu svátku, přičemž Drewry WCI se držel na 13 686 USD za 

40 stop, Freightos Baltic Index FBX jen trochu klesl na 14 744 USD, a XSI společnosti Xeneta 

zůstal v minulém týdnu na 14 521 USD. Stále existuje spousta odloženého nákladu, který je 

třeba přesunout, a objem rezervací do konce března je pozitivní, ale další výhled již není tak 

jistý. Peter Stallion, ředitel letecké a kontejnerové společnosti Freight Investor Services, uvedl, 

že existují určité známky změkčení sazeb na této tradelane. "Začali jsme pozorovat trhliny v 

cenových trendech," řekl pan Stallion. "Pokud bude tento cenový akce trvalý, můžete vidět 

tento výsledek v poklesu hodnoty futures na druhou polovinu roku 2022 a 2023," řekl. 

Nicméně podle NVOCC se sídlem ve Spojeném království zatím nic nenasvědčuje tomu, že by 

linky byly připraveny slevit na sazbách na trase. Zdá se však, že strategie společnosti Maersk 

a některých jejích souputníků uzavřít své největší přepravce do dvouletých a tříletých 



smluvních smluv může vzhledem k měnovému a geopolitickému napětí posledních měsíců 

ztrácet určitou dynamiku. Maersk zveřejní svou výroční zprávu příští týden a poskytne výhled 

na rok 2022. Generální ředitel Soren Skou odhadl, že do konce loňského roku bude mít 13 

milionů teu, což je 63% ročního objemu dálkového obchodu, pokryto dlouhodobými 

smlouvami. 

Pokud jde o transpacifický směr, chronické přetížení přístavů v přístavech na západním pobřeží 

USA nadále podporuje spotové sazby, i když chaotický dodavatelský řetězec způsobil, že k 

tradičnímu nárůstu rezervací před čínským Novým rokem v letošním roce nedošlo, a v 

důsledku toho nedošlo k žádnému nárůstu sazeb. Ačkoli krátkodobé sazby byly tento týden 

stabilní, na rozdíl od obchodního spojení Asie - Evropa, spotové indexy pro Asii - Severní 

Ameriku se značně liší, přičemž WCI uvádí úroveň pro západní pobřeží USA na 10 571 USD za 

40 stop, FBX na 15 218 USD a XSI na 8 466 USD. Rozdíly mezi indexy pro trasu jsou vysvětleny 

výší příplatků za pojistné, které jsou zahrnuty v indexových hodnoceních. Navíc se tento týden 

rozšířily zvěsti, že dopravci se chystají oznámit nové kolo GI na náklad z Asie na západní 

pobřeží USA, kvůli jejich zvýšeným provozním nákladům. 

 

Pokračující vlna Omikron způsobuje problémy v německé ekonomice. Jak ukazuje 

mezioborový průzkum Asociace německých průmyslových a obchodních komor (DIHK), 

personální překážky v různých průmyslových odvětvích se budou objevovat až do poloviny 

února. 

V souladu s tímto průzkumem jedna ze čtyř společností z 370 dotazovaných společností 

hodnotí svůj současný nedostatek zaměstnanců jako "významný". Další 4 procenta klasifikují 

svůj nedostatek zaměstnanců jako "kritický" pro udržení svých nabídek. Společnosti očekávají, 

že vývoj se v příštích několika dnech ještě zintenzivní. Největší problémy způsobené 

nedostatkem zaměstnanců hlásí společnosti ze zdravotnictví a z odvětví dopravy a logistiky. 

V dopravě a logistice v současné době vidí významné dopady 36 % a 44 % společností. 

Maloobchod a velkoobchod byly dosud ovlivněny méně, než je průměr za celou zemi. 

"Společnosti posuzují důsledky nedostatku zaměstnanců v dodavatelských společnostech nebo 

jiných obchodních partnerech ještě vážněji," prohlásil v reakci na bleskový průzkum prezident 

DIHK Peter Adrian. 

 

U britského soudu bylo prozatím zrušeno kontroverzní pozastavení kontrol dle Brexitu na zboží 

dovážené z Velké Británie do Severního Irska. Vrchní soud v Belfastu vydal v pátek příkaz v 

tomto smyslu. To platí do doby, než bude proveden komplexnější právní přezkum, jak 

informovaly zpravodajská agentura PA a irská televize RTÉ. Severoirský ministr zemědělství 

Edwin Poots z protestantsko-unionistické DUP totiž překvapivě 2. února 2022 oznámil, že 

pozastaví uvedené kontroly, což mezi příznivci jeho strany vyvolává velkou nelibost. Londýn 

poskytl podporu, kritika přišla z Irska. Evropská komise vyzvala Brity, aby dodržovali své 

mezinárodní závazky. Následující čtvrtek byly kontroly znovu prováděny, dle sdělení Evropské 

komise a britských médií. 

Maroš Šefčovič, místopředseda Komise odpovědný za vztahy se Spojeným královstvím, po 

setkání s britskou ministryní zahraničí Liz Trussovou řekl, že je zásadní, aby kontroly 

pokračovaly. Komise to bude pečlivě sledovat. "Tyto kontroly jsou nezbytné pro to, aby 

Severní Irsko mohlo i nadále těžit z přístupu na jednotný trh EU se zbožím," řekl Šefčovič. 

