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Blank sailings (nikoli však posuny) jsou opět na scéně na asijsko-severoevropské obchodní 

cestě, protože oceánští dopravci upravují kapacitu tak, aby se přizpůsobila snižující se 

poptávce na trase. Páteční komentář Ningbo Containerized Freight Index (NCFI) uvádí, že 

týdenní dostupná vývozní kapacita nyní převyšuje poptávku a dopravci začali diskontovat, aby 

naplnili příděly. „Celkový objem nákladu na trhu nebyl dostatečný,“ uvádí NCFI o trhu nákladní 

dopravy z tohoto týdne a dodává, že dopravci „zvýšili své úsilí“ při zaknihování nákladu. 

2M se zdá být první aliancí, která reagovala na pokles poptávky zrušením svých plánovaných 

AE6 / Lion liniových odjezdů na příští dva týdny, přičemž Maersk přisoudil rozhodnutí 

„vysokému stupni nejistoty a významnému zpoždění na síti“ a partnerský MSC jej označil za 

„pokračující náročnou situaci na trhu“. Od konce ledna, tedy těsně před čínskými novoročními 

svátky, dochází k trvalé erozi spotových sazeb z Asie do severní Evropy, které dosáhly maxima 

kolem 15 000 dolarů za 40 stop. Spotové indexy tento týden opět o několik procentních bodů 

zlevnily, přičemž Drewryho složka WCI North Europe klesla na 12 685 dolarů za 40 stop, 

Freightos Baltic Exchange na 13 406 dolarů a XSI Xenety se snížila na 13 564 dolarů. 

Peter Stallion, šéf FIS pro A/S, řekl, že nejistota na evropském trhu se odrazila v pohybu 

termínových cen, a dodal, že existuje nosný názor, že „považuje destrukci poptávky za 

zhroucení ruských požadavků na nákladní dopravu. Je to zřejmě souběh potenciální 

obezřetnosti spotřebitelů, kteří budou platit mnohem více na účtech za energie, spíše než vliv 

maloobchodu, které pomohly zvýšit sazby za nákladní dopravu koncem roku 2020 a začátkem 

roku 2021,“ uvedl pan Stallion. 

Podle poslední analýzy společnosti Alphaliner je průměrná týdenní kapacita mezi Asií a Evropou 

zhruba o 9% vyšší než před rokem, a to téměř na 450 000 teu, přičemž většinu dodatečných 

slotů nabízí Ocean Alliance, která byla posílena zavedením několika 23 000-24 000 teu ULCV 

poskytnutých CMA CGM a Evergreenem. 
 

Mnoho mostů v Německu nutně potřebuje modernizaci. 4000 z nich má být v příštích deseti 

letech prioritně renovováno, řekl v Berlíně po čtvrtečním prvním summitu o mostech spolkový 

ministr dopravy Volker Wissing (FDP). V 9bodovém plánu představuje hlavní opatření pro 

nadcházející roky do roku 2030, včetně lepšího plánování, méně byrokracie a větší digitalizace, 

stejně jako efektivnějšího zadávání zakázek a rychlejší implementace. "Stav, v jakém jsem 

našel infrastrukturu při nástupu do funkce, není vyhovující," uvedl ministr. Do zachování 

mostů by proto mělo plynout více peněz. Pokud bude v roce 2022 k dispozici nadále 1,6 

miliardy eur, očekává se, že do roku 2026 se investiční částka zvýší na 2,5 miliardy eur. Pro 

zajištění financování chce ministr uzavřít smlouvu o financování s odpovědnou Autobahn 

GmbH, aby byly prostředky dlouhodobě k dispozici. Podle Wissinga ale nehrají roli jen peníze, 

ale i personál. Protože pokud nebudou plánovači, mosty by se nedaly zrenovovat, případně 

postavit nové. Ministerstvo proto podporuje nové kurzy, které mají vyškolit nebo přeškolit více 

inženýrů pro plánování. 

Pro lepší kontrolu je zaveden i tzv. index zatížení. Podle toho se zaznamenává nejen vnější 

stav mostů jako dosud, ale i vnitřní. Federální vláda se během rekonstrukce hodlá soustředit 

na hlavní koridory. Stephan Krenz, generální ředitel Autobahn GmbH, řekl, že se jedná o 

dálnice s jednocifernými čísly a A45 nebo A81. Ministerstvo vycházelo z evropské dopravní sítě 

TEN-V. 

Wissing zdůrazňuje, že je pro něj velmi důležitý i dialog s ekologickými organizacemi. Proto 

byli na summit pozváni zástupci ekologických organizací BUND a Nabu. BUND zdůraznil: 

„Rychlá výměna zchátralých mostů, účast veřejnosti a ochrana přírody nejsou v rozporu.“ 



Výměna zchátralých mostů vždy vyžaduje zásah do místního ekosystému. Podle ekologické 

organizace je posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) nástrojem volby, jak efektivně a 

systematicky zajistit minimalizaci a důslednou nápravu nevyhnutelných škod na přírodě 

 

Rostoucí ceny pohonných hmot se pro dopravní a logistické společnosti rozvíjejí ve skutečnou 

krizi. Spolkový svaz silniční přepravy, logistiky a likvidace (BGL) proto ve čtvrtek ráno vznesl 

na vládu čtyři klíčové požadavky, které by měly být co nejrychleji realizovány. Ne všichni 

účastníci trhu však chtějí čekat nebo důvěřovat politické pomoci z Berlína. 

V některých případech nelze požadavky BGL v krátké době vůbec implementovat. Týká se to 

například týdenního zveřejňování cenového indexu pro vývoj cen nafty Federálním 

statistickým úřadem (Destatis), jak se (DVZ) dozvěděl na vyžádání: „Cenové indexy pro vývoj 

cen nafty jsou aktuálně zveřejňovány měsíčně. Týdenní průzkum prodejních cen od 

společností z odvětví minerálních olejů bohužel nelze v krátké době realizovat,“ vysvětluje 

Gerda Gladis-Dörr, vedoucí oddělení cen výrobců, cen zahraničního obchodu, velkoobchodních 

prodejních cen společnosti Destatis. Oficiálně se však hledají řešení, jak uspokojit potřebu 

týdenního zveřejňování. Časová perspektiva zatím není předvídatelná. 

Někteří účastníci trhu proto berou štěstí do vlastních rukou. Například se zpětnou platností od 

1. března 2022 bude Universal Transport uvádět jakékoli přepravní služby a tarify pouze v 

souvislosti s doložkou o zvýšení ceny nafty a samostatně vykazovanými náklady na palivo. To 

by mělo maximálně zprůhlednit vývoj cen nafty a dát Universalu možnost pružně reagovat na 

úpravy. Kombinovaný operátor Transfracht naopak zavede od 15. března příplatek 15 eur za 

trasu u svozu a při převozu po silnici. Toto opatření by mělo podle zákaznického oběžníku 

zpočátku platit do 15. dubna.   

Rakouský speditér Bexity jde ještě jinak, zkracuje lhůty pro výpočet naftových přirážek. Ty se 

upravují zpravidla každé dva až tři měsíce, doplatky se tak dopravcům skutečně dostávají až 

s tříměsíčním zpožděním. Mnoho účastníků trhu si však v současné době již toto 

předfinancování nemůže dovolit.  Z tohoto důvodu Bexity vypočítává naftové přirážky 

měsíčně, zpětně k 1. březnu, namísto každých dvou měsíců jako dříve. DVZ se také z 

oborových kruhů dozvědělo, že někteří účastníci trhu chtějí zavést tzv. ad hoc krizový příplatek 

nebo jej již zavedli. Většina zákazníků má pro tento přístup také obecné pochopení – i když je 

třeba výši příplatku v jednotlivých případech sjednávat. V některých případech však došlo k 

obecnému odmítnutí ze strany odesílatele. 

V každém případě je jasné, že dopravní společnosti musí i přes prudký nárůst nákladů na 

pohonné hmoty plnit své smluvně pevně stanovené dohody, vysvětluje DVZ Andreas Fuchs, 

právník advokátní kanceláře Arnecke Sibeth Dabelstein. „Německé právo stanoví, že právo na 

plnění je vyloučeno pouze tehdy, je-li to pro dlužníka nemožné.“ Dlužník může plnění 

odmítnout i tehdy, pokud by poskytnutí vyžadovalo nepřiměřené úsilí, tedy existuje „faktická“ 

nemožnost. To však v zásadě neplatí pro zvýšené náklady na pohonné hmoty, protože 

přepravy lze provádět i nadále – pouze s výrazně vyššími náklady. V zájmu dlouhodobého 

zabezpečení ekonomiky a logistického průmyslu by proto obě strany měly v krátkodobém 

horizontu najít společná řešení, která tento vývoj zohlední, jak Universal Transport stručně 

shrnuje: „Bez flexibilních modelů partnerů s ekonomikou by se odvětví logistiky nemůže 

efektivně vymanit ze současné krize.“ 

 

Státy Severní Porýní-Vestfálsko a Bavorsko vyzvaly Spolkovou radu k opatřením na omezení 

rychle rostoucích nákladů na energii. V návrhu usnesení navrhli v roce 2022 snížit daň z 

elektřiny pro soukromé domácnosti a podniky na evropské minimum, jakož i daně na topný 

olej, zemní plyn, naftu a benzín. Na zemní plyn, elektřinu a dálkové vytápění by se měla 

uplatňovat snížená sazba DPH. Spolkovou vládou vyhlášené zrušení příplatku EEG nestačí. 



