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Zatímco dlouhodobé smluvní sazby kontejnerů z Asie nadále rostou, oceánští dopravci se minulý 

týden předháněli v nabízení výrazných slev na spotové sazby z Číny, protože dostupnost nákladu 

dočasně vysychá kvůli omezením Covid lockdownu. Dynamika uzavírání dlouhodobých smluv s 

výrazně vyššími sazbami však podporuje obrovské zisky za první čtvrtletí, které vykazují dopravci. 

Podle crowdsourcovaných údajů společnosti Xeneta o sazbách za námořní přepravu zaznamenal 

duben další 11% skok v indexu dlouhodobých smluvních sazeb, což představuje meziroční nárůst 

o 110%. Index XSI platformy pro porovnávání přepravních sazeb zaznamenal v průběhu měsíce 

9% nárůst smluvních sazeb pro hlavní linky v Asii a USA. Zvýšení smluvních sazeb na tomto 

spojení však vzrostlo o 17%, protože odesílatelé se snažili zabezpečit své dodavatelské řetězce před 

hlavní sezónou. 

Xeneta uvedla, že smluvní sazby na trase Asie-Evropa se od začátku roku zvýšily o 25%. Generální 

ředitel Patrik Berglund řekl: "Opět vidíme, že komunita dopravců je prvná, pokud jde o 

vyjednávání o dlouhodobých smluvních sazbách. Upřímně řečeno, sklízejí obrovské odměny z 

rozpáleného trhu. Je to mocenská pozice, které se nosiči nechtějí vzdát." Dalším faktorem v 

nedávném spěchu s obstaráváním smluv s dopravci,  je příval nákladu, který bude následovat po 

případném uvolnění přísných omezení volného pohybu osob v Číně. Pro přepravce, kteří jsou 

schopni přepravit svůj náklad, byly tento týden nabízeny některé velké slevy pro zásilky mezi 

Čínou a severní Evropou. Například řada speditérů se sídlem v Číně nabízela slevy z Ningbo, 

Yantian a Qingdao do Rotterdamu, Hamburku a Gdaňsku, se sazbami mezi 8 000 a 9 500 USD za 

40 HQ pro přepravu na lodi Ocean Alliance v polovině května. Tyto sazby jsou nižší než "tržní" 

sazby uvedené ve spotových indexech, například Drewryho složka WCI North Europe na úrovni 

10 199 USD za 40 stop, která v týdnu klesla o 2%, což představuje pokles o přibližně 25% od 

začátku února. 

Mezitím, pokud jde o transpacifický směr, nebyly tento týden žádné důkazy o významném 

diskontování sazeb dopravci, přičemž Freightos Baltic Index (FBX) na západní a východní pobřeží 

USA je stabilní na 15 552 USD a 17 148 USD za 40 stop. Judah Levine, vedoucí výzkumu ve 

společnosti Freightos, komentoval nedostatek výrazného poklesu transpacifických spotových sazeb 

ve srovnání s Evropou a uvedl, že to bylo s největší pravděpodobností způsobeno "silou základní 

poptávky z USA, včetně některých objemů vrcholné sezóny". 

 

Čínský exportní a logistický trh se dostává ještě hlouběji do nejistoty, protože země v neděli 

zamířila na třídenní svátek "práce". V Šanghaji Thomas Gronen, šéf ve společnosti Fibs Logistics, 

uvedl, že dopad omezení volného pohybu osob na nákladní dopravu se nezlepšil, a to navzdory 

oficiálním řečem o obnovení výroby a stupňovitém znovuotevření města. Řekl The Loadstar: 

"Některé části Šanghaje se otevřely, ale zdá se, že se jedná o střídavě otevřené / zavřené průchody, 

přičemž pravidla se mění ve velmi krátkém čase. Drtivá většina Šanghaje je stále uzamčena. 

Třífázový plán uvolnění je předmětem místní interpretace, přičemž sousedské úřady zaujímají 

opatrnější přístup než možnost volného pohybu." Pouze malému zlomku rozsáhlé výroby ve městě 

bylo umožněno znovu se spustit za podmínek uzavřené smyčky,  i když se předpokládá, že se to 



brzy rozšíří. Nákladní doprava stále podléhá každodenním testům PCR pro řidiče a Šanghaj a 

místní silniční povolení jsou vyžadována pro vstup do měst v provincii Jiangsu. Místní povolení 

musí být aplikováno místními výrobci, nemůže to být provedeno agentem nebo řidičem kamionu. 

A další pravidla testování PCR mohou stále platit a jsou často ukládána v krátké době. Efektivita 

terminálu v šanghajském přístavu Yangshan je nízká, což "není překvapující" po čtyřech týdnech 

pracovních podmínek v uzavřené smyčce. Existují zpoždění o tři až sedm dní, než loď může 

zakotvit na nábřeží, ale je to daleko od scénáře soudného dne. Květnové prázdné plavby na různých 

smyčkách se nyní budou poměrně prudce zvyšovat, přičemž lodi budou stále více vynechávat 

Šanghaj. MSC například oznámila blank sailing pro svou asijsko-evropskou službu Lion/AE6 s 

Maerskem z Ningbo do Felixstowe přes Šanghaj.  