Prostřednictvím kontrol chce EU zajistit, aby se otevřená hranice mezi Irskem a Severním 

Irskem nestala bránou pro zboží, které nesplňuje normy požadované pro vnitřní trh EU. Již 

více než rok Komise jedná s vládou Spojeného království o tom, jak lze kontroly koncipovat 

tak, aby co nejméně bránily přepravě zboží. Příkaz ministra Pootse je pro tato jednání "velmi 

znepokojující", řekl Šefčovič. 

Několik poslanců Evropského parlamentu také Pootse kritizovalo. "Kromě tohoto 

předvolebního gagu nedávná zpráva Evropské komise ukazuje, že kontroly na irské námořní 



hranici byly velmi nedostatečné i před oznámením," uvedla Anna Cavazzini (Zelení), 

předsedkyně Výboru pro vnitřní trh EP. "Pokud britská vláda nebude jednat z dobré vůle a de 

facto hodí dohodu o vystoupení do koše, musí to mít následky. Dodržování dohody o 

vystoupení bylo vždy předpokladem obchodní dohody." Kontroly jsou součástí takzvaného 

Protokolu Severního Irska, na kterém se Londýn a Brusel dohodly ve své smlouvě o Brexitu. 

To stanoví, že Severní Irsko, na rozdíl od zbytku Spojeného království, bude i nadále členem 

celní unie EU a jednotného trhu. Cílem je vyhnout se tvrdé hranici s členským státem EU 

Irskem, aby se zabránilo novému napětí a násilí ze strany převážně katolických zastánců 

znovusjednocení. To však vytvořilo vnitrobritskou celní hranici, na které potraviny z Velké 

Británie podléhají kontrolám. Loajalisté se obávají, že to oslabí vztahy s Londýnem. 

 

Elektrické dopravní letadlo Alice, vyvinuté izraelskou společností Eviation, v minulém týdnu 

prošlo testem motoru na městském letišti Arlington severně od Seattlu. Podle generálního 

ředitele společnosti, Omera Bar-Yohaye, je osobní letoun připraven na vzlétnutí. To by mělo 

nastat za několik týdnů. Alice je poháněná baterií podobnou u elektromobilů nebo mobilních 

telefonů, kterou je možné dobít za 30 minut. S devíti pasažéry na palubě je schopna letět 

jednu hodinu a asi 440 námořních mil, což v přepočtu dělá zhruba 815 kilometrů. To by 

odpovídalo cestě z Prahy do švýcarského Bernu. Letadlo dosahuje maximální cestovní rychlosti 

461 kilometrů za hodinu. Pro srovnání, Boeing 737, jedno z nejpoužívanějších dopravních 

letadel, má nejvyšší rychlost 946 kilometrů za hodinu. 

Elektrický letoun dokáže snížit náklady na údržbu a provoz oproti komerčním tryskovým 

letadlům až o 70 procent, uvádí Eviation. Eviation už nyní eviduje objednávky. Dvanáct 

nákladních letadel Alice si chce do roku 2024 koupit mezinárodní přepravní společnost DHL 

Express, které budou sloužit pro přepravu naložených věcí na kratší vzdálenosti. „Naším cílem 

je výrazně přispět ke snížení uhlíkové stopy,” sděluje generální ředitel DHL Express America, 

Mike Parra. Alice si koupí taky americká příměstská letecká společnost CapeAir. Jejich letadla 

by měla být v provozu od roku 2023 na trasách spojujících města Boston, Nantucket a 

Hyannis. 

Elektrické letectví je již přeplněno startupy i zaběhlými leteckými společnostmi. Agentura 

NASA dala 253 milionů dolarů (asi 5,4 miliardy korun) společnostem GE Aviation, která má 

pobočku i v České republice, a MagniX, aby do roku 2035 vyvinuly technologii vhodnou pro 

americké flotily. Boeing investuje 450 milionů dolarů (necelých 10 miliard korun) do Wisk Aero 

vyrábějící plně elektrické, autonomní osobní letadlo. Airbus pracuje na vývoji vlastními silami 

již od roku 2010. 

Zásadním problémem pro elektrickou leteckou dopravu jsou baterie, tvrdí odborníci. 

„Komplikace jsou podobné jako u elektromobilů, ale zde je největším kamenem úrazu 

hmotnost,” říká pro CNN Ross Aimer, generální ředitel Aero Consulting Expert. Lepší 

technologie baterií budou dostupné za dva až tři roky, podle jeho odhadu. Díky tomu se pak 

na obloze začnou častěji objevovat elektrická letadla. Společnost Eviation, zaměřená výhradně 

na elektrickou leteckou dopravu, doufá, že elektrická letadla pro dvacet až čtyřicet cestujících 

budou realitou za sedm až deset let. Současná věda zatím neumožňuje vynalézt technologie, 

díky kterým by bylo možné létat přes oceán či vyrábět velké letouny poháněné elektřinou. 

 

Zásilky na tankerech a člunech do a z největšího evropského ropného uzlu se zpozdily až o 

týden, jak se čtyři skladovací společnosti po kybernetických útocích snaží obnovit provoz.  Od 

konce minulého týdne zasáhli hackeři skladovací společnost Oiltanking a společnost Mabanaft, 

které obě vlastní německá Marquard & Bahls. Postiženy byly rovněž belgický SEA-TANK a 

nizozemská firma Evos, která skladuje paliva. Společnosti musely pozastavit některé operace, 

což ovlivnilo toky ropy v Nizozemsku, Belgie a napříč Německem. Není jasné, zda spolu 

kybernetické útoky souvisejí. 