Kvůli vysokým nákladům na energii dochází k potížím pro soukromé domácnosti a firmy, 

například v logistice nebo v autobusovém průmyslu, řekl na dnešní (11. března 2022) debatě 

ve Spolkové radě sárský premiér Tobias Hans (CDU). Sársko rovněž předložilo návrh usnesení 

o stabilizaci cen energií. Aby byla německá ekonomika i nadále schopna jednat proti Rusku, 

musí být nastavena tak, aby zůstala konkurenceschopná, řekl Hans. K tomu je nutné zmírnit 

zatížení cen energií, jinak hrozí „deindustrializace“. 

Není vhodné, aby z vysokých cen energií kvůli rostoucím daním profitoval i stát, řekl 

dolnosaský premiér Stephan Weil (SPD). Nemělo by dojít k „skrytému zvýšení daní“ kvůli 

rostoucím cenám energií. 

P.S. Až se taky český stát napapá z našich daní, děti, tak možná nebude stát nafta 50 káčé za 

litr. Česko má ale víc prázdné bříško, tak to ještě může chvíli trvat. Dobrou noc 

 

Zdroj: Kapitán John Konrad (gCaptain) 

Tento týden zpráva americké vlády CRS pro Kongres varovala, že nedávné uzavření 

Bosporského a Dardanelského průlivu Tureckem by mohlo podkopat Úmluvu z Montreux a 

znevýhodnit NATO v Černém moři. Toto rozhodnutí by mohlo negativně ovlivnit schopnost 

NATO chránit lodní dopravu v Černém moři, schopnost NATO chránit Rumunsko a Bulharsko 

před ruskou agresí a rovnováhu sil v prodloužené rusko-ukrajinské válce. "Turecko podniklo 

některé velmi silné kroky od doby, kdy tento konflikt začal podle konvence z Montreux," uvedly 

USA. Náměstkyně ministra zahraničí Victoria Nulandová to řekla během slyšení senátního 

výboru pro zahraniční vztahy 8. března. "Silné kroky k odepření přístupu válečných lodí do 

Černého moře." Koncem února Turecko uznalo válečný stav mezi Ruskem a Ukrajinou a 

odvolalo se na článek 19 Úmluvy z Montreux z roku 1936, který zakazuje válečným zemím 

námořní přístup do a z Černého moře přes Bosporský a Dardanelský průliv. O několik dní dříve 

Ukrajina vyzvala k uzavření průlivu. Krátce po rozhodnutí Turecka ministr zahraničí Antony 

Blinken ocenil provádění úmluvy Tureckem a podporu Ukrajině. "Oznámili jsme všem 

pobřežním i neřízeným zemím Černého moře, aby neposílaly své válečné lodě, aby propluly 

našimi úžinami," řekl turecký ministr zahraničí Mevlüt Çavuşoglu po telefonátu s Blinkenem. 

Ačkoliv byl článek 19 zpočátku Spojenými státy a Ukrajinou vítán, může mít na Rusko omezený 

krátkodobý vojenský dopad. Je to proto, že Rusko má silně převládající námořní sílu ve 

srovnání s jakoukoli jinou černomořskou zemí a již před uzavřením posílilo svou flotilu. Kromě 

toho článek 19 nebrání Rusku v námořní přepravě zbraní, munice, paliva a dalších válečných 

materiálů do Černého moře. 

"Pěchota vyhrává bitvy, logistika vyhrává války," řekl armádní generál John J. Pershing, velitel 

amerických sil během první světové války. Chcete-li vyhrát válku, potřebujete robustní a 

flexibilní logistiku. Potřebujete neustálý tok těžkých zásob, jako jsou potraviny, munice a 

palivo. Chcete-li přesunout velké množství těžkého materiálu, potřebujete lodě. Potřebujete 

čtvrtou ruku obrany. Potřebujete námořní výtah. Článek 19 brání většině ruských válečných 

lodí ve vstupu do Černého moře, ale nijak nebrání ruské těžké logistice. Článek 19 a nedávné 

sankce navíc neudělaly nic, co by obchodníkům zabránilo nakupovat ropu v největším ruském 

přístavu. Ropa, která přináší tolik potřebnou cizí měnu. Článek 19 nejenže nijak nebrání 

ruským komerčním snahám o námořní přepravu, ale pomohl Rusku vytvořit virtuální blokádu 

kolem Ukrajiny a zajistil ruskou námořní dominanci v regionu. Umožnila prvkům ruské 

černomořské flotily svázat prvky ukrajinské armády proti potenciálnímu útoku z moře; 

podobně jako předstíraná scéna americké námořní pěchoty a námořnictva během války v 

Perském zálivu v letech 1990-91. 

Skutečnost, že NATO nemůže ochránit nákladní lodě před vstupem na Ukrajinu (nebo před 

tím, aby byly ruským námořnictvem používány jako lidské štíty) – a nedokázalo ochránit 

neozbrojená plavidla v teritoriálních vodách NATO – vytvořila faktickou námořní blokádu 



celého ukrajinského státu. Ukrajina může stále dodávat některé relativně lehké materiály z 

Polska prostřednictvím konvojů nákladních automobilů, zejména proto, že ukrajinské železnice 

pracují na jiném rozchodu než v Evropě. Ve válce musí těžké předměty v dostatečném objemu, 

aby došlo k významnému rozdílu, dorazit přes loď. To je nyní nemožné, protože vstup do 

nejdůležitějších ukrajinských přístavů byl zaminován, ruské válečné lodě střílely na nevinná 

komerční plavidla a NATO varovalo lodě, aby se držely dál. Dovoz je nejen životně důležitý 

pro válečné úsilí, ale také zásadní pro miliony lidí, kteří čelí hladomoru. Ukrajinští zemědělci , 

kteří v loňském roce vyprodukovali rekordní úrodu obilí - říkají, že nyní mají kritický 

nedostatek hnojiv, stejně jako pesticidů a herbicidů, které obvykle přicházejí přes loď. I kdyby 

zemědělci měli dostatek těchto materiálů, nemohou získat dostatek motorové nafty k pohonu 

svých zařízení, natož aby se vrátili na svá pole nebo do svých domovů kvůli válce, pokud nebyli 

zničeni ruským postupem. Rusko ví o důležitosti těchto přístavů. To je důvod, proč jižní 

přístavní město Cherson bylo prvním ukrajinským městem, které Rusko dobylo po invazi do 

země 24. února Ukrajinské město Mariupol na Azovském moři zabránilo Rusku v přesunu lodí 

a zásob z Rostova na Donu do Kerčského průlivu a ven do Černého moře. Kontrola moří je 

důvodem, proč jsou zde boje tak intenzivní. 

I kdyby mohli dostat hnojivo, osivo a – což je nejdůležitější , naftu, aby mohli vyvézt traktory 

do polí, jak by dostali plodiny ven? Ukrajina a Rusko jsou hlavními vývozci pšenice, které 

společně představují asi třetinu světového vývozu - z nichž téměř všechny procházejí Černým 

mořem. Rusko může stále vyvážet některé plodiny přes východní černomořský přístav 

Novorossijsk, ale na jak dlouho? Koncem tohoto týdne NATO varovalo lodě před tímto 

kritickým přístavem a sazby námořního pojištění v celém regionu stoupají. Bulkeři plující pod 

ruskou vlajkou mohou tato varování ignorovat a případně získat pojištění od státu, ale stále 

potřebují opustit Bospor a najít národ ochotný je vyložit. Národy v severní Africe, na Středním 

východě a v jižní Asii, které čelí potenciálu hladovění versus sankcím, si pravděpodobně 

vyberou to první před druhými kvůli své vlastní sebezáchově. Alternativní trasa pro ruský 

vývoz potravin je přes čluny a malé lodě plující z vnitrozemí do Novorossijsku. Ti, kteří plují 

po této trase, však musí proklouznout do 25 námořních mil od Mariupolu, který byl centrem 

intenzivních bojů odporu na Ukrajině, ale nedávno se zhroutil, což umožnilo obnovení ruské 

dopravy na Azovském moři. 

Bude-li Turecko pod tlakem, aby zastavilo ruský dovoz válečného materiálu a vývoz ropy a 

obilí, mohlo by využít možnosti světového hladomoru – spolu s mořskou slepotou médií – k 

tomu, aby Bospor zůstal otevřený ruským nákladním lodím. 