Jinak, s Pekingem jako dalším pravděpodobným "kandidátem na lockdown", pan Gronen řekl, že 

Šanghaj nemůže očekávat "žádnou uvolněnou léčbu" a "přístup nulového viru bude pravděpodobně 

uplatňován až do samého konce". V Číně, i když se jedno město otevírá, jiné je cílem masového 

testování, například v Pekingu, zatímco Kanton je opět na seznamu sledovaných, přičemž městské 

letiště – již zaplavené nákladem odkloněným ze Šanghaje – včera zrušilo všechny vnitrostátní lety 

kvůli "podezřelým případům". Rozhodnutí o zrušení letu budou mít dopad na některé mezinárodní 

nákladní lety, jako je Air China odlétající z Guangzhou." V Shanghai Pudong speditéři uvedli, že 

hlavním úzkým hrdlem je i nadále nedostatek přepravní kapacity téměř pět týdnů po začátku 

uzamčení. Pan Hu řekl, že je "zcela mimo normální představivost", aby služby v PVG byly tak 

dlouho narušeny. Generální ředitel společnosti Kuehne + Nagel Detlef Trefzger ale minulý týden 

uvedl, že největšími problémy s čínskými lockdowny nejsou přepravní kapacita, ale výroba. "Čína 

vyváží, ale je to méně vývozu a je to selektivnější a závisí to na výrobní kapacitě více než na 

kapacitě přístavů a kamionů. V tuto chvíli bychom očekávali, a to je náš odhad, že v Číně uvidíme 

snížení vývozu o 15 %." Dodal však, že zkušenost s čínskými lockdowny v posledních dvou letech 

znamená, že "bychom neměli podceňovat sílu Číny a reinkarnaci jejího obchodu, vše závisí na 

výrobních a výrobních kapacitách, dovozu surovin". Řekl, že si myslí, že k odrazu by mohlo dojít 

"během několika týdnů", protože vývozci se připravují na hlavní sezónu. "K tomu potřebujete 

výrobu znovu zprovoznit. Myslím, že to bude součástí aktivit čínské vlády." 

 

Ekonomické dopady ruské agresivní války proti Ukrajině jsou stále viditelnější. Německá vláda 

snížila svou ekonomickou prognózu z 3,6 na 2,2 procenta a hrozící plynové embargo na ruské 

energetické zdroje vyvolává velké obavy v dopravním průmyslu. Nedostatek řidičů se také zhoršil 

v důsledku války. Podle Spolkové asociace silniční nákladní dopravy a logistiky (BGL) pochází 

přibližně 7 procent řidičů nákladních vozidel zaměstnaných v Německu z Ukrajiny. Skutečnost, že 

jsou nyní méně dostupní, je jasně patrná na trhu. "Situace je velmi, velmi napjatá," potvrdila Anja 

Krüger, manažerka pro dovoz Ocean a Rail v brémském ústředí společnosti Spedition Kopf & 

Lübben. Pokud jde o lodní dopravu, paní Krüger v současné době vidí jako větší problém korona omezení 

v Číně, který vede k masivním zpožděním lodí. 

Válka na Ukrajině však také představuje obrovské problémy pro spediční společnosti a zasílatele 

v těch případech, pokud jde o odpovědnost za přepravu. Války, spory a nepokoje, stejně jako rizika 

konfiskace v pojistném krytí jsou zpravidla vyloučeny, uvedla Urte Jessica Bölke, vedoucí oddělení 

pojištění dopravy a odpovědnosti za dopravu v Nordwest Assekuranzmakler. Přeprava pomoci na 

Ukrajinu je také velmi obtížná v souvislosti s otázkou odpovědnosti z důvodu možného poškození 

zboží a dodacích lhůt. "Zákazníci v dopravním pojištění platí válečné příplatky po celá desetiletí. 

Ale jakmile v okolí skutečně vypukne válka, pojištění dopravy je staženo," kritizovala paní Krüger. 

Philipp Bartels, vedoucí oddělení Marine Cargo Underwriting ve společnosti Lampe & Schwartze 



KG, také potvrdil existenci zvláštního práva na ukončení ze strany pojistitelů, s nímž lze ukončit 

tzv. politická rizika, jako jsou válečné události v pojištění přepravy zboží. 

"To samozřejmě vyvolává otázku spravedlnosti. Na druhou stranu pojištění je vždy k dispozici pro 

neznámou událost, kterou nevidíte před začátkem přepravy, "vysvětlil Bartels. To už však neplatí 

pro probíhající válku na Ukrajině. 

 

Federace německého průmyslu (BDI) má vážné obavy o výkonnost železnice v roce 2022 a dále. 

Důvodem je nárůst stavební aktivity v síti. "Bez drastického zlepšení spolehlivosti železniční 

nákladní dopravy nebude posun zamýšlený dopravní politikou úspěšný," píše BDI v pozičním 

dokumentu ze dne 27. dubna 2022. 

Musí existovat omezení kapacity ze stavební činnosti v síti, požaduje průmysl. Tento limit by měl 

být přesně definován a pravidelně přezkoumáván na základě prognóz kapacity a poptávky, jakož i 

s přihlédnutím k pravděpodobnosti výskytu zvláštních položek a dostupnosti účinných možností 

obchvatu. 

Správa staveniště by měla brát v úvahu optimalizační návrhy ze stavebního průmyslu. Nabídky a 

zakázky by musely tuto možnost zohlednit. Komunikace o omezeních týkajících se staveniště musí 

být také výrazně zlepšena, varuje průmysl 

 

Společnost Hapag-Lloyd obdržela od Evropské komise povolení k majetkové účasti na 

kontejnerovém terminálu Wilhelmshaven (CTW) a železničním terminálu Wilhelmshaven (RTW). 

Podíl v CTW bude 30 procent, podíl v RTW 50 procent. Zbývající akcie jsou stále v držení 

provozovatele terminálu Eurogate. 

Na podzim loňského roku společnost liniové dopravy oficiálně oznámila svůj záměr investovat do 

Wilhelmshavenu. Závazek se uskutečňuje na pozadí toho, že lodní společnost od příštího roku 

stáhne linkovou dopravu z Hamburku do Wilhelmshavenu. 

