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Tržní podíl platformy Amazon.de v německém online maloobchodu se ve druhém roce koronaviru 

v roce 2021 zvýšil pouze o 1 procentní bod na 54 procent, podle nejnovějších odhadů 

maloobchodních výzkumníků z IFH Cologne. Předloni se tento podíl zvýšil o neuvěřitelných 5 

procentních bodů na 53 procent poté, co v předkrizovém roce 2019 vzrostl ze 46 na 48 

procent. Vlastní obchodování Amazonu podle analýzy dokonce relativně ztratilo, tržní podíl klesl 

z 19 na 18 procent. V roce 2020 zůstala konstantní. Tržiště tohoto online gigantu se v loňském roce 

podílelo na tržbách e-commerce v Německu 36 procenty po 34 a 29 procentech v předchozích 

letech. Podle expertů se celkový prodej přes Amazon.de v roce 2021 zvýšil o 22 

procent. "Navzdory veškeré přesnosti a věrohodnosti výpočtu zůstávají informace přibližné," 

poznamenávají výzkumníci trhu. 

Podle IFH vzrostly čisté tržby v německém online maloobchodě v roce 2021 o 19,1 procenta na 

86,7 miliardy EUR. Podíl online maloobchodu se zvýšil zhruba o 2 procentní body na 14,7 

procenta. V důsledku toho se podíl Amazon.de na celkových maloobchodních tržbách zvýšil z 6,7 

na 7,9 procenta (2019: 5,2 procenta). Amazon za poslední dva roky expandoval dechberoucím 

tempem. To se neprojevilo jen v prodejích, ale především v logistice, která byla vždy hlavní 

kompetencí amerického online gigantu. Jen v prvním roce pandemie 2020 skupina uvedla, že 

zvětšila plochu své skladové infrastruktury o 50 procent. Během 24 měsíců se velikost distribuční 

sítě, která byla vytvořena v předchozích 25 letech, konečně zdvojnásobila, řekl minulý týden 

generální ředitel Amazonu Andy Jassy, když byly prezentovány čtvrtletní údaje. Tato masivní a 

rychlá expanze byla nezbytná s ohledem na silný růst spotřebitelského podnikání o 23 procent ročně 

a mimořádný nárůst o 39 procent v roce 2020. 

Nyní ale vše vypadá tak, že Amazon prozatím šlape na brzdu. Jassy oznámil, že společnost již 

nebude „pronásledovat“ fyzickou nebo lidskou kapacitu, ale místo toho se plně zaměří na 

zlepšování produktivity a nákladové efektivity své sítě pro plnění. Výdaje společnosti v současnosti 

rostou rychleji než příjmy vzhledem k napjatému americkému trhu práce a globálním problémům 

dodavatelského řetězce a logistiky. V prvním čtvrtletí se Amazon postavil proti inflačnímu tlaku 

zvýšením cen za předplatné Prime a vyššími poplatky pro maloobchodníky. To však nemohlo 

zachránit bilanci v prvním čtvrtletí.  

 

Maďarský poskytovatel dopravních služeb Waberer's vygeneroval za první tři měsíce tržby ve výši 

158 milionů eur. To odpovídá nárůstu o 11,6 procenta ve srovnání se stejným obdobím předchozího 

roku. Tento vývoj však měl jen malý dopad na klíčové ukazatele zisku: EBIT skupiny dosáhl 4,6 

mil. EUR, což odpovídá nárůstu o 1 procento. Čtvrtletní zisk byl naopak výrazně nižší. S 1,7 

milionu EUR to bylo o 36 procent méně než v prvních třech měsících roku 2021 (2,7 milionu EUR) 

Šéf Wabereru Zsolt Barna je přesto spokojený. „Považuji za významný úspěch, že jsme dokázali 

udržet úroveň zisku i přes prudký nárůst nákladů, narušení mezinárodních dodavatelských řetězců 

a regionální ozbrojené konflikty.“ Barna očekává, že zvýšené náklady společnosti mohou být v 



následujících měsících kompenzovány upravenými cenami služeb. EBIT by se měl vrátit na 

průměrnou úroveň roku 2021 ve druhé polovině finančního roku. 

Stejně jako mnoho jiných dopravních společností i Waberer's pociťuje nedostatek ukrajinských 

pracovníků. Skupina proto zahájila pilotní projekt náboru zahraničních pracovníků, kteří by 

zaplnili mezery. 

 

Plynárenská a ropná skupina Wintershall Dea chce v závodě Wilhelmshaven vyrábět ekologicky 

šetrný vodík z norského zemního plynu. V rámci velkého projektu BlueHyNow se má vyrobit více 

než 200 000 metrů krychlových vodíku za hodinu, jak společnost oznámila ve čtvrtek. To odpovídá 

ročnímu objemu 5,6 terawatthodiny (TWh) a zhruba trojnásobku spotřeby energie závodu 

Volkswagen ve Wolfsburgu v roce 2019. Podle aktuálního stavu plánování má být BlueHyNow 

uveden do provozu na konci roku 2028. 

Vyrobený vodík má být dodáván do potrubní přepravní sítě a dodáván průmyslovým 

zákazníkům. Společně s dalšími partnery hodlá Wintershall Dea do projektu investovat více než 

jednu miliardu eur. Konkrétní jednání s potenciálními partnery již probíhají. V plánu je přepravit 

oxid uhličitý (CO₂) oddělený při výrobě vodíku z Wilhelmshavenu po moři do skladovacích 

zařízení v Norsku a Dánsku a tam jej uložit pod zem. 

„Náš projekt znamená pokrok. Pro německé cíle nulových čistých emisí, pro konkurenceschopnost 

německého průmyslu a pro bezpečné, flexibilní dodávky energie,“ řekl Mario Mehren, generální 

ředitel Wintershall Dea. Odkázal přitom na aktuální prognózy, podle kterých se roční potřeba 

vodíku v Německu zvýší z dnešních 55 TWh na 90 až 110 TWh do roku 2030. 