Technicky vzato, článek 19 brání pouze Rusku v pohybu lodí průlivy, tak proč je bezpečnost 

lodní dopravy NATO – nemluvě o národní bezpečnosti členů NATO Rumunska a Bulharska – 

ovlivněna tureckým uzavřením? V diskusi se Spojenými státy 10. března turecký představitel 

vysvětlil, že Turecko doporučilo všem zemím, aby se zdržely posílání válečných lodí přes úžiny, 

ale formálně je neuzavřelo neválčícím státům (včetně NATO). Rusko možná ani nebude chtít 

poslat do Černého moře další válečné lodě. Podle Jamese Krasky z U.S. Naval War College, 

před invazí na Ukrajinu, Rusko odeslalo 16 válečných lodí do Černého moře, aby provedly 

"vojenská cvičení", a NATO odstranilo všechny své válečné lodě (s výjimkou lokálně domů 

vlastněných plavidly vlastněných Bulharskem, Rumunskem a Tureckem samotným) a 

ponechalo Černé moře nechráněné. "Odrazování ostatních zemí od tranzitu, když Rusko může 

vrátit lodě na černomořské základny, by mohlo podkopat úmluvu," uvádí zpráva pro Kongres. 

"To by mohlo NATO znevýhodnit." Zpráva dále uvádí, že turecká kontrola nad přístupem k 

Černému moři by mohla ovlivnit rovnováhu sil v delší rusko-ukrajinské válce (a dále). Když 

Turecko samo není ve válce, článek 18 Úmluvy z Montreux stanoví tranzitní limity na celkovou 

tonáž válečných lodí mimo Černé moře a na délku jejich pobytu. To brání nejsilnějšímu 

vojenskému aktivu NATO, americkým letadlovým lodím, ve vstupu. (Naši námořní experti 

říkají, že námořnictvo by nikdy neriskovalo vyslání letadlové lodi přes úžinu, i kdyby to Turecko 

dovolilo.) USA si také nejsou jisté, jak si Turecko stojí z hlediska NATO a Ruska. Turecko je 

členem NATO, ale nedávno uzavřelo velký zbrojní obchod na nákup protiletadlových zbraní z 

Ruska. Zatímco Turecko odsoudilo invazi a dodalo Ukrajině ozbrojené bezpilotní letouny a 

humanitární pomoc, turecká vláda uvedla, že se nepřipojí k ekonomickým sankcím proti 



Rusku. "Probíhající válka testuje důsledky turecké vojenské spolupráce s Ukrajinou," uvádí 

zpráva CRS. "Jak tato spolupráce ovlivní válku a jak na ni Rusko zareaguje, by mohlo mít 

důsledky pro americkou politiku." Američtí představitelé a zákonodárci by mohli zhodnotit 

výhody a nevýhody tureckých akcí ovlivňujících přístup ruských válečných lodí a válečných 

lodí USA/NATO, a to jak během války, tak po ní. Taková hodnocení by mohla informovat 

americké snahy ovlivnit turecké akce a upravit americké vojenské nasazení. Článek 19 Úmluva 

z Montreux pouze brání válčícím zemím v průjezdu Bosporským průlivem a vstupu do Černého 

moře. Takže technicky se tento článek týká pouze ruských válečných lodí. Přesto nic ve 

smlouvě nebrání neválčícím zemím, jako je Velká Británie, Francie a Itálie, aby vyslaly válečné 

lodě do Černého moře, aby chránily obchodní lodě NATO nebo bránily teritoriální vody NATO 

v Rumunsku. Pokud tak neučinili, Turecko doporučilo všem zemím, aby přes úžiny neposílaly 

válečné lodě. 

To je však pouze žádost. 

I kdyby se tyto země NATO staly v očích Turecka agresivními, americké námořnictvo by mohlo 

technicky vyslat válečné lodě, protože USA nejsou smluvní stranou úmluvy. (Od roku 1936 

však USA respektují své podmínky, protože odrážejí mezinárodní obyčejové právo.) "To, na 

čem záleží víc než na Konvenci z Montreux, jsou média a politika," řekl agentuře gCaptain 

americký námořní zpravodajský důstojník. "I když je to pro nás technicky legální a i když 

chceme jen chránit nevinnou lodní dopravu, nemůžeme jen tak bez ohlášení vplout do 

tureckých teritoriálních vod. Můžeme vyvíjet politický tlak, ale Putin také. To, co může 

fungovat, je vyvíjet tlak na Achillovu patu tureckého prezidenta Erdogana: jeho pověst v 

médiích." Politický tlak může být obtížný vzhledem k tomu, že média se zaměřují na pozemní 

hranici NATO mezi Ukrajinou a Polskem a nechápou význam přístavů. Dokonce ani mediální 

analytici, kteří rozumí těžké logistice – jako bývalý velitel NATO admirál James Stavridis, který 

poskytl rozhovor dnešnímu Meet The Press – o tom prostě nemluví. Všichni se zaměřují na 

bezletové zóny a vnitrozemské hranice, ale jen málo politiků nebo učenců se dívá na hranici 

NATO mezi Rumunskem a Ukrajinou v Černém moři. Jednou z alternativních možností, kterou 

by NATO mohlo zvážit, je námořní blokáda ruského nákladu v Egejském moři nebo ve 

východním Středomoří, kde mohou válečné lodě NATO stále volně operovat. Experti na 

námořní rozvědku gCaptain však věří, že je to nepravděpodobné. "Dokud bude pozornost 

médií zaměřena na pevninu, politici na Západě se budou zaměřovat na pozemní řešení, což 

Rusku umožní jednat, jako by vlastnilo Černé moře," řekl jeden expert. To zanechá rumunské 

pobřeží nechráněné, ruskou blokádu dovozu z Ukrajiny a pojistné sazby příliš vysoké na to, 

aby lodě mohly sbírat obilí. 

Možná největší hrozbou pro bezpečnost v Černém moři nemusí být ruské válečné lodě, ale 

osobnosti tří největších černomořských mocenských makléřů; Zelenskyj, Putin a Erdogan. 

Prezident Zelenskyj rychle dokázal, že on a jeho krajané jsou jedni z nejlepších v informačních 

operacích (IO) – definovaných jako využívání informací, zpravodajských informací a médií 

během vojenských operací k ovlivňování, narušování, korumpování nebo uzurpování 

rozhodování protivníků při ochraně našich vlastních – odborníků na světě. "Všichni čekali, až 

Rusko zahájí úspěšnou IO kampaň, aby rychle získalo podporu z Ukrajiny. To se nestalo," řekl 

expert IO Jason Criss Howk v nedávném článku. "Místo toho bývalý bavič, který se stal 

prezidentem Ukrajiny, dává prezidentu Putinovi lekci o vůdcovství a komunikaci." Putin do 

značné míry selhal v IO v zahraničí, ale ukázal určitou schopnost kontrolovat narativ uvnitř 

Ruska. Je však proslulý tím, jak je vnímán mezi Rusy, a uzamkl média. Po letech vládou 

vedeného tlaku a obtěžování bylo těch několik nezávislých médií, která zůstala na 

začátku války, buď zablokováno cenzory, prohlášeno za nezákonné, nebo se rozpustilo. Stejně 

zběhlý jako Zelenského tým je, že nemohou proniknout a manipulovat mediálním systémem, 

který byl sťat Putinem. Ale mohou pracovat IO na hlavách států, které jsou pro Putina důležité, 

a jen málo lidí je dnes pro Putinův úspěch tak zásadních jako Erdogan. V průběhu let turecký 

prezident opakovaně odmítl kritiku svobody tisku v zemi a řekl americkému vysílání, že země 

je "nesrovnatelně svobodná", ale fakta říkají jiný příběh. V řadě kroků k posílení své image 

Erdogan utáhl smyčku kolem krku tureckých nezávislých zpravodajských médií. Ještě v lednu 

letošního roku naléhal na mediální organizace a regulátory, aby podnikli "rozhodné kroky" 



proti programům, které podkopávají tureckou národní a morální strukturu. Vyzval "všechny 

dotčené instituce a strany", aby zabránily "škodlivému obsahu" v tištěných, audiovizuálních a 

sociálních médiích a oznámil nové úsilí o podporu dětských programů, které podporují národní 

a rodinné hodnoty. Je jasné, že jeho obraz je pro něj důležitý, stejně jako kontrola poselství 

a mořská slepota západních médií mu hrála přímo do karet. Zabránění všem válečným lodím 

ze všech zemí ve vstupu do Černého moře mu umožnilo získat chválu od světových vůdců a 

zároveň prospět svým přátelům v Rusku (nepochybně doufá, že ho svět vidí jako mírotvůrce 

hodného Nobelovy ceny za tuto akci). Jeho prodej bezpilotních letounů na Ukrajinu byl chválen 

desítkami velkých médií, ale bledne ve srovnání s nákladem válečných zásob, které Putin stále 

může plout tureckými vodami. Projevil silnou touhu po pozitivním tisku a v tomto konfliktu 

splnil očekávání, ale jen proto, že média jsou slepá ke skutečným důsledkům jeho činů. 