Budou to objednané velké lodě s kapacitou kolem 23 500 TEU, které budou postupně dodávány 

společnosti Hapag-Lloyd od roku 2023.  

 

Dne 28. dubna britská vláda oznámila, že v letošním roce nebudou zavedeny žádné další kontroly 

dovozu zboží z EU a že podniky nyní mohou zastavit přípravy na třetí fázi modelu fungování 

hranic, která měla podle plánu začít fungovat v červenci. Vláda Spojeného království na podzim 

zveřejní target operating model, který stanoví, jak a kdy Spojené království zavede zdokonalený 

režim kontrol dovozu na hranicích. Tento nový režim bude od konce roku 2023 platit stejně pro 

zboží z EU a zboží ze zbytku světa. 

  

Kontroly, které se v červenci 2022 již nezavedou u dovozu z EU, jsou zejména: 

  

- požadavek na přesun hygienických a rostlinolékařských kontrol, které jsou v současné době 

prováděny v místě určení, na stanoviště hraniční kontroly (BCP); 

- požadavek na (předložení) prohlášení o bezpečnosti a zabezpečení (Safety&Security); 

- požadavek na další certifikaci a kontroly SPS; 

- zákazy a omezení dovozu chlazeného masa. 



Kontroly, které již byly zavedeny, zůstanou v platnosti. 

  

(Zdroj – CLECAT) bere na vědomí, že britská vláda přijala toto rozhodnutí, přičemž si je vědoma 

možného dalšího narušení provozu v přístavech a zvýšení nákladů pro průmysl v této době, 

zejména vzhledem k probíhající válce na Ukrajině, zotavení se z pandemie COVID-19 a nákladům, 

kterým čelí britští spotřebitelé a podniky. CLECAT však vyjadřuje politování nad dalším 

zpožděním při zavádění kontrol, neboť to má podstatný dopad na členy sdružení, kteří již přijali 

rozsáhlá opatření k zajištění připravenosti na červencové spuštění fáze 3 modelu Modelu 

hraničního provozu. Odkládání kontrol bude navíc znamenat jen další „nakopnutí plechovky“, kdy 

nepřipravené společnosti budou pokračovat v odkládání příprav až na poslední chvíli, čímž se v 

budoucnu udrží rizika narušení obchodu mezi EU a Velkou Británií. 
 

Učitel, počítačový vědec, lékař nebo strojní inženýr. Pokud se zeptáte studentů, v jaké profesi by 

se chtěli vidět ve věku 30 let, marně hledáte práci jako "spediční agent" nebo "řidič kamionu". 

Aktuální čísla Hospodářské komory potvrzují dojem: Během čtyř let se počet nových pracovních 

smluv v odvětví dopravy a logistiky snížil o třetinu – a trend nadále klesá. 

A teď? Součástí možného řešení by mohly být tréninkové bonusy. Ale je to dost? Jsou to skutečně 

krizové společnosti, které už prostě nemají odvahu postarat se o "potomky" mezi koronavirovou 

pandemií a válkou na Ukrajině? Nebo to není mnohem více neviditelnost mnoha logistických 

oblastí, která je na vině za nízké údaje o výcviku? 

"Logistika? Aha, a co to přesně znamená?", je nejčastější otázka, která zazní v kruhu diskutujících 

rodičů a studentů, když se téma konverzace otáčí kolem "práce", jak je tomu ostatně často. 

Například Leonard Lüneburg, Bejta Jahic, Niklas Rodemer, Franziska Niedermair a Melina 

Duschl, učni ve společnosti Reichhart Logistik, tuto zkušenost potvrzují: "Logistický průmysl 

nemá dobrou image. Všimneme si toho například, když o tom mluvíme v našem kruhu přátel. Zde 

by mělo být provedeno více vzdělávací práce, protože logistika nabízí příležitosti pro různé oblasti 

zájmu. To je veřejnosti stěží známo." 

Možná nakonec leží odpovědnost na samotných logistických společnostech: Je čas vystoupit ze 

stínu na světlo a inspirovat mladé lidi pro odvětví, které obstojí i v budoucnu – počínaje žáky ZŠ. 

Ať už prostřednictvím sociálních médií, na veletrzích s informacemi o kariéře nebo na 

projektových dnech ve školách. Možnosti větší viditelnosti jsou rozmanité – a naléhavě potřebné. 

Protože: "Nemůžete se stát tím, co neznáte," komentoval Andreas Schleicher, ředitel vzdělávání v 

OECD, studii z Pisy 2018. 

 

Po Svátku práce opět dochází ke stávkám u internetového prodejce Amazon v Německu. Odborový 

svaz Verdi zahájil několikadenní stávky na několika místech provozu zásilkové společnosti 

Amazon. Podle informací přestali pracovat zaměstnanci dvou logistických center v Bad Hersfeldu 

a také v Koblenzi, Lipsku, Rheinbergu, Grabenu a Werne. Také v úterý budou pokračovat stávky 

za lepší ochranu dat a vyšší platy, řekl mluvčí Verdi v Berlíně. Kampaně pak pokračují po různě 

dlouhou dobu v jednotlivých lokalitách. 

Celkový výsledek lze vykreslit až na konci stávkové vlny, dodal zástupce Verdi. Očekává se přibližně 2 

500 účastníků a narušení operačních postupů. Amazon na druhou stranu říká, že neočekává žádný dopad na zákazníky. 

Americká společnost v současné době provozuje 17 logistických center po celé zemi. Do konce roku jich podle 

společnosti bude 20. 



