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Poplatky za mýtné pro kamiony v Německu se mají na začátku roku 2023 zvýšit. Vyplývá to z 

návrhu federálního ministerstva dopravy na změnu federálního zákona o mýtném 

(který obdržel DVZ). Základem pro výpočet nových sazeb mýtného je nový výkaz silničních 

nákladů za období 2023 až 2027.Nárůst mýtného nezpůsobují ani tak náklady na 

infrastrukturu, ale především nové dílčí sazby mýtného za způsobené znečištění ovzduší a 

náklady na hluk. V zásadě lze konstatovat: čím horší emisní třída, tím vyšší navýšení. 

Ministerstvo dopravy chce přitom využít možnosti novelizované směrnice o silničních 

nákladech 1999/62/ES: Ta již neuvádí maximální hodnoty, ale pouze referenční hodnoty pro 

účtování externích nákladů za znečištění ovzduší a hluk. Tyto mohou být překročeny, pokud 

jsou externí náklady v příslušném členském státě skutečně vyšší. „Současnou novelou zákona 

se tento prostor využívá k tomu, aby byly uživatelům zpoplatněných tras účtovány skutečné 

externí náklady,“ uvádí předloha. 

Zatímco zvýšení sazeb mýtného pro nákladní vozidla s emisní třídou Euro VI je 1,1 až 

maximálně 1,9 centu na kilometr, mýtné pro nákladní vozidla Euro II se zvýší až o 10,4 

centu. Nicméně: Většinu ujetých kilometrů podléhajících mýtnému v Německu, nyní téměř 90 

procent, připadají na nákladní vozidla v nízkoemisní třídě Euro VI. Vozidla ve třídách Euro 0 a 

I se na zpoplatněných silnicích již téměř nepoužívají. U 40tunového nákladního vozu s 

minimálně čtyřmi nápravami ve třídě Euro VI, která je běžná v dálkové dopravě, se sazba 

mýtného zvyšuje o 1,1 centu na kilometr, tedy zhruba o 6 procent. Při ročním mýtném 100 

000 kilometrů to znamená další roční poplatek 1 100 eur. 

 

Provozovatel vnitrozemských námořních přístavů Metrans vybavuje své terminály třemi 

novými portálovými jeřáby. Jako první tak učinila slovenská lokalita v Dunajské Stredě, kde 

byl 21. dubna uveden do provozu čtvrtý jeřáb. V průběhu roku se očekává, že nové zařízení 

posílí také závody v Budapešti a České Třebové. 

Jeřáby pocházejí od výrobce Künz. Dokážou zvednout až 37 tun a nabízejí rychlost zdvihu 18 

metrů/minutu při plném zatížení. Samotný jeřáb dosahuje rychlosti 45 až 120 metrů za 

minutu, otočný krab zvládne 60 až 100 metrů. 

Touto investicí se Metrans připravuje na další růst železniční dopravy, říká generální ředitel 

Peter Kiss – „zejména pro trh v Maďarsku, České republice a Rakousku“. Z nových jeřábů 

těžily nejen zmíněné lokality: „Bude posílena celá naše intermodální síť s celkem 19 terminály.“ 

 

Hlavní vlastníci Hapag-Lloyd = CSAV, Kühne Maritime a HGV Hamburger Gesellschaft für 

Vermögens- und Beteiligungsmanagement (město Hamburk) - souhlasili s prodloužením své 

aliance do konce roku 2026. Původní smlouva měla vypršet na konci roku 2024. Aliance 

stanoví, že tři partneři, kteří vlastní 73,6 procenta akcií hamburské lodní společnosti, budou 

na valné hromadě akcionářů mluvit jedním hlasem. 

Dohoda rovněž stanoví, že společnost Kuehne Maritime jmenuje dalšího člena dozorčí 

rady. Prostřednictvím dceřiné společnosti drží Kühne Holding AG více než 30 procent akcií 

Hapag-Lloyd. To znamená, že Kühne Maritime a chilská lodní společnost CSAV mají nyní dva 

členy v představenstvu, město Hamburk má jednoho člena a je zde i vzájemně jmenovaný 



člen, který bude působit jako šéf dozorčí rady. Orgán je doplněn o jednoho člena z Katarského 

investičního úřadu a z Veřejného investičního fondu Království Saúdské Arábie. 

 

Německá i česká vláda obdržely od Evropské komise varovný dopis, protože včas 

neimplementovala směrnici o vysílání řidičů kamionů (EU/2020/1057) do vnitrostátního 

práva. To se mělo stát do 2. února 2022. Podobné dopisy, jimiž Evropská komise zahajuje 

řízení pro porušení práva, putovaly do dalších 22 hlavních měst. Pouze proti Francii, 

Slovensku, Rumunsku a Dánsku nebylo zahájeno žádné řízení. Směrnice o vysílání pracovníků 

– součást tzv. balíčku mobility EU pro silniční nákladní dopravu – mimo jiné stanoví, že při 

kabotážních cestách je třeba dodržovat předpisy o minimální mzdě hostitelské země. Pokud 

státy EU směrnici neprovedou do vnitrostátního práva, nebude existovat právní základ pro 

prosazování nových pravidel. 

Vnitrostátní předpisy jsou také důležité, aby bylo jasné, na jaké výhody mají řidiči nákladních 

vozidel nárok, když se na jízdu do zahraničí vztahuje právo vyslání. Oborové sdružení 

International Road Transport Union (IRU) zdůrazňuje, že jinak by dopravní společnosti 

nevěděly, jakou odměnu musí řidiči vyplatit, když cestuje do zahraničí. Obává se také, že 

některé ze zemí, které již dříve měly vnitrostátní pravidla pro vysílání řidičů, je budou v praxi 

nadále uplatňovat, dokud nebude zavedena směrnice EU. Ve skutečnosti jsou od 2. února 

povolena pouze prohlášení o odeslání prostřednictvím portálu vnitřního trhu EU IMI. IRU se 

obává, že koexistence národních a unijních pravidel by mohla způsobit velký zmatek. 

Evropská komise obvykle dává členským státům dva měsíce na to, aby reagovaly na jejich 

kritiku. Pokud i přesto zjistí nedostatky, může zahájit druhou fázi řízení o nesplnění 

povinnosti. Pokud by Komise stále nebyla spokojena s reakcí členských států, přicházejí v 

úvahu žaloby u Evropského soudního dvora. Jsou zdlouhavé, ale mohou vést k vysokým 

pokutám, které jsou splatné za každý den porušení pravidla. 

 

Obchod v objemu 5,7 miliardy eur, který minulý měsíc podepsala společnost MSC s cílem 

získat společnost Bolloré Africa Logistics, pomohl ženevskému kolosu zajistit „růstově 

orientovanou“ oporu pro manipulaci s kontejnery na východním pobřeží Indie.  Bolloré totiž 

vlastní 49% podíl v terminálu Dakshin Bharat Gateway (DBGT) ve VO Chidambaranar Port 

(VOC), známém spíše jako Tuticorin, nedaleko Chennai.  DBGT, který byl otevřen v roce 2014, 

s kapacitou 600 000 teu ročně, nyní ovládá zhruba 75% kontejnerových objemů pohybujících 

se přes VOC.   

MSC je již partnerem joint-venture v Adani International Container Terminal (AICTPL), 

nejvytíženějším ve vlajkové lodi Adani Group Mundra Port na západním pobřeží Indie, a závod 

o rozšíření své přítomnosti v indickém přístavním prostředí tím pravděpodobně neskončí, 

protože Bolloré je většinovým partnerem konsorcia, které se ucházelo o nový projekt 

partnerství veřejného a soukromého sektoru VOC na přeměnu velkokapacitního terminálu na 

kontejnerový terminál.  Očekává se, že vítězný uchazeč bude v brzké době oznámen. Zajímavé 

je, že MSC posiluje v indickém koridoru na východním pobřeží právě ve chvíli, kdy se vedoucí 

představitelé přístavů snaží nalákat zpět do Colomba služby hlavní linky, které využívají krize 

sužující Srí Lanku; přepracování tarifního algoritmu VOC je tento měsíc důkazem této aspirační 

strategie. 