 

Obchodní asociace Berlín-Brandenburg se obávají, že ropné embargo by postavilo průmysl do 

obtížné pozice. PCK Schwedt vyrábí téměř veškeré palivo pro region. Výrazné zvýšení cen nebo 

dokonce omezení dodávek by společnosti ještě více zatížilo. To se týká všech odvětví, která jsou 

závislá na mobilitě, včetně spedičních společností a leteckých společností. Napjaté dodavatelské 

řetězce a samozřejmě pracovní místa a spotřebitelské ceny by rychle ovlivnily další odvětví. 

"Pro společnosti je klíčové, aby rafinerie ve Schwedtu i nadále vyráběla s nejvyšší možnou 

kapacitou a za konkurenceschopné ceny," řekl Sven Weickert, generální ředitel obchodních 

sdružení Berlín-Brandenburg. Musí být zajištěno, že Schwedt získá ropu z alternativních zdrojů v 

případě embarga. 

„Ekonomika nese negativní důsledky války a sankcí. Ale nesmí se stát, že Berlín a Braniborsko 

budou zatíženy více než jiné regiony,“ pokračoval Weickert. Stát musí zajistit kompenzaci, pokud 

by zde pohonné hmoty zdražily. Volá po větší rychlosti rozšiřování elektromobility a potřebné 

infrastruktury. 

Spolkový ministr hospodářství Robert Habeck (Zelení) ve středu varoval před úzkým hrdlem 

dodávek, zejména ve východoněmeckých spolkových zemích a v Berlíně. Evropská komise v 

současnosti projednává šestý balíček sankcí, jehož součástí by mělo být i ropné embargo. 

Donedávna byla závislost Německa na ruských dodávkách ropy, plynu a uhlí velmi 

vysoká. Habeck nedávno oznámil, že podíl ruské ropy na celkovém německém dovozu ropy již 



klesl z 35 procent na 12 procent. Podíl plynu dováženého z Ruska je v současnosti těsně pod 35 

procenty. Dříve to bylo 55 procent. 

P.S. Takže další s hrníčkem u kapajícího kohoutku v Ingolstadtu... 

 

Regulátoři v USA pomalu zpřísňují kontrolu trhu s námořní dopravou a vnitrozemským 

dodavatelským řetězcem v souvislosti s důkazy, že interpretační pravidlo týkající se detention a 

demurrage (D&D) začíná fungovat. Nové požadavky Úřadu pro analýzu obchodu (BTA) Federální 

námořní komise (FMC) na informace umožní regulačním orgánům lépe nahlédnout do chování 

dopravců. Wan Hai mezitím souhlasil s urovnáním nároků, které proti němu byly vzneseny v 

souvislosti s D&D obviněními za 21 kontejnerů jako druhý dopravce, který vyřídil pohledávku 

D&D poté, co Hapag-Lloyd před dvěma týdny dostal pokutu 822 220 dolarů. K posouzení sankcí, 

které mají být vůči Wan Hai uplatněny, však dosud nedošlo. Německá linka dostala pokutu 58 730 

dolarů za kontejner; podobný trest pro Wan Hai za jeho 21 prohřešků by mohl pokutu zvýšit na 

více než 1,23 milionu dolarů. 

Zatímco interpretační pravidlo FMC je vnímáno jako zmírňující opatření proti nepřiměřeným 

poplatkům vybíraným dopravci od zasílatelů, kteří nejsou schopni vrátit prázdné zařízení z důvodu 

přetížení dopravy, analytická složka regulačního orgánu, BTA, se snaží pochopit chování dopravců 

a posoudit, zda tento trh funguje efektivně. „Nově nařízené informace poskytnou BTA Komise 

přehled o tvorbě cen jednotlivých na jednotlivých obchodních linkách, jakož i o kontejnerech a 

druhu služeb. Poskytne také bezprostřednější informace týkající se rozhodnutí o řízení kapacit 

oceánských dopravců a aliancí,“ uvedlo včera středisko FMC v prohlášení. 

Ačkoli se FMC domnívá, že tři oceánské aliance jsou již podrobeny nejpřísnějšímu dohledu, je 

zapotřebí prověřit dodatečné informace, „aby bylo možné řádně analyzovat chování rejdařů a 

trendy na trhu,“ uvedlo FMC. Každý dopravce v rámci aliance bude muset předkládat informace o 

cenách nákladu přepravovaného na hlavních trade lanes. Kromě toho chce BTA od přepravce a 

aliance informace o řízení kapacity. 

Nové požadavky navazují na řadu stížností amerických přepravců a speditérů, které se týkají 

možného porušení antimonopolních pravidel ze strany dopravců a také zamítnutí objednávky 

služby, což FMC vyšetřuje. Posílená opatření v USA by mohla hrát významnou roli i v 

připravovaném přezkumu blokové výjimky pro konsorcia, kterou aliancím udělila Evropská 

komise. Příští přezkum má začít v první polovině letošního roku vůči blokové výjimce, která byla 

obnovena na jaře roku 2020, a která bude platit až do jara roku 2024. Evropští přepravci a zasílatelé 

již dlouho tvrdí, že bloková výjimka poskytuje dopravcům nespravedlivou výhodu při vyjednávání 

smluv a zároveň zákazníkům linek nenabízí žádné výhody. Tento názor nabyl zřejmě na oblibě i 

mezi americkými regulátory, kteří jsou přesvědčeni, že stojí za prozkoumání. 

Rejdaři ale názor přepravců zpochybňují a tvrdí, že výhody aliancí spočívají v tom, že dopravci 

mohou nabízet více služeb, protože plavidla mohou být využívána efektivněji, a tím nabízejí 

zasilatelům větší výběr. 

 

Společnosti Hermes Fulfilment a Metro Logistics se dohodly na spolupráci při logistickém 

zpracování velkoobjemového zboží. V logistickém centru Marl společnosti Metro Logistics se 

bude manipulovat, vybírat a dodávat objemné zboží, jako je nábytek a velké elektrické spotřebiče, 

do logistické sítě Hermes na ploše asi 30 000 metrů čtverečních, jak společnosti oznámily v pátek. 

