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Čím dál tím více je zřejmé, že Evropská komise se chce v rámci své politiky ochrany klimatu 

zaměřit také na delší a těžší nákladní vozy. Ve veřejné konzultaci k revizi směrnice o hmotnostech 

a rozměrech pro těžká nákladní vozidla (96/53/ES) k ní nadále shromažďuje stanoviska, a to až do 

19. července. Daniel Mes, člen kabinetu eurokomisaře pro ochranu klimatu Franse Timmermanse, 

upozornil na akci Mezinárodní unie silniční dopravy, že toto téma je také součástí strategie 

„Repower EU“, pomocí které se chce EU stát méně závislou na dovozu fosilní energie. Komise 

znovu otevřela diskusi o delších nákladních vozidlech a výhodách aerodynamických vylepšení 

vozidel, řekl Mes. Ve své konzultaci by Komise například ráda věděla, zda a za jakých podmínek 

by evropské modulární systémy (EMS) s kombinacemi vozidel o délce 25,25 metru měly cestovat 

přes hranice, zda by to přesunulo více nákladní dopravy z lodí a železnic zpět na silnice a jaké 

otázky bezpečnosti je třeba zvážit. 

Jsou také pokládány otázky, zda by se hmotnosti a maximální rozměry měly zvýšit na hodnoty 

nejběžněji povolené v EU, zda jsou nutné pobídky nebo předpisy pro aerodynamické změny, nebo 

zda by délka, hmotnost, zatížení nápravy a nosnost měly být speciálně upraveny pro bezemisní 

kamiony. Dále je položena otázka, zda by normy měly být přizpůsobeny požadavkům intermodální 

dopravy. Komise též zvažuje, zda by bylo pobídkou pro intermodální přepravu, kdyby kamionům, 

které se tam používají, byla povolena větší kapacita nákladu. Komise má v úmyslu předložit návrh 

nové verze směrnice ve čtvrtém čtvrtletí. Europoslanec SPD Ismail Ertug se na akci nechtěl zavázat 

k postoji k většímu počtu dlouhých kamionů. Debata by podle něj neměla být „ideologická“. V 

každém případě jsou však nyní dříve vzbuzované obavy o bezpečnost dlouhých vozidel rozptýleny. 

Mes označil návrh Komise na nové limity CO₂ pro těžká užitková vozidla, který se očekává koncem 

roku, jako velmi důležitý pro ochranu klimatu v silniční nákladní dopravě. Tyto normy jsou nyní 

„důležitější než kdy jindy“, protože modely nákladních vozidel, které jezdí na alternativní paliva, 

jsou naléhavě potřeba. Limity by výrobce motivovaly k tomu, aby jich vyráběli více.  

 

Osm měsíců poté, co byly oznámeny záměry nákupu, se stala součástí skupiny Maersk hamburská 

spediční společnost Senator International. Převzetí je nyní dokončeno, oznámili Dánové ve čtvrtek 

2. června 2022. Dohoda za 644 milionů dolarů je klíčovým stavebním kamenem ambicí společnosti 

Maersk v oblasti leteckého nákladu. Vincent Clerc, generální ředitel divize Ocean & Logistics 

společnosti Maersk, uvedl, že Senator výrazně rozšíří kapacitu leteckého nákladu, síť a know-

how. Skupina podle vlastních vyjádření sleduje cíl přesunout do budoucna třetinu objemů letecké 

přepravy vlastními kapacitami. To zahrnuje jak vlastní, tak pronajatá letadla. Generální ředitel 

společnosti Senator Tim-Oliver Kirschbaum na oplátku zdůrazňuje, že dohoda by zákazníkům 

společnosti Senator měla umožnit přístup k výrazně širšímu portfoliu produktů prostřednictvím 

jedné kontaktní osoby. 

Začátkem dubna Maersk oznámil založení vlastní nákladní letecké společnosti Maersk Air Cargo 

se zahájením provozu v druhé polovině roku. Na celkové kapacitě se pak bude podílet i charterová 

síť SAB, kterou Senator provozuje od roku 2016. 



Maersk ve středu také oznámil plnou integraci B2C Europe , kterou Dánové koupili loni v srpnu. V 

budoucnu se bude plavit pod vlajkou Maersk a bude součástí produktové oblasti E-Delivery.  

 

První varovné stávky přístavních dělníků po desetiletích by mohly brzy zvýšit tlak na již tak napjaté 

dopravní řetězce. "Očekáváme, že varovná stávka začne v úterý odpoledne," řekl v pátek mluvčí 

hamburské přístavní logistické společnosti HHLA Hans-Jörg Heims. Odkázal přitom na 

odpovídající letáky, které ve firmě kolovaly. Vzhledem k rostoucím počtům kontejnerů uvízlých 

před a v přístavech v Severním moři se HHLA domnívá, že protestní akce přijde v nevhodnou 

dobu. HHLA provozuje tři kontejnerové terminály v největším německém námořním přístavu, což 

z něj dělá zdaleka nejdůležitější centrum pro import a export zboží do az Německa. Odborový svaz 

Verdi se dohaduje s ústředním sdružením německých přístavních společností o možném zvýšení 

mezd pro 12 000 zaměstnanců v přístavech Hamburk, Brémy a Dolní Sasko. Vzhledem k inflaci a 

přesčasům během pandemie není svaz spokojen s předchozími nabídkami. "Udělali jsme všechno 

možné, co bylo možné," řekl mluvčí Verdiho. Vyjednavačka za Verdi Maya Schwiegershausen-

Güthová řekla německé tiskové agentuře, že se nechce účastnit spekulací. Odkázala na středeční 

tiskovou konferenci, na které se chce vyjádřit k dalšímu postupu svazu. Další kolo jednání je 

naplánováno na příští pátek. Mírová povinnost vypršela 1. června. 