S výhradou určitých minimálních kritérií pokrytí provozem a obchodem nabízí VOC slevy až 85 

% ze svého běžného rozsahu poplatků souvisejících s plavidly na kontejnerových linkách na 

trasách do USA a Evropy. Podobné koncese, byť na nižší úrovni, jsou na stole u hlavních linek 

obsluhujících trasy do jihovýchodní Asie a na Blízký východ.  „Pro finanční rok 2022-23 hodlá 

VOC dosáhnout milníkového cíle 900 000 teu,“ uvedl přístavní úřad, když zveřejnil jednoletý 

pobídkový balíček. Spojení MSC – zejména pro náklady spojené s překládkou – přispívají 

podstatnou částí objemů, s nimiž DBGT nakládá. Podle přístavních údajů DBGT ve fiskálním 

roce 2021-22 odbavilo 598 279 teu, což je nárůst oproti 548 942 teu o rok dříve, což zdaleka 



předčilo jeho protějšek PSA Sical, který zaznamenal pokles objemů 2021-22 na 183 179 teu 

z 213 337 teu.    

Manipulace s překládkami v Mundře se pro MSC stala velkou hrou, protože zde buduje 

základnu pro svůj indický obchod s kontejnery. A odvětvoví pozorovatelé se domnívají, že 

předvídatelná konkurenční výhoda na VOC z nákupu Bolloré poslouží největšímu 

kontejnerovému dopravci na světě jako „předmostí“, které bude tuto hru replikovat na 

východním pobřeží. 

„Akvizice společnosti Bolloré Africa Logistics znovu potvrzuje dlouholetý závazek skupiny MSC 

investovat v Africe a posilovat dodavatelské řetězce napříč kontinentem, jakož i napojovat ji 

na zbytek světa,“ uvedla MSC Group. 

 

Ruská útočná válka proti Ukrajině, odpovídající sankce uvalené Západem a zejména 

projednávaný zákaz dovozu ruského plynu drží lodní průmysl a s ním i logistický sektor v 

nejistotě. Pokud by došlo k rozsáhlému embargu proti ruským energetickým zdrojům, 

znamenalo by to masivní zatížení ekonomiky. Během čtvrteční online diskuse mezi DVZ a 

Německým svazem logistiky (BVL) to řekl Ralf Stoffels, viceprezident Asociace německých 

průmyslových a obchodních komor (DIHK). Jednalo se o první část společné ukrajinské krizové 

konference, která bude pokračovat 28. dubna od 11 do 12 hodin. Poté je pozornost zaměřena 

na operační dopady války v sektoru logistiky. 

"Pokud se zavře plynový kohout, dodavatelské řetězce se přetrhají", obává se 

Stoffels. Ostatně byly pod masivním tlakem ještě před invazí ruských jednotek do sousední 

země. Jeho společnost BIW Isolierstoffe GmbH z Ennepetalu u Wuppertalu například loni v létě 

těžce utrpěla z důvodu záplav v západním Německu a také uzavření dálnice A45. Pokud pak 

firmy selžou, protože už neunesou již tak výrazně zvýšené náklady na energie a další suroviny 

nebo jim už není zásobován plyn pro výrobu, ekonomika se na mnoha místech 

zastaví. Koneckonců, neexistují téměř žádné alternativy, protože mnoho dodavatelských 

řetězců je silně závislé na individuálních, vysoce specializovaných dodavatelích. Řada 

společností se proto v současné době velmi podrobně zabývá havarijními plány pro dodávky 

plynu poté, co spolkový ministr hospodářství Robert Habeck koncem března vyhlásil stupeň 

včasného varování havarijního plánu pro plyn a výzvu v politice po komplexní Energetické 

embargo vůči Rusku bylo stále hlasitější. „Ústřední otázkou jako podnikatele je, zda je vaše 

vlastní společnost systémově důležitá, či nikoli a zda by byla ovlivněna kvótou na plyn,“ 

vysvětlil Stoffels. Která odvětví mohou nebo nemusí být zahrnuta? Byl by například 

automobilový průmysl systémově důležitý? A co když jsou ovlivněny pouze části vašeho 

vlastního podnikání? To vše jsou aspekty, které je nyní třeba objasnit. 

Podle Lothara Haringsa je v ekonomice stále velká nejistota, pokud jde o řešení sankcí 

uvalených na Rusko. Odborník na sankce a partner obchodně právní kanceláře GvW Graf von 

Westphalen to zdůvodnil především postupným nastolováním současného sankčního 

režimu. Harings: „Neexistovalo jen jedno nařízení, na které byste se mohli připravit. Postupně 

se to přizpůsobovalo a znovu a znovu utahovalo". Aby bylo možné posoudit, jak moc se jich 

to týká, doporučuje právník specialista firmám, aby se nejprve seznámily s konkrétními 

sankčními ustanoveními a zároveň si udělaly přehled o společnostech, se kterými 

obchodují. Vždy dochází k nepříjemným překvapením, protože pod sankční režim mohou 

spadat i místní dceřiné společnosti ruských společností. Embargo tedy neovlivňuje pouze 

přímý obchod s Ruskem. Stoffels ani Harings však nevěří, že se situace v mezinárodních 

dodavatelských řetězcích brzy znatelně uklidní. Bohužel podle Stoffelse nelze předpokládat, že 

válka rychle skončí. Ceny komodit a energií tedy pravděpodobně neklesnou tak 

rychle. Zároveň je obtížné vyvinout alternativy při zadávání veřejných zakázek. Na jedné 

straně kvůli nedostatečné dostupnosti, na druhé straně kvůli politickým úvahám a již 

existujícím velkým závislostem. Varuje před ještě silnějším zaměřením například na Čínu, 

zatímco Harings nechce vyloučit další spirálu sankcí proti Rusku, protože finanční transakce 

nebo všeobecná doprava například do Ruska zatím nebyly sankcionovány. 



Očekává se, že přerušení dodávek a klesající poptávka po průmyslovém zboží způsobí v 

Německu v dubnu pokles výroby. Alespoň to naznačují průzkumy pro Index nákupních 

manažerů (PMI). Důležitým předstihovým ukazatelem je vážený součet naměřených hodnot 

pro nové zakázky, výrobu, zaměstnanost, dodací lhůty a sklad surovin. Konečné údaje budou 

zveřejněny až 2. května; podle předběžného odhadu založeného na zhruba 85 procentech 

měsíčních odpovědí z průzkumu však index průmyslové produkce poprvé od června 2020 klesl 

pod 50bodovou hranici na 47,4 bodu, a tedy do pásma poklesu. Podle dotázaných za to může 

klesající poptávka a nedostatek materiálu, jak uvádí S&P Global. Podle průzkumů budou 

příchozí objednávky poprvé po téměř dvou letech pravděpodobně opět záporné. Podle 

účastníků průzkumu to bylo způsobeno především rostoucí nejistotou mezi zákazníky, 

ekonomickými sankcemi a přetrvávajícími úzkými místy v zásobování. Dlouhodobý pokles 

průmyslu by se měl projevit i v odvětví logistiky. 