Od roku 2013 se Verdi snaží donutit americkou společnost, aby uznala kolektivní smlouvu o 

maloobchodu a zásilkovém prodeji s pracovním sporem. Amazon na druhé straně trvá na tom, aby 

zaměstnanci měli statut jako logistici. Věří v kombinaci spravedlivých mezd a atraktivních 

dodatečných výhod, řekl mluvčí. "Všichni zaměstnanci v logistice vydělávají v Amazonu od 12 

eur hrubého za hodinu plus bonusy. Po 12 a 24 měsících se plat automaticky zvyšuje." 

Podle Verdiho zaměstnanci také požadují informace o osobních údajích, které mohou být uloženy 

u zaměstnavatele. "Víme, že společnost špehuje své zaměstnance. Pracovníci mají právo vědět, zda 

Amazon shromažďuje video a audio nahrávky, informace ze sociálních sítí, o členství v odborech 

nebo jiné osobní údaje, což je v rozporu se zákony EU o ochraně údajů, "uvedla Christy 

Hoffmanová, generální tajemnice UNI Global Union. 

Mluvčí společnosti odmítá tato obvinění jako nepravdivá. Zaměstnanci mohli získat relevantní 

informace ještě před zavedením obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Amazon také 

odpovídá na všechny podobné požadavky.  

 

Vzhledem k tomu, že Německo se chce rychleji stát nezávislým na ruském zemním plynu, spolkové 

ministerstvo hospodářství plánuje zákon, který zjednoduší výstavbu infrastruktury LNG a 

používání lodí pro dopravu. Jak uvádí německá tisková agentura s odkazem na informace ministerstva 

hospodářství, výměnou za to, že ministerstvo životního prostředí a ministerstvo spravedlnosti vypracovalo formulační 

pomůcku pro návrh zákona o urychlení projektů LNG v severním Německu a předložilo jej k ministerskému hlasování. 

Konkrétně by schvalovací orgány měly mít možnost dočasně pozastavit určité požadavky, jako je 

posuzování vlivů na životní prostředí, za zvláštních podmínek. Zákon se má vztahovat na plovoucí 

a pozemní terminály pro dovoz LNG, které mají být schváleny a uvedeny rychleji do provozu. 

Již v letech 2022 a 2023 má být v Německu uvedeno do provozu několik plovoucích terminálů 

LNG pro dovoz zkapalněného zemního plynu po vodě. Další terminály LNG, včetně pozemních, 

jsou v procesu plánování. Diskutuje se mimo jiné o Brunsbüttelu ve Šlesvicku-Holštýnsku, 

Wilhelmshavenu a Stade v Dolním Sasku nebo Rostocku v Meklenbursku-Předním Pomořansku. 

P.S. Mohli bychom si vzít příklad a podobně (třeba) splavnit Odru pro LNG-tankery, jak navrhl 

MPO, ne?  

 

Prof. Robert Koopman (R.K. je od roku 2014 hlavním ekonomem Světové obchodní organizace (WTO). Je také 

docentem na Graduate Institute of International and Development Studies v Ženevě a výzkumným spolupracovníkem 

v Centru pro výzkum hospodářské politiky v Londýně. Většinu své kariéry strávil na vedoucích pozicích v americké 

Komisi pro mezinárodní obchod) je přesvědčen, že globální dodavatelské řetězce se vrátí na správnou cestu. Kdy a jak 

se to stane, však ani zkušený ekonom nemůže s jistotou říci. Jen to je jasné: Klíčem je rozvoj globální poptávky, říká 

hlavní ekonom Světové obchodní organizace (WTO) v rozhovoru pro DVZ. Doufá, že spotřebitelská a 

investiční poptávka, zejména v USA a Evropě, bude pomalu klesat a že tlak na dodavatelské řetězce 

se bude postupně zmírňovat. Pokud by místo toho došlo ke globální recesi, pravděpodobně by to 

vedlo k poptávkovému šoku s odpovídajícími dopady na přepravce a logistiku. To nelze zcela 

vyloučit, zejména na pozadí války na Ukrajině a pokračujících dopadů koronavirové pandemie. 

Spotřebitelé však mají v kapsách stále dostatek peněz. 

Liniové přepravní společnosti a další poskytovatelé logistických služeb – zejména globálně 

působící – v současné době vydělávají spoustu peněz vzhledem k omezeným kapacitám a 

odpovídajícím vysokým cenám dopravy. Ale podle Koopmana se to také znovu změní. "Není 



nepravděpodobné, že v příštích dvou letech opět uvidíme nadměrnou kapacitu, tvrdou konkurenci 

a výrazně nižší ceny," zdůrazňuje. 

Na straně odesílatele odborník poznamenává, že společnosti přehodnocují své dodavatelské 

řetězce. Důvodem je pandemie koronaviru, ale také postupující změna klimatu. Diverzifikace i 

možnosti near-shoringu jsou možnosti, jak zabránit přerušení dodavatelského řetězce. To však 

neznamená masivní přemístění výroby zpět na příslušné domácí trhy společností. "A dosavadní 

data neukazují, že se to děje ve větším měřítku," říká Koopman. 

Ekonom se obává možnosti silnějšího konfliktu s Ruskem a Čínou na jedné straně a "Západem" na 

straně druhé – například v průběhu války na Ukrajině. Sečteno a podtrženo, žádná země nevyhrává, 

protože růst jako celek se zpomaluje, když zboží, ale také myšlenky a technologie již nelze volně 

vyměňovat. 