Kontejnerové lodě se v současnosti hromadí před všemi přístavy na pobřeží Severního moře a 

čekají na odbavení. "Není to jen problém Hamburku," řekl mluvčí HHLA. V celém dodavatelském 

řetězci jsou také dopravní zácpy. HHLA se například už měsíce potýká s tím, že kontejnery, které 

by se jinak přepravily tím či oním směrem během pár hodin, musí být dočasně 

uskladněny. Provozovatel tak musí neustále hledat nové skladovací plochy, kde by kontejnery 

mohly odstavit. Obecně lze říci, že globální dodavatelské řetězce jsou nyní zcela jinde než okolo 

začátku pandemie před více než dvěma lety. Z pohledu kielského ekonomického výzkumného 

institutu IfW je novinkou to, že zhruba 2 procenta celosvětového kontejnerového nákladu nyní 

uvíznou v přístavech na pobřeží Severního moře. Na začátku roku 2020 to bylo kolem 0,5 procenta; 

německé přístavy s Hamburkem na špici nejsou tak těžce postiženy – většina lodí je v rejdě před 

největším evropským námořním přístavem Rotterdamem a před Antverpami. To potvrzuje i pohled 

na službu sledování lodí Vesselfinder. Stamer připisuje problém v Evropě především tomu, že se nyní uvolnily 

obrovské dopravní zácpy před velkými americkými přístavy na západním pobřeží. Ještě před několika měsíci bylo v 

tamních rejdách někdy více než 100 lodí, protože přístavy a provoz ve vnitrozemí nestíhaly vykládání a další přepravu 

zboží. "Problémem je přesun z jednoho koutu světa do druhého," říká Stamer. Kvůli koronavirové výluce jsou také 

časté dopravní zácpy před čínskými přístavy. 

Vzhledem k napjatým dopravním řetězcům bude potenciál tlaku na odbory v konfliktu kolektivního 

vyjednávání pravděpodobně obzvláště velký. Pokud skutečně dojde ke stávkám, byly by první od 

konce 70. let. Kvůli inflaci téměř 8 procent Verdi požaduje blíže nespecifikovanou „skutečnou 

kompenzaci inflace“ a navýšení hodinové mzdy o 1,20 eura. Svaz navíc chce zvýšení takzvaného 

A paušálu pro zaměstnance v překladištních společnostech z 3338 eur ročně o 1200 eur. Svaz to 

zdůvodňuje enormní přesčasovou zátěží vzhledem k přetrvávajícím poruchám. Zaměstnavatel 

zatím nabídl letos a v příštím roce dvě navýšení o 3,2 a 2,8 procenta, jednorázové platby v celkové 

výši 600 eur a zvýšení příspěvku A o 200 eur. Hlavní vyjednavač Ulrike Riedel také argumentuje 

nabídkou, že federální vláda rozhodla o různých úlevách, aby ulevila pracovníkům s ohledem na 

explozivní náklady na energii. V kombinaci s tím zajišťuje nabídka zaměstnavatele zaměstnancům 

skutečnou mzdovou jistotu. 

 

Aby bylo možné uskutečnit více kamionových přeprav na Ukrajinu a zpět, chce Evropská komise 

prosadit lepší pojištění dopravních společností a jejich vozidel. "Jednáme s finančními institucemi 



o navýšení toho, co již sama Ukrajina nabízí," řekla eurokomisařka pro dopravu Adina Valeanová 

na dotaz DVZ po zasedání Rady EU pro dopravu. Tam byla tématem oběda podpora Ukrajiny a 

zřízení „koridorů solidarity“. Nyní, když Rada ministrů udělila Komisi EU mandát k vyjednávání 

dohod o silniční nákladní dopravě s Ukrajinou a Moldavskem, předpokládá, že je brzy uzavře, řekla 

Valeanová. Usnadní to dovoz a vývoz po silnici. Dalším opakovaně zmiňovaným problémem jsou 

administrativní překážky na hranicích. 

Minulý týden se uskutečnilo první setkání s více než 150 účastníky v rámci iniciativy Koridor 

solidarity. Všechny členské státy mají určené kontakty a hledají skladovací prostory pro obilí, 

dopravní prostředky a další materiál, který by bylo možné použít k odvozu zemědělského zboží, 

zejména 20 milionů tun obilí, z Ukrajiny. Komise v pátek spustí online platformu, která umožní 

kontakt mezi prodejci, kupujícími a logistickými společnostmi. 

"Samozřejmě nemůžeme plně kompenzovat kapacity zablokovaných černomořských přístavů," 

řekl Valean. Odtud bylo každý měsíc expedováno 5 milionů tun obilí. Ještě v dubnu byla Ukrajina 

schopna vyvézt 1,2 milionu tun. "Jakékoli zvýšení této částky by bylo úspěchem." Vyvézt 3 

miliony tun měsíčně je dobrý cíl, avšak navíc se musí najít mezisklad. 

 

Devastace v kontejnerovém skladu BM v Chittagongu, po požáru kontejneru, který stále hoří asi o 

46 hodinod zahoření, byla způsobena přítomností kontejnerů s chemikáliemi, které měly být brzy 

odeslány. 6. června některé kontejnery stále úporně hořely a vypouštěly kouř do atmosféry ve 

vnitrozemském zařízení Sitakunda v Chittagongu, 40 km severně od přístavu, kde v sobotu večer 

vypukl požár. Několik následných výbuchů údajně zabilo nejméně 49 lidí, z toho osm hasičů. 