Jak dále uvádí S&P Global, dodací lhůty byly opět delší než průměr. Mnoho účastníků 

průzkumu uvedlo, že se úzká hrdla dodávek a dopravy v důsledku války na Ukrajině a 

koronavirových blokád v Číně dále zhoršila. "Snaha některých firem vyzbrojit se delšími 

dodacími lhůtami i odstávkami výroby vedla k větší výstavbě předvýrobních skladů než v 

předchozích dvou měsících," pokračují předběžné výsledky. Nákupní ceny mezitím opět prudce 

vzrostly. Prodejní ceny průmyslového zboží také rostly novým rekordním tempem. je to dáno 

především tím, že se firmy stále více snaží kompenzovat rostoucí náklady na energie, materiál 

a práci. 

Očekává se, že EMI, kterou S&P Global vypočítává ve spolupráci s nákupním sdružením BME, 

v dubnu klesne ještě výrazněji než v předchozím měsíci. Nyní je pravděpodobně na 54,1 bodu 

po 56,9 v březnu (únor: 58,4). To je 20měsíční minimum. Hodnota byla naposledy nižší v 

srpnu 2020. V dubnu, na vrcholu pandemie koronaviru, klesla na 11leté minimum (34,5). Více 

než 50 bodů signalizuje růst ve srovnání s předchozím měsícem. Výrobci jsou proto podle 

průzkumů stále pesimističtější. Největší obavy vzbuzují především rostoucí ceny, problémy s 

nákupem a všeobecná nejistota kvůli válce na Ukrajině. 

P.S. A když si německý průmysl kýchne, Česko aby běželo do lékárny pro paralen 

 

Podle informací z DVZ mají účastníci trhu pochybnosti, zda je diskont Lidl dobře vybaven k 

zahájení provozu svého kontejnerového rejdařství, který začne v polovině roku. Obavy se 

týkají především přístavní manipulace a následné příchozí logistiky na pobočky. Již dnes jsou 

kontejnery pro maloobchodní skupinu skladovány v námořních terminálech po dobu několika 

týdnů, než jsou vyzvednuty. Důvodem je to, že vlastní distribuční sklady Lidlu jsou podle 

logistiků, kteří pracují pro dodavatele skupiny a také pro její konkurenty, přetížené. 

Úzká místa vyvrcholila poté, co diskont vzal distribuci dováženého zboží z přístavů do obchodů 

do vlastních rukou. Tato konverze na vlastní distribuční logistiku v segmentu dováženého zboží 

je "šílenství", stěžuje si insider. Lidl mezitím částečně couvá a umožňuje jednotlivým 

dodavatelům, aby si distribuci opět sami prováděli. To je však také výzva, protože vhodný 

úložný prostor na trhu je nyní velmi vzácný. Průmysloví zasvěcenci se obávají, že úzká místa 

v dovozní logistice by se mohla zhoršit, jakmile skupina brzy obdrží své vlastní lodě z Dálného 

východu s ještě většími, exkluzivními nákladními místy v Rotterdamu nebo Hamburku. 

V polovině roku bude dceřinou společností Tailwind Shipping Lines provozovat samostatnou 

asijsko-evropskou linku s loděmi s kapacitou až přibližně 5 500 TEU. Společnost se tak 

rozhodla kvůli úzkým místům v dodávkách a přepravě propagačního zboží v posledních dvou 

letech. Odborníci předpokládají, že do přístavů v budoucnu dorazí ještě větší šarže nákladu 

pro Lidl. Skupina by například mohla být nucena více svázat své dovozní dodávky, aby zajistila 

využití lodí. Objem dovozu diskontu z Asie se odhaduje na 700 až 1 000 TEU týdně. K využití 

pronajatých nákladních lodí je zapotřebí přibližně čtyřikrát více naložených kontejnerů. Kromě 



toho vyvstává otázka, jak by měla být služba Tailwind Shipping Lines dlouhodobě provozována 

konkurenceschopně. První čtyři lodě byly údajně převzaty za velmi vysoké charterové ceny. 

Za 17letou loď "Talassa" s kapacitou 5 500 TEU údajně Lidl zaplatil nejvyšší cenu 109 milionů 

amerických dolarů, uvádí londýnský lodní makléř. I když to odpovídá stávající úrovni trhu, je 

vyšší než kdykoli předtím. Velké liniové přepravní společnosti na druhé straně používají 

převážně nákladní lodě zakoupené za mnohem nižší cenu, které jsou také mnohem větší a 

mají nižší jednotkové náklady na dopravu. Mezitím se objevily první osobní údaje v souvislosti 

s Tailwind Shipping Lines. Například Nadace Lidl najala brémského makléře s lodní dopravou 

Petera Grönwoldta jako vedoucího mezinárodní logistiky se sídlem v Hamburku, který tak 

zřejmě řídí nově založenou přepravní společnost skupiny. Grönwoldt, který byl dříve mnoho 

let členem představenstva brémské přepravní společnosti Harren & Partner, oznámil již svou 

změnu také na sociálních sítích. 

 

Narušení globálních dodavatelských řetězců vede k problémům v přístavech - to jasně pociťuje 

i Hamburk. V důsledku velkých zpoždění lodí jsou kontejnery na terminálech zpožděné, což 

vede k přetížení stocku, jak řekl Hans-Jörg Heims, mluvčí hamburské přístavní logistické 

společnosti HHLA. Celá řada lodí proto musí v současné době čekat u Helgolandu, dokud 

nebude k dispozici místo v jejich cílovém přístavu. Podle Hemese existuje deset nákladních 

lodí, které v současné době chtějí jet do Hamburku. "To může trvat od několika dnů do několika 

týdnů." Navzdory veškerému úsilí a rozsáhlému nasazení personálu a technologií dochází ke 

zpožděním při manipulaci. 

Jak k těmto problémům došlo? "Problémy vyvolanými pandemií koronaviru došlo k narušení 

dodavatelských řetězců po celém světě na dobu dvou let," řekl Heims. "V důsledku omezení 

volného pohybu osob ve velkých čínských městech byl provoz v tamních přístavech opakovaně 

přerušován. A pak se tam hromadí lodě. Pokud se dopravní zácpa rozpustí, vlna dorazí do 

Evropy o několik týdnů později." Po dobu dvou let však HHLA opakovaně zvládala takové 

situace dobře. Jízdní řády lodí se však vymkly kontrole kvůli jiným událostem, jako byly 

celotýdenní blokáda Suezského průplavu velkou kontejnerovou lodí "Ever Given" v březnu 

2021, špatné počasí a naposledy kvůli ruské agresivní válce proti Ukrajině. HHLA již sice 

obsadila vyprázdněný prostor dalšími kontejnery, ale "dosahujeme svých limitů, čím déle 

zůstává situace v dodavatelských řetězcích tak napjatá," uvedl Heims. Čím více kontejnerů je 

na břehu, tím větší je manipulační úsilí a tím déle trvá manipulace. V minulosti trvalo 500 

metrů, než se kontejner dostal z pozice na loď. Dnes je to někdy 1,5 kilometru - v závislosti 

na tom, kde se kontejner nachází. Situaci v terminálu v přístavu Hamburk také komplikují 

stavební práce na instalaci zařízení zásobování pobřežní energií. V důsledku toho nemohla být 

někdy použit překládková poloha vůbec..  

 

Po šesti týdnech odstávky výrobce nákladních vozidel MAN od pondělí obnovuje výrobu. 

Dodávka kabelových svazků se zlepšila a malá část pracovní síly se nyní může postupně vrátit 

z kurzarbeitu, řekl generální ředitel společnosti MAN Alexander Vlaskamp v Mnichově. Ale 

neočekává plný nárůst výroby až do příštích několika měsíců. "Podle dnešních odhadů bychom 

mohli přijít o více než 20 procent naší roční produkce. Nevyřízené položky lze jen stěží dohnat," 

řekl Vlaskamp. MAN v průměru vyrobí 80 000 až 85 000 nákladních vozidel ročně. 

