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Společnost Maersk nyní zavedla své "řešení ochrany kontejnerů" ve 27 zemích v Evropě a Asii s 

cílem zjednodušit dlouhotrvající spory o poplatky za poškození dovozních kontejnerů. Poplatky se 

liší podle země, ale například v Bangladéši, zaplacením 10 dolarů za produkt Container Protect 

Essential, může dovozce využít až 100 dolarů v pokrytí nákladů na opravu škod. Pokud dovozce 

zaplatí 50 dolarů, existuje neomezené krytí na opravu škod. 

"Společnost Maersk představila produkt po konzultaci s touto asociací, aby zjednodušila řešení 

sporů o poplatky za škody," uvedl Kazi Mahmud Imam Bilu, generální tajemník Asociace celních 

agentů Chittagong, v dopise členům minulý týden. Dne 2. června Maersk Bangladéš v dopise panu 

Biluovi poznamenal: "Container Protect byl navržen pro bezproblémové řešení poškození 

kontejnerů." 

Řešení je dodáváno ve dvou variantách a lze jej zakoupit podle potřeb dovozce. Společnost 

Maersk zdůrazňuje, že dovozce nebude muset čekat na faktury za náhradu škody, pokud by 

časově rozlišené náklady byly v rámci pokrytí, a dodává: "Pokud skutečný poplatek za škodu 

určitého kontejneru překročí limit pokrytí, bude vám účtována zbývající částka." Mluvčí 

společnosti Maersk řekl (The Loadstar), že společnost představila řešení ve 27 zemích, včetně 

Indie, Singapuru, Číny, Thajska a v různých evropských státech včetně Itálie, Polska a 

Portugalska. 

V Indii, podle webových stránek společnosti Maersk, je "container protect essential" ve výchozím 

nastavení zahrnut do všech rezervací zásilek, "pro okamžitou ochranu až do výše 30 000 INR" 

(385 USD). Také v Itálii je standardně zahrnuta do rezervací zásilek a poskytuje krytí až do výše 

200 EUR. V Singapuru poskytuje základní nákup řešení S $ 20 ($ 14) pokrytí až do výše S $ 150. 

P.S. Krkavost některých nezná mezí. Takový rejdař má na jednom kontejneru čistý zisk vyšší, 

než je cena nové bedny, a ještě si dovolí toto. Co asi přijde příště? 

 

Podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung jsou na síti DB Netz odstaveny stovky nákladních 

vlaků, zatímco průmysl čeká na návoz surovin a odvoz produkce. Spolkové ministerstvo dopravy 

očekává od Deutsche Bahn řešení. Ministerstvo zvyšuje tlak na management státního koncernu 

Deutsche Bahn, aby se brzo vrátil řád železniční dopravě. Zatímco v dálkové osobní dopravě si 

cestující stěžují na hodinová zpoždění, situace v nákladní dopravě je ještě zřetelně dramatičtější. 

V železničním cargu nejsou výjimkou ani celodenní zpoždění. K 14. červnu bylo odstaveno na 300 

vlaků alespoň jeden den, nezřídka jde až o 2 týdny, jak zní ze sektoru. Strojvedoucí odstavují 

nákladní vlaky i na předjízdných kolejích. 

Důvody mají různé příčiny - management infrastruktury DB Netz je dlouhodobě vnímán jako 

špatný a neefektivní, k tomu se přidává omezená komunikace a koordinace. Jeden ze 

strojvedoucích uvedl, že celé hodiny zjišťuje, co se děje, namísto vedení vlaku podle jízdního řádu. 