Bangladéšská armáda, která pomáhá hasičům, v pondělí odpoledne uvedla, že identifikovala další 

čtyři chemikáliemi naložené bedny v blízkosti hořících kontejnerů a snaží se je odvézt na bezpečné 

místo, aby se zabránilo dalším výbuchům. Přítomnost peroxidu vodíku se stala hlavním problémem 

pro záchranné služby a Chittagong Port Authority (CPA) se nyní rozhodl zbavit se 609 sudů 

peroxidu vodíku prostřednictvím aukce v pondělí odpoledne z přístavní loděnice. Ty přivezl před 

čtyřmi lety textilní výrobce, který ale kontejnery nepřevzal. 

Vysoký představitel CPA uvedl, že odstraní co nejvíce kontejnerů naložených chemikáliemi z 

přístavních dvorů a celní orgán přijme nezbytná přípravná opatření. 

Bangladéš každoročně vyváží peroxid vodíku v hodnotě více než 20 milionů dolarů do zemí jako 

Indie, Pákistán a Vietnam. Rakibul Alam Chowdhury, viceprezident Bangladéšské asociace 

výrobců a vývozců oděvů, uvedl, že pracují na vhodném posouzení ztrát z požáru shromažďováním 

informací od členů. "Jsme v úzkém kontaktu s fórem kupujících a čas od času jim aktualizujeme 

informace, které dostáváme o vzniklých ztrátách," řekl The Loadstar. Dodal, že BM Container 

Depot, bangladéšsko-nizozemský společný podnik, utrpěl zničující ránu a požár stále není pod 

kontrolou. Pan Chowdhury uvedl, že švédský maloobchodník H&M již uvedl, že vývozcům zaplatí 

plnou platbu za své zboží, které shořelo v depu. H&M měla v depu asi 5 milionů kusů oděvního 

zboží. Provoz v přístavu Chittagong zůstal v pondělí normální. 

 

Lockdown v Šanghaji skončil. Speditéři však varují, že "business as usual" zůstává pro největší 

čínský kontejnerový přístavní uzel daleko, vzhledem k pokračujícím omezením a nevyhnutelné 

kocovině dodavatelského řetězce po dvou měsících tvrdého uzamčení. Obyvatelé se nyní mohou 

volně pohybovat po městě, ale musí mít negativní 72hodinový test Covid, aby měli přístup k 



kancelářím, veřejným místům a dopravě. A výrobci mohou nyní pracovat bez zvláštních povolení 

nebo být omezováni podmínkami uzavřené smyčky. 

Thomas Gronen, šéf oddělení pro velkou Čínu ve společnosti Fibs Logistics, však uvedl, že 

znovuotevření města nebude "stejné jako rozsvícení světel". Vysvětluje: "Bude trvat týdny, ne-li 

měsíce, než se vrátíme k něčemu, co je považováno za normální pro objemy průmyslové výroby a 

pak pro objemy přepravních kontejnerů." Norman Global Logistics uvedla, že Šanghaj zůstane 

"vysoce rizikovou oblastí s omezeními a kontrolami pro nákladní automobily, aby se dostaly do 

města a z města", čímž se udrží strop na dostupnou přepravní kapacitu, která byla největší 

logistickou výzvou během celé krize. Podle společnosti Crane Worldwide Logistics se plány 

námořních dopravců v červnu postupně vrátí k normálu a speditér dodává: "Očekáváme však, že 

se všemi továrnami, které budou znovu otevřeny, se objemy budou také postupně zvyšovat, 

zejména od poloviny června." Pokud jde o leteckou přepravu, Crane poznamenal: "Objem vývozu 

se bude velmi rychle zvyšovat a trh se v červnu stane velmi dynamickým." 

Vskutku, panuje všeobecný názor, že náhlý nadbytek nákladu by po lockdownu měl zaplavit trh, 

neboť továrny dohánějí produkci. Například Maximilian Butek, hlavní zástupce Zastoupení 

německého průmyslu a obchodu v Šanghaji, poznamenal na sociálních médiích: "Aby byly 

hodnotové řetězce plně obnoveny na úroveň před uzamčením, bude určitě trvat ještě několik týdnů. 

Můžeme také očekávat zvýšené přetížení přístavu, protože s nadcházejícími týdny chtějí všechny 

společnosti přepravovat své zboží a přijímat své zboží, a to vše ve stejnou dobu. Nejistota zůstává 

vysoká, protože nikdo neví, zda by se to mohlo kdykoli opakovat, jakmile nová vlna zasáhne Čínu." 

Nejnovější údaje o šanghajském přístavu od FourKites navíc ukazují, že takzvaný efekt bullwhip 

se teprve uskuteční. Uvedla, že propustnost se v uplynulém týdnu snížila, přičemž průměrný objem 

14denních námořních zásilek klesl o 17% ve srovnání s 12. březnem, kdy začal lockdown. Glenn 

Koepke, generální ředitel společnosti FourKites pro síťovou spolupráci, to vysvětluje takto: "Když 

se Šanghaj zavřela, ostatní čínské přístavy převzaly část tohoto objemu. Společnosti [na západě] 

již objednávají větší zásoby, aby se připravily na probíhající a budoucí narušení. Vzhledem k tomu, 

že veřejně obchodované společnosti zveřejňují čtvrtletní zisky, bude to patrné v rámci jejich 

nákladů na zásoby za Q2. Objemy objednávek budou mít delší zpoždění než obvykle, vzhledem k 

tomuto přístupu, aby bylo nyní k dispozici více zásob pro splnění objednávek, ke kterým dojde v 

blízké budoucnosti. To je způsobeno Šanghají, inflací, pracovní dohodou na západním pobřeží 

USA a společnostmi, které se dostávají do vrcholné letní sezóny. " 

 

CMA CGM opět překonala své konkurenty z řad námořních dopravců, když za první čtvrtletí 

vykázala čistý zisk ve výši 7,2 miliardy dolarů, a uvedla, že zůstává přesvědčena o svých finančních 

výsledcích i za celý letošní rok. Předseda představenstva a generální ředitel skupiny Rodolphe 

Saadé však uvedl, že francouzská logistická skupina zůstane "mobilizována", aby splnila výzvy 

dodavatelského řetězce, kterým čelí její zákazníci. "Jsme také ostražití tváří v tvář riziku zhoršení 

globální ekonomické situace v souvislosti s pandemií, nárůstem inflace a válkou na Ukrajině," řekl. 