Vzhledem k tomu, že výrobci kabelových svazků na Ukrajině mohou dodávat jen málo, MAN 

poslal od poloviny března jen v Německu přibližně 11 000 zaměstnanců na zkrácenou pracovní 

dobu. V továrnách na nákladní automobily v Mnichově a Krakově byly pásy zcela zastaveny, 

v Norimberku, Salzgitteru a Wittlichu existovala omezení. Mezitím MAN také získává kabelové 

svazky z Polska, Turecka a Brazílie, řekl Vlaskamp německé tiskové agentuře. Ve druhém 

čtvrtletí však bude muset většina pracovní síly stále zůstat na zkráceném úvazku. Teprve ve 

druhé polovině roku by mohlo být selhání dodavatelů z Ukrajiny téměř úplně kompenzováno. 



Nabídka zůstává prozatím omezená. Výroba nákladních vozidel nyní začíná u návěsů a 

standardních vozidel. Objednávky na speciální vozidla, například pro staveniště nebo hasičské 

sbory, musely být odloženy. Kniha objednávek je však celkově velmi stabilní, řekl šéf MAN: 

Nedostatek pracovní síly kvůli covidu a polovodičů zpomalil dodávky od roku 2020, potřeba 

výměny ve vozových parcích v Evropě je velká a zásoby ojetých vozidel jsou menší než kdy 

jindy. 

Výrobce užitkových vozidel, který patří do koncernu VW, je od roku 2020 v červených číslech 

a v současné době se od roku 2024 chystá na přechod na výrobu elektrických nákladních 

vozidel. V Německu již byly uzavřeny společensky přijatelné dohody o snížení 2 400 z 

plánovaných 3 500 pracovních míst, řekl Vlaskamp. 

 

Sdružení hamburských speditérů (VHSp) obviňuje společnosti kontejnerové lodní dopravy z 

nedostatku ochoty zapojit se do dialogu. "Navzdory napjatým vztahům jsme stále připraveni 

kdykoli mluvit," řekl Willem van der Schalk, místopředseda zájmové skupiny; nevidí však tuto 

ochotu mezi lodními společnostmi. "Nechtějí s námi dialog," říká van der Schalk. Diví se, proč 

"lodní společnosti vedou tuto válku proti nám speditérům". Stejně jako ostatní národní a 

mezinárodní spediční asociace se VHSp již nějakou dobu potýká s dominantním 

postavením rejdařů na trhu kontejnerových přeprav, což podle van der Schalka vede k 

oligopolním strukturám a tržnímu podílu více než 80 procent devíti globálně působících 

společností. Nejen, že organizace nevidí, že by s nimi lodní společnosti adekvátně zacházely; 

existují také velké schodky na straně Evropské komise. Van der Schalk uvedl, že doufá, že 

obavy speditérů budou v budoucnu Evropskou komisí vyslyšeny více než v minulosti. 

Prodloužení platnosti nařízení o blokových výjimkách, o němž má být rozhodnuto v roce 2024, 

je v současné době jednou z ústředních otázek politické práce VHSp. 

Mezi členskými společnostmi VHSp však existuje pozitivní ekonomické očekávání. Vyplývá to 

z průzkumu, který asociace provedla mezi svými 320 členskými společnostmi, z nichž se 

zúčastnilo 27 procent. Například dvě třetiny společností očekávají stabilní nebo rostoucí zisky, 

zatímco pouze 1 procento očekává ztráty. Ve srovnání s předchozím rokem se však nálada 

zhoršila. V roce 2021 81 procent stále očekávalo stabilní nebo rostoucí zisky a 19 procent jen 

asi polovina společností očekávala pokles zisků jako v letošním roce. Oproti současnému 

celosvětovému trendu v kontejnerové přepravě zaznamenalo  

 

FrankfurtSké nákladní letiště sklouzává v manipulaci s nákladem zpět pod úroveň před 

koronou. V prvním čtvrtletí běžného roku zaznamenal hub objem přepravy 520 736 tun; ve 

srovnání s odpovídajícím čtvrtletím roku 2019 je to mínus 1,2 procenta. V prvním čtvrtletí 

loňského roku hub výrazně překročil objem přepravy odpovídajícího roku před koronou v 

důsledku prudkého nárůstu poptávky. Za celý rok nákladní letiště dokonce zlepšilo svou 

rekordní propustnost z roku 2010 a dosáhlo objemu nákladu více než 2,2 milionu tun. Vývoj 

objemu tonáže tonáže největšího evropského nákladního letiště se z velké části odehrává na 

pozadí oživení koronavirové pandemie v Číně a v menší míře negativních dopadů sankcí 

uvalených Evropskou unií v průběhu války na Ukrajině a protisankcí Ruské federace. 

Pro nákladní letecké společnosti jsou lety směrované přes letiště ve Frankfurtu do Číny, 

Japonska a Jižní Koreje, které patří mezi nejdůležitější spojení na světě, spojeny s nevýhodami 

způsobenými uzavřeným vzdušným prostorem nad Ruskem. V důsledku toho jsou dopravci 

nuceni podniknout odklon přes Blízký východ. Doba letu se prodlužuje až o dvě hodiny. Kvůli 

delší trase musí nákladní letadla spotřebovat více petroleje, což zvyšuje hmotnost na úkor 

tonáže. Generální ředitelka Lufthansa Cargo Dorothea von Boxberg odhadla ztrátu kapacity 

dopravce v důsledku uzavřeného vzdušného prostoru na 10 procent. 

Ztráty kapacity na trase na Dálný východ a do Číny, která je obsluhována z Frankfurtu nad 

Mohanem, se nyní jasně odrážejí v úrovni spotových sazeb, které poprvé dosahují maxim od 



doby první koronavirové vlny v prvním čtvrtletí roku 2020. Podle indexu TAC je spotová sazba 

na trasách směřujících na východ 3,28 USD/kilogram. To je přesně stejná částka, která musela 

být zaplacena v březnu 2020. Sazby mezi Frankfurtem nad Mohanem a Čínou v posledních 

měsících drasticky vzrostly. Ve srovnání s předchozím rokem zaznamenaly sazby nárůst o 134 

procent. 

 

Zhoršení vyhlídek na růst, stejně jako pokles objemu nákladu na Dálném východě v důsledku 

pokračujícího lockdownu v Šanghaji, stále více způsobují nejistotu v odvětví námořní nákladní 

dopravy. Výzkumné oddělení londýnského lodního makléře Clarksons Platou nyní předpokládá, 

že poptávka po kontejnerové dopravě již nebude v letošním roce držet krok s růstem kapacity 

flotily. Poté, co Mezinárodní měnový fond (MMF) a Světová obchodní organizace již revidovaly 

své ekonomické prognózy, odborníci snížili odhad růstu globální kontejnerové dopravy o 0,9 

procentního bodu na 3 procenta. Vzhledem k velkým nejistotám je tato prognóza také plná 

vysokých rizik, píše Clarkson's Platou. 

Naproti tomu se očekává, že celosvětová dostupná kapacita v kontejnerové přepravě se letos 

zvýší o 3,5 procenta díky dodávkám nově postavených plavidel. Původně se očekávalo, že 

rozšíření lodního parku nepřekročí růst nákladní dopravy až do roku 2023. Pokud by se úzká 

místa v přístavech postupně zmírnila a nové lodě vstupující na trh by byly schopny plně využít 

své produktivity, lze očekávat, že tlak na sazby za přepravu se ještě zvýší. 

Kromě sezónních trendů způsobují vývozní ztráty v Šanghaji v současné době další pokles 

spotových sazeb za přepravu. Šanghajský index v pátek opět mírně klesl na 4 196 amerických 

dolarů/TEU. Zejména v dopravě směřující z Dálného východu na západ a tedy do severní 

Evropy a Středomoří se tržní úroveň rozpadá. Benchmarková platforma Xeneta dokonce 

zaznamenala oslabení o 3,9 procenta na 10 859 dolarů/FEU v krátkodobých sazbách s platností 

až 31 dní na trase z Číny do severní Evropy. 