Německý list Handelsblatt uvedl, že Oiltanking a Mabanaft byly napadeny programem 

ransomware. Společnosti se odmítly vyjádřit. Začátkem tohoto týdne vyhlásily vyšší moc ve 

svých německých provozech, načež ropný major Shell zakročil, aby přesměroval alternativní 

dodávky. Zdroj blízký Mabanaftu řekl, že čerpací stanice fungují normálně, ale nakládky 

kamionů jsou stále problematické. 

SEA-TANK a Evos mají zatím sklady v ropném uzlu Amsterdam-Rotterdam-Antverpy a v jeho 

okolí, přičemž jejich problémy vedou k zácpám mimo přístav. Podle údajů Refinitiv Eikon o 

sledování lodí čekalo u belgického pobřeží na naložení v Antverpách nejméně sedm fuel 

tankerů. Orgán antverpského přístavu se k tomu odmítl vyjádřit. Zpoždění postihla i nákladní 

lodě, které měly přepravovat palivo mezi přístavy a vnitrozemím po řece Rýn. 

„Výpadky mají dopad na celý řetězec, protože lodě musely být přesměrovány do jiných 

funkčních přístavů. Někteří provozovatelé člunů mají zhruba týdenní zpoždění kvůli přesunu 

paliva do vnitrozemí nebo mezi rafineriemi a sklady v oblasti,” řekl Lars van Wageningen z 

market intelligence firmy Insights Global. 

Společnost SEA-TANK vlastní pět provozoven v antverpském přístavu. Od neděle byly nuceny 

snižovat kapacitu. Zdroj obeznámený s touto záležitostí uvedl, že se od pátku „vrátily do 

normálu, ale ne plnou rychlostí“. Mateřská společnost SEA-TANK SEA-Invest neodpověděla 

okamžitě na žádost o vyjádření. Evos v pátek uvedl, že utrpěl zpoždění na svých terminálech 

v Terneuzenu v Nizozemsku, Gent v Belgii a na Maltě. Evos pokračuje v provozu na všech 

svých terminálech; zdroj narušení se zjišťuje. 

 

Investice do nových lodí poháněných LNG pokračují rychlým tempem, přičemž klasifikační 

společnost DNV minulý měsíc zaznamenala dalších 40 plavidel poháněných plynem do své 

databáze AFI, čímž se celkový počet zvýšil na pouhých 700. Hlavní konzultant DNV, Martin 

Christian, uvedl, že "silný začátek" roku pro plavidla poháněná LNG byl posílen objednávkami 

kontejnerových lodí MSC. MSC je také velkým zastáncem technologie pračky, na rozdíl od 

partnera 2M Maersk, přičemž generální ředitel MSC věří, že úspory nákladů jsou "bez nutnosti 

vícenásobného zvažování".  

Podle databáze DNV je v provozu 261 lodí na LNG a 433 je na objednávkových listech. 

Francouzský dopravce CMA CGM, který je průkopníkem kontejnerové dopravy na lodích 

poháněných LNG, uvedl, že očekává, že do konce letošního roku bude mít ve své flotile 32 lodí 

s duálním pohonem s LNG. Ceny dodávek LNG se však za posledních 12 měsíců téměř 

zdvojnásobily, přičemž globální ceny plynu jsou extrémně volatilní. Vzhledem k tomu, že 

spotový LNG se v minulosti obchodoval za ekvivalent více než 200 dolarů za tunu více než 

LSFO, není jasné, do jaké míry se dvoupalivové lodě CMA CGM zásobují plynem nebo 

spotřebovávají LSFO. Bylo hlášeno, že některé starší tankery na LNG, které mohou jezdit na 

kombinaci varných plynů z jejich nákladu a topného oleje, se rozhodly provozovat výhradně 

na topný olej, aby dosáhly úspor nákladů. 

S rostoucími cenami dodávek se rozpětí mezi vyhovujícím topným olejem s nízkým obsahem 

síry (LSFO) a těžkým topným olejem (HFO) nadále rozšiřuje, což zkracuje dobu návratnosti 

instalace pračky pro majitele a provozovatele lodí. Páteční cena LSFO v Rotterdamu se 

vyšplhala o dalších 14 dolarů na 692 dolarů za tunu, ve srovnání s HFO na 563 dolarech za 

tunu, což znamená, že ULCV vybavené pračkou nasazené na obchodní dráze Asie a severní 

Evropy by mohly výrazně zlepšit výsledky svého provozních nákladů pro 80denní zpáteční 

cestu. V nedávném rozhovoru pro The Loadstar jeden manažer pro nákup lodního paliva tvrdil, 

že úspora paliva na zpáteční cestě pro ULCV, které je zásobováno HFO, je v současné době 

"více než 500 000 dolarů" ve srovnání s LSFO. 

Od poloviny prosince vzrostly ceny dodávek přibližně o třetinu, a v důsledku toho se rozdíl 

mezi těmito dvěma palivy zvětšil. To prospělo oceánským dopravcům, jako je HMM, které 

obdržely nově postavenou tonáž již vybavenou technologií pračky. Kromě toho dopravci, kteří 

zaplatili prémii majitelům kontejnerových lodí za pronajatá plavidla vybavená pračkami, také 

zaznamenávají značné úspory nákladů na plavbu. "Z hlediska plánování je samozřejmě snazší 



provozovat loď, která právě spaluje palivo s nízkým obsahem síry, než neustále přepínat 

nádrže pro regiony ECA a SECA, ale úspory prostě nelze ignorovat," řekl výkonný ředitel. 