Hermes Fulfilment, poskytovatel centrálních skladových logistických služeb skupiny Otto Group, 

tak zohledňuje rostoucí objem zásilek v oblasti manipulace pro 2 a 1 osoby. 



Arnd Stoehr, vedoucí marketingu, prodeje a IT ve společnosti Metro Logistics, popisuje dohodu 

jako milník pro transformaci ze skupinové logistické společnosti na poskytovatele služeb 

působícího na trhu volné logistiky. Metro Logistics se od konce roku 2020 profiluje jako nezávislá 

logistická společnost. Do té doby působila jako poskytovatel služeb skupiny pro společnost Metro 

AG. Díky strategickému přeskupení nyní společnost Metro Logistics spolu se svými předchozími 

službami nákupu, distribuce a smluvní logistiky nabízí také další služby s přidanou hodnotou na 

německém logistickém trhu. Devět logistických center pro více uživatelů v osmi logistických 

lokalitách tvoří logistickou síť, která slouží společnostem z různých průmyslových odvětví. 

V polovině roku 2017 společnost Metro Group oznámila, že do logistiky investuje přibližně 100 

milionů eur. To zahrnovalo zefektivnění logistické sítě ze 13 na 8 míst. V Marlu v Severním Porýní-

Vestfálsku uvedla skupina do provozu centrální sklad o rozloze přibližně 235 000 metrů 

čtverečních. 

V budoucnu bude společnost Hermes Fulfilment zpracovávat až 4 000 objednávek denně na 

velkoobjemové položky, jako je čalouněný nebo sektorový nábytek a elektrické spotřebiče, jako 

jsou pračky nebo chladničky. Velká část předem vyzvednutých zásilek bude v dalším kurzu 

doručena prostřednictvím logistického závodu Hermes v Löhne (Severní Porýní-Vestfálsko). 

Specializuje se na manipulaci s předměty o hmotnosti vyšší než 31,5 kilogramu. Zbývající zásilky 

budou předány do závodu Hermes v Ohrdrufu (Durynsko). Spolupráce je původně plánována na 

tři roky. 

Logistická dceřiná společnost Otto tak bude těžit z až o 15 procent dodatečné skladovací a 

manipulační kapacity, říká Kevin Kufs, generální ředitel společnosti Hermes Fulfilment. V 

loňském roce již DHL rozšířila své manipulační kapacity pro 2 osoby o logistickou lokalitu metra 

v Reichenbachu. Hermes doručuje v této oblasti přibližně sedm milionů zásilek ročně, což z něj 

činí lídra na trhu v Německu. 

 

Exportéři general dry bulk nákladu, jako je ocel a lesní produkty, budou mít v budoucnu na výběr 

ještě jednoho dopravce v relaci do Severní Ameriky. Norská přepravní agentura Norlat Shipping 

se sídlem v Sarpsborgu oznámila zahájení vlastní transatlantické linky z Brém do přístavů 

východního pobřeží USA a Mexického zálivu od začátku června. 

Jednou nebo dvakrát měsíčně bude přístav Neustadt, provozovaný společností BLG Logistics, v 

budoucnu zaplněn pomocí handysize bulkerů s nosností přibližně 38 000 tdw. Podle potřeby budou obsluhovány 

americké přístavy Baltimore, Wilmington, Savannah, Fernandina Beach, Port Canaveral, Tampa a Lake Charles. 

Poptávka po oceli a dřevu je v USA velmi silná, což je způsobeno především boomem ve 

stavebnictví, které je v plném proudu, vysvětluje Thomas Johansen, Senior Chartering Manager 

společnosti Norlat. "Základy jsou velmi dobré. Vysoká poptávka po dřevě prospívá také pilám v 

Německu a Rakousku." 

Při manipulaci s ocelí ukazují známky také na růst. To potvrzuje Sven Riekers, obchodní manažer 

pro aktivity BREAKBULK skupiny BLG. USA potřebovaly značné dodávky pro zvýšení své 

produkce ropy a plynu, aby uspokojily zvýšenou poptávku z Evropy. Kromě toho by USA musely 

nahradit velké množství oceli dříve dovážené z Ruska a Ukrajiny. Část z toho by mohla být 

odeslána přes Brémy. 



V BLG Logistics je radost z nové transatlantické služby o to větší, že další velká dopravní 

společnost právě oznámila své stažení z Brém. Po více než 25 letech přesouvá nákladní dopravce 

G2 Ocean v červenci své linky do Severní Ameriky, ve prospěch Brake.  

 

Při přepravní vzdálenosti 600 kilometrů je kombinovaná přeprava vždy dražší než čistě silniční 

doprava. Ukazuje to studie "Srovnávací hodnocení překládkových technologií pro intermodální 

dopravu a jejich náklady", kterou připravil tým poradenských firem Kombiconsult a PWC jménem 

Evropské komise. Při vzdálenosti 1 000 kilometrů je však již 30 z 39 zkoumaných kombinací 

intermodální manipulační techniky a přepravních kontejnerů levnějších. Bylo zkoumáno 16 

manipulačních technologií pro různé nakládací jednotky a dopravní řetězce zavedené na trhu. 

Celkem bylo prezentováno 39 kombinací pro přepravní vzdálenosti 600 a 1 000 kilometrů. Pokud 

jsou zahrnuty externí náklady, kombinovaná doprava funguje výrazně lépe. Již na trase dlouhé 600 

kilometrů má 32 z 39 intermodálních dopravních řetězců nižší celkové náklady než čistě silniční 

doprava. Ve vzdálenosti 1 000 kilometrů se toto číslo zvyšuje na 37 z 39. V případě intermodální 

doprovázené železniční dopravy je však každý další kilometr ujetý po železnici dražší než po silnici 

– a to i při zohlednění externích nákladů. 