Na druhé straně se očekává, že smluvní sazby budou zatím poměrně stabilní, protože je toho 

hodně, co naznačuje, že nadcházející týdny budou turbulentní a že sazby opět vzrostou, 

alespoň v krátkodobém horizontu. Jakmile bude lockdown v Šanghaji zrušen a čínská exportní 

aktivita se vrátí k normálu, západní průmyslové a obchodní společnosti pravděpodobně 

energicky nakoupí zboží, aby doplnily své zásoby. Objem nevyřízených nákladů by mohl opět 

zahltit kapacity lodí 



.  

 

Americký Úřad pro suchozemskou dopravu (STB) začíná být netrpělivý s velkými železničními 

dopravci; vydal „oznámení o navrhovaném vytváření pravidel“ ve snaze urychlit řešení 

zpožďování služeb. Podle agentury má část návrhu jasně stanovit, že STB má pravomoc řídit 

nouzovou železniční dopravu a zavést rychlejší postup pro řešení akutních mimořádných 

událostí v oblasti dopravy. „Stávající nouzová pravidla jsou příliš těžkopádná na to, aby byla 

užitečná pro přepravce, kteří potřebují okamžitou úlevu,“ uvedl předseda STB Martin 

Oberman.  



Tento krok je bezprostřední reakcí na nedávné zhoršení služeb. Provozovatelé terminálů v 

přístavním komplexu Los Angeles a Long Beach si stěžují na prodloužení doby přebývání 

kontejnerů v docích kvůli nedostatku železničních vagónů, lokomotiv a železničního personálu. 

„V posledních týdnech začala být železniční doprava nespolehlivější a většina zúčastněných 

stran se soustředila na nedostatek posádek a neschopnost přesunout vlaky,“ poznamenala 

STB a dodala, že to vedlo k opakovaným stížnostem ze strany zasílatelů. 

Pan Oberman ale železniční dopravce za úroveň jejich služeb kritizuje delší dobu. Říká, že 

výzvy železniční dopravy, se kterými se zasilatelé potýkají, jsou umocněny určitými 

nedávnými podmínkami, ale nejsou nové. Klesá i rychlost vlaků. Podle Asociace amerických 

železnic se intermodální vlaky UP pohybovaly o 2,1 % pomaleji než loni, zatímco intermodální 

vlaky CSX ztrácely tempo o 6,9 %. 

STB si na slyšení tento týden předvolala šéfy z UP, BNSF, CSX, Norfolk Southern, Kansas City 

Southern a dvou kanadských dopravců I. třídy, aby prodiskutovali problémy se službami. 

Vrcholové vedení UP minulý čtvrtek po předložení rekordních výsledků za první čtvrtletí 

přiznalo zhoršení služeb ve výsledkové výzvě. „Z provozního hlediska jsme nesplnili očekávání, 

což má dopad na naše zákazníky,“ přiznal generální ředitel UP Lance Fritz. „Uvědomujeme si, 

že má-li být růst udržitelný, potřebujeme spolehlivý a konzistentní produkt služeb, na který 

se naši zákazníci mohou spolehnout.“ Vinu za problémy přičítá nedostatečnému počtu 

zaměstnanců vlaků, strojů a dep, kteří by uspokojili poptávku. Společnost neměla v únoru 

dostatek prostředků, aby se vyrovnala s nepříznivými zimními podmínkami, což vedlo k 

nahromadění zásob.  

Ve výsledkové zprávě společnosti CSX z minulé středy generální ředitel Jim Foote také přímo 

svalil vinu na nedostatek zaměstnanců a uvedl: „Potřebujeme víc lidí v řadách strojvůdců a 

průvodčích.“ 

Pan Oberman se ztotožňuje s problémem nedostatku pracovních sil, ale viní jej – alespoň 

zčásti – z úsilí železničních dopravců o levnou železnici (PSR) v posledních letech. Tato snaha 

snížit náklady zefektivněním výměny železničních vozů vedla k menšímu počtu železničních 

nádraží, zařízení a pracovníků a současně zvýšila ziskovou marži. Pan Obermann obvinil 

železniční dopravce, že pracují s pracovními silami „na dřeň“ poté, co se během šesti let zbavili 

45 000 zaměstnanců. 

 

Situace mnoha řidičů z Běloruska a Ukrajiny je bídná. Většinou tráví dvanáct týdnů nebo i více 

nepřetržitě na cestách v západoevropských zemích a sociální zabezpečení často chybí. Vyplývá 

to ze studie Vídeňské vysoké školy ekonomické a obchodní pro sdružení Camion Pro. Wolfram 

Groschopf, výzkumný pracovník Institutu řízení dopravy a logistiky, provedl v období od 

května do července 2021 online průzkum mezi 1 027 východoevropskými řidiči. V důsledku 

toho téměř 50 procent uvedlo, že nemají žádné pracovní smlouvy, téměř tolik z nich nedostalo 

žádnou oficiální výplatu. Čtvrtina řidičů odpověděla, že nepobírají pevný plat. Další čtvrtina 

uvedla, že vydělala 400 eur nebo méně. Podle přibližně dvou třetin dotázaných řidičů však 

náklady činí 800 eur. Polovina účastníků studie je nespokojena se svými pracovními 

podmínkami. 

Z více než 1000 respondentů bylo 500 řidičů z Běloruska, 442 z Ukrajiny a 85 z jiných zemí, 

včetně Ruska. Dvě třetiny zaměstnavatelů sídlí v Litvě, dobrá čtvrtina v Polsku. Téměř všichni 

řidiči uvedli, že jsou zaměstnáni. Podle studie 63 procent dotázaných řidičů kamionů nemá 

pojištění v nezaměstnanosti, pouze 7,6 procenta platí do penzijního fondu. 

"Problémy se v posledních letech zintenzivnily," řekl Stefan Thyroke, vedoucí spedice, 

logistiky, kurýrních, expresních a balíkových služeb ve společnosti Verdi Germany, během 

konference na téma "Moderní otroctví v evropském dopravním průmyslu". Je přesvědčen, že 

výjezdy do západní Evropy lze zúžit i do dvou týdnů. Zkušenosti však ukazují, že 

východoevropští řidiči často cestují s padělanými doklady a domů se vracejí pouze čtyřikrát 

ročně. 



P.S. Zdroj DVZ, jistou nesourodost čísel si přeberte sami 

 

Majoritní akcionář Kühne + Nagel Klaus-Michael Kühne předpokládá, že logistika čelí éře ve 

smyslu "přežití nejschopnějších". Přestože se rozmanitost poskytovatelů logistických služeb 

stále zvětšuje, povede to k výběrovému řízení, řekl podnikatel v úterý 26. dubna 2022 při 

zahájení letošního Logistického dne své nadace Kühne na Logistické univerzitě Kühne (KLU) v 

Hamburku. 

Aniž by je jmenoval, pan Kühne se zmínil o nedávných akvizicích společností Maersk a CMA 

CGM v logistice, stejně jako o pokroku Amazonu a Lidlu v námořní nákladní dopravě. Všichni 

tito noví účastníci trhu se nyní snaží odlišit a přebírají úkoly, které byly dříve vyhrazeny pro 

poskytovatele logistických služeb, řekl. 