Dokáže-li Zelenskyj posvítit na skutečné náklady na zákaz válečných lodí NATO v Černém 

moři, pak možná média – spolu s chytrými vlivnými odborníky na národní bezpečnost 

se silnými stoupenci, jako je admirál Stavridis – mohou vyvinout dostatečný tlak jak na Putina, 

tak na Erdogana, aby si vynutili změnu. 

Velká část Mariupolu již padla a Putin může volně posílat lodě přes Azovské moře a proti 

proudu řek a kanálů do vnitrozemí Ukrajiny. To potenciálně vyřeší jeho dobře propagované 

problémy s vojenským zásobováním. Žádné ukrajinské dělostřelectvo v Mariupolu neznamená, 

že Rusko může svobodně zvýšit vývoz, aby posílilo devizové rezervy. Mnoho již bylo ztraceno, 

ale boj o nejdůležitější boj v Černém moři, Oděsu, právě začíná a není příliš pozdě na to, 

abychom pomohli ochránit Rumunsko před ruským vpádem vysláním torpédoborců NATO do 

Černého moře nebo zapůjčením/pronájmem rumunských námořních lodí. Než se však něco 

může změnit, Zelenského IO úsilí musí být obráceno proti Erdoganovi, nebo se západní média 

musí probudit k důležitosti námořní přepravy, nebo Pentagon bude muset vyjednat dohodu 

přímo s Erdoganem. Prostým faktem je, že bez turecké pomoci by mohl konflikt vyústit ve 

vleklou válku a hlad, a budoucnost Rumunska zůstane v ohrožení. 

 

Dopravníspolečnosti a logistici se budou muset v dohledné budoucnosti připravit na další 

vzestupy a poklesy cen pohonných hmot. Ulrich Leuchtmann, vedoucí devizového výzkumu v 

Commerzbank, na to upozornil DVZ. Pozadím je stále "velmi nervózní trh s ropou", jehož vývoj 

podle odborníka udává tón pro vývoj paliv. Leuchtmann: "Zvláště když ceny ropy rostou velmi 

prudce, jak tomu bylo nedávno, má to poměrně přímý dopad na cenu nafty," uvádí příklad. 

Podle Leuchtmanna je vytváření předpovědí pro nadcházející měsíce nebo dokonce celý rok 

obtížnější, než tomu bylo po dlouhou dobu. V poměrně optimistickém scénáři očekávají 

analytici Commerzbank v letošním roce průměrnou cenu ropy 90 amerických dolarů za barel. 

"To je však založeno na předpokladu, že nebude existovat žádný evropský zákaz dovozu ruské 

ropy a že ostatní země OPEC+ budou mít tendenci poněkud zvyšovat své objemy. Pokud by 

však byl dovoz zastaven, dodávky ropy by se výrazně snížily a ceny by byly výrazně vyšší." 

Pro srovnání, před ruským útokem na Ukrajinu experti předpokládali průměrnou cenu 80 

dolarů za barel. 

Koneckonců, Leuchtmann v současné době nevidí žádné známky obecného nedostatku 

dodávek pro výrobu nafty. Je pravda, že existují izolované zprávy o úzkých místech dodávek. 

To se však zatím nezdá být trendem. V této souvislosti radí dopravním společnostem, aby 

jednaly co nejflexibilněji. Leuchtmann: "Každý, kdo se stěží dokáže vyrovnat se současnými 

vysokými cenami a možná i vyššími cenami v krátkodobém horizontu, bude s větší 

pravděpodobností objednávat za současné ceny a skladovat palivo. Jelikož prahu bolesti však 

ještě nebylo dosaženo, raději počká a vsadí na to, že ve střednědobém horizontu opět klesnou 

ceny pohonných hmot." 

Ceny ropy a tím i pohonných hmot v uplynulém týdnu prudce kolísaly, s velmi silnými výkyvy 

směrem nahoru. Na začátku týdne stála ropa Brent 140 amerických dolarů za barel, což je 

více než za předchozích sedm a půl roku. V průběhu týdne však citelně klesla. V pátek se barel 



obchodoval za 110 dolarů. Nafta stála v neděli u pumpy ale stále mezi 2,20 a 2,30 eur za litr. 

ADAC ukazuje průměrnou cenu 1,66 eur za únor. 

 

Oceánští dopravci se snaží upravit své sítě, protože v čínském městě Shenzhen začíná týdenní 

lockdown. Podle oznámení vydaného velitelstvím prevence a kontroly Covid-19 v Shenzhenu 

musí přibližně 17 milionů obyvatel technologického města zůstat doma až do neděle - kromě 

toho, že vyrazí na tři kola testování - po kterém "budou provedeny úpravy podle nové situace". 

Většina dopravců ještě nevydala doporučení, protože "nevíme, co říct", řekl dnes jeden zdroj 

dopravce. Řekl, že naplouvání ve třetím největším přístavu na světě Yantian budou muset 

být tento týden a možná i příští týden staženy. Obchodní analytička CNBC, Lori Ann LaRocco, 

uvedla, že ačkoli přístav oficiálně zůstane otevřen během uzamčení, bude ve skutečnosti 

uzavřen pro nákladní operace. "Přístavy jsou víc než plavidla, která připlouvají," řekla, 

"potřebujete lidi, kteří budou řídit nákladní automobily a přesouvat produkty ze skladů. Žádný 

dělník se rovná žádnému obchodu." 

Při absenci informací od dopravců bylo zaslání doporučení ponecháno na spediční komunitě. 

Společnost Seko Logistics uvedla, že její zaměstnanci budou pracovat z domova a že v 

očekávání její lidé pracují z domova ve směnách od minulého týdne, "aby zajistili minimální 

dopad na provoz v případě lockdownu". Analytik Lars Jensen ze společnosti Vespucci Maritime 

uvedl: "Je třeba mít na paměti, že když byl Yantian v loňském roce uzavřen kvůli Covidu, 

rušivý dopad na toky nákladu byl zhruba dvakrát větší než zablokování Suezského průplavu." 

Navíc, uzávěra v Yantianu se nevztahovala na město, které je domovem Huawei, výrobce 

iPhone Foxconn a mnoha dalších velkých technologických společností, takže dopad tohoto 

uzamčení bude pravděpodobně větší a potenciálně bude trvat déle. Existují také obavy, že 

čínská strategie eliminace Covidu bude rozšířena na další města na pevnině, a to navzdory 

"relativně mírným" příznakům varianty Omicron. 

Narušení také pravděpodobně zastaví dosavadní postupnou erozi spotových a krátkodobých 

přepravních sazeb na asijsko-evropském obchodním spojení, přičemž sazby ve všech čínských 

vývozních trasách odrážejí zadržovaný nárůst poptávky po zásilkách. 

 

Očekává se, že alternativní trasy z Číny, zejména moře-vzduch, zaznamenají nárůst rezervací 

po zprávách, že země uzavře letiště Shanghai Pudong (PVG) pro příchozí osobní lety. CAAC v 

pátek uvedl, že všechny příchozí mezinárodní osobní lety budou od čtvrtka odkloněny do 

dalších 13 měst po dobu šesti týdnů ve snaze zastavit šíření nových případů Covid. Zatímco 

nákladní lety se domnívají, že nejsou ovlivněny, náhlé snížení kapacity v posledních čtrnácti 

dnech mezi východní Asií a Evropou znamenalo, že čínské letecké společnosti byly jedny z 

mála, které stále poskytují prostor, a to i v belly. "Nebude to mít vliv na nákladní nebo 

vnitrostátní lety a letiště nebude uzavřeno," řekl jeden speditér se sídlem v Šanghaji. "Určitě 

to však ovlivní náklad, protože to dále sníží kapacitu pro lety do a z PVG. Předpokládám, že 

sazby za leteckou přepravu pro vývoz a dovoz v PVG budou zvýšeny." 

O víkendu čínské úřady také uzavřely Shenzhen, který zabral dopravu určenou pro 

Hongkong. 