Porovnáním intermodálních dopravních řetězců mezi sebou studie ukazuje konkurenční a 

nákladovou výhodu manipulace s portálovým jeřábem ve srovnání s ostatními technologiemi pro 

jeřábové nakládací jednotky na všech druzích dopravy. Novější technologie, které umožňují 

současnou manipulaci s několika nakládacími jednotkami, jsou však výrazně rychlejší. Zde vyniká 

technika horizontální manipulace s přívěsy s obzvláště krátkými manipulačními časy. Některé 

techniky vozíků navíc umožňují levnější rozměry nakládky než běžné kapesní vozy. Pro přesun 

návěsů na koleje se ukázalo, že vyšší nosnost a mírně vyšší pořizovací náklady jeřábového přívěsu 

jsou výrazně kompenzovány výhodami vertikální manipulace s jednoduchými technologiemi vozů. 

Ze všech typů nakládacích jednotek má nejnižší náklady kontejner. 

Všechny uvažované intermodální přepravy trvají déle než čistě silniční doprava. To platí pro obě 

úrovně vzdálenosti a je to způsobeno především konzervativním přístupem k průměrné rychlosti v 

hlavní železniční trati: jako základ byly použity 40 km / h. 

Výsledky musí být posuzovány diferencovaným způsobem, zdůrazňují autoři studie. "Přestože 

vybrané modelové prostředí umožňuje porovnávat technologie, změny parametrů modelu se přímo 

promítají do výsledků." 

Pokud si chcete přečíst více: Zde je shrnutí studie. A pokud chcete vědět přesné údaje, měli byste 

se podívat zde:  

 

V Šanghaji, největším přístavu na světě, by návrat k normálnímu provozu po lockdownu, který v 

současné době stále probíhá, mohl trvat měsíce. To je předpoklad průmyslové pojišťovny AGCS, 

která patří společnosti Allianz. "Nemyslím si, že to bude v blízké budoucnosti rychle vyřešeno," 

říká poradce AGCS pro rizika Anastasios Leonburg v současné analýze přepravních rizik, kterou 

AGCS každoročně znovu vydává. Podle Allianz jsou přepravní kapacity v obchodní lodní dopravě 

celkově příliš vzácné. To je důvod, proč velké mezinárodní přepravní společnosti objednaly 7,5 

milionu nových kontejnerů. Leonburg: "Musíte postavit mnohem více kontejnerů, které přijdou do 

oběhu." 

http://http/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d37790ea-b6ef-11ec-b6f4-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-search


Kromě problémů s doručováním vidí odborníci před sebou další rizika pro přepravu. Ty jsou z 

velké části technické povahy. Počet celkových ztrát (potopených lodí) se za posledních deset let 

snížil o více než polovinu, říká Justus Heinrich, vedoucí pojištění lodí AGCS ve střední Evropě. V 

roce 2012 bylo evidováno 127 potopených nebo nenapravitelně poškozených lodí - loni jich bylo 

pouze 54. Ale jak se kontejnerové lodě zvětšují a zvětšují, často nemohou najít přístav, do kterého 

by se mohly obrátit v případě požár na palubě. 

Za posledních pět let vypuklo na kontejnerových lodích více než 70 požárů. To se týká nejen 

pojišťoven, ale i majitelů lodí. "Jsme znepokojeni rostoucím počtem požárů na nákladních lodích, 

zejména na kontejnerových lodích a nosičích automobilů," říká Christian Naegeli, bezpečnostní 

důstojník Asociace německých majitelů lodí. Podle odhadů AGCS asi 5 procent kontejnerů 

přepravovaných po celém světě tajně přepravuje nedeklarované nebezpečné zboží. V případě 

nepravdivého prohlášení o nebezpečném nákladu na palubě jsou odesílatelé vyzýváni, aby provedli 

naléhavá zlepšení, varuje Naegeli. Majitelé lodí však také zdůraznili, že lodní doprava se stává 

bezpečnější a bezpečnější. "I když je zde stále více obchodních lodí a také stále více velkých 

kontejnerových lodí, počet vážných nehod se již léta neustále snižuje," zdůrazňuje generální ředitel 

Martin Kröger.  

 

Internetový prodejce Amazon uvedl do provozu nové logistické centrum v Hofu v Horních 

Frankách. Již v prvním roce zde má vzniknout 1 000 pracovních míst, v budoucnu až 1 800, 

oznámila společnost v pondělí. Amazon investoval do nového centra třícifernou milionovou částku. 

Hof-Gattendorf je 18. hlavní logistické centrum Amazonu v Německu. 

Podle odhadů DVZ by společnost měla brzy provozovat kolem 90 logistických míst v Německu, 

tj. především velkých logistických center, třídících a balíkových distribučních center. Jen v první 

polovině roku 2022 má být otevřeno osm nových závodů. Do konce roku bude Amazon provozovat 

20 velkých logistických center po celé zemi. Skupina zaměstnává v Německu přibližně 30 000 lidí, 

z nichž 20 000 jsou stálí zaměstnanci v logistice. Amazon zažil v posledních dvou letech 

dechberoucí tempo expanze. To se odrazilo nejen v prodeji, ale především v logistice, která byla 

vždy klíčovou kompetencí amerického online giganta. Jen v prvním roce covidu = 2020 skupina 

podle vlastních informací zvýšila plochu své skladové infrastruktury o 50 procent. Během 24 

měsíců se velikost distribuční sítě, která byla vytvořena před 25 lety, konečně zdvojnásobila, řekl 

generální ředitel Amazonu Andy Jassy nedávno u příležitosti prezentace čtvrtletních údajů. Tato 

masivní a rychlá expanze byla nezbytná vzhledem k silnému růstu spotřebitelského podnikání o 23 

procent ročně a mimořádnému nárůstu o 39 procent v roce 2020. 

 

Silné lobbování ze strany rejdařských zájmů způsobilo, že se Evropská unie stáhla od některých 

svých navrhovaných sankcí vůči Rusku, zatímco Japonsko, další klíčový dovozce komodit z 

největší země světa, má podrobné plány na snížení své ruské energetické závislosti. Evropská unie 

upouští od navrhovaného zákazu provozu plavidel vlastněných v zemích EU, která přepravují 

ruskou ropu do třetích zemí, a zároveň zachovává důležitý zákaz krytí P&I pro ruská plavidla. 