Současná pandemická situace v Šanghaji ukazuje, jak křehké jsou mezinárodní dodavatelské 

řetězce, pokračoval Kühne. V důsledku toho mnoho společností uvažuje o přemístění výroby, 

aby se jejich dodavatelské řetězce staly robustnějšími. Některé věci se v důsledku toho změní, 

ale globalizace zůstane dominantním faktorem v ekonomice, zdůraznil Kühne. Ústřední 

otázkou pro budoucnost je, jak lze učinit světový obchod udržitelnějším. 

Kühne také komentoval ruskou agresivní válku proti Ukrajině. Pro Evropu je ostudné, že 

takový konflikt nelze vyřešit u jednacího stolu. Důsledky pro Ukrajinu, Evropu a celý svět 

nejsou zdaleka předvídatelné. 

 

Hamburská kontejnerová přepravní společnost Hapag-Lloyd byla odsouzena k pokutě ve výši 

přibližně 822 000 amerických dolarů (asi 772 000 eur) za 14 porušení amerického zákona o 

lodní dopravě, jak bylo ohlášeno americkým médiem "The Loadstar". Vyšetřování Federální 

námořní komise (FMC) se zaměřilo na případ kalifornského speditéra Golden State Logistics 

(GSL), který nevrátil přepravní společnosti včas jedenáct kontejnerů Hapag-Lloyd. 

Podle FMC nebyla společnost GSL schopna vrátit kontejnery včas kvůli přetížení v amerických 

přístavech. Ačkoli tato okolnost byla rejdaři známa, podle komentáře k rozhodnutí vědomě a 

úmyslně účtovala poplatky za D & D ve výši přibližně 10 000 USD. "Neexistují žádné důkazy 

o výjimečných okolnostech, které by ospravedlňovaly uložení těchto poplatků," uvádí se v 

zápisu FMC zveřejněném minulý týden. Kromě toho byla společnost Hapag-Lloyd informována 

o pravidlech pro zadržování a zdržování zveřejněných ve federálním rejstříku dne 18. května 

2020. 

Prohlášení Hapag-Lloyd nebylo v době, kdy byla tato zpráva zveřejněna, k dispozici. 

 

Investice ve výši přibližně 250 milionů dolarů do sledovací technologie pro svou flotilu suchých 

kontejnerů s 1,6 miliony TEU znamená, že Hapag-Lloyd nabízí prémiové služby a dostane se 

před své konkurenty. Německý dopravce včera uvedl, že plánuje instalovat trackery Nexxiot 

a Orbcomm na přibližně 95% svých suchých kontejnerů do konce příštího roku. Olaf Habert, 

ředitel elektronických aplikací ve společnosti Hapag-Lloyd, řekl The Loadstar: "Existují dvě 

hlavní skupiny [zákazníků], které se zajímají o tuto technologii; ti s nákladem s vysokou 

hodnotou, jako jsou počítačové čipy, které jsou citlivé na bezpečnost, a objemoví zákazníci, 

kteří již mají vysoce sofistikovaný dodavatelský řetězec, a nárůst dat jim umožní zefektivnit 

tyto operace." Třetí skupina by se však mohla objevit, až bude systém v provozu, dodal pan 

Habert – ti, kteří chtějí data o podmínkách uvnitř kontejneru, ale to by znamenalo další vývoj 

technologie po zavedení systémů. 

Zákazníci společnosti Hapag-Lloyd budou moci v reálném čase přijímat údaje o tom, kde se 

jejich náklad nachází, kdykoli a bez ohledu na způsob dopravy, kterou kontejner cestuje. 



Sledovací zařízení Nexxiot je přinýtováno ke dveřím, což je podle generálního ředitele Stefana 

Kalmunda instalační proces trvající přibližně jednu minutu. Trackery Nexxiot i Orbcomm jsou 

dostatečně malé, aby se "vešly do profilu kontejneru", což je nejvíce chráněná část bedny, 

řekl  viceprezident Orbcomm pro kontejnerová a přístavní řešení Al Tama. Pan Habert 

poukázal na to, že společnost Hapag-Lloyd testovala sledovací systémy na reefer kontejnerech 

po zavedení těchto systémů v roce 2019, takže dopravce je přesvědčen, že i když může dojít 

k určitým škodám a ztrátám sledovacích prvků, je pravděpodobné, že budou relativně 

omezené. 

Trackery Nexxiot a Orbcomm jsou napájeny bateriemi a využívají sluneční energii k dobíjení, 

jsou zabezpečené proti výbuch, přičemž pracují v extrémních teplotách déle než pět let, 

vysvětlil pan Kalmund. Ve skutečnosti Nexxiot věří, že pokud tracker zůstane připojen ke 

kontejneru, bude pokračovat v provozu po dobu nejméně osmi let. Trackery odesílají data 

prostřednictvím sítí mobilních telefonů, pokud jsou v dosahu, a mohou se připojit k jiným 

senzorovým zařízením přes Bluetooth a shromažďovat základní informace, jako je teplota a 

vlhkost, pokud to zákazník vyžaduje. "Zatímco je kontejner na moři, Hapag-Lloyd bude posílat 

data prostřednictvím vlastních systémů lodi, ačkoli tracker může ukládat data po celé měsíce," 

řekl pan Tama, a tato data mohou být stažena, když je k dispozici mobilní síť, takže zákazník 

může zjistit, zda na plavbě došlo k nějakým událostem. 

Pan Habert řekl, že Hapag-Lloyd začal testovat trackery na své flotile reefer před třemi lety v 

rámci přípravy na přechod na suché boxy. To znamená, že hapag-Lloyd je přesvědčen, že 

bude schopen dosáhnout návratnosti značné investice tím, že nabídne prémiové služby nad 

rámec sledování a dohledatelnosti. Jedním z příkladů je zlepšení účinnosti, které sníží náklady 

a čas, ale také, což je zásadní, emise uhlíku. Jednou ze služeb, která by mohla být vyvinuta, 

je to, kdy dovozce vyprázdní kontejner a poté jej předá přímo vývozci, místo aby ho vrátil na 

depo. "Bez dat je těžké dokázat, že tato technologie sníží emise a vytvoří udržitelnější 

dodavatelské řetězce, ale věříme, že tato větší viditelnost to umožní," řekl pan Habert. 

Společnost Hapag-Lloyd chce být navíc schopna sdílet nekomerčně citlivé údaje, které 

shromažďuje, s partnery, včetně dopravců, železnic, přístavů a terminálů a dalších dodavatelů. 

"Data budeme vlastnit, ale to neznamená, že je nemůžeme sdílet," řekl Habert. 

P.S. Jestli by nebylo lepší, kdyby lodě pluly na čas.  

 

Evropská komise chce společnostem usnadnit přilákání zaměstnanců ze třetích zemí do 

Evropy. Návrhy jsou součástí významného migračního a azylového balíčku, který Komise 

představila ve středu. Nábor dlouhodobě dostupných zdravotních sester ve třetích zemích je 

proto obzvláště naléhavý. Řidiči nákladních vozidel jsou však také zmiňováni jako jedna z 28 

profesních skupin, v nichž byl v EU v roce 2020 nedostatek pracovníků. "I když naše členské 

státy v současné době pracují na přijetí více než 5 milionů lidí z Ukrajiny, je i nadále nezbytné 

položit základy udržitelného a společného přístupu k pracovní migraci, aby byly v dlouhodobém 

horizontu uspokojeny potřeby EU v oblasti dovedností," uvedl místopředseda Evropské komise 

Margaritis Schinas. Komise mimo jiné navrhuje revidovat směrnice EU o povoleních k 

dlouhodobému pobytu a o kombinovaném pracovním povolení a povolení k pobytu s cílem 

zefektivnit postupy a usnadnit podávání žádostí. 