Výsledky za čtvrté čtvrtletí od hlavních dopravců začínají vykazovat velké skoky v průměrné 

ceně za tunu paliva spotřebovaného jejich flotilami. Například japonský dopravce ONE oznámil 

69% nárůst průměrné ceny zaplacené za palivo v posledních třech měsících roku 2021 (cca 

531 USD za tunu) ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, a to navzdory 8% 

poklesu jeho výkonů. "Kdyby nebylo obrovských příjmů, které jsou získávány v sektoru 

liniových lodí, došlo by k naprosté panice ohledně prudkého nárůstu nákladů na palivo," uvedl 

zdroj dopravce. "Ale velké výkyvy v nákladech na bunkry a chartery, i když jsou interním 

problémem, byly překonány dopadem raketově rostoucích přepravních sazeb." 

 

Digitální spediční a technologická platforma Flexport uzavřela kolo financování série E ve výši 

935 milionů dolarů. Kolo bylo vedeno společností rizikového kapitálu Andreessen Horowitz se 

sídlem v Silicon Valley a investiční společností MSD Partners. S novým kolem financování se 

ocenění společnosti Flexport zvyšuje na více než 8 miliard dolarů. Pro srovnání: Klasické 

logistické společnosti, jako je americký poskytovatel XPO, jsou také oceněny na podobnou 

hodnotu, jakou ukazuje následující graf (zdroj DVZ):  

"Investice jasně ukazuje, že trh rozpoznal potřebu technologického, transparentního a 

odolného logistického ekosystému," řekl Ryan Petersen, zakladatel a generální ředitel 

společnosti Flexport. Kromě stávajících partnerů DST Global, Founders Fund a Softbank Vision 

Fund jsou tentokrát zapojeni i noví investoři se strategickou investicí od Shopify a účastí 

Kevina Kwoka. 

S čerstvým kapitálem má Flexport v úmyslu dále pokročit ve vývoji technologické platformy s 

cílem expandovat na nové trhy a vstoupit do strategických partnerství. Navýšení kapitálu 

navazuje na neustálý růst společnosti. V roce 2021 se příjmy společnosti Flexport více než 

zdvojnásobily. Mezitím digitální spediční společnost přepravuje zboží v hodnotě více než 17 

miliard eur ve 112 zemích po celém světě. 

 

Závod Mercedes-Benz v Brémách je nyní zásobován trakčními bateriemi pro elektricky 

poháněné modely osobních automobilů Mercedes-Benz po železnici. Generální ředitelka DB 

Cargo Sigrid Nikutta a člen představenstva Mercedes-Benz pro výrobu a logistiku Jörg Burzer 

symbolicky dali v pondělí v závodě DB v Brémách-Sebaldsbrücku startovní signál. 90tunový 

reachstacker zvedl z kapsového vozu na překládku návěs naložený trakčními bateriemi. Do 

provozu tak oficiálně vstoupilo i automobilové logistické centrum DB Cargo. 

Baterie jsou vyráběny ve Stuttgartu-Hedelfingenu a přepravovány návěsem v kombinované 

dopravě do závodu DB Cargo v Sebaldsbrücku. DB Cargo zde skladuje baterie po dobu 24 až 

48 hodin a poté je na vyžádání dodává na výrobní linku stále v návěsu. Automobilový závod 

přímo sousedí s DB Cargo Automotive Logistics Center. Hlavní běh na kolejích se provádí s 

obnovitelnou energií, traktory na místě terminálu jsou vybaveny elektrickým pohonem. 

Návěsy mají na vstupu hmotnost 30 tun a přivážejí 21 až 24 baterií v hodnotě půl milionu eur. 

Manipulační zařízení muselo být navrženo tak, aby bylo odpovídajícím způsobem výkonné. 

Uchopovací rameno může také nakládat nakládací jednotky z nebo do vozů, které stojí na 

paralelní kolejí. 

 

Vzhledem k přetrvávajícímu přetížení kontejnerové lodní dopravy se světový obchod v lednu 

ve srovnání s předchozím měsícem pravděpodobně výrazně zvýšil a nyní dokonce překročil 

předkrizovou úroveň. Kielský institut pro světovou ekonomiku to analyzoval na základě 

současných pohybů lodí. Podle aktualizace dat je prognóza růstu ve výši 2,4 % poháněna 

především pozitivními obchodními údaji Západu, zejména silným vývozem USA. Z hlediska 



cen a sezónně očištěných hodnot je nyní globální obchod se zbožím o 7 % nad svým 

předchozím maximem před koronakrizí v srpnu 2018. "Navzdory vlně Omikron světový obchod 

běží silněji než kdykoli předtím. Přetrvávající úzká místa v nabídce jsou proto výrazem 

extrémně rychlého nárůstu poptávky, kterému se nabídka nemůže vyrovnat," komentuje 

výsledky Vincent Stamer, vedoucí obchodního indikátoru v Kielu. 

Zdá se však, že byl přerušen vzestupný trend čínského zahraničního obchodu v roce 2021. Ve 

srovnání s předchozím měsícem vykazuje indikátor Kiel Trade za leden mínus jak v dovozu, 

tak ve vývozu. "Pekingská tvrdá politika nulového Covidu je rizikem pro místní ekonomiku. Je 

třeba se obávat, že zpoždění v manipulaci s kontejnery v Číně ovlivní také evropský obchod," 

říká Stamer. "Čínský Nový rok a pořádání olympijských her jsou pro Čínu zkouškou, že 

pandemická situace a tím i ekonomický výhled se nezhorší." Pro EU se v lednu objevuje pohyb 

do stran – s mírným nárůstem vývozu a mírným poklesem dovozu.  