Středomořská námořní centra Řecko, Kypr a Malta stály v čele tohoto odporu proti plánovanému 

zákazu. 

EU se také snaží přesvědčit všech 27 členských států, aby prosadili zákaz nákupu ruské ropy, což 

je něco, co čelí výrazné opozici ze strany Maďarska, ale výhrady má i Slovensko a Česko, které 

jsou z velké části závislé na ruské ropě. „Ruské embargo na ropu, nad nímž EU v současnosti dumá, 

by zpřísnilo globální surové trhy a bezprecedentně posunulo obchodní toky,“ naznačila zpráva, 

kterou tento týden zveřejnili analytici společnosti Rystad Energy. 



Embargo EU na těžbu ropy vyvolává seizmický posun na evropských a světových trzích se 

surovinou, u něhož by podle očekávání společnosti Rystad Energy mohly být do prosince 2022 

sníženy dovozy surové ropy z EU z Ruska až o 3 miliony barelů denně v rámci plnohodnotného 

provádění této politiky. Snížení poptávky po ruských barelech z EU nebudou ale plně 

kompenzovány alternativními trhy, jako jsou Čína a Indie, naznačil Rystad. Rusko se bude snažit 

přesměrovat co největší objem ze Západu na Východ, ale toto úsilí bude omezeno infrastrukturními 

omezeními. 

Skupina bohatých států G7 se v neděli dohodla na podobném útlumu ruské ropy. „Zavazujeme se 

k postupnému odstranění naší závislosti na ruské energii, mimo jiné tím, že postupně zrušíme nebo 

zakážeme dovoz ruské ropy. Zajistíme, abychom tak učinili včas a spořádaně a způsoby, které světu 

poskytnou čas na zajištění alternativních dodávek,“ uvádí se ve společném prohlášení G7. Japonsko, 

které je členem skupiny G7 a velkým odběratelem ruské ropy, prohlásilo, že „v zásadě“ zakáže tento dovoz, prohlásil 

včera jeho premiér Fumio Kišida. Rusko loni zásobovalo 4 % celkového japonského dovozu surové ropy, přičemž 92 

% pocházelo z Blízkého východu. Kišida však včera prohlásil, že Japonsko je nadále odhodláno udržet zájmy země v 

obřích projektech LNG Sachalin 1 a 2 na ruském Dálném východě. Poslední krok Tokia přichází měsíc poté, co vláda 

oznámila postupný zákaz dovozu ruského uhlí, rovněž v souladu se závazky G7.  
V souvisejících zprávách, kdy se válka mezi Ruskem a Ukrajinou blíží ke 12. týdnu, ukrajinský 

prezident Volodymyr Zelenskij v pondělí prohlásil, že obchod v přístavech země je na mrtvém 

bodě, a vyzval mezinárodní společenství, aby přijalo okamžitá opatření k ukončení ruské blokády, 

která by umožnila obnovit dodávky pšenice a zabránila globální potravinové krizi. Předseda 

Evropské rady Charles Michel, který byl včera na návštěvě v Oděse, na Twitteru napsal, že v Oděse 

viděl sila plná obilí, pšenice a kukuřice, která byla připravena k vývozu, ale je zablokovaná. „Toto 

zoufale potřebné jídlo uvízlo kvůli ruské válce a blokádě černomořských přístavů. Způsobuje to 

dramatické důsledky pro zranitelné země. Potřebujeme globální reakci,“ napsal. Ukrajinský 

premiér Denys Šmyhal včera prohlásil, že jeho země přichází o 170 milionů dolarů každý den, kdy 

je odříznuta od přístupu k moři. „90 milionů tun zemědělské produkce, kterou Ukrajina plánovala 

vyvézt do zemí Asie, Afriky a Evropy, bylo zablokováno,“ řekl Šmyhal. 
 

Brexit vykuchá britské malé a střední podniky (MSP), tvrdí, protože jejich klíčové evropské trhy 

zmizely přes noc, a navíc se potýkají se zvýšenou byrokracií a náklady na obchodování. A mezitím 

vývozci z EU těží z nedostatku kontrol ve Velké Británii. Přibližně 6,5 % britských podniků 

skončilo s podnikáním v letech 2020 až 2021, což je teprve druhý pokles za posledních 20 let a 

podstatně vyšší než 0,5% pokles v letech 2017/18, a přestože pandemie měla svůj vlastní dopad, 

mnoho malých a středních podniků viní vládní činitele z toho, jak nezvládly odchod z EU. 

Skladování v EU je v tuto chvíli jediný způsob, jak obejít náklady a byrokracii - to také znamená, 

že pracovní místa a peníze jdou do zahraničí - ale pokud je firma malá, není to životaschopné. 

Celní makléři uvádějí, že pro ty, kteří objednávají nákladní automobily se zbožím, dodatečné 

náklady na "pár dalších prohlášení vás pravděpodobně nezabijí". Vysvětlují rozdělení taki, že 

předpokládají, že náklady na vývoz do Německa byly 25 liber, plus 35 liber za dovozní prohlášení 

a 70 liber za tranzit, ale pokud by byl náklad oceněn na 25 000 liber, náklady na dopravu ve výši 

130 liber činily pouze 0,52% hodnoty nákladu "takže by vám to bylo jedno". Když si však vezmete 

pro srovnání někoho, kdo chce několikrát měsíčně poslat paletu v hodnotě 1 000 liber do Německa, 

stále bude platit 130 liber za celní papírování, ale to je nyní 13% hodnoty zboží. Potenciálně by se 

malý operátor mohl poohlédnout po přepravě méně často, s většími objemy, ale to není vždy 

možné. A tak je jejich potenciální zisk pryč. Dodatečné náklady spojené s brexitem vyplývají nejen 

z potřeby celních prohlášení a tranzitní dokumentace, ale také ze správy akreditačních procesů a 

požadavků EU. Speditéři potvrzují, že existuje "celá řada" dodatečných nákladů spojených s 

certifikací u některého zboží, stejně jako účtování za bezpečnost, celní kontroly a vymáhání, které 

"prostě nebyly" po celou generaci. Koncoví uživatelé proto mají možnost buď zaplatit náklady, 

které jsou na ně přenášeny - ať už od provozovatele trajektu, přepravní společnosti, celního 



zprostředkování nebo celních orgánů - nebo přestat nakupovat nebo dodávat organizacím nebo 

jednotlivcům z EU podle modelů B2B nebo B2C. 