Od poloviny roku 2023 bude k dispozici fond talentů, internetová platforma, na níž se budou 

moci registrovat odborníci ze třetích zemí se specifickým kvalifikačním profilem, kteří hledají 

práci v EU. Již letos v létě má být odemčena pilotní verze tohoto portálu, která poskytne práci 

lidem prchajícím před ruským útokem na Ukrajinu. Na základě stávajících partnerství s 

některými třetími zeměmi má Evropská komise v úmyslu do konce roku vytvořit první 

partnerství pro talenty. V první řadě se zaměří na země v severní Africe. 

Pravidla EU pro legální přistěhovalectví je naléhavě třeba upravit, uvedla europoslankyně CDU 

Lena Düpontová. "Naše společnost rychle stárne a v mnoha oblastech roste nedostatek 



pracovníků. Na některých vnitrostátních trzích práce je nedostatek nejen lékařů a vývojářů it, 

ale také zdravotních sester, řidičů a řemeslníků, jejichž potřeby již nemohou být uspokojovány 

výhradně místními pracovníky v rámci EU." Nicméně, se všemi navrhovanými iniciativami, 

´ďábel je v detailech´," řekl Düpont. Například plánovaná partnerství pro talenty musí "rovněž 

obsahovat jasné požadavky na účinnou repatriaci a zpětné přebírání jejich vlastních státních 

příslušníků třetích zemí, kteří nemají nárok na pobyt". 

 

Silniční nákladní dopravní společnosti licencované v Irsku mohou požádat vládu v Dublinu o 

podporu likvidity. Evropská komise schválila odpovídající program pomoci v objemu 18 milionů 

eur. Dotace, které jsou vypláceny jako granty, mají společnostem pomoci vyrovnat se s 

prudkým nárůstem nákladů na pohonné hmoty způsobeným válkou na Ukrajině a sankcemi 

proti Rusku a odvrátit platební neschopnost. 

"Je to důležitý krok k omezení ekonomického dopadu Putinovy války proti Ukrajině," uvedla 

komisařka EU pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. Vzhledem k tomu, že v Irsku 

jsou dodržovány dočasně pozměněné pokyny EU pro státní podporu, hospodářská soutěž na 

vnitřním trhu v dopravě zůstává spravedlivá. Pokyny mimo jiné stanoví, že žádná společnost 

nesmí obdržet více než 400 000 EUR a že programy podpory skončí dne 31. prosince 2022. 

 

Vzhledem k masivnímu zadržení lodí u Šanghaje, které vyvolala čínská covidová politika, 

očekává Asociace soukromých provozovatelů přístavů FEPORT za osm až dvanáct týdnů velké 

problémy v evropských přístavech. Všechny strany zapojené do dodavatelských řetězců si 

musí společně sednout a vypracovat pohotovostní plány, požadovala generální tajemnice 

Lamia Kerdjoudj-Belkaidová. "Naléhavě potřebujeme předvídat důsledky a zorganizovat se. 

Zástupci lodních společností, provozovatelů přístavů, přístavních terminálů, zasílatelů, 

speditérů, pilotů, provozovatelů remorkérů, provozovatelů vnitrozemské dopravy, železničních 

a silničních nákladních dopravních společností by se měli velmi brzy sejít pod vedením 

Evropské komise a diskutovat o tom, jak může individuální a kolektivní příprava zabránit noční 

můře pro logistiku a dodavatelské řetězce v EU," uvedla Kerdjoudj-Belkaid. "V opačném 

případě budou za to spotřebitelé a podniky v EU penalizováni." 

Je poměrně jasné, že to bude mít "obrovský" dopad na přístavy a terminály EU, pokud se 

mnoho lodí, které v současné době uvízly u Šanghaje, náhle dostane do Evropy. Evropské 

námořní přístavy a jejich pracovníci nemohou "tlumit" výsledný dopravní tlak sami, řekal 

Kerdjoudj-Belkaid. Poukázala na těžkou zátěž, kterou již způsobila pandemie Covid, katastrofa 

"Ever Given", narušení dodavatelských řetězců v mnoha regionech světa, nízká spolehlivost 

lodních plánů a důsledky sankcí uvalených na Rusko. 

Stále napjatější situaci lze pocítit i v hamburském přístavu. Hamburská přístavní logistická 

společnost HHLA nedávno oznámila, že v současné době musí deset lodí čekat u Helgolandu, 

dokud nebude k dispozici místo v přístavu. To může trvat několik dní až několik týdnů. 

 

Dne 11. dubna Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) oznámila, že po 31. 

červenci 2022 již nebude povolovat přepravu nákladu v kabině pro cestující. Od roku 2020 

vydává EASA taková schválení a výjimky pro přepravu nákladu v kabinách pro cestující případ 

od případu, ale všechny byly časově omezeny do 31. července 2022. 

Agentura EASA přijala rozhodnutí na základě přezkumu situace v souvislosti s onemocněním 

COVID-19 a jejího provozního dopadu na letectví. Dospěla k závěru, že logistické výzvy, 

které vznikly v důsledku pandemie, již v původním rozsahu neexistují. V souladu s vydáním 

"6.0 Pokyny pro přepravu nákladu v prostorech pro cestující" proto agentura EASA rozhodla, 

že výjimky udělené v této souvislosti nebudou prodlouženy nad rámec stávající platnosti ke 

dni 31. července 2022. Totéž platí pro stávající schválení, která byla udělena na základě 



použití odchylky pro přepravu nákladu v prostorech pro cestující. Tuto odchylku nelze také 

použít na žádné certifikační projekty, pro které je schválení vydáno po tomto datu. 

 

Ve finančním a realizačním plánu Federal Autobahn GmbH jsou na roky 2021 až 2025 

plánovány investice ve výši 700 milionů eur (17,5 mld Kč) do odpočívadel na federálních 

dálnicích. Píše to spolková vláda ve své odpovědi na malý dotaz poslaneckého klubu 

CDU/CSU. Od roku 2008 bylo vytvořeno více než 17 000 nových veřejných parkovacích míst 

pro kamiony. Základem pro rozšíření a novou výstavbu odpočívadel je koncepce sítě 

Federálního ministerstva dopravy pro parkování kamionů. V roce 2018 zjišťoval Federal 

Highway Research Institute počet a využití parkovacích míst pro kamiony na odpočívadlech na 

dálnicích a zastávkách pro kamiony. Na tomto základě byla navržena koncepce sítě s cílovým 

horizontem 2030. Vláda také oznámila, že v současné době je plánováno více než 350 expanzí 

a nových stavebních projektů, které mají napravit nedostatek parkovacích míst pro 

kamiony. Tyto projekty jsou upřednostňovány tak, aby „opatření byla realizována co nejdříve, 

zejména na úsecích trasy s obzvláště vysokými nároky na parkovací místa,“ píše federální 

vláda.   

Na základě „Směrnice pro podporu soukromých investorů k vytvoření dalších parkovacích míst 

pro kamiony v blízkosti dálničních křižovatek“ zveřejněné Spolkovým ministerstvem dopravy 

(BMDV) v roce 2021 obdržel Spolkový úřad pro nákladní dopravu (BAG) do 31. března 2022 

celkem 38 žádostí. K dnešnímu dni bylo schváleno 13 žádostí o vytvoření dalších téměř 700 

parkovacích míst pro kamiony. Pro efektivnější využití stávajících parkovacích míst počítá 

BMDV také se stále větším využíváním tzv. „parkování v kolonách“ v parcích a 

odpočívadlech. Tento systém byl zatím odzkoušen na čtyřech odpočívadlech. 

P.S. To se jim to staví, když mají (kvalitní) dálniční síť... 