Přibližně 11 % veškerého zboží přepravovaného po celém světě v současné době uvízlo v 

dopravní zácpě. V Rudém moři, nejdůležitější obchodní cestě mezi Evropou a Asií, je v 

současné době na cestě o 11 % méně zboží než obvykle. 

 

Náklady na přepravu zásilek amerického zkapalněného zemního plynu do energeticky 

vyhladovělé Evropy se dostaly do záporných hodnot, což je dramatický obrat, který ilustruje 

rostoucí nadbytek lodí v Atlantiku přepravujících americké palivo. Podle společnosti Spark 

Commodities, která sleduje ceny za přepravu LNG, klesly v úterý sazby za spotovou přepravu 

v Atlantiku na -750 dolarů za den z 273 000 dolarů na začátku prosince. To je poprvé, co se 

záznam v údajích Sparku od roku 2019 dostal do záporných hodnot, a znamená to, že vlastníci 

platí nájemcům za používání svých lodí, alespoň teoreticky.  

Dodávky LNG do Evropy dosáhly rekordní výše minulý měsíc, kdy obchodníci přesměrovali 

zásilky z Asie na kontinent, aby využili atraktivních spotových cen. Obrovský posun v 

obchodních tocích způsobil, že v Atlantickém prostoru je nyní příliš mnoho plavidel lovících 

LNG. 

„Pokud vaše plavidla plují spíše do Evropy než do Asie, cesta je mnohem rychlejší, takže se 

lodě dostanou zpět dříve a jsou pak připraveny vyrazit znovu. To vytváří větší dostupnost v 

systému", říká Tim Mendelssohn, výkonný ředitel společnosti Spark. „Prostě není dostatek 

požadavků na charter, aby se tyto lodě plně využívaly. Záporná sazba zdůrazňuje, jak 

současné platby za pronájem plavidla pro oblast Atlantského oceánu nepokrývají ani náklady 

na palivo spojené s cestou plavidla zpět do nákladového přístavu". 

Nárůst zásilek do Evropy způsobil, že v Asii je naopak k dispozici méně plavidel, přičemž sazby 

za přepravu v Tichomoří v úterý podle Spark činily 16 250 dolarů za den. 
 

Vnitřní spor EU o právní stát v Polsku má nyní dopad na odvětví logistiky. Soudní dvůr 

Evropské unie v rozsudku rozhodl, že Evropská komise se musí znovu zabývat obviněním 

polské spediční společnosti, že železniční nákladní společnost PKP Cargo zneužívá svého 

dominantního postavení. Podle Komise je to věcí polského úřadu pro hospodářskou 

soutěž. Zasílatel Sped-Pro SA však tvrdí, že v Polsku nelze očekávat spravedlivé řízení kvůli 

nedostatečné nezávislosti soutěžních úřadů a soudů. Podle ESD to měla Komise blíže 

prozkoumat, než zamítne šetření v oblasti práva hospodářské soutěže. 

V listopadu 2016 si společnost Sped-Pro stěžovala Komisi EU, že PKP Cargo zneužila svého 

dominantního postavení na trhu železniční nákladní dopravy v Polsku. Svědčí o tom 

skutečnost, že PKP Cargo odmítlo uzavřít se spediční společností víceletou smlouvu o 

spolupráci za tržních podmínek. V srpnu 2019 se Evropská komise nakonec rozhodla nejednat, 

protože obvinění mohla být přezkoumána v Polsku. Podle Soudu však Komise námitky 

společnosti Sped-Pro proti takovému postoupení dostatečně podrobně nepřezkoumala. Podle 

soudu spediční společnost tvrdila, že PKP Cargo je kontrolována státem, že předseda polského 

orgánu pro hospodářskou soutěž je závislý na výkonném orgánu, že mateřská společnost PKP 

Cargo je členem sdružení, jehož cílem je obhajovat a podporovat reformu soudního systému 



v Polsku. Kromě toho Sped-Pro tvrdila, že polský orgán pro hospodářskou soutěž dodržoval 

politiku shovívavosti vůči PKP Cargo, že Úřad státního zástupce napadl rozhodnutí přijatá tímto 

orgánem vůči PKP Cargo a že vnitrostátní soudy příslušné pro právo hospodářské soutěže 

nebyly schopny vyvážit nedostatky polského orgánu pro hospodářskou soutěž, protože nebyly 

nezávislé. 

 

Když se podíváte na různé akvizice a plány převzetí tří velkých přepravních skupin MSC, 

Maersk a CMA CGM, zdá se to trochu jako nadřazená síla. V posledních měsících zajistili 

kapacity pozemní přepravy, investovali do skladů, převzali specialisty na dodavatelské řetězce 

a nyní působí dokonce jako hráči v letecké nákladní dopravě. Zatímco stále více pronikají do 

byznysu globálních poskytovatelů spedice a logistiky, sami zase musí pokračovat v boji o každé 

přístavní místo a zásilku. Nabízí se otázka, zda by to nemohlo fungovat i naopak. Jinými slovy, 

velcí poskytovatelé logistických služeb získávají ve větší míře přepravní kapacity a stávají se 

tak do určité míry sami dopravci. Šéf DSV Jens Björn Andersen však říká: „Neplánujeme 

investovat do aktiv a budeme se držet našeho obchodního modelu. DSV udržuje velmi dobré 

obchodní vztahy s lodními společnostmi a leteckými nákladními aerolinkami a má absolutně 

konkurenceschopnou škálu produktů. Zároveň upozorňuje, že dopravci dosud neměli 

jednotnou linku. Všichni sledují jinou strategii, což je zase dobré pro trh. V souladu s tím 

generální ředitel Hapag-Lloyd Rolf Habben Jansen na začátku týdne zdůraznil, že německá 

liniová přepravní společnost nebude v budoucnu na trhu působit jako letecký dopravce ani 

jako speditér. 