CMA CGM varovala před střednědobou a dlouhodobější nejistotou pro světový obchod v důsledku 

prudkého růstu cen energií a inflace cen surovin, což by podle ní mohlo mít negativní dopad na 

maloobchodní spotřebu. 

Obrat skupiny v 1. čtvrtletí vzrostl o 70 % oproti stejnému čtvrtletí předchozího roku na 18,2 

miliardy USD, zatímco tržby z liniové činnosti vzrostly o 73 % na 14,8 miliardy USD. CMA CGM 

přepravila na svých lodích o 2,8% méně než v předchozím roce, což bylo podle ní "omezeno 



přístavními a vnitrozemskými zácpami" na 5,3 milionu teu. Dopravce dosáhl průměrné sazby 2 

792 USD za teu v celé své síti, což bylo na stejné úrovni jako Hapag-Lloyd a OOCL, ale před 

průměrem Maersku na 2 276 USD za teu. Společnost uvedla, že provozní náklady se ve srovnání 

se stejným obdobím předchozího roku zvýšily o 16%, zejména kvůli nákladům na pronájem 

plavidel a 46% zvýšení nákladů na bunkry. Logistické tržby ze spediční divize CEVA přispěly 

částkou 3,4 miliardy USD, což představuje nárůst o 57 % oproti předchozímu roku, s ebitda ve výši 

250 milionů USD ve srovnání s předchozími 172 miliony USD. 

Skupina "zvyšuje" své investice na podporu své růstové strategie, včetně přidání 95 000 kontejnerů 

do své flotily equipmentu a akvizice dalších 14 ojetých plavidel během prvního čtvrtletí. CMA 

CGM také přidala do své flotily v 1. čtvrtletí tři nové vlastněné  lodě o 15 000 teu a pět nových pronajatých 

plavidel s 15 000 teu. Podle údajů společnosti Alphaliner čítá současná provozní flotila dopravce 581 

plavidel s kapacitou 3,3 milionu teu a po opětovném převzetí třetí pozice zpět od společnosti Cosco 

se nyní odklání od kapacity čínského dopravce o 2,9 milionu teu. CMA CGM má navíc v knize 

objednávek 69 lodí pro 654 000 teu, oproti 34 plavidlům skupiny Cosco pro 586 000 teu. Kniha 

objednávek CMA CGM obsahuje šest 15 000 teu dvoupalivových plavidel poháněných metanolem, 

u kterých se očekává, že se připojí k flotile do konce roku 2025. 

 

V současné době jsou kontejnerové lodě čekající na odbavení stále více zdržované před všemi 

přístavy na pobřeží Severního moře. "Není to jen problém Hamburku," řekl mluvčí HHLA. 

V celém dodavatelském řetězci jsou dopravní zácpy. Například HHLA se již měsíce potýká s tím, 

že kontejnery, které by jinak byly přepravovány jedním nebo druhým směrem během několika 

hodin, musí být dočasně uskladněny. Provozovatel proto musí vždy usilovat o nové skladovací 

prostory, na kterých lze kontejnery zaparkovat. 

Obecně platí, že globální dodavatelské řetězce přestaly být synchronizovány již se začátkem 

pandemie před více než dvěma lety. Z pohledu Kielského ekonomického výzkumného ústavu IfW 

je však novinkou, že přibližně 2 procenta světového kontejnerového nákladu nyní uvízla před 

přístavy na pobřeží Severního moře a nelze je ani naložit, ani vyložit. "To je pro Severní moře 

hodně," říká ekonom IfW Vincent Stamer. Na začátku roku 2020 to bylo kolem 0,5 procenta, jak 

ukazuje graf DVZ založený na výpočtech IfW. V německém Bightu podle IfW čeká asi tucet 

velkých kontejnerových lodí s celkovou kapacitou asi 150 000 standardních kontejnerů v 

Hamburku nebo Bremerhavenu. Německé přístavy nejsou tak těžce postiženy – většina lodí je na 

lodi před největším evropským přístavem Rotterdam a před Antverpami, číslem 2 na žebříčku. To 

je také potvrzeno pohledem na službu sledování lodí Vesselfinder. 

 

Cíle 80% přesnosti nebude v letošním roce dosaženo, říká generální ředitel DB Richard Lutz v 

souvislosti se strategií obnovy sítě. To se týká dochvilnosti v dálkové osobní dopravě – ale to 

ovlivňuje i dochvilnost méně prioritní nákladní dopravy. 

To vyvolává obavy, že DB by mohla připravit zákazníky v osobní a nákladní dopravě na to, že 

zpoždění neznámých rozměrů budou v nadcházejících letech pravidlem. 

Jakmile je pověst zničena, nebezpečí spočívá v demoralizaci a rezignaci železničářů. Pokud 

vrcholové vedení společnosti zmírní cíl dochvilnosti, zaměstnanci by se mohli ptát sami sebe, zda 

osobní závazek stále stojí za to - zejména pokud se zbaví každodenního obtěžování zákazníků po 

celá léta. Bylo by proto žádoucí zavázat se k obnovení dochvilnosti. 