Koopman však také vidí vývoj, který posílí světový obchod. Regionální zóny volného obchodu 

AfCFTA v Africe a Mercosur v Jižní Americe by mohly vést k větší integraci v regionech. To by 

mohlo vést k opětovnému růstu světového obchodu 1,3 až 1,4krát rychleji než globální ekonomika 

namísto současného faktoru 1,1 až 1,2. 

 

Společnost Mediterranean Shipping Co (MSC) podle nové analýzy společnosti Alphalinerpředstihla 2M 

partnera Maersk coby největšího námořního dopravce na asijsko-evropském obchodním pruhu, pokud jdeno nasazenou 

kapacitu. Společnost vedená Sorenem Toftem minulý měsíc provozovala na tradelane 1,02m teu 

kapacity, což představuje 18,7% všech teu slotů na trase. 

  

Evergreen a CMA CGM také podpořily v uplynulých 12 měsících růst kapacity na této hlavní 

východo-západní obchodní cestě a přidaly 147.500, respektive 118.700 teu slotů. Díky tomu Ocean 

alliance překonala 2M jako největší uskupení v oblasti obchodu. 

  

I když se v posledních měsících objevilo mnoho titulků o nových subjektech vstupujících na toto 

obchodní spojení, skutečné počty nových jmen jsou v porovnání s transpacifikem minimální. 

Alphaliner hlásí, že flotila všech nově příchozích stála v dubnu na 25 lodích s celkovou kapacitou 

64 700 teu neboli jen 1,2% trhu. Průměrná velikost plavidel těchto lodí byla necelých 2 600 teu, 

což je v porovnání s průměrem 15 600 teu pro celou flotilu na této obchodní trase zanedbatelná 

velikost. Celkově Alphaliner s odvoláním na dubnové údaje napočítal 348 kontejnerových lodí 

rozmístěných mezi Asií a Evropou, což představuje celkovou kapacitu 5,45 m teu - ve srovnání s 

dubnem loňského roku jde o nárůst o 10,4 %. 

  

Maersk sice letos mohl ztratit svůj náskok v tomto obchodním spojení i v celkovém globálním 

žebříčku, nedávno však předstihl CMA CGM a COSCO jakožto největšího provozovatele kapacity 

v transpacifiku. 
 

Navzdory explozi zakázek přibývající soubor výzkumů odhalil, že přechod na lodě poháněné LNG 

může být horší než nedělat nic pro snížení emisí. A tato zpráva rozpoutala bouřlivou debatu, která 

bude pravděpodobně dominovat červnovému MEPC78 IMO. Zhruba 57% zakázek na novostavby 

v prvním čtvrtletí bylo určeno pro lodě poháněné LNG, ale zdá se, že palivo upadá do nepřízně. 

Státy dnes navrhují, aby byl brán v úvahu GWP20 – indikátor potenciálu globálního oteplování 

skleníkových emisí v rozpětí 20 let – a také GWP100 – po dobu 100 let. Rozdíl je důležitý, protože 

nově emitovaný atmosférický metan (CH4) z LNG se začne po 20 letech rozkládat na CO2 – ale 

ne dříve, než nabude 86krát většího vlivu na globální oteplování, než je ekvivalentní objem CO2. 



Studie Mezinárodní rady pro čistou dopravu (ICCT), kterou jako důkaz předložily Šalamounovy 

ostrovy, Tichomořské životní prostředí a Inuitská okružní rada, ukazuje, že s LNG jsou k dispozici 

úspory emisí CO2 ve výši až 0,5 gramu na gram spáleného paliva oproti HFO. Podle emisního 

profilu CO2, „ekvivalentních“ skleníkových plynů za období 20 let (CO2e20), se však tento 

přírůstek zdá být při přechodu z HFO na LNG pohon zcela ztracen zvýšením CO2e na gram až o 

3,771 gramu. V přepočtu na 100 let (CO2e100) činí tento nárůst až 1,229 gramu na gram spáleného 

paliva. 

Emise CO2 "z vrtu do nádrže" (well2tank) LNG jsou o něco vyšší než emise HFO a emise metanu 

z vrtu do nádrže se podle studie téměř zečtyřnásobily. Pozemní infrastruktura LNG je známá 

únikem, což by mohlo zapříčinit některé z těchto čísel. 

„Když porovnáme tři metriky [CO2, CO2e20 a CO2e100], můžeme vidět, že zaměření se výhradně 

na CO2, ignorování jiných látek znečišťujících klima, může výrazně podcenit znečištění klimatu z 

námořní dopravy,“ napsali autoři studie. „Navrhujeme, aby tvůrci politik zvážili nejen CO2e100, 

ale také CO2e20 pro politiky, které mají být sladěny s Pařížskou dohodou.“ 

  

P.S. A co třeba uhlí a pára? Nebyla to nakonec nejlepší varianta?? 
 

Spolkové ministerstvo dopravy chce prodloužit financování nízkoemisních užitkových vozidel do 

roku 2028, více podporovat technologie inteligentních přívěsů a do roku 2025 zajistit dobíjecí síť 

pro e-nákladní automobily. Vyplývá to z návrhu okamžitého programu ochrany klimatu 2022 

(zdroj DVZ). Zodpovídá federální ministerstvo hospodářství, ostatní ministerstva dodávají a 

odpovídají za realizaci opatření. Federální kabinet má v úmyslu přijmout 99stránkový dokument 

začátkem července. „V sektoru dopravy nebylo v posledních desetiletích dosaženo dostatečných 

strukturálních změn pro udržitelné snižování emisí skleníkových plynů,“ uvádí havarijní 

program. Klíčovým předpokladem pro dosažení odvětvového cíle pro rok 2030 stanoveného ve 

spolkovém zákoně o ochraně klimatu je výrazné zvýšení podílu elektrických ujetých kilometrů v 

silničním provozu, což vyžaduje odpovídající zásobu elektromobilů. Program zahrnuje širokou 

škálu opatření v průmyslu, stavebnictví, energetice, zemědělství, odpadovém hospodářství a 

dopravě. Protože do roku 2030 mají emise skleníkových plynů klesnout o 65 procent ve srovnání 

s rokem 1990 na 438 milionů tun CO₂. Pro sektor dopravy to znamená, že v roce 2030 může 

vypouštět pouze 85 milionů tun CO₂. Loni to bylo 148 milionů tun. 