Z pohledu vlády zůstává linie, že "je stále obtížné vyvodit nějaké pevné závěry" o dlouhodobém 

dopadu Brexitu, s odkazem na pandemii a další obchodní omezení. Mluvčí vlády odkryl The 

Loadstar únorové údaje z Úřadu pro národní statistiku, které ukázaly, že měsíční vývoz do EU byl 

o 3,1% nad průměrem před Covidem a obchod s EU rostl po celý rok 2021. Makléři se však snaží 

zpochybnit tato tvrzení o úspěchu, což naznačuje, že britské podniky trpí, zatímco konkurenti EU 

mají otevřený přístup k britskému obchodu. Importní zásilky nepotřebují tranzit, což znamená 

okamžitou úsporu. Neexistují žádné skutečné požadavky na zdravotní osvědčení a zkoušky při 

vstupu do Spojeného království z EU, což znamená, že odesílatel z EU má výhodu. Je také známo, 

že mnoho dovozních prohlášení není provedeno a zrušení požadavků na fytosanitární kontroly, 

které mají být prováděny až od červenci, znamená snadné obcházení dovozních omezení. Ministr 

pro brexit a efektivitu vlády Jacob Rees-Mogg v dubnu oznámil, že fytosanitární dovozní kontroly 

nebudou zavedeny, s odvoláním na rostoucí náklady pro britské spotřebitele, které připisuje ruské 

válce s Ukrajinou. To podle makléře znamená, že celý brexitový systém pocházející z Whitehallu 

byl "namířen proti britskému vývozci a ne proti dovozci". 

Mluvčí vlády nicméně prohlásil: "[Brexit] je největší dohoda o volném obchodu s nulovými cly a 

nulovými kvótami na světě. Umožňuje podnikům v Británii volně obchodovat s Evropou a zároveň 

se chopit nových příležitostí se zeměmi po celém světě. Prostřednictvím naší služby podpory 

exportu, rozšířených exportních akademií a přelomové exportní strategie zajišťujeme, aby podniky 

všech velikostí měly podporu pro efektivní obchod s EU." V přímé reakci na vládní komentáře jistý 

majitel obchodu s nahrávkami poukázal na "mnoho do očí bijících chyb s tímto hloupým 

prohlášením pro většinu malých a středních podniků", v neposlední řadě tvrzení, že dohoda o 

Brexitu by usnadnila šanci "chopit se příležitostí po celém světě". "Zvýšené náklady na dopravu 

znamenají, že pro náš produkt se náklady zvýšily třikrát až čtyřikrát," uved. "Pak jsou tu kulturní 

rozdíly; jednoduše nebudeme prodávat mnoho jazzových desek v Indonésii nebo Thajsku a musíte 

vzít v úvahu propast chudoby s těmito novými globálními trhy - Evropa je bohatá, zatímco Asie, 

Afrika, Jižní Amerika jsou chudé. Malé a střední podniky nemohou čekat 30 let na vágní slib 

"vyrovnání". To je v pořádku pro společnosti jako Shell, ICI, Unilever, GM, ale ne pro nás." 

Obchodník odsoudil rozhodnutí vlády neuvalit na zboží z EU úplné dovozní kontroly a uvedl, že 

spíše než "ohlášené opatření k usnadnění obchodu" ponechal Whitehall obchod bez jakýchkoli 

prostředků "tlaku na EU", aby zajistil nejlepší dohodu pro britské společnosti na trzích EU. "Z toho 

vyplývá, že slabost britské vlády slouží pouze k usnadnění obchodu EU," dodal makléř. "Tolik k 

tomu, že Británie jakkoliv po brexitu získala zpět své hranice, EU spíše získala jednoduchý a 

účinný způsob, jak omezit vývoz Spojeného království bez stejného dominového efektu pro 

vývozce z EU." 

"Brexit je v podstatě jako sovětský komunismus: zní to jako skvělý nápad, má opravdové věřící, 

ale doufejme, že to nebude trvat 70 let, než si konečně uvědomíme, jak škodlivé a hloupě 

zbytečné to všechno bylo." 

 

Ve Švédsku by mělo být brzy možné řídit delší kamiony, než bylo dříve povoleno. Dnes činí místní 

maximum 25,25 metru, ale vláda usiluje o zvýšení limitu na 34,5 metru. Odpovídající oznámení 

bylo zasláno minulý čtvrtek Evropské komisi, jejíž stanovisko je vyžadováno pro rozhodnutí 

švédské vlády. „Možnost řídit delší nákladní vozidla je průmyslem vyžadována a umožňuje 

efektivnější využití stávající infrastruktury,“ říká ministr dopravy Tomáš Eneroth. Před pár lety se 

vláda rozhodla povolit na silnice těžší vozidla a nyní nabírá na rychlosti i délka kamionů. „Jde o 



opatření, která posilují konkurenceschopnost průmyslu a snižují klimatický dopad dopravy,“ uvedl 

ministr. Podle vládního návrhu budou na některých komunikacích povoleny kamiony do délky 34,5 

metru, současná maximální délka je 25,25 metru. Na komunikacích označených dodatkovou 

tabulkou je maximální rychlost omezena na 80 kilometrů v hodině. Podle výpočtů dopravního 

úřadu Trafikverket by se emise CO₂ těžkých vozidel mohly povolením delších nákladních vozidel snížit o 

4 až 6 procent. 