P.S. Ale kdo by současném chaotickém světě ještě trval na nějaké přesnosti, že.  

 

Aliance 2M přidává do svých smyček Shogun/AE1 a Lion/AE6 Asia – North Europe výzvu k 

vykládce v Zeebrugge, aby zmírnila dopad zhoršujícího se přetížení na pevnině v dalších 

severoevropských přístavech. "Další přístav určení poskytne zákazníkům možnost vykládky ve 

snadno přístupném přístavu a zároveň nabídne lepší pokrytí pro vnitrozemská spojení," uvedl MSC. 

"Dvě nové přímé zastávky také pomohou snížit tlak uprostřed pokračujícího přetížení v evropských 

přístavech," uvedl dopravce. Partner MSC ve 2M Maersk minulý týden oznámil, že jeho sítě jsou 

"pod silným tlakem", který připisuje "narušeným operacím v evropských přístavech". Průzkum 

alphalineru mezi plavidly, která dokončila své zpáteční plavby v Asii mezi 1. a 15. květnem, navíc 

zjistil, že lodě nasazené na smyčkách Asie a severní Evropa byly zpožděny až o 32 dní ve svých 

pro-forma plánech, což vedlo k tomu, že dopravci vymazali řadu pravidelných plaveb. První 

plavby, které budou zahrnovat naplutí Zeebrugge, budou koncem tohoto měsíce s příjezdem 23 656 

teu MSC Isabella na službě Lion / AE6 a 13 798 teu MSC Eva na smyčce Shogun / AE1. 

Revidovaná rotace MSC Isabella bude: Zeebrugge, Antverpy, Felixstowe, zatímco MSC Eva bude 

nyní naplouvat Zeebrugge, Rotterdam, Bremerhaven s druhou nakládací zastávkou v Rotterdamu. 

MSC uvedla, že v Zeebrugge bude vyložen pouze "místní náklad" a že ani tato zastávka navíc 

neposlouží pro tranzitující nákladu. Někteří dovozci se však mohou rozhodnout změnit přístav 

vykládky na svém nákladním listu, aby využili rychlejších přepravních časů v důsledku prvního 

stavu vykládkového přístavu Zeebrugge na obou smyčkách. 

Zahrnutí Zeebrugge jako příslušenství do plánů 2M Asie - severní Evropa obou smyček je hlavním 

převratem pro nově sloučený komplex Přístav Antverpy-Bruggy. Regulátoři dali fúzi belgických 

přístavů zelenou v lednu a v dubnu byla podepsána akcionářská dohoda. Až dosud byl Zeebrugge 

obecně používán aliancemi jako odkládací přístav s vyloženými kontejnery, které byly většinou přenášeny zpět do 

přístavů hubů. Je však zřejmé, že nová dohoda s MSC výslovně vylučuje tranzitní náklady. To se 

může vztahovat i na zásilky společnosti Maersk, ale v době psaní tohoto článku společnost Maersk 

nepotvrdila, zda bude také vykládat v Zeebrugge při naplutí. 

Tranzitní náklady, včetně zablokovaných ruských dovozů, zaplnily přístaviště kontejnerových 

terminálů v severní Evropě. Hapag-Lloyd minulý týden uvedl, že zaplněnost plochy na poloze 869 

v terminálu PSA v Antverpách byla "zpět až na 90%, že využití reeferových přípojek na poloze 

913 zůstalo na 100% a reefer boxy jsou nyní naskládány až do 3 vrstev. Vážné přetížení hlavních 

aliančních přístavů Rotterdam a Antverpy donutilo Antverpy pozastavit provoz člunů do 30. června 

a provozovatelé přípojných člunů trpí obrovským zpožděním při kotvení v obou přístavech 

Beneluxu. 

 

Přepravci v USA a Evropě vyjádřili obavy z vývoje debaty o cenách uhlíkových emisí a tvrdí, že 

uhlíková daň by se mohla stát "největším faktorem pro úpravu palivových příplatků na světě". IMO 

včera zahájila diskuse o emisích skleníkových plynů, které by mohly zahrnovat snížení emisí na 

polovinu – z 50% snížení do roku 2050 na 100% snížení ve stejném časovém rámci – což je krok, 

který by měl být podpořen velkými zeměmi. Generální tajemník IMO Kitack Lim zahájil MEPC78 

tím, že delegátům řekl: "Nedávné zprávy Mezinárodního panelu pro změnu klimatu (IPCC) a 

dalších příslušných orgánů jasně ukázaly, že již nepovažujeme změnu klimatu za dopad na budoucí 

generace, ale s velmi reálnou a současnou hrozbou pro naši generaci. Musíme spolupracovat, 

přijmout multilateralismus při řešení změny klimatu a podporovat regionální a mezinárodní 

spolupráci s cílem posílit opatření v oblasti klimatu." Jedním z opatření, o nichž se očekává, že 



budou projednána, je uhlíková daň, která zvýší náklady na fosilní paliva zpočátku o 100 dolarů za 

tunu a do roku 2030 vzroste na přibližně 300 dolarů za tunu. 