Na DSV je však zarážející, že rekordní čísla z roku 2021 jsou z velké části způsobena velmi 

silným růstem námořní a letecké přepravy, který byl také tažen převzetím Agility. Loni 

společnost přepravila téměř 1,5 milionu tun letecky a rostla v průměru o 30 procent oproti 

druhému čtvrtletí roku, tedy o dobrých 10 procentních bodů rychleji než trh. V námořní 

přepravě si logistik přišel na téměř 2,5 milionu TEU. DSV ve třetím a čtvrtém čtvrtletí jasně 

nechala trh za sebou s nárůsty o 12 a 29 procent. Objemy Agility však byly poprvé plně 

konsolidovány na 114 000 tun a 224 000 TEU. Integrace kuvajtského speditéra by měla být 

dokončena ve třetím čtvrtletí letošního roku a na EBIT za celý rok by se již měla podílet 2,6 

miliardy dánských korun (téměř 350 milionů eur). Od roku 2023 by to mělo být 3,0 miliardy 

korun každý rok. V porovnání s provozním ziskem z roku 2021 by to byla téměř pětina celého 

EBIT. Ředitel společnosti se neobává, že by se tím společnost stala příliš závislou na námořní 

a letecké přepravě. Obchod je i nadále velmi atraktivní, protože na rozdíl například od pozemní 

dopravy je globální. Expanzní strategie posledních let se odpovídajícím způsobem 

vyplatila. „Je to nenáročné na majetek, výdělky jsou vysoké a tempa růstu dobrá,“ shrnuje 

výhody mezinárodní spediční společnosti. 

DSV si však v roce 2021 výrazně polepšil i v pozemní dopravě. EBIT rostl dvakrát rychleji než 

tržby a hrubý zisk. Provozní marže za rok se pohybovala kolem 5 procent. Pro rok 2022 

společnost očekává, že ceny dopravy nadále porostou, vyvolané balíčkem EU pro mobilitu. S 

růstem EBIT o 51,3 procenta zaznamenala DSV nejsilnější skok v zisku ve smluvní logistice, 

kde nyní společnost spravuje přibližně 10 milionů metrů čtverečních plochy. Na základě 

jednotlivých čtvrtletí společnost dosáhla provozní marže 7,0 (Q2) až 11,7 procenta ve čtvrtém 

čtvrtletí. Tržby i hrubý zisk vzrostly každý zhruba o čtvrtinu. To vše v uplynulém roce přispělo 

k rekordnímu výsledku. Šéfa DSV Andersena znepokojuje jeden bod: inflace. "Obávám se, že 

inflace bude letos pokračovat," říká. Výsledkem je, že se zákazníci musí přizpůsobit ještě 

vyšším cenám dopravy. Protože: "Nemůžeme nést rostoucí náklady sami." 

 

Letiště Frankfurt nad Mohanem hájí svou pozici největšího nákladního letiště v Evropě z 

hlediska objemu a zároveň prodlužuje svůj náskok před druhým Paris Charles de Gaulle 

(CDG). Vyplývá to z údajů Mezinárodní rady letišť (ACI). 



Naprostá většina příslušných lokalit v Evropě a některých přidružených zemí, na které se 

vztahuje ACI, překonala objemové ztráty, ke kterým došlo v průběhu pandemie. Celkově 

objem v roce 2021 vzrostl o 7,7 procenta ve srovnání s rokem 2019, tedy před covidem. V 

top 15 se objemy ve srovnání s obdobím před pandemií zmenšily na třech místech: Istanbul-

Atatürk, Madrid-Barajas a Londýn Heathrow. Ten bude v roce 2021 i přes silný vývoj objemu 

nadále ztrácet na významu. Anglický hub poprvé vypadne z top 5 a je odsunut na nižší pozici 

letištěm Lutych. 

Německá nákladní letiště upevňují své jasně dominantní postavení v top 10 se třemi lokalitami 

Frankfurt nad Mohanem, Lipsko/Halle a Kolín/Bonn. Tato tři letiště výrazně převyšují 

průměrný růst lokalit ACI, pokud jde o rozvoj objemu: zatímco integrační uzly v Kolíně nad 

Rýnem/Bonn (plus 21 procent ve srovnání s rokem 2019) a Lipsku/Halle (plus 29 procent) 

zažívají boom elektronických obchodů, v roce 2021 objem v klasické letecké nákladní přepravě 

ve Frankfurtu nad Mohanem rovněž silně vzrostl: o 14 procent ve srovnání s rokem 2019. 

Také centrum letecké nákladní dopravy Istanbul se svými dvěma velkoobjemovými nákladními 

letišti Istanbul-Atatürk a velkým novým letištěm Istanbul, které je v provozu od roku 2019, 

zažívá stále zřetelnější nárůst. V roce 2021 obě lokality zaznamenají celkový nárůst objemu o 

28,7 procenta ve srovnání s rokem 2018. 