19 opatření je uvedeno v kapitole Doprava. Jde například o daňové pobídky pro elektromobily a 

lehká užitková vozidla, dotační programy, pobídky k nákupu a opatření na přesun dopravy. 

Opatření, které je zvláště důležité pro dopravní průmysl, je další dotace na nákup těžkých 

užitkových vozidel s pohony šetrnými ke klimatu. Platnost stávajících pokynů pro financování 

skončí na konci roku 2024. Bezprostřední program ochrany klimatu nyní uvádí: „Vyspělost trhu a 

zvýšené počty v segmentu těžkých nákladních vozidel (40tunové nákladní vozy a tahače návěsů), 

které jsou zvláště relevantní z hlediska klimatu, stejně jako související čerpací stanice a dobíjecí 

infrastruktury se očekávají až od poloviny 20. let. Z tohoto důvodu bude program financování 

posílen a prodloužen do konce roku 2028.“ 

Neméně důležitá je pasáž o podpoře efektivních přívěsů. Spolkové ministerstvo dopravy chce v 

rámci programu obnovy vozového parku pro těžká užitková vozidla dotovat nákup technologií 

inteligentních přívěsů a doplňkového vybavení snižujícího CO₂ pro nový užitkový vůz. V případě 

přívěsů by pak byl finančně podpořen například nákup technologií pro měření tlaku v 

pneumatikách, řízení volnoběhu pro úsporu paliva a předběžný tempomat. Při zřizování 

infrastruktury pro doplňování paliva a nabíjení pro těžká užitková vozidla bezprostřední program 

slibuje základní síť pro e-kamióny s 300 místy podél dálnice a síť pro doplňování paliva pro 



nákladní vozidla na vodík a palivové články s až 150 místy. Částky na financování opatření však 

nejsou výslovně uvedeny. 

V případě železnice chce federální vláda nejpozději do roku 2027 navýšit finanční linku na 3 

miliardy eur. Aby posílila nákladní železniční dopravu a zvýšila svůj podíl na modálním rozdělení 

do roku 2030 na 25 procent, hodlá zachovat dotaci ceny vlakové trasy s roční částkou 350 milionů 

eur. Podle bezprostředního programu má být více prostředků investováno do digitalizace, jako je 

evropský vlakový zabezpečovací systém ETCS. Na rozšíření transevropského koridoru 

„Skandinávie – Středomoří“ je plánován startovací balíček ve výši 4,7 miliardy EUR. 

Aby se nákladní doprava přesunula ze silnice na vodní, chce vláda prosadit rozšíření terminálů 

kombinované dopravy. S avizovanou novelou směrnice na podzim 2022 by měla být způsobilá pro 

financování také digitalizace a automatizace a také investice do výměny terminálů či částí 

odbavovacích zařízení. Kromě toho chce vláda předložit programy, aby bylo možné využívat 

obnovitelná paliva v letectví a lodní dopravě. Chce také zřídit platformu „Ochrana klimatu v 

mobilitě“, která navazuje na činnost Národní platformy „Budoucnost mobility“ z předchozího 

volebního období. 

P.S. A k tomu jim dopomáhej bůh! Nebo ještě lépe všichni bozi... 

 

Země EU se ve středu ještě nedohodly na dalším balíčku sankcí proti Rusku. Protože právní texty 

návrhu komise EU byly k dispozici až předchozí noc, vedli podle Bruselu unijní velvyslanci 

členských zemí nejprve úvodní diskusi. Další konzultace jsou plánovány na čtvrtek a případně 

pátek. 

Kromě ropného embarga je pro dopravní průmysl zajímavý i návrh na zákaz pojištění tankerů 

přepravujících ropu z Ruska. To by mohlo omezit schopnost Ruska dodávat ropu, kterou EU již 

nenakupuje, do jiných zemí. Kromě států EU s velkou flotilou tankerů, jako je Řecko a Kypr, by 

měly být k takové sankci přesvědčeny i státy s významnými pojistiteli lodí – jako je Spojené 

království. 

 

Požadavek, aby se kamiony v evropské silniční nákladní dopravě alespoň každých osm týdnů 

vracely na místo podnikání, kde jsou registrovány, byl jedním z nejžhavějších témat kontroverzního 

balíčku EU pro mobilitu. Nařízení platí od 21. února 2022, prvních osm týdnů je za námi. Není 

však jasné, jak je požadavek v praxi kontrolován a sankcionován. Federální ministerstvo dopravy 

SRN (zdroj DVZ) sdělilo, že povinnost vrátit byla „zavedena v rámci požadavků na vyřízení a 

odkazuje na čl. 5 nařízení (ES) č. 1071/2009. Požadavky na provozovnu obecně kontrolují 

příslušné státní orgány. Děje se tak v Německu v rámci provozních kontrol, což potvrzuje Spolkový 

úřad pro nákladní dopravu (BAG), který je za kontroly odpovědný. „Pokud se zjistí, že profesní 

předpisy nebo předpisy o přístupu na trh neexistují nebo byly opomenuty, je naplánováno správní 

řízení s cílem prověřit odebrání licence příslušným licenčním úřadem,“ uvádí BAG. Pokud existují 

„informace“, že společnosti porušily povinnost vrácení, byly by informovány příslušné orgány 

příslušné země usazení. Žádná z odpovědí však nezmiňuje silniční kontroly. 