K hlavním námořním národům, jako jsou USA, Japonsko a mnoho evropských států, se 

pravděpodobně připojí průmyslové subjekty, včetně Světové rady pro námořní dopravu (WSC) a 

Mezinárodní námořní komory (ICS), s podporou takového poplatku. Cílem je, aby IMO 

shromáždila finanční prostředky a přesměrovala je na nízkouhlíková nebo nulová řešení. Dotčení 

přepravci se však domnívají, že taková daň by byla jednoduše přenesena na zákazníky lodních linek 

a nakonec na spotřebitele, což by v konečném důsledku poškodilo nejchudší lidi, u nichž je nejméně 

pravděpodobné, že si ji budou moci dovolit. "Podobnou situaci jsme viděli až do roku 2020, kdy 

bylo zavedeno palivo s velmi nízkým obsahem síry s linkami přenášejícími vyšší náklady na 

přepravce, ale tato uhlíková daň by mohla být nejvyšší BAF na světě," řekl James Hookham z 

Global Shippers' Forum (GSF) pro The Loadstar. V prohlášení vydaném GSF přepravci naléhali 

na MEPC, aby zvážil, že jakákoli uhlíková daň bude mít za následek odstranění starší, méně 

efektivní tonáže z trhu a že zvýšené sazby "nebudou používány jako skryté prostředky pro řízení 

kapacity, což povede k vyšším přepravním sazbám". Pan Hookham řekl: "Pokud to lodní průmysl 

myslí vážně s tržními mechanismy jako cestou k dekarbonizaci, pak musí izolovat své zákazníky 

od jejich inflačních účinků, jinak se emise sníží spíše potlačením poptávky po světovém obchodu 

než stimulací skokových změn v palivech a technologii pohonu, které jsou tak naléhavě nutné." 

Podobná výzva přišla od americké Národní maloobchodní federace, která požádala Agenturu pro 

ochranu životního prostředí (EPA), aby zmrazila standard obnovitelných paliv (RFS) pro tento rok. 

RFS stanovuje úroveň biopaliv potřebných pro dopravní účely v USA. Požadavek RFS byl v roce 

2020 stanoven na 17,5 miliardy litrů (4,63 miliardy amerických galonů) biopaliva, ale mandát pro 

rok 2022 zvýšil tento požadavek na 21,31 miliardy litrů (5,63 miliardy amerických galonů). Tento 

22% nárůst podle výkonného ředitele divize National Council of Chain Restaurants Davida Frenche zvýší inflaci v 

USA a způsobí nedostatek potravin, protože plodiny, jako je kukuřice a sója, budou odkloněny na výrobu pohonných 

hmot. Snaha o dekarbonizaci dopravy navíc přišla v době, kdy se zvýšila celosvětová poptávka, řekl 

pan French a dodal, že nedostatek obilí a olejů způsobený válkou na Ukrajině již zvýšil ceny. 

Zemědělci v USA nejsou schopni uspokojit poptávku po více sóji a kukuřice, dodal. "Požádali jsme 

administrativu o dočasný odklad, dokud nebude do systému zavedena dostatečná dodávka, aby 

výrobci potravin nebyli rafinériemi zcela vytlačeni. Není to jen otázka ceny. Během příštích dvou 

let prostě nebude dostatek potravinového oleje pro každého, a pokud nebude mandát bionafty 

dočasně uvolněn, výrobci potravin a američtí spotřebitelé ustoupí rafinériím paliv." 

Zatímco otázka biopaliv v USA není přímo spojena s problémy skleníkových plynů v námořním 

sektoru, rostoucí poptávka po palivech s nízkými nebo nulovými emisemi uhlíku je celosvětovým 

dopravním problémem pro všechny druhy dopravy, což zvyšuje náklady a vede k inflačním tlakům. 

Podle pana Hookhama je třeba zajistit, aby půda využívaná pro pěstování potravinářských plodin 

"nebyla odkloněna k tomu, aby byla využívána pro pohon letadel" – letectví je jedním z klíčových 

uživatelů biopaliv. Regulační orgány byly vyzvány, aby se zabývaly dopady nových pravidel a 

zajistily, že dosáhnou změn, pro které jsou určeny. 

 

KÜhne + Nagel (KN) prodává svou ruskou síť poboček svému bývalému šéfovi pro Rusko Perrymu 

Neumannovi v rámci manažerského odkupu. Podle interního dopisu ze dne 3. června (DVZ má k 

dispozici) spediční skupina a její dlouholetý zaměstnanec podepsali smlouvu, která stanoví převod 

podniku. KN se již na začátku března dočasně stáhla ze svých obchodních aktivit v Rusku. V 

oznámení Hansjörg Rodi, odpovědný za KN Europe, informuje, že prodej stále podléhá výhradě 

ruských orgánů. 



Podle Perryho Neumanna v současné době nejsou kromě něj žádní další účastníci. Probíhají však 

rozhovory s potenciálními strategickými partnery. "V první řadě jde o zajištění více než 1 000 

pracovních míst," říká Neumann. "Budeme podnikat v Rusku, Bělorusku, Kazachstánu a 

Ázerbájdžánu a dále rozvíjet naše portfolio." Pro novou společnost stále neexistuje jméno. Jak 

cenná je ruská síť KN s ohledem na stávající sankce, nelze kvantifikovat; Neumann nechce odtajnit 

kupní cenu. KN také v současné době neposkytuje žádné informace, ale odkazuje na relativně nízký 

význam podnikání v Rusku. Její podíl na tržbách skupiny je "méně než 2 procenta," říká mluvčí 

KN Group Dominique Nadelhofer. V porovnání s ročním čistým příjmem KN v roce 2021 to bylo 

v loňském roce méně než cca 655 milionů eur. 

Neumann vidí tržní pozici své budoucí společnosti jako příznivou. Všichni hlavní speditéři se z 

velké části stáhli z Ruska. Společnost bude těžit z jeho zkušeností a kontaktů. "Pro KN byl obchod 

v Rusku dosud ovládán námořní a leteckou nákladní dopravou; to se pravděpodobně změní v 

průběhu sankcí ve prospěch pozemní dopravy," říká Neumann. "V budoucnu se zaměříme 

především na obchod s Asií a Blízkým východem, ale také na to, že v evropské dopravě stále 

existují příležitosti, které využijeme". 