Lockdown ovlivňuje výrobu, Applův dodavatel Foxconn byl nucen pozastavit některé operace, 

čímž narušuje dodavatelské řetězce. Foxconn řekl agentuře Reuters, že použije záložní 

zařízení, aby pomohl minimalizovat narušení. Postiženi jsou také výrobci čipů a automobilové 

závody, včetně Volkswagenu a Toyoty; jeden konzultant řekl médiím, že dopad by mohl být 

pociťován po dobu tří až šesti měsíců. Speditéři se horečně přihlašovali k rezervacím 

námořních a vzdušných slotů v očekávání dalšího poklesu kapacity z Číny. "Byli jsme zasaženi 

tsunami dotazů na sazby, rezervace prostoru pro moře-vzduch ex-Šanghaj přes Dubaj," řekl 

Hans-Henrik Nielsen, ředitel globálního rozvoje společnosti CargoGulf. "Je to všechno náklad, 

který se nyní přesouvá z železnice na kamiony nebo do moře-vzduch a samozřejmě letecká 



přeprava, která se nemůže vůbec pohybovat z Pudongu." Řekl, že jeden speditér se snažil 

rezervovat více než 400 tun pro moře-vzduch, který byl dříve rezervován ve vzduchu. Dodal: 

"Letová situace v Šanghaji jasně přispěla ke stresové situaci letecké nákladní dopravy. Jen v 

pátek jsme zaznamenali obrovský nárůst poptávek o náklad ze Šanghaje, který by se 

normálně pohyboval vlakem, kamionem nebo přímým vzduchem. Zvláště náklad LCL  původně 

na železnici, který nás trochu překvapil. Ještě jsme neviděli dopad uzavření Shenzhenu, ale 

nepochybně to bude mít podobný dopad a považujeme se za štěstí, že náš terminál je Shekou, 

který zatím není ovlivněn." 

Letecké společnosti byly v posledních týdnech schopny provozovat pouze jeden let týdně do 

čínských destinací. Šanghajský speditér řekl, že se to změní na jednou za dva týdny. 

 

Německá vláda chce investovat více peněz do dopravní infrastruktury. To je uvedeno v jeho 

druhém návrhu rozpočtu na rok 2022 (zdroj DVZ). V nadcházejícím roce plánuje investovat 

19,5 miliardy eur a do roku 2026 se očekává, že vzrostou na 20,5 miliardy eur. Celkem má 

být vynaloženo 36 miliard eur. Spolkový ministr financí Christian Lindner (FDP) odhadl příjmy 

na 7,9 miliardy eur. Druhý vládní návrh je nutný kvůli změně vlády. Od léta 2021 se některé 

rozpočtové položky změnily. 

Pro dopravní průmysl nebude příliš potěšující, že vláda alespoň v roce 2022 omezí podporu 

užitkových vozidel šetrných ke klimatu a program obnovy vozového parku. Například v 

letošním roce se plánuje pouze 134,3 milionu eur na dotace na nákup užitkových vozidel s 

alternativními pohony šetrnými ke klimatu. V roce 2021 to bylo stále 216,3 milionu eur. Částky 

financování se však mají od roku 2023 opět zvýšit. Národní program obnovy vozového parku 

pro užitková vozidla byl v roce 2021 dotován částkou 700 milionů eur a v roce 2022 částkou 

227,9 milionu eur. Obě rozpočtové položky jsou součástí Energetického a klimatického fondu. 

Ve vládním návrhu spolkový ministr financí Christian Lindner (FDP) zdůrazňuje, že krédem by 

mělo být "zachování před novou výstavbou" a "více peněz na železnice". V úvodu rozpočtové 

kapitoly pro Ministerstvo dopravy (§ 12) ministr také zdůrazňuje, že "důraz je kladen na 

dosažení klimatických cílů". Proto by měla být dána přednost železnici, vodním cestám a 

cyklistice a chůzi. Rozšíření digitální infrastruktury je také důležité pro posílení Německa jako 

obchodní lokality. 

Očekává se, že investice do železnice letos dosáhnou 9,37 miliardy eur, zatímco investice do 

federálních dálnic by měly dosáhnout 8,5 miliardy eur. Očekává se, že investice do vodních 

cest vzrostou z 1,14 miliardy EUR v roce 2021 na 1,4 miliardy EUR. V případě federálních 

dálnic došlo ke změnám ve srovnání s prvním vládním návrhem federální vlády na financování 

Autobahn GmbH. Výdaje na provoz, plánovací služby a administrativu se nyní mohou zvýšit 

silněji než dříve. Odhadují se na 2,2 miliardy eur namísto 1,9 miliardy eur. Podle druhého 

návrhu rozpočtu činí investice v letošním roce také 5,51 miliardy eur a ne, jak bylo plánováno, 

5,36 miliardy eur. 

Se 185 miliony eur dostane železnice více peněz na snížení hluku, než se původně odhadovalo. 

Dotace na stavební náklady na investice do plánu železničních požadavků mají činit 1,9 

miliardy eur, v prvním vládním návrhu to bylo 1,56 miliardy eur. Vybavení německé 

infrastruktury a kolejových vozidel evropským systémem vlakového zabezpečovacího zařízení 

ERTMS bude stát stát 580,5 milionu eur, což je o dobrých 40 milionů eur více, než bylo 

plánováno v loňském roce. 

Pokud jde o energetickou politiku, uvádí se, že bylo vyčleněno 1,5 miliardy EUR na vytvoření 

vnitrostátních zásob plynu. Kromě toho návrh rozpočtu předpokládá zrušení příplatku EEG od 

1. července 2022. 

 



Skupina Volga-Dněpr zvažuje zásadní snížení počtu zaměstnanců poté, co se přihodilo, že 

uzemnila všechna svá letadla kromě dvou. Dokonce ani její letadla s evropskými provozními 

certifikáty nelétají. Britský Cargologicair, který má dva 747-400F, a Cargologic Germany, který 

provozuje čtyři 737F, nelétaly od pátku; jeden z 747F CLA je v Los Angeles, dalších pět letadel 

je v Evropě. Pouze dva z jeho 12 AN-124 jsou v současné době v provozu, jeden v Dháce a 

jeden letí mezi Ruskem a Čínou. Flotila AirBridgeCargo 747 se také zdá být uzemněna, přičemž 

tři letadla, která dosud létala v Asii, jsou v současné době podle Flightradar24 v Moskvě, 

přičemž poslední dorazila v neděli. Zatímco zdroje uvedly, že dopravce se zoufale snažil najít 

způsoby, jak legálně fungovat, sankce uplatňované pronajímateli by mohly znamenat, že ztratí 

většinu své flotily. 

Irsko a Bermudy, které uvádějí většinu ruských letadel ve svých registrech, pozastavily 

všechna osvědčení letové způsobilosti pro letadla provozovaná Ruskem v návaznosti na sliby 

výrobců, že přestanou poskytovat díly, údržbu a podporu. 18 nákladních strojů AirBridgeCargo 

je registrováno na Bermudách. Včera však Rusko reagovalo zákonem, který umožňuje jeho 

leteckým společnostem, které si pronajímají letadla od zahraničních společností, aby je 

zařadily do ruského rejstříku - což znamená, že mohou stále létat doma. Nebyla to dobrá 

zpráva pro pronajímatele, kteří mají lhůtu 28. března na převzetí letadla. 

Zprávy z médií a letecké zdroje však naznačují, že některé ruské letecké společnosti jsou 

opatrné při udržování letadel a nejdou do konfliktu s pronajímateli, které by mohly v budoucnu 

potřebovat. Mnozí by raději vrátili letadla. AirBridgeCargo má podle databází na leasing 13 

letadel. Nejméně čtyři B747-8F jsou pronajaty v tuzemsku, od SberLeasing a Volga-Dnepr 

Airlines. Zahraničními pronajímateli jsou Aircastle (2 letadla), Aviation Capital Group (1), BOC 

Aviation (3), Gecas (2) a DAE Capital (1). Zdroje v letecké společnosti, která je údajně zničena 

vývojem událostí, uvedly, že hledala všechny možné způsoby, jak vyhovět sankcím, a přesto 

se pokusila o provoz. Nyní zvažuje zásadní snížení počtu zaměstnanců, takže na výplatní listině 

zůstane jen několik pilotů. Předpokládá se, že ABC má velké zásoby náhradních dílů a má 

traťovou údržbu v Rusku. Má také nouzovou pokladnu s hotovostí, vybudovanou během 

posledních dvou let, a bankovní účty po celém světě. Zdroje v letecké společnosti uvedly, že 

zákazníci byli do značné míry sympatičtí, ale musí dodržovat zákon. 

Uvnitř skupiny, která zaměstnává asi 3 500 zaměstnanců, z nichž 2 500 je mezinárodních a 

zaměstnaných mimo Rusko, je nevyhnutelně frustrace. "Co bylo opravdu nepříjemné, je to, 

že sankce jsou plošné, neberou v úvahu to, co děláme. Jsme v soukromém vlastnictví, bez 

státního financování a většina zaměstnanců nejsou Rusové. Děláme spoustu humanitární 

práce a pět let jsme nedělali žádné vojenské lety. Byla to vždy apolitická aktivita a majitel 

(Alexej Isaykin) se do politiky nezapojuje. Politika se ale vždycky vrátí a kopne vás do zadku." 

Zdroj také připustil, že i kdyby válka skončila, je pravděpodobné, že sankce nepominou. 