Podle prohlášení Michaela Theurera (FDP), pověřence spolkové vlády pro železnici, „se situace v 



posledních týdnech dramaticky vyhrotila a dráha nutně potřebuje inventuru a poté komplexní 

sanaci. Síť musí být sanována za provozu.“ 

V uplynulých týdnech došlo ke krizovému jednáním mezi Spolkovým svazem německého 

průmyslu (BDI) a Deutsche Bahn, protože přepravci již nadále nechtějí týdny čekat na sjednanou 

přepravu. Shoda panuje alespoň v tom, že se musí „něco“ změnit. Chybí však naděje, že změna je 

v dohledu. Varování managementu koncernu Deutsche Bahn přichází v době, kdy státní koncern 

čelí ne/zvládání ohromné poptávky po přepravě na jízdenku za 9 EUR měsíčně v osobní dopravě a 

ambiciózním politickým cílům na růst osobní i nákladní přepravy po železnici. S koncem dubna 

opustil svůj post šéf DB Netz Ronald Pofalla (původně politická persona ze zákulisí nyní nevládní 

CDU) a týdny se hledá nástupce z oboru. Podle Theurera „na nového šéfa DB Netz čekají obří 

úkoly“. Od nového šéfa se očekává soupis stavu sítě bez příkras, který musí být uveřejněn. 

 

Spotové sazby kontejnerů klesají pod dlouhodobé smluvní sazby a odesílatelé se budou snažit 

znovu otevřít jednání s dopravci, pokud krátkodobé sazby dále výrazně klesnou. Podle průzkumu 

mezi zákazníky, který provedla společnost Xeneta, která se zabývá srovnáváním přepravních sazeb, 

71 % respondentů uvedlo, že by se snažili znovu vyjednat dlouhodobé smlouvy, pokud by se trh 

výrazně změnil. Ještě znepokojivější pro námořní dopravce je, že 11 % uvedlo, že by byli 

připraveni porušit svou smlouvu a hledat lepší nabídky a pouze 18 % respondentů uvedlo, že budou 

pokračovat ve svých stávajících smlouvách bez ohledu na trh. 

Ačkoli spotové indexy nejsou ve volném pádu, došlo k pokračující postupné erozi a tento týden 

XSI společnosti Xeneta, Drewry WCI a Freightos Baltic Index (FBX) buď vykazovaly červenou, 

nebo byly ploché pro relaci z Asie do severní Evropy i transpacifické dohody  Spotové sazby pro 

severní Evropu se pohybovaly od 9 784 USD za teu WCI až po FBX ve výši 10 660 USD za teu, 

zatímco komentář Ningbo Containerized Freight Index (NCFI) odrážel rostoucí pesimismus visící 

nad tímto spojením. "Někteří dopravci se chopili iniciativy ke snížení přepravních sazeb, aby 

posílili rezervace, což vedlo k poklesu spotové ceny," uvedla společnost. 

Na transpacifickém směru, WCI zaznamenal největší pokles ze tří indexů pro Asii na západní 

pobřeží USA, ztratil 3% v týdnu, na 8 378 USD za 40 stop, zatímco jeho čtení pro východní pobřeží 

zůstalo nezměněno, na 10 695 USD za 40 stop. "Poptávka po dopravě na severoamerické trase se 

nezlepšila, prostor byl zjevně přebytečný a pokles cen se zvýšil," uvedla NCFI. Prognostika práce 

v přístavu Los Angeles, založená na příjezdech lodí a projevených součtech, ukazuje pouze 12 

plavidel, která mají být obsloužena příští týden, přičemž objemy klesly o 41% ve stejném týdnu 

loňského roku na 69 363 teu. To by samozřejmě mohl být výkyv, nebo by to mohla být předzvěst 

slabší poptávky. 

Pokud poptávka evropských a severoamerických spotřebitelů výrazně oslabí, dopravci se budou 

snažit vypustit více odjezdů, aby podpořili své sazby FAK. Nicméně tvrdé přetížení hlavních 

kontejnerových přístavů v severní Evropě, připisované delší době vysokého dovozu, bude mít 

stejný dopad, přičemž zpoždění okružních plaveb způsobí pokles plaveb. Bez ohledu na opatření, 

která dopravci přijmou, aby zmírnili erozi krátkodobých sazeb, zpřísňují také své smluvní formáty. 