 

yní zveřejnila Evropská komise. Místem návratu však musí být stálá provozovna podniku v 

členském státě, ve kterém je vozidlo registrováno. Kromě prohlášení o povinnosti vrátit se 

nákladním vozidlem Komise na svých internetových stránkách rovněž vysvětlila, jak chápat další 

nová ustanovení balíčku opatření v oblasti mobility, jako je kabotáž. Mezi klíčové body patří 

následující: 

A. Pravidelná povinnost vracení nákladních vozidel. 

1. Na která vozidla se pravidlo vztahuje? 

Postižena jsou všechna vozidla v komerční mezinárodní silniční nákladní dopravě, která jsou těžší 

než 2,5 tuny a jezdí rychleji než 40 kilometrů za hodinu. Kromě toho mohou být povinována stejně 

i vozidla, s nimiž lze přepravovat více než 9 osob. Povinnost vrácení se může rovněž týkat přívěsů 

a návěsů, pokud jsou "k dispozici" provozovateli silničního zboží ve smyslu článku 5 nařízení EU 

č. 1071/2009, píše Komise. 

2. Kam se musí vozidla vrátit? 

Místem určení musí být jakákoli stálá provozovna v zemi registrace společnosti, která vozidlo 

vlastní. "Požadavek není splněn, pokud se vozidlo vrátí do jakékoli pobočky nebo dceřiné 

společnosti v členském státě, který není členským státem sídla," uvádí se ve vysvětlivkách. 

3. Jak a na jak dlouho se musí vozidlo vrátit? 

Podle Komise není délka pobytu předepsána. Členské státy by proto neměly omezovat možnosti 

podniků. Nejlepší je, když je rytmus návratu koordinován s jízdními řády řidičů tak, aby se vrátili 

domů nejpozději po čtyřech týdnech – což je také součástí balíčku mobility. Vozidlo může být také 

vráceno dopravcem automobilů, vlakem nebo trajektem. 

4. Jak lze prokázat vrácení kamionu? 



Jednou z možností je podle Komise použití informací z tachografů. S nimi má být prokázán alespoň 

návrat do předepsané země, s "inteligentními" tachografy také zpáteční cesta do stálé provozovny 

společnosti. V opačném případě by společnosti mohly jako podpůrné dokumenty použít i jiné 

dokumenty, jako jsou rozpisy povinností řidiče nebo nákladní listy. Jak by měly státy EU 

spolupracovat na kontrolách? Podle Komise mají členské státy povinnost spolupracovat při 

kontrole pravidel. "Zejména musí reagovat na žádosti o informace od všech příslušných orgánů z 

jiných členských států a provádět kontroly, inspekce a šetření", aby zjistili, zda vnitrostátní 

dopravci dodržují pravidla, včetně povinnosti vrátit se nákladním vozidlem, uvádí se ve 

vysvětlivkách. Prohlášení o povinnosti vrácení nákladního vozidla si můžete přečíst zde. 

B. Pravidla kabotáže 

1. Kdy lze kabotážní jízdy zahájit? 

Základním požadavkem je, aby nejprve existovala mezinárodní doprava. Je-li přepravováno více 

zboží, musí být před zahájením kabotáže nejprve dodáno. Přeprava prázdných kontejnerů, palet 

nebo obalů je také považována za mezinárodní přepravu, pokud je na ni vystavena objednávka. 

Bez pověření se takové cesty považují za mezinárodní dopravu a zakládají právo na kabotáž pouze 

tehdy, pokud přepravované zboží patří dopravní společnosti a jsou splněny podmínky pro 

"přepravu na vlastní účet" nařízení č. 1072/2009, píše Komise. V hostitelské zemi mohou být 

prázdné kontejnery, palety nebo obaly manipulovány na vlastní účet a bez objednávky, aniž by to 

bylo považováno za kabotážní cestu. 

2. Je povoleno vykládat a vykládat několikrát během kabotáže? 

V zásadě je to povoleno. Podle Komise však členské státy mohou omezit počet nakládacích a 

vykládacích operací tak, aby horní hranice tří povolených kabotážních operací do sedmi dnů od 

mezinárodní přepravy nebyla snížena na absurdní úroveň. Nesmí však být příliš restriktivní. 

"Princip proporcionality" musí být dodržen, říká se ve vysvětlení. 

3. Na které vozidlo se vztahují pravidla kabotáže? 

Pravidla EU se vždy vztahují na tahač používaný v mezinárodní dopravě. Kabotáž může být tudíž 

prováděna s různými přívěsy nebo návěsy. 

4. Co platí pro "lhůtu na rozmyšlenou"? 

Pokud dopravní společnost uskutečnila kabotážní jízdy v zemi EU a opustila ji, musí uplynout čtyři 

dny "lhůty na rozmyšlenou", než bude kabotáž v této zemi znovu povolena se stejným vozidlem. 

To platí jak v případě, že tam byly vyčerpány všechny tři povolené kabotážní operace, tak i v 

případě, že byla provedena pouze jedna nebo dvě, píše Komise. V druhém případě se však vozidlo 

může po čtyřech dnech vrátit i vyložené a zbývající kabotážní jízdy uskutečnit, pokud se nyní 

neuskutečnily v jiné zemi EU. 