Největším problémem nyní však je, jak si letadla ponechat a provozovat je. A takový je 

nedostatek kapacity na trhu, že si můžeme být jisti, že nákladní letecké společnosti se chystají 

pokusit se znovu pronajmout těžce získanou flotilu ABC. 

 

Středa 16. března, 7:51 a.m. 

Evropská unie nyní uvedla v platnost svůj čtvrtý velký balíček sankcí proti Rusku. Mimo jiné 

zahrnuje zákaz vývozu luxusního zboží do Ruska, který se kromě uměleckých děl a drahých 

hodinek týká například automobilů v hodnotě více než 50 000 eur. Kromě toho byla na některé 

výrobky ruského železářského a ocelářského průmyslu uvalena dovozní omezení a komplexní 

zákaz nových investic do ruského energetického sektoru. Dovoz plynu, ropy a uhlí z Ruska je 

však i nadále možný, protože země jako Německo nepovažují dodávky energie do EU bez 

dodávek za bezpečné. Kromě výše uvedených opatření sankční balíček stanoví, že Rusko 

ztratí v reakci na invazi na Ukrajinu obchodní výhody, kterou má ve skutečnosti jako člen 



Světové obchodní organizace (WTO). Konkrétně je cílem zbavit Rusko jeho takzvaného 

"doložky nejvyšších výhod". (více na našem LinkedIn a webu) 

Úterý 15. března, 17:57.m 

Vzhledem k rychle rostoucím cenám paliv a energií se belgická vláda rozhodla snížit spotřební 

daň na naftu o 17,5 centů za litr. Pro komerční silniční nákladní dopravu to však není řešení, 

vysvětlila dopravní sdružení FEBETRA, TLV a UPTR. U nákladních vozidel s hmotností nad 7,5 

tuny se samotná cena nafty nemění. Pouze v případě předběžného financování spotřební daně 

existuje úleva. Kromě toho se plánuje, že daně by se měly opět zvýšit, jakmile cena nafty 

klesne na 1,70 eur za litr. V tomto případě je důležité upravit nákladovou cenu komerční nafty, 

požadují sdružení. V každém případě dopravní společnosti nemají jinou možnost, než přenést 

všechna zvýšení nákladů úplně a co nejrychleji na zákazníka. 

(Následující zprávu uvádíme nejdříve ve znění 
překladu přes Google, samozřejmě jako vtip) 

Úterý 15. března, 16:55.m 

Spolkové sdružení německého obchodu s potravinami (BVLH) apelovalo na lidi v Německu, 

aby se zdrželi nákupu křečků. "Prosím, jednejte solidárně a kupte si okamžitě jen to, co 

potřebujete," řekl mluvčí BVLH Christian Böttcher. Dříve o tom informoval 

"Redaktionsnetzwerk Deutschland". Na sociálních sítích se opakovaně objevovaly zprávy o 

nedostatku kuchyňského oleje, ale i mouky v jednotlivých obchodech, stejně jako zprávy o 

objemových omezeních prodeje na některých trzích. Obchodní řetězce se však snaží rozptýlit 

obavy z úzkých míst. Edeka uvedl: "Stále není důvod budovat další zásoby." V úzké spolupráci 

se svými dodavateli může Edeka zajistit dostatečné dodávky všech produktů pro každodenní 

použití. V jednotlivých případech mohou existovat krátkodobá úzká místa dodávek pro určité 

výrobky. To platí především pro jedlé oleje, z nichž některé pocházejí také z Ukrajiny. 

Zákazníci by však mohli přejít na alternativy. Konkurent Rewe také apeloval na nákup výrobků 

pouze v běžném množství pro domácnost. "Objemy výroby a logistika dodávek celého 

potravinového řetězce v maloobchodním sektoru jsou zaměřeny pouze na prodej tohoto 

rozsahu," zdůraznil maloobchodní gigant. Aldi Süd uvedl, že diskont pozoruje silnější poptávku 

po některých skupinách produktů. Mohlo by se například stát, že jednotlivé články byly na 

krátkou dobu vyprodané. "V případě větších požadavků si vyhrazujeme právo, jako vždy, 

dočasně omezit množství dodávek na zákazníka." Lidl zdůraznil: "Dodávky zboží v pobočkách 

našich maloobchodních divizí jsou v zásadě zajištěny. Ke zpoždění dodávek může dojít pouze 

u jednotlivých produktů." K dispozici je však dostatek alternativ. 

Takže, zachovejte chladnou hlavu, nekřečkujte, potraviny mají stejně omezenou životnost. A 

PHM do plastových kanystrů z důvodu bezpečnosti nepatří! 

 

A.P. Møller-Maersk chce prodat téměř 31%ní podíl v ruském přístavním operátorovi Global 

Ports Investments. Důvodem je ruská invaze na Ukrajinu, jak oznámila APM Terminals, divize 

přístavních operací skupiny se sídlem v Kodani. Mezi akcionáře Global Ports patří ruská státní 

jaderná společnost Rosatom a ruský podnikatel Sergej Šikarev. Společnost Global Ports je 

kótována na londýnské burze cenných papírů a provozuje šest terminálů v Rusku a dva ve 

Finsku. "Dnes jsme informovali naše partnery společného podniku a GPI, že máme v úmyslu 

podniknout kroky k prodeji našich akcií po invazi na Ukrajinu a provozních výzvách," uvedla 

společnost APM Terminals ve svém prohlášení. Společnost APM Terminals také informovala 

společnost Global Ports a představenstvo, že bude i nadále zastoupena v představenstvu a 

bude plnit své závazky vůči společnosti, dokud nebude odprodej dokončen. Se začátkem války 

na Ukrajině Maersk do značné míry přestal přepravovat náklad do a z Ruska. 

 



Maersk potvrdil (listu The Loadstar), že jeho předvolání ministerstva spravedlnosti USA (DOJ) 

souvisí s „probíhajícím vyšetřováním narušení dodavatelského řetězce“. Bez oficiálního 

oznámení či odpovědi ze strany DOJ na žádost o vyjádření existuje však málo podrobností o 

tom, proč byla druhá největší kontejnerová linka na světě předvolána. Mluvčí dopravce pro 

Severní Ameriku Tom Boyd prohlásil, že (předvolání) je spojeno s vyšetřováním, a dodal: 

„Nevidímee žádné důkazy o skutečném nebo údajném protiprávním jednání ze strany 

společnosti Maersk, ale budeme s ministerstvem nadále spolupracovat, protože bude 

pokračovat ve vyšetřování.“ 

Není známo, zda byli předvoláni další dopravci, ale zprávy podtrhují obnovený zájem o odvětví 

kontejnerové dopravy. Je známo, že Bidenova administrativa horlivě zpochybňuje odvětví, v 

němž došlo v době pandemie k historickému nárůstu sazeb. Prezident Biden ostatně ve svém 

projevu o stavu Unie minulý měsíc zdůraznil své plány na odstranění výjimky lodní dopravy z 

práva hospodářské soutěže. USA a jejich partneři z "Five Eyes" – Austrálie, Kanada, Nový 

Zéland a Velká Británie – navíc oznámily, že rozšíří sběr zpravodajských informací, aby 

prošetřily tajné dohody v dodavatelském řetězci. Cílem tohoto kroku je „upozornit firmy“ na 

podezření z jednání narušujícího hospodářskou soutěž, tajné dohody a „využít Covid jako 

příležitost pro jednání kartelu“. 

 

Novinky ze 17. března 2022 

Kyjev: Ruské námořnictvo pokračuje v blokádě části Černého moře 

Podle Ukrajiny lodě ruského námořnictva nadále blokují lodní dopravu v severozápadní části 

Černého moře. Oznámil to ukrajinský generální štáb ve zprávě o vojenské situaci zveřejněné 

v noci na čtvrtek. Ukrajinský úřad pro námořní a říční dopravu minulou sobotu uvedl, že ve 

vodách ukrajinských přístavů bylo od začátku války zablokováno 94 lodí se zahraniční 

posádkou a stovky námořníků.  

Novinky ze 16. března 2022 

Francie plánuje dotace na náklady na palivo 

Francie chce zmírnit důsledky ukrajinské války pro ekonomiku a spotřebitele plánem pomoci 

v hodnotě 25 miliard eur. Premiér Jean Castex při středečním projevu v Paříži řekl, že cílem 

plánu je zmírnit krátkodobý dopad na nejhůře postižené oblasti. Pro sektor dopravy je na příští 

čtyři měsíce plánována dotace na náklady na pohonné hmoty ve výši 1 500 eur na 

kamion. Podpora je plánována také pro společnosti s vysokou spotřebou energie, odvětví, 

která jsou silně závislá na používání automobilů, rybáře a zemědělství. Systém zkrácených 

úvazků, který se osvědčil již během koronavirové pandemie, má být rozšířen, stejně jako 

podpora likvidity pro společnosti s problémy se zásobováním. 