 

Dánská přepravní a logistická skupina Maersk chce převzít amerického poskytovatele 

logistických služeb Pilot Freight Services (Pilot). Společnost tak pokračuje ve strategii širšího 

umístění a diverzifikace nabídky služeb. Pilot udržuje síť 87 kanceláří a logistických zařízení v 

Severní Americe. Čisté dopravní služby jsou naproti tomu nakupovány od třetích stran. Pilotní 

nabídka zahrnuje celovozové zásilky (FTL) a menší než celovozové zásilky (LTL) pro prodej 

B2C i B2B, včetně těžkých a objemných zásilek. Tato akvizice rozšiřuje americkou síť poboček 

Maersk na 150 distribučních center, hub a stanic. 

Kupní cena je uvedena ve výši 1,68 miliardy USD, což odpovídá hodnotě podniku ve výši 1,8 

miliardy USD podle IFRS 16 leasingových závazků. Loni Pilot vygeneroval přibližně 130 milionů 

dolarů na EBITDA. Akvizice podléhá regulační kontrole a schválení, které se očekává ve 

druhém čtvrtletí roku 2022. 

 

Letecký dopravce DHL Global Forwarding (DGF) objednává 33 milionů litrů toho, co je známé 

jako Sustainable Aviation Fuel (SAF) od letecké nákladní společnosti Air France-KLM Martinair 

Cargo. Udržitelné letecké palivo se kontrahuje na dobu tří let. Objednávka přichází na pozadí 

rostoucího významu nízkoemisních letů, pro které světový letecký průmysl v současnosti vidí 

SAF jako jediný účinný prostředek. Podle DGF je nákup SAF jedním z největších objemů, jaký 

kdy v spediční branži existoval. Množství nakoupené DGF odpovídá jedné třetině množství SAF 

celosvětově vyrobeného v loňském roce.  To, že je Air France-KLM vůbec schopna zavázat se 

k tak velkému množství SAF, je dáno tím, že Air France spolu s provozovateli letiště Aéroports 

de Paris a Airbus uzavřely spolupráci s francouzskou ropnou společností Total v minulém roce 

rok vstoupil do sériové výroby SAF ve Francii. Celkem zahájila průmyslovou výrobu na začátku 

dubna 2021. Air France má privilegovaný přístup k nedostatkové komoditě a podle DGF sama 

vystupuje na trhu jako prodejce SAF. Dceřiná společnost Deutsche Post samozřejmě sama 

udržitelné letecké palivo fyzicky nenakupuje. Spíše speditér získá důkaz o emisích, kterým se 

lze vyhnout 33 miliony litrů SAF = ty činí dobrých 80 000 tun. Důkazy zakoupené společností 

DGF prostřednictvím transakce SAF jsou obchodovatelné. Ty může speditér dále prodávat 

svým zákazníkům, kteří jsou pak schopni výrazně snížit emise způsobené přepravou jejich 

leteckých zásilek. 

V závislosti na primárním produktu použitém k výrobě SAF se eliminované emise pohybují od 

75 do 94 procent. Nejvyšší hodnoty dosahují použité kuchyňské oleje, nejnižší pak použití 

prekurzorů s obsahem loje a jatečního odpadu. Doklad o snížení emisí pořízených spedičními 



zákazníky za příplatek oproti klasické letecké nákladní dopravě je obchodován v rámci tzv. 

book-and-claim managementu. To se děje na základě závazné dohody, že fyzický produkt SAF 

může být zpracován odděleně od jeho účinku na snižování emisí. 

Postup book-and-claim je v dodavatelských řetězcích stále více rozšířený jako standardní 

postup, protože by nebylo technicky možné ani praktické přesně ukázat, jaké konkrétní 

množství SAF bylo spáleno v kterém letadle. Z tohoto důvodu je irelevantní, které letadlo 

tankuje a spotřebovává SAF, ale důležité je spojení s odpovídajícím důkazem. Na již v 

minulosti spálený SAF je možné získat emisní certifikát. V současné době je SAF směsné palivo 

používané v celém průmyslu pouze v homeopatických dávkách nižších než 0,5 procenta 

obsahu nádrže. Jen málo dopravců používá udržitelné letecké palivo pravidelně. KLM například 

od poloviny ledna používá SAF v podílu 0,5 procenta na všech letech odlétajících z Amsterdamu 

v rámci dobrovolného závazku. Ve Francii šly věci ještě dále: Od začátku letošního roku mají 

všechny letecké společnosti zákonnou povinnost přidávat 1 procento SAF do obsahu nádrží 

svých letadel. 

 

Debata o plynu je stále absurdnější. Nové plynové elektrárny pro energetickou 

transformaci? Ano. Ostatně mají později vyrábět klimaticky šetrný vodík. Výstavba dovozních 

terminálů pro LNG v přístavech? Ano, jinak tu bez jaderné energie a elektřiny z uhlí brzy 

zhasnou světla. Ale LNG pro kamiony a dlouhodobější překlenovací technologie v těžké 

nákladní dopravě? Ano i ne, přestože vozidla také pracují s bio-LNG. Plyn evidentně není jen 

plyn. Kdo tomu má rozumět? 

Po přehnaně zvýšených cenách LNG nemůže logistický průmysl doufat v pomoc, přestože byl 

na začátku pandemie velmi chválen. (Německý) stát pomáhá od jara 2020 miliardami, aby 

zmírnil následky covidové krize – mimořádné události celostátního významu. 

Neúspěšná energetická politika není o nic méně tragická. Politici si neuvědomují těžkou situaci 

středně velkého logistického sektoru, který navzdory nízkým maržím investuje do 

alternativních pohonů a paliv. Odvětví je nyní ponecháno na holičkách federálními ministerstvy 

pro ekonomiku a ochranu klimatu, stejně jako digitalizace a dopravy. Tak to nefunguje. 