 

Odpočívadlo Truck Etape Beziers v jižní Francii získává titul „Evropské parkování nákladních 

vozidel roku“, který byl udělen poprvé. Oznámila to evropská organizace pro bezpečné 

parkování kamionů ESPORG. Zařízení na A9, 150 kilometrů od španělských hranic, přesvědčilo 

porotu svým širokým sortimentem a vysokou kvalitou v mnoha oblastech, včetně ochrany 

životního prostředí, lékařské péče, volnočasových aktivit a nízkých cen. Kristian Schmidt, 

ředitel pozemní dopravy v Evropské komisi, byl ohromen: „Tak dobře vybavená parkovací 

místa pro kamiony by se v Evropě měla stát normou a neměla by zůstat výjimkou.“ Úroveň 

zařízení jistě dělá profesi řidiče atraktivnější, zejména pro mladé lidi a ženy. "EU bude i nadále 

podporovat zřizování bezpečných parkovacích míst pro kamiony," řekl Schmidt. Nejsou 

důležité jen pro ochranu řidičů a nákladu před zločinci, ale také pro pohodu řidičů. 

Zařízení poblíž Beziers je certifikováno podle ESPORG Gold Standard a má více než 350 

parkovacích míst. Kromě sociálního zařízení a obchodu je zde 24hodinová restaurace, která 

nabízí i vegetariánská a halal jídla. Řidiči kamionů dostávají slevu 30 procent.  Ve společenské 

místnosti mimo jiné vysílá televize fotbalové zápasy. Mezi rekreační možnosti patří fotbal a 

petanque. Zdarma si lze zapůjčit 32 jízdních kol s košíky, přilbami a bezpečnostními 

vestami. Řidiči tak mohou jezdit na kole například do Beziers za nákupy nebo na 10 kilometrů 

vzdálenou pláž Středozemního moře. 

  

Personál zařízení hovoří několika jazyky a je proškolen v poskytování první pomoci. Parkovací 

místa pro kamiony jsou chráněna před sluncem a deštěm přístřešky, na kterých fotovoltaické 

systémy generují obnovitelnou elektřinu. Kromě nafty lze v blízkosti tankovat také LNG, vodík 

nebo elektřinu a zařízení má smlouvu s místním autoservisem, jehož mechanici v případě 



potřeby přijedou i na odpočívadlo. Truck Etape také inzeruje možnost rezervace pokojů v 

pětikilometrovém hotelu na pravidelný týdenní odpočinek a s kyvadlovou dopravou tam. 

P.S. Wow, marně přemýšlím, kde by v Česku mohlo být vybudováno podobné skvělé zařízení. 

Možná na D1 u Brna, s kyvadlem na Prýgl? Nebo u Břeclavi propojené s vinařskou turistikou? 

 

Spolková vláda může i nadále uvolňovat železniční společnosti od nákladů na příplatek za 

kogeneraci prostřednictvím grantů až do 21. srpna 2026. Rozhodla o tom Evropská 

komise. Příplatek k poplatkům za používání sítě se vybírá, aby bylo možné dotovat systémy 

kombinované výroby tepla a elektřiny (CHP). 

Program financování v celkovém objemu 150 milionů eur byl schválen Komisí v roce 2016 a 

jeho platnost vypršela 21. srpna 2021. Federální vláda požádala o prodloužení, ale neposkytla 

žádné navýšení rozpočtu. Komise neuvedla, kolik ze 150 milionů eur je ještě k 

dispozici. Všechny železniční společnosti, které spotřebují více než jednu gigawatthodinu 

(GWh) elektřiny ročně, mají nárok na financování. 

Evropská komise zdůvodňuje prodloužení programu financování tím, že je stále „nutné a 

vhodné“ poskytovat pobídku k využívání železnice. Železniční společnosti v Německu platí i 

další energetické daně, jako je daň z elektřiny, příplatek EEG, a podléhají systému EU pro 

obchodování s emisemi. 

 

Lodě, které kotvily v Rusku na cestě z nebo do EU, by již neměly mít povoleno vplouvat do 

přístavů EU. Vyzývá k tomu dopravní výbor Evropského parlamentu. V usnesení přijatém 

poměrem 43 hlasů k jednomu, přičemž pět se zdrželo hlasování, poslanci požadovali přísnější 

sankce. Lodě pod ruskou vlajkou mají v současné době zakázán vstup do přístavů EU. V 

nadcházejícím týdnu Evropská komise pravděpodobně představí návrhy nového balíčku 

sankcí. 

Europoslanci odsuzují skutečnost, že Rusko zapsalo do ruského leteckého rejstříku letadla 

pronajatá od zahraničních společností. "Taková krádež je nepřípustná," stojí v 

usnesení. Poslanci požadují okamžité navrácení letadel jejich právoplatným vlastníkům. 

Výbor pro dopravu navíc označuje za „chybu“, že byly v rozpočtu EU kráceny prostředky na 

vojenskou mobilitu. Poslanci vyzývají Evropskou komisi, aby našla řešení, jak by bylo možné 

uvolnit více peněz v rámci finančního nástroje Connecting Europe Facility. EU by měla svým 

členským státům pomoci s rozvojem dopravní infrastruktury vhodné pro civilní i vojenské 

použití v rámci Unie a také s vytvářením spojení se západním Balkánem, Gruzií, Moldavskem 

a Ukrajinou. Transevropská dopravní síť (TEN-T) by se podle usnesení, o kterém má plénum 

EP hlasovat příští týden, měla rozšířit i na poslední dva jmenované státy. 

P.S. Bude zajímavé pozorovat, co se stane s feederovými plavidly, která pendlovala ze 

severoněmeckých a holandských po Baltu až do Skt. Petěrsburgu... 

 

Další dvě námořní linky zahájí příští měsíc přímé spoje z Chittagongu do Evropy, což usnadní 

přístup na polovinu bangladéšských vývozních trhů. Britská liniová společnost Allseas Global 

Logistics spustí svou službu v polovině května a spojí přístavy Liverpoolu, Rotterdamu a 

Chittagongu se třemi loděmi. A švýcarský poskytovatel námořních logistických služeb 

Commodity Supplies spustí koncem května službu se třemi pronajatými plavidly spojujícími 

Rotterdam, Barcelonu a Chittagong. 

Lodě budou odplouvat z Chittagongu každých 10 až 15 dní a do Evropy dorazí za 22 až 24 dní. 

Přeprava kontejnerů z Chittagongu do Evropy přes překládkové přístavy trvá v současné době 

asi 40 dní, a to kvůli přetížení dopravy a zpoždění při kotvení. Vzhledem k neexistenci přímých 



spojů a hlubokého přístavu je bangladéšský náklad převážen do regionálních překládacích 

přístavů v Colombu, Singapuru a Port Klang a Tanjung Pelepas, odkud je mateřskými plavidly 

přepravován do Evropy, Ameriky a dalších destinací. 

Kapitán Sayed Sohel Hasnat, prezident Phoenix Shipping, místního agenta společnosti Allseas, 

uvedl, že spustí službu Allseas s plavidly m/v AMO, m/v BBC Finland a m/v San Alfonso s 

kapacitou mezi 1500 a 1800 teu. V plánu je později na tuto trasu na základě poptávky přidat 

další dvě plavidla. 

Mohammad Rashed, předseda představenstva Reliance Shipping, místního agenta Commodity 

Supplies, uvedl, že na linku Chittagong-Europe nasadí m/v Spica, m/vAndromeda J a m/v 

Music. 

„Bangladéšský oděvní průmysl bude těžit z těchto přímých služeb,“ řekl Syed Nazrul Islam, 

první viceprezident Bangladéšského sdružení výrobců oděvů a vývozců oděvů. Řekl, že k tomu, 

aby byl tento podnik úspěšný, ale bude muset každý týden vyplout z Chittagongu do Evropy 

značný počet plavidel. Ve fiskálním roce 2020-21 vyvezl Bangladéš do Evropy zboží v hodnotě 

17,46 miliardy dolarů, což je zhruba 45 % celkového objemu země. 

 

 