UNCTAD očekává zvýšení sazeb za přepravu 

Důsledky války na Ukrajině rychle zhoršují vyhlídky globální ekonomiky, k nimž se přidávají 

rostoucí ceny potravin, paliv a hnojiv. Tak se vyjádřili experti na Světové obchodní a rozvojové 

konferenci OSN (UNCTAD) v rychlém hodnocení důsledků války zveřejněném ve 

středu. Zpráva mimo jiné také ukazuje složitou restrukturalizaci globálních dodavatelských 

řetězců a rostoucí náklady obchodu. Experti očekávají růst sazeb za přepravu. Rusko a 

Ukrajina jsou důležitou geografickou součástí euroasijského zemského mostu. Podle Unctad 

bylo loni po železnici z Číny do Evropy přepraveno 1,5 milionu kontejnerů. Přidejte současný 

objem přepravovaný po železnici k poptávce po námořní přepravě mezi Asií a Evropou – 

UNCTAD říká, že by to představovalo 5 až 8procentní nárůst na již tak drahé a přetížené 

obchodní cestě. Ruský vzdušný prostor je navíc v současnosti blokován pro 36 zemí. Válka 

proto bude mít také negativní dopad na globální kapacitu a ceny letecké nákladní dopravy. 

Globální sazby za přepravu kontejnerů se ještě nezvýšily, pokračují ve svém nedávném mírně 



klesajícím trendu z předchozích rekordních maxim. Experti však analyzují, že to souvisí spíše 

s celosvětovým trendem uvolňování koronavirových omezení a vypršením balíčků 

ekonomických stimulů, přičemž v některých přístavech se situace poněkud uvolnila. Brzy by 

však mohl opět převládnout tlak na růst cen. Sazby za přepravu kontejnerů mezi listopadem 

2021 a únorem 2022 kolísaly. V polovině března 2022 stála přeprava 40stopého kontejneru v 

průměru kolem 9 800 USD. V důsledku války na Ukrajině by se v příštích týdnech mohly zvýšit 

celosvětové sazby za přepravu. 

V týdnu začínajícím 7. března činila průměrná celosvětová sazba letecké přepravy 4,23 USD 

za kilogram. Kvůli zákazu využití vzdušného prostoru v důsledku války na Ukrajině očekávají 

přepravci delší tranzitní doby. V blízké budoucnosti lze také očekávat dopady na sazby. Na 

přesné hodnocení je však ještě příliš brzy. 

Dolní Sasko: Řidiči kamionů demonstrují proti cenám nafty 

 

Několika malými akcemi demonstrovali řidiči kamionů na dálnici v Dolním Sasku za vládní 

pomoc při řešení vysokých cen nafty. Na federální dálnici 3 mezi Eime a Elze jelo dvanáct 

vozidel rychlostí chůze a v poledne se rozsvítila výstražná světla, což způsobilo nahromadění 

vozů. Všichni řidiči vozidel byli podle policejního oddělení v Hildesheimu kontrolováni poté, co 

opustili B3 na sjezdu Elze Nord. Krátkodobé akce probíhaly také minimálně na dvou místech 

v okrese Peine. Na protest proti vysokým cenám nafty byly použity plakáty. Kamion na A2 

směrem na Dortmund u Garbsen Nord zapnul varovná světla a jel v pravém jízdním pruhu 

rychlostí 60 kilometrů za hodinu. Výzvy k demonstracím v podobě konvojů kamionů a blokád 

se objevily i v jiných částech Německa, například v Berlíně, Hamburku a Severním Porýní-

Vestfálsku. Dopravní podniky podle vlastních vyjádření požadují mimo jiné snížení daně z 

minerálních olejů, aby zmírnily dopady zvýšené ceny nafty.  

 

Masivní ztráty kontejnerů, zablokování Suezského průplavu kontejnerovou lodí, která najela 

na mělčinu, potopení nákladní lodi se 4000 novými vozy na palubě. S rostoucí velikostí lodí a 

objemy nákladu jsou nehody a škody stále rozsáhlejší. Značnou část nákladů na pokrytí škod 

nesou odpovědnostní pojistitelé lodních společností – tzv. P&I Clubs. Jejich výsledky se v 

posledních letech propadly hluboko do červených čísel. Na tomto pozadí nyní konsolidace v 

sektoru nabírá na rychlosti: Druhá největší pojišťovna P&I North England, a číslo 5 Standard 

Club, oznámily, že chtějí v nadcházejících měsících vytvořit podmínky pro fúzi. To by vytvořilo 

nového lídra na trhu v P&I. 

North a Standard očekávají od fúze větší odolnost, silnější kapitálovou základnu a vyšší 

nákladovou efektivitu. „Větší a komplexnější nároky testují schopnosti všech poskytovatelů 

pojistného krytí, zvyšují kombinované ukazatele a zatěžují kapitálovou základnu. Úspory z 

rozsahu jsou proto stále důležitější,“ propagují svůj projekt členové představenstva. Stejně 

jako všechny ostatní P&I kluby, i North a Standard byly v poslední době ve své hlavní činnosti 

v červených číslech. Za rok 2020/21 vykázaly „technické“ ztráty – tedy jen v upisování bez 

zohlednění výnosů z investic – ve výši 45,6 milionu USD (North) a 62,1 milionu USD 

(Standard). 

Vzhledem k tomu, že obě jsou sdruženími vzájemného pojištění, musí členové představenstva 

nejprve přesvědčit členy – tedy lodní společnosti – o svém plánu. O fúzi se má hlasovat na 

samostatných valných hromadách na konci května. Pokud by členové plán schválili, byla by 

rozhodující překážka odstraněna. Postupy kontroly fúzí by neměly představovat žádné větší 

problémy. 

 

Provozovatel ro-ro P&O Ferries pozastavil veškerou svou činnost a potvrdil, že 800 

námořníkům byla vydána „okamžitá oznámení o odchodném“.  Již včera společnost svým 



plavidlům nařídila, aby vyložily cestující a náklad a zůstaly v přístavu až do velkého oznámení, 

a později uvedla, že plavba „v příštích několika dnech“ nebude v provozu. Společnost DP 

World, která provozuje služby přes kanál La Manche, Severní moře-Evropa a Spojené 

království-Irsko, uvedla, že byla „nucena přijmout tak drastická opatření kvůli narůstajícím 

finančním ztrátám“. 

Stálo tam: „Ve svém současném stavu není P&O Ferries životaschopným podnikem. Meziročně 

jsme zaznamenali ztrátu 100 milionů liber (131 milionů dolarů), kterou pokryl náš mateřský 

DP World. To není udržitelné. Naše přežití závisí na tom, abychom teď udělali rychlé a 

významné změny. Bez těchto změn nemá P&O Ferries žádnou budoucnost. Tyto okolnosti 

vedly k velmi obtížnému, ale nezbytnému rozhodnutí, které bylo přijato až po vážném zvážení 

všech dostupných možností. V rámci procesu, který dnes zahajujeme, poskytujeme 800 

námořníkům okamžitá oznámení o odchodném a tento nedostatek předběžného oznámení jim 

budeme kompenzovat vylepšenými balíčky kompenzací.“  

Odbory Nautilus International a RMT tvrdí, že společnost je připravena nahradit své 

zaměstnance ve Spojeném království levnější zahraniční pracovní silou – na jaře 2020 P&O 

Ferries varovala, že ve Spojeném království je ohroženo zhruba 1 100 pracovních míst. V 

březnu loňského roku RMT varovala, že nástup společnosti Irish Ferries na trasu přes 

Lamanšský průliv představuje hrozbu pro „zaměstnávání našich členů v P&O Ferries i DFDS 

Ferries", a dodala: „Irish Ferries je známý provozovatel s osvědčenou pověstí vykořisťující 

zámořské námořníky.“ 

Přesto se zdá, že zástupci dělníků byli (včerejší) zprávou překvapeni, když instruovali členy, 

aby zůstali na palubě plavidel, ale bez mandátu ke stávkové akci, protože neměli šanci 

uspořádat hlasování. 
 

Uprostřed sankcí proti Rusku se speditéři snaží nalézt a testovat alternativy k železničním 

nákladním trasám mezi Čínou a Evropou – námořní doprava prozatím vítězí. Po transsibiřské 

trase stále jezdí vlaky, ale ruské dráhy byly sankcionovány, takže evropští speditéři pozastavili 

rezervace přes celou zemi. Zatímco například náklad není přímo cílený, společnost Scan Global 

Logistics uvedla, že většina zákazníků se obrací na leteckou nebo zaoceánskou nákladní 

dopravu vzhledem k nejistotě kolem sankcí vůči Rusku a Bělorusku a k riziku, že zásilky 

uvíznou v některé z těchto zemí. A také čínští obchodníci začínají být nervózní. Podle místních 

médií někteří zastavili objednávky, protože vyhodnocují možný dopad sankcí, mimo jiné na 

pojištění a vypořádání plateb. 