S ohledem na tato tvrzení vyvstává otázka, zda německé úřady kontrolují pouze německé společnosti, a 

tedy i německé pobočky zahraničních společností z hlediska plnění povinnosti vrátit jejich vozidla registrovaná v 

Německu. Pokud by tomu tak bylo, pak by například polské úřady kontrolovaly vozidla polských společností a litevské 

úřady by kontrolovaly litevské společnosti. Není však žádným tajemstvím, že většina východních států EU je 

vehementně proti povinnému vracení kamionů. Jak členské státy organizují kontroly, zatím není známo, 



říká úředník EU. Jsou však možné jak kontroly na cestě, tak provozní kontroly. Evropská komise 

k tomu brzy zveřejní vysvětlení. Údaje z tachografu lze například použít ke kontrole, zda bylo 

nákladní vozidlo v posledních osmi týdnech v místě podnikání. "Tachografy lze kontrolovat při 

silničních kontrolách nebo na pobočce," říká úředník. Zdůrazňuje také, že členské státy by měly na 

kontrolách spolupracovat. Povinnost tak učinit je zakotvena v článku 18 nařízení EK 

1071/2009. Příslušné orgány by zejména musely kontrolovat dopravní společnosti ve své vlastní 

zemi, pokud by o to požádaly protějšky z jiných členských států. K tomu by však muselo existovat 

podezření, že společnost nerespektovala povinnost vrátit kamion. 

Europoslanec SPD Ismail Ertug, který jako zpravodaj EP sehrál klíčovou roli při vyjednávání 

balíčku mobility, prosazuje silniční kontroly. „Načtením tachografu můžete určit, kde se vozidlo 

nacházelo za posledních 8 týdnů. Pokud to nebylo tam, kde je to povoleno, porušili jste právo 

EU. Odpovědné úřady v Německu proto musí zajistit, aby povinnost návratu byla kontrolována i 

na krajnici, tedy při dopravních kontrolách apod.,“ požaduje. „Kromě toho je Evropská komise 

jako strážce smluv spoluodpovědná za zajištění vymáhání evropského práva. V této záležitosti stále 

spí." Frank Huster, generální ředitel Německého svazu spedice a logistiky (DSLV), se naopak 

domnívá, že je příliš brzy na to, abychom kontroly odmítali jako neúčinné. Skutečnost, že například 

litevské úřady řádně nemonitorují litevské společnosti, je „spíše předpoklad, který nelze 

prokázat“. V diskusi o balíčku mobility DSLV vždy tvrdila, že pouhé zpřísnění zákona nezlepší 

možnosti kontroly ani nezvýší intenzitu kontrol členských států. "To platí i pro Německo," říká 

Huster. "Naší základní kritikou v té době proto bylo, že se zdálo rozumnější vyčerpat stávající 

zákony namísto přijímání dalších zákonů." 

 

Na začátku května došlo ke změkčení trhu v letecké nákladní dopravě – zákazníci na dlouhodobých 

smlouvách platí víc, než je spotová sazba, protože belly kapacita se odrazila ode dna. Poprvé po 

pandemii je od konce března kapacita na transatlantickém prostoru vyšší než před pandemií. Tato 

dodatečná kapacita vedla podle Xenety k nejnižším dynamickým faktorům vytížení od první 

poloviny ledna na západní Evropě do Severní Ameriky, i když v posledním dubnovém týdnu 

vzrostla z 63 % na 67 %. 

  

Jiné tradelanes zaznamenaly vyšší faktory vytížení, které jsou dány spíše omezenou kapacitou než 

vysokou poptávkou. Xeneta poznamenala na blogu: „Od konce dubna (17. týdne) hlásí přepravci z 

Evropy do USA průměrnou krátkodobou sazbu 4,10 dolaru za kg. Dlouhodobé sazby dosud 

nesledovaly stejný sestupný trend jako na spotovém trhu a 30. dubna byl průměrný kurz u 

dlouhodobých kontraktů podepsaných v posledních třech měsících o více než 1,70 dolaru za kg 

vyšší než průměrný krátkodobý kurz, a to 5,90 dolaru za kg. První indikace ukazují na počátku 

května změkčení obou sazeb.“ 

  

V případě linek ze Severní Ameriky do západní Evropy je dynamický faktor vytížení na nejnižší 

úrovni od začátku roku, a to 57 %. Dlouhodobé smluvní sazby se pohybují na úrovni 2,30 dolaru 

za kg, zatímco spotové sazby jsou na úrovni 1,50 dolaru za kg. Stojí za zmínku, že sazby, které 

Xeneta uvedla, jsou založeny na speditérech prodávajících BCO – nikoli na sazbách leteckých 

společností. 

  

Celkové sazby se mezitím zmírnily. Index TAC konstatoval: „Indexy vypadají tento týden měkce, 

ale datové body jsou slabší, než je obvyklé, zejména v Šanghaji, kde se podle zdrojů dopravci po 

nedávném dramatickém poklesu kapacity pomalu vracejí na trh po tvrdém místním lockdownu.“ 

  



V dubnu došlo k velkému poklesu sazeb, i když Xeneta uvedla, že v uplynulém týdnu došlo k 

mírnému zotavení. Index nákladní letecké dopravy v Baltic Air Freight Však vykázal v týdnu do 

2. května celkový pokles o 5,4 %, i když je stále o 13,2% vyšší než o rok dříve. Velcí speditéři však 

po opětovném zahájení čínské výroby očekávají prudký nárůst objemů. Zatímco se předpokládá, 

že převážná část z toho půjde po moři, v době vrcholící sezóny by problémy s harmonogramem a 

prázdné odjezdy mohly vést k tomu, že někteří zoufalí zasílatelé budou hledat řešení letecky, 

případně kombinací air-sea, což by mohlo vést k posílení sazeb. 
 