 

Bylo jen otázkou času, kdy se dobře vybavená a hladová spediční společnost začne zabývat 

odvětvím letištních manipulací. National Aviation Services, dceřiná společnost Agility Public 

Warehousing – části Agility, kterou DSV v loňském roce nepřevzalo – však byla ve své nabídce 

pro společnost John Menzies plc rázně odmítnuta. Představenstvo Menzies vydalo důrazné 

prohlášení o nesouhlasu s nabídkou 510p (6,93 USD) na akcii, což by skupině obsluhy a 

pozemních služeb s 91,9 milionu akcií zajistilo tržní hodnotu přibližně 468,7 milionu liber bez 

čistého dluhu. Akcie se v současné době obchodují za zhruba 438p, což jasně naznačuje, že 

investoři nevěří, že obchod je ještě uskutečnitelný. 

Některé M&A expertní skupiny však The Loadstar sdělily, že se nesnaží pochopit smysl 

cenové akce, ale spíše skutečný záměr uchazeče. 

„Cena akcií naznačuje, že investoři neočekávají nabídkovou válku. Akcie jsou však vysoko nad 

včerejším závěrem, což znamená, že očekávají další akci, ať už je jakákoliv", řekl Ale Pasetti. 

„Menzies teď možná bude muset škrtnout „omezení alokace kapitálu a odměnit své akcionáře, 

aby udržel cenu svých akcií.” 

Během minulého roku akcie Menzies kolísaly mezi 272,5p a 475p, ale komise uvedla, že 

nabídka neodráží práci, kterou odvedla – a zaznamenala dřívější hotovostní nabídku Agility ve 

výši 460p. S vědomím, že nabídky byly nevyžádané, Menzies uvedl: „Představenstvo spolu se 

svým finančním poradcem Goldman Sachs International návrh pečlivě zvážilo a jednomyslně 

zamítlo, neboť dospělo k závěru, že návrh je zcela oportunistický, podmíněný a že stav Menzies 

a jeho budoucí vyhlídky zásadně podhodnocují.” Tvrdí též, že „úplný dopad opatření v oblasti 

řízení se v ocenění společnosti Menzies dosud neodráží a příslušné objemy se ještě nevrátily 

na úroveň před pandemií“.  



Během pandemie podnik snížil fixní náklady o 25 milionů liber a zahájil strategii, která 

„vytvořila 120 milionů liber čistých ročních příjmů“, jimiž se podle něj návrh nezabýval, ani 

nezohlednil „vyhlídky silného růstu“. Ke své změně strategie Menzies uvedl, že se zaměří na 

služby letecké nákladní dopravy, palivové operace a vysoce kvalitní pozemní odbavení a 

zároveň vstoupí na rozvíjející se trhy s vysokou marží. 

„Náš seznam příležitostí je plný. V roce 2022 máme jasné a dosažitelné obchodní příležitosti, 

které, jak věříme, vygenerují přibližně 80 milionů liber čistých nových ročních příjmů, a k tomu 

několik příležitostí k rozvoji podnikání, které v krátkodobém až střednědobém horizontu 

přinesou přibližně 150 až 200 milionů liber nových příjmů – a u všech se očekává vyšší marže", 

stojí v prohlášení firmy. 
 

Německá asociace elektrotechnického a digitálního průmyslu (ZVEI) se 8. února vyjádřila k 

plánovanému „zákonu EU o čipech“ Evropské komise – a vyřkla ve stejné míře slova chvály i 

kritiky. Wolfgang Weber, předseda představenstva ZVEI, v tiskové zprávě popsal projekt jako 

„komplexní balíček orientovaný na budoucnost pro polovodičový průmysl“. Podle Webera je 

správné nyní udržitelně podporovat celý polovodičový ekosystém v Evropě. „Zaměření na 

velikosti struktur pod deset nanometrů je však příliš úzké a neodpovídá potřebám evropského 

zákaznického průmyslu,“ vysvětlil předseda představenstva ZVEI. "Evropa musí posílit svou 

kompetenci ve všech strukturách, takže výkonová elektronika a technologie senzorů jsou také 

klíčové pro úspěch zelené a digitální transformace." 

ZVEI je rovněž kritický k plánovanému mechanismu krizového monitorování. Podle asociace 

jsou nepřiměřené dalekosáhlé možnosti tržních zásahů, které v návrhu nařízení poskytuje 

Evropská unie, která tak může vyhlásit takzvané polovodičové krize a následně zavázat 

jednotlivé výrobce k upřednostňování konkrétních zakázek. 

Nicméně ZVEI vidí v evropském zákoně o čipech také mnoho dobrých přístupů. Je správné, že 

k posílení technologické kompetence v Evropě jsou využívána přímá opatření – program Chips 

for Europe – a také přímé investice s podporou členských států do inovativních a nových 

výrobních zařízení realizovaných v rámci druhého pilíře. Weber: „Zákon EU o čipech je také 

probuzením k tomu, abychom konečně v dlouhodobém horizontu posílili mikroelektronický 

průmysl v Evropě a vyhnuli se jednostranným závislostem. Ale pouze v interakci s IPCEI a 

plánovanou aliancí polovodičů, stejně jako aktivnějším zapojením průmyslu, existuje šance 

dosáhnout cíleného celosvětového podílu 20 procent na výrobě polovodičů v Evropě do roku 

2030. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