V důsledku toho týdenní vlak Čína-Evropa ze Šanghaje údajně zaznamenal 40% pokles 

rezervací a jeho frekvence se snížila. Podobně byl pozastaven nákladní vlak Hedvábné stezky 

z Vietnamu. Služba, která je provozována přes Zhengzhou, vznikla v červenci na základě 

rostoucí poptávky v jihovýchodní Asii po možnostech přepravy nákladu mimo moře či leteckou 

dopravu a po kongesci těžkých kamionů na vietnamsko-čínské hranici. Zastánci železniční 

nákladní dopravy mezi Čínou a Evropou nyní horečně hledají změnu, aby udrželi náklad v 

pohybu, a kontrolují různé trasy středními či jižními koridory převážně přes Kazachstán, 

Ázerbájdžán, Gruzii a Turecko přes Kaspické moře nebo Rumunsko přes Černé moře. Tyto 

trasy však znamenají delší dobu tranzitu a potenciálně by se mohly potýkat se zvýšeným 

přetížením. 

Jeden ze zdrojů řekl (Loadstaru): „Chystáme se otestovat jižní linku přes Baku a Istanbul. 

První vlak odjede 31. března ze Xianu a tvrdí se, že do Německa to potrvá asi 35 dní – osobně 

si myslím, že to bude trvat déle.“  

Střední koridor se používá již dva roky. Nakonec jsou ale sazby za námořní dopravu mnohem 

nižší a doba tranzitu do hlavních evropských přístavů je mnohem rychlejší. Prostřední koridor 

by mohl být dobrou volbou, ale je třeba, aby provozovatelé investovali do nové infrastruktury 

a pokusili se vyhnout procesu opakované překládky, protože před příchodem do Evropy mají 

za sebou více než sedm nebo osm procesů přepojení. 

A přesun objemu ze železniční dopravy na moře podle UNCTAD pravděpodobně opět zvýší 

přetížení asijsko-evropské dopravy: „V roce 2021 bylo po železnici na západ z Číny do Evropy 

dopraveno 1,5 milionu kontejnerů s nákladem. Pokud by se objemy, které v současnosti 

probíhají po kontejnerové železnici, přidaly k poptávce po námořní dopravě mezi Asií a 

Evropou, znamenalo by to na již tak přetížené obchodní trase nárůst o 5 až 8 %.“ 



Carina Christensen, výkonná ředitelka ITD: „Ocitli jsme se v situaci, kdy Rusko vytvořilo novou 

hrozbu pro náš způsob života vedením války. Musíme ukázat svůj odpor a bylo by přirozené 

zastavit ruské kamiony na evropských silnicích, kde vydělávají peníze, které Rusko může 

použít pro svou invazi na Ukrajinu." Poukazuje na to, že vláda již projevila ochotu přispět 

dalšími opatřeními v oblasti silniční dopravy. Například prostřednictvím výjimek z předpisů o 

době řízení a odpočinku pro dopravu na Ukrajinu a z Ukrajiny. Kromě bilaterálních dohod, 

které Dánsko uzavřelo, existují i dopravní kvóty v rámci Mezinárodního dopravního fóra ITF, 

tzv. kvóty CEMT. Kvóty ECMT jsou sdíleny mezi zeměmi účastnícími se systému a mohou je 

využívat třetí země, včetně Dánska, pro dopravu v rámci EU. Ačkoli bude pro Dánsko obtížné 

změnit přidělení kvót CEMT, ITD a 3F Transport vyzývají vládu a ministryni dopravy Trine 

Bramsenovou, aby záležitost co nejdříve projednala v ITF společně s podobně smýšlejícími 

zeměmi.  

Výroba aut: Experti snižují prognózy 

Výzkumníci trhu ze společnosti S&P Global Mobility (dříve automobilový tým společnosti IHS 

Markit) revidovali svou prognózu celosvětové výroby osobních automobilů a lehkých 

užitkových vozidel dolů o 2,6 milionu kusů na 81,6 milionu kusů v roce 2022 jako celek. Téměř 

1 milion vozidel bude výsledkem ztráty poptávky v Rusku a na Ukrajině. Zbytek je podle 

informací rozdělen mezi zhoršující se problémy s dodávkou polovodičů a chybějícími 

kabelovými svazky a nedostatkem dalších součástek z Ukrajiny. Případné úplné selhání 

produkce ruského palladia navíc představuje zbytkové riziko, které by se podle aktuální 

analýzy mohlo rozvinout v největší zásobovací problém v tomto odvětví. Pravděpodobnost 

velkých poruch v palladiu je však v současnosti stále nízká, a proto nebyla v prognóze 

zohledněna. Zde (https://www.dvz.de/rubriken/detail/news/automotive-lieferketten-im-

dauerstress.html) je analýza permanentního stresu v automobilových dodavatelských 

řetězcích. 

RWI: Rozdíl mezi cenami benzínu a ropy se od 7. března dramaticky prohloubil 

Ceny ropy dosáhly nejvyšší úrovně za více než deset let v důsledku ruské invaze na 

Ukrajinu. Zarážející je zejména to, že propast mezi cenami paliva a ropy Brent se od 7. března 

dramaticky zvětšila. Vyplývá to z vyhodnocení údajů o cenách pohonných hmot a ropy za 

aktuální rok v rámci indexu cen benzínu RWI - Leibniz Institute for Economic Research. Podle 

propočtů průzkumníků trhu se rozdíl mezi cenami nafty a ropy výrazně zvýšil z 30 centů za 

litr v roce 2021 na současných 80 centů. Výzkumníci jsou stále skeptičtější ohledně slevy na 

nádrž ve výši 20 centů nebo více za litr, která byla uvedena do hry tento týden. „Sleva na 

nádrž nejen pomáhá potřebným, ale také bohatým a peníze z daní se rozdělují s konev,“ říká 

Manuel Frondel, vedoucí kompetenční oblasti „Životní prostředí a zdroje“ ve společnosti 

RWI. "Místo takových spíše akčních opatření je třeba nejprve počkat, jak se budou dále vyvíjet 

ceny ropy, které již opět klesly."  

Řidiči kamionů protestují ve Španělsku 

Protesty menších dopravních společností ve Španělsku proti vysokým cenám nafty v důsledku 

ruského útoku na Ukrajinu stále více brzdí dodávky čerstvých potravin. Celostátní zastavení 

výroby ve čtvrtek oznámil Fenil Dairy Association. Chybí přípravné produkty a hotové zboží 

nelze dodat. Ostatní sektory ekonomiky si také stěžovaly na postižení způsobené protesty, 

které začaly v pondělí. Ke kampani vyzvala platforma pro přepravce zboží, která představuje 

pouze malou část španělského dopravního systému. Podle zpráv médií se však někteří z aktérů 

chovají velmi násilně, blokují přístup do továren a velkoobchodních skladů, podřezávají 

pneumatiky a házejí kameny na kamiony, které se protestů neúčastní. 

Velké dopravní asociace vyzvaly k tvrdšímu postupu vlády proti protestům. Ministryně dopravy 

Raquel Sánchezová odsoudila „násilí a nátlak“ ze strany blokád a oznámila, že opatření budou 
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přijata s „větším odhodláním“. Vláda chce zároveň od konce měsíce zmírnit cenový tlak na 

plyn, elektřinu a pohonné hmoty prostřednictvím snížení daní nebo dotací.  

 

Soukromá belgická železniční nákladní společnost Lineas zavede od 1. dubna příplatek k ceně 

energie. Na základě aktuální spotové ceny 300 eur za megawatthodinu na burze elektřiny EEX 

v Lipsku se prémie bude pohybovat mezi 3,5 procenty v Nizozemsku a 8,1 procenty v 

Německu. Na předním evropském energetickém trhu EEX se spotová cena za megawatthodinu 

více než ztrojnásobila ve srovnání s průměrnými cenami v roce 2021, tvrdí Lineas. Výrazně 

vzrostly i ceny motorové nafty. 

Lineas už o tom jedná se zákazníky. Příplatek bude připočten k ceně dopravy a měsíčně 

upravován tak, aby odrážel vývoj cen energií. Bližší informace Lineas zveřejňuje na webu 

společnosti. Příplatek je odstupňován pro vnitrostátní a přeshraniční dopravu tak, aby odrážel 

ceny energie železniční společnosti na každém trhu. 

Lars Redeligx, obchodní ředitel společnosti, tento krok komentoval slovy, že železnice nebudou 

schopny dlouhodobě absorbovat rostoucí náklady na energii. To se týká zejména soukromých 

společností. "Ale ani pro státní konkurenty to pravděpodobně není schůdné řešení, pokud 

daňový poplatník musí platit za jejich rostoucí náklady na energii," říká Redeligx. "Abychom 

mohli nabízet udržitelnou železniční dopravu, Lineas potřebuje dynamický energetický 

příplatek." 

 
 