DP World pokračuje v loni ohlášených plánech na zprovoznění nového intermodálního terminálu 

pro silniční a železniční dopravu v rumunském Aiudu, a to již v první polovině příštího roku. 

Terminál bude po železnici propojen s černomořským přístavem Constanta, který podle DP World 

vytvoří exportní trasu pro centrální rumunský region Transylvánie, odkud pochází zhruba 50 % 

průmyslového HDP země. V příspěvku DP World uvedl, že severu „tradičně chybí robustní 

infrastruktura“ a že jej propojí s Černým, Severním a Jaderským mořem, „za použití zelené 

elektrifikované železnice“. 

Cosmin Carstea, generální ředitel DP World Romania, v prosinci prohlásil, že terminál bude 

„prodloužením“ námořního terminálu a „bude sedět přímo na vlakové trati, která spojuje Evropu s 

Čínou přes střední Asii“. 

Rumunská železniční síť má rovněž silné spojení s Ukrajinou, včetně několika přechodů na severu 

a na jihu přes Galati. V březnu rejdař MSC uvedl, že bude využívat přístav Constanta jako 

železniční a říční vývozní trasu pro ukrajinský náklad. Constanta se přitom nachází v blízkosti 

Istanbulu, jednoho z uzlů na trase „Středního koridoru“ Hedvábné stezky, který na úseku mezi 

Tureckem a Čínou nevyžaduje tranzit přes Rusko. 

Pan Carstea říká, že přístav Constanta bude částečně izolován od přetížení a potíží v dodavatelském 

řetězci, které lze pozorovat napříč kontejnerovou lodní dopravou, a od „snížené kapacity existující 

v přístavech EU. „V tomto ohledu mají rumunské přístavy konkurenční výhodu v té části přebytku 

kapacity, která v současnosti existuje,“ dodal. 

--  

Diskontní prodejce Lidl si s vlastními odjezdy na námořní trase z Dálného východu do Evropy dá 

zřejmě stále na čas. Podle zpráv od lodních makléřů budou tři kontejnerové lodě, které si společnost 

pronajala pro svého vlastního dopravce Tailwind Shipping Lines, prozatím v 

podnájmu. Zasvěcenci z oboru očekávají, že zahájí vlastní lodní provoz až na podzim. Podle 

konzistentních zpráv od britských lodních makléřů předává Lidl nákladní loď „Jadrana“ s kapacitou 

5 000 TEU společnosti MSC k dočasnému použití na dva až tři měsíce. Lodní společnost přebírá 

loď, která byla dříve v provozu u japonského dopravce Ocean Network Express, údajně za denní 

cenu 110 000 USD v jihovýchodní Asii. Poskytovatel datových služeb Vesselfinder uvádí její 

aktuální pozici v přístavu Batam v Indonésii. Podle jiných zpráv bude stejně velký „Wiking“ jezdit 

pro CMA CGM další dva až tři měsíce místo nakládání kontejnerů pro Lidl. Francouzi již používají 

loď na linkách mezi západní Afrikou a Dálným východem a podle makléřů platí 51 000 dolarů 

denně, aby ji mohli nadále používat. Nižší sazbu lze vysvětlit tím, že jako místo doručení pro 

spojovací charter je specifikována severovýchodní Asie. Tam bude obtížnější najít dostatečný 

platící náklad pro loď vzhledem k lockdownu v Číně. 

Dalším příjemcem zpoždění v námořní službě Lidlu je Hapag-Lloyd. Společnost se sídlem v 

Hamburku si pronajímá loď „Merkur Ocean“ o 3 800 TEU od řetězce supermarketů na dalších pět 

až šest měsíců za 61 000 dolarů denně, říkají zprávy. Hapag-Lloyd již loď provozuje na základě 

pronájmu, ale měl ji předat společnosti Tailwind Shipping Lines pro další práci. Podle aktuálního 

jízdního řádu německé kontejnerové linky nyní „Merkur Ocean“ podniká okružní plavbu mezi 

Algecirasem a západní Afrikou, poté má být použit na trase mezi Indií a východním pobřežím 

USA. Jako čtvrtou loď měl Lidl zajištěnou m/s „Talassa“, koncipovanou pro 5500 TEU. Toto 



plavidlo nebylo pronajaté, ale koupené. Předchozím vlastníkem byla hamburská lodní společnost 

Peter Döhle. "Talassa" v současné době stále plní příkazy pro svůj stávající nájem s Evergreenem 

na linkové službě mezi indickým subkontinentem a Čínou. Zprávy o charterových obchodech 

vůbec přitahují v průmyslu velkou pozornost. Podle zasvěcených osob na trhu vše nasvědčuje 

tomu, že Lidl odložil vstup na trh dceřiné přepravní společnosti Tailwind Shipping Lines na čtvrté 

čtvrtletí. S ohledem na vážné otřesy vyplývající z blokací v Číně by to bylo pochopitelné 

rozhodnutí. 

Objemy nákladu z Dálného východu jsou v současnosti pod značným tlakem. Lidl navíc zřejmě 

potřebuje více času na obstarání potřebných kontejnerů, dalších lodí (k dokončení služby) a kapacit 

terminálů v přístavech.  

 

 