Také Dánsko plánuje změny ve vnitrostátní silniční dopravě. Tady jde o přibírání na váze. V 

budoucnu bude možné v Dánsku cestovat s ještě větším nákladem – alespoň na úseku Aarhus-Høje 

Taastrup. Většina v parlamentu v Kodani se vyslovila pro zkušební provoz s takzvanými dvojitými 

přívěsy. V tomto případě může být nákladní automobil a přívěs dlouhý 34 m a vážit až 78 tun. Přibližně 

290kilometrová trasa z Jutska na Zéland byla vybrána proto, že výpočty dopravních úřadů ukázaly, že toto řešení nejen 

ušetří 22 000 tun CO₂ po dobu 15 let, ale také vytváří vysoký ekonomický přínos ve výši 300 milionů dánských korun 

(40 milionů eur). Podle dánského ministerstva dopravy jsou pro uspořádání testu nutné pouze drobné změny na 

vybraných bodech na trase. Aarhus je důležitý přístav a Høje Taastrup poblíž Kodaně je logistickým centrem. První 

vozidla v novém složení by mohla vyjet na silnice začátkem roku 2023. 

 

V Evropském parlamentu se názory na to, zda by spalovací motor v osobních automobilech a 

lehkých užitkových vozidlech měl mít budoucnost i po roce 2035, nadále značně liší. V neobvykle 

těsném hlasování v hlavním výboru pro životní prostředí o plánovaných nových limitech CO₂ se 

nenašla většina pro návrhy na zpřísnění návrhu Evropské komise ani pro jeho oslabení. Text, který 

byl nakonec přijat poměrem 46 hlasů proti 40 a dva se zdrželi hlasování, uvádí, že dodávky a osobní 

automobily musí do roku 2035 dosáhnout 100procentního snížení emisí CO₂, což fakticky vylučuje 

provoz spalovacích motorů. Postoj Evropského parlamentu má být určen na plenárním zasedání 6. 

až 9. června. Poté se parlament musí dohodnout na společném právním textu se státy EU. Ani tyto 

však ještě neurčili svou pozici. Nizozemský zpravodaj EP pro zákon Jan Huitema (liberálové) chtěl 

zvýšit prozatímní cíle pro snížení CO₂ navržené Komisí pro rok 2030 z 55 procent (auta) a 50 

procent (dodávky) na 70 a 65 procent, v uvedeném pořadí. S hlasem 44 ku 44 tento návrh těsně 

nedosáhl většiny ve výboru pro životní prostředí. Huitemova žádost o další průběžné cíle pro rok 

2027 rovněž těsně neuspěla, a to 41 ku 45 hlasům. 

Křesťanskodemokratická většinová skupina (EPP) a konzervativní EKR rovněž nedosáhly na svůj 

záměr snížit cíl snížení pro rok 2035 na 90 procent. Návrh, který našel většinu v poradních 

výborech pro dopravu a pro průmysl, neuspěl s poměrem 43 ku 45 hlasům. Stejně jako žádost, že 

do cíle snížení lze započítat použití syntetických paliv, která jsou vyráběna podle specifikací 

směrnice EU pro obnovitelné energie. I zde byl výsledek hlasování extrémně těsný se 42 hlasy proti 

44 a jeden se zdržel hlasování. 

EPP se chce při hlasování v plénu pokusit z právního textu odstranit faktický zákaz spalovacích 

motorů. Bude to „těsný závod,“ řekl stínový zpravodaj EPP Jens Gieseke (CDU), ale doufá, že do 

června přesvědčí poslance z jiných skupin argumentem „technologicky neutrální“ 

regulace. Podporu vidí u levice a také od některých liberálních poslanců. 

 

V Evropském parlamentu se rodí kompromis, pokud jde o revizi pravidel pro obchodování s 

emisemi. Při hlasování v hlavním výboru pro životní prostředí 17. května se očekává většina pro 

zavedení obchodování s emisemi v EU pro silniční dopravu a stavebnictví, řekl Peter Liese (CDU), 

zpravodaj EP odpovědný za navrhovanou legislativu. To má začít 1. ledna 2025, tedy o rok dříve, 

než navrhuje Evropská komise, ale pouze pro komerční odběratele pohonných hmot, jako jsou 

dopravní společnosti. Soukromé osoby mohou zůstat osvobozeny do roku 2029. Avšak země jako 



Německo, Švédsko, Finsko, Rakousko, Irsko a Dánsko, které již mají národní systém obchodování 

s emisemi paliv pro soukromé osoby v platnosti, si jej mohou ponechat, pokud si to přejí. 

Klimatický sociální fond EU by měl být funkční již v roce 2024, aby pomohl soukromým osobám 

a mikropodnikům vyrovnat se s důsledky rostoucích cen paliva. Pokud ceny stoupnou nad rekordní 

maxima z března 2022, maloobchodní obchodní systém bude údajně znovu přenastaven, dokud 

ceny neklesnou pod prahovou hodnotu. Kromě toho bude výbor EP pro životní prostředí 

pravděpodobně hlasovat pro cenový strop 50 eur za tunu CO₂ a pro systém, který výrobcům paliv 

zakáže přenášet veškeré dodatečné náklady na konečné spotřebitele. Dohodě mezi skupinami EP 

předcházela dlouhá kompromisní jednání. "Pacient přežil," řekl Liese. Poradní výbor EP pro 

dopravu již dříve hlasoval proti obchodování s emisemi na silnicích. Komise EU však nakonec 

přesvědčila svým argumentem, že bez takového systému nelze cílů ochrany klimatu dosáhnout. 