5. Je kabotáž možná také v několika členských státech? 

V zásadě ano. Vozidlo nemusí uskutečňovat povolené kabotážní jízdy v zemi, kde skončila jeho 

mezinárodní přeprava, ale může provádět jednu, dvě nebo dokonce všechny tři kabotážní přepravy 

v jiných zemích EU za předpokladu, že jsou v každém případě dodržena pravidla týkající se lhůty 

na rozmyšlenou. V hostitelské zemi, která není cílovou zemí mezinárodní přepravy, je však 

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/market-rules/rule-return-vehicle-applicable-21-february-2022_en


povolena maximálně jedna kabotáž. Nákladní vozidlo, které přepravilo zboží ze Španělska do 

Francie, by proto mohlo během následujících sedmi dnů uskutečnit kabotážní jízdy v Belgii, 

Nizozemsku a Německu, ale maximálně po jedné. Podle Komise musí být kabotáž zahájena 

nejpozději tři dny po vstupu. V tomto příkladu by dvě nebo tři kabotážní přepravy v hostitelské 

zemi byly povoleny pouze ve Francii. 

6. Jak se hodnotí víkendy a svátky? 

Víkendy a státní svátky v zásadě odpovídajícím způsobem prodlužují platné lhůty. Přesná 

pravidla výpočtu lze nalézt na internetových stránkách Evropské komise. 

7. Jaké podpůrné doklady musí být předloženy? 

Podle Komise by měly být zásadní informace pro kontrolu pravidel kabotáže předávány 

prostřednictvím přepravních dokladů. Podle Komise to však neznamená, že inspektoři nemohou 

rovněž používat údaje z tachografu a další informace ke kontrole, zda byla dodržena všechna 

pravidla. 

8. Co platí pro kombinovanou dopravu? 

Členské státy mají právo uplatňovat pravidla kabotáže i na kombinovanou dopravu. Musíte o tom 

předem informovat Evropskou komisi. Státy mohou prodloužit sedmidenní lhůtu v CT nebo zkrátit 

lhůtu na rozmyšlenou až o čtyři dny, píše Komise. Otázky a odpovědi týkající se pravidel kabotáže 

naleznete zde. 

 

Odborový svaz He Verdi vyhlásil několik hodin varovných stávek v německých námořních 

přístavech na čtvrtek 9. června. Konkrétně je ovlivněna odpolední práce v několika přístavech, 

včetně největšího německého přístavu v Hamburku, oznámil svaz ve středu v Hamburku. V 

Emdenu, Brémách, Bremerhavenu a Wilhelmshavenu proběhnou také varovné stávky trvající 

několik hodin. Podle Verdiho vyjednavačky Mayi Schwiegershausen-Güthové je nabídka, kterou 

zaměstnavatelé dosud předložili, zcela nedostatečná. Pracovníci, jako součást kritické 

infrastruktury během koronavirové pandemie, pracovali nepřetržitě a nadoraz a zaslouží si uznání 

a spravedlivý podíl. 

Varovné stávky probíhají na pozadí dlouhodobé velmi napjaté situace v německých námořních 

přístavech. Podle poskytovatele logistických služeb Hellmanna je zpoždění připlouvajících 

kontejnerových lodí stále až tři týdny, takže plánování přepravních objednávek je možné pouze ve 

velmi omezeném rozsahu. Kromě toho je na trhu nedostatek kapacity v důsledku akutního 

nedostatku řidičů. Situace na železnici je stejně obtížná. Manipulace s kontejnerovými vlaky na 

železničních terminálech v přístavech Hamburk a Bremerhaven je podle Hellmanna vážně 

ovlivněna zpožděními a vysokým využitím kapacity terminálů. V důsledku toho nejsou některé 

vlaky zpracovány a dochází ke zpožděním při nakládce a odjezdech vlaků, jakož i k nevyřízeným 

vlakům připraveným ke vstupu před námořními přístavy. 

Mezitím v rámci kolektivního vyjednávání s Ústředním sdružením německých přístavů (ZDS) 

Verdi požaduje, vzhledem k téměř osmiprocentní míře inflace pro přibližně 12 000 zaměstnanců v 

58 společnostech vázaných kolektivními smlouvami v Dolním Sasku, Brémách a Hamburku, mimo 

jiné nespecifikovanou kompenzaci inflace a zvýšení hodinové mzdy o 1,20 eura. Vyjednavačka 

ZDS Ulrike Riedelová však nemá pro Verdiho oznámení žádné sympatie. "Vyzývat k varovným 

https://transport.ec.europa.eu/transport-modes/road/mobility-package-i/market-rules/rules-cabotage-applicable-21-february-2022_en


stávkám je nyní naprosto nezodpovědné. Máme poměrně vysokou úroveň mezd v německých 

přístavních operacích. V posledním kole jednání jsme vzhledem k současné vysoké míře inflace 

učinili nabídku, která kompenzuje ztráty našich zaměstnanců na reálných mzdách." Tato nabídka 

je v souladu s mnoha dalšími současnými kolektivními smlouvami společnosti Verdi. Strana 

zaměstnavatelů zatím nabídla dva kroky zvýšení v letošním a příštím roce ve výši 3,2 a 2,8 procenta 

a jednorázové platby v celkové výši 600 eur. Další kolo jednání je naplánováno na pátek 10. června. 

Provozovatelé přístavů jsou pod extrémním tlakem kvůli pandemii koronaviru a souvisejícímu 

globálnímu chaosu v kontejnerové dopravě. Narušené dodavatelské řetězce, některé se zpožděním 

kontejnerových gigantů trvajícím týdny, způsobily, že v přístavech nezůstala téměř žádná volná 

místa, protože kontejnery, které by jinak byly přepraveny během několika hodin, nyní musí být dočasně 

skladovány. Na druhou stranu stále více lodí čeká na jejich manipulaci a jsou již zastaveny v německém Bightu. 

 

 
 