Jak by se mělo rozlišovat, zda naftu tankuje dopravní podnik nebo soukromý zákazník, se musí 

ještě vyjednat, uvedl Liese (na dotaz DVZ). Poměrně jednoduchou možností by bylo zpočátku 

omezit obchodování s emisemi na pohonné hmoty v pumpách, které mohou používat pouze 

nákladní automobily. Pokud mají být zahrnuta i menší vozidla, jako jsou dodávky, lze se jich u 

pokladny zeptat, zda byla nádrž plněna komerčně nebo soukromě. Podobné dotazy se objevují z 

daňových důvodů, například při rezervaci hotelových pokojů nebo nákupu jídla s 

sebou. "Samozřejmě pak dojde k podvodu" a systém je komplikovaný, řekl Liese. Ale pokud by 

alternativou bylo selhání obchodování s emisemi v silniční dopravě, bude pro. 

V případě námořní dopravy bude výbor EP pro životní prostředí pravděpodobně hlasovat pro 

zahájení obchodování s emisemi až v roce 2024 namísto roku 2023. Pak by ale měly být zahrnuty 

všechny emise lodí přímo, a ne postupně do roku 2026, jak navrhuje Evropská komise. Výjimky 

by měly být možné pro provoz v odlehlých oblastech a pro lodě ledové třídy. Obchodování s 

emisemi má začít systémem navrženým Komisí, který by zohlednil všechny plavby mezi přístavy 

EU a polovinu cesty mezi přístavem EU a nejbližším přístavem třetí země. Poslanci ale prosazují 

uzavření dohod se třetími zeměmi, aby provozovatelé lodí platili za emise skleníkových plynů i na 

zbývajících trasách. Pokud se to nepodaří, měla by EU od roku 2027 plně podřídit obchodování s 

emisemi EU i mimoevropské trasy. Od roku 2027 má být prahová hodnota pro zahrnutí lodí snížena 

z 5 000 BRT na 400. 75 procent poplatků za obchodování s emisemi, které platí majitelé lodí, má 

plynout do „oceánského fondu“ na financování modernizace flotily. Zbytek je k zamyšlení. 

Poslanci zároveň chtějí zabránit majitelům lodí v obcházení pravidel zastavováním v přístavech v 

sousedství EU. Pokud například 90 procent zboží na kontejnerové lodi připlouvající z Číny směřuje 

do EU, měla by se nová pravidla vztahovat na celou její trasu, i když se zboží překládá například v 

Turecku nebo Maroku, řekl Liese. Vidí méně problémů s britskými přístavy, protože Britové chtějí 

regulovat emise z lodní dopravy prostřednictvím národního klimatického zákona podobného EU. 

Očekávají se však obtížná jednání se zeměmi EU = hlasování v plénu EP o pravidlech obchodování 

s emisemi je naplánováno na týden od 6. do 9. června. Ministři životního prostředí EU by mohli 

hlasovat na svém zasedání Rady 28. června. Poté se obě instituce musí ještě dohodnout na 

společném právním textu. Mnoho členských států je mimo jiné proti oddělení soukromé a komerční 

spotřeby při obchodování s emisemi v silniční dopravě, protože to považují za obtížně proveditelné. 

 

Nákladní letecká společnost Cargologic Germany (CLG) je v platební neschopnosti. Okresní soud 

v Lipsku jmenoval prozatímním insolvenčním správcem právníka Lucase F. Flöthera. Insolvence 

letecké společnosti, která zahájila provoz na podzim 2019, vyplývá z blokace ze strany Federálního 

úřadu pro letectví (LBA), která trvá od 11. března. Dopravce od té doby nesmí v Evropě startovat 

ani přistávat. Čtyři nákladní stroje B737 společnosti už nějakou dobu uvízly na různých letištích. 



CLG byla stažena z trhu nadřízeným federálním úřadem v rámci sankcí vůči ruským aerolinkám, 

ačkoli dopravce sídlící na letišti Lipsko/Halle je německá společnost s osvědčením leteckého 

provozovatele (AOC) vydaným LBA. Dopravce se pokusil rozhodnutí LBA zvrátit. CLG 

zdůraznilo, že nemá žádné spojení s ruskou skupinou Volha-Dnepr. Přepravcem je německá 

společnost, která v této zemi platí daně a zaměstnává své zaměstnance v souladu s ustanoveními 

německého pracovního práva. Vedení se navíc skládá z německých občanů a provádí veškeré 

obchodní činnosti v rámci německého práva, norem a dalších provozních požadavků. 

Z čistě korporátního hlediska není CLG přímo napojena na skupinu Volga-Dnepr, která stojí v 

pozadí. Společnost je německou dceřinou společností britského Cargologic Holding. Akcionářem 

této společnosti je zase spoluzakladatel Volga-Dnepr Alexej Isaikin. Má kyperskou národnost. 

Do zahájení insolvenčního řízení je ustaven tzv. věřitelský výbor. Soudy to nařizují pouze ve 

významných případech. Ve věřitelských výborech jsou obvykle věřitelé z bank, poskytovatelů 

finančních služeb a odborů. Orgán má za úkol formulovat zájmy věřitelů a mimo jiné doprovázet 

insolvenční řízení. 

 

Rotterdamský přístav nedávno obnovil smlouvu o spolupráci s Duisportem poté, co byla teprve na 

konci března prodloužena spolupráce se švýcarskými přístavy na Rýnu. Zajímavé na obou projektech je zaměření na 

budoucí oblasti výměny dat a rozvoj vodíkové ekonomiky. 

Jak s Duisburgem, tak se švýcarskými partnery se pracuje na propojení systémů správy přístavů, 

což položí základ pro velmi rozsáhlou digitalizaci procesů ve vnitrozemí. A vodík je o vytvoření 

systému hubů. 

Bohužel, ostatní německé přístavní uzly se nemohou tak systematicky soustředit na tyto důležité 

budoucí cíle. Protože tam je mnoho zdrojů vázáno na projekty, které jsou nutné k udržení status 

quo vůbec. To zahrnuje jak hektické budování dovozních terminálů LNG pro zabezpečení dodávek 

energie, tak snahy čelit dalším ztrátám podílu na trhu v segmentu kontejnerů. Navíc existují různé 

individuální zájmy, které je třeba sladit. To vše je jako běhání na křeččím kole. Budoucnost se na 

druhou stranu tvoří na Západě. 

 
 