 

Rychlý a trvalý nárůst objemu nákladu v rumunském černomořském přístavu Constanta způsobil, 

že sousední Bulharsko připravilo své zařízení ve Varně pro nákladní dopravu na válkou zmítanou 

Ukrajinu a zpět. Dopravní a logistická poradenská společnost Informall BG uvedla, že přístav a 

terminály Varny, asi 150 km jižně od Konstanty, nejsou v současné době přetížené a někteří 



účastníci dopravy uvedli, že Varna je rozumnější volbou pro ukrajinské vývozce přepravující 

náklad v oceánských kontejnerech. Daniil Melnychenko, datový analytik společnosti Informall BG, 

uvedl: "Varna je přitažlivou volbou pro speditéry, kteří jsou ochotni bezproblémově přepravovat 

náklad, zatímco dodatečné náklady na cestování do Varny jsou kompenzovány levnějšími poplatky 

za manipulaci s nákladem a cenově dostupnými službami stevedorů." Melnyčenko připomněl, že 

bulharská vláda se rozhodla připojit k iniciativě zjednodušující přeshraniční pravidla pro nákladní 

automobily přepravující ukrajinský dovoz a vývoz, což umožnilo urychlení překládky ukrajinských 

kontejnerů se základními produkty a humanitární pomocí přes přístav Varna. 

Veškerý neukrajinský kontejnerový náklad se nadále přesouvá na místo dodání, ale ukrajinský 

náklad musí být pro další doručení přemístěn do celního kamionu, což je další operace manipulace 

s nákladem, což je "časově náročný proces, který zpomaluje celkový obrat kontejnerů a zvyšuje 

náklady na přepravu," vysvětlil pan Dimitrov. Dodal: "Výsledky předválečného Q1 22 neprokázaly 

žádný významný nárůst objemu ukrajinských kontejnerů pohybujících se v tranzitu. Vzhledem k 

tomu, že terminál Constanta je přetížený, jsme však začali přijímat žádosti od ukrajinských 

speditérů, kteří mají zájem o přepravu nákladu přes Varnu nyní mnohem častěji." V současné době 

neexistují žádné překážky pro to, aby Varna manipulovala ukrajinskou nákladní dopravu, ale s 

nárůstem poptávky a požadavkem na odblokování to rychle zvýší tlak na skladovací sektor Varny. 

Až budou omezení odstraněna, ukrajinská kontejnerová doprava procházející tranzitem přes 

Bulharsko se bude pohybovat výrazně rychleji a za rozumnější cenu. V současné době je pouze 

několik provozovatelů liniových lodí připraveno riskovat a nechat ukrajinské dovozce doručit svůj 

kontejnerový náklad přímo na Ukrajinu, vysvětlil Vasilij Vesselovskij, generální ředitel společnosti 

Informall BG. Řekl: "Vzhledem k tomu, že se regionální dopravní partneři zotavují z války po 

šoku, očekáváme, že společnosti poskytující liniové služby do Černého moře přezkoumají a zmírní 

svá omezení týkající se ukrajinských dovozních kontejnerů. Takový krok bude přínosem pro 

všechny zúčastněné strany." 

 

Pokud srovnáme nákladní dopravní společnost Deutsche Bahn a konkurenční železnice, existují 

velké rozdíly v provozním výsledku na jednotku výkonu. To je výsledek studie trhu Federální 

agentury pro sítě pro rok 2020. Například konkurenční železnice dosáhly zisku 0,18 eura na 

vlakový kilometr (DB hovoří o traťových kilometrech), zatímco společnosti DB zaznamenaly 

ztrátu 4,98 eur. Pokud jde o tunokilometry, konkurenční železnice dosáhly zisku 0,03 centu (!), u 

DB je ztráta 1,01 centu. Hodnoty nezohledňují dotaci na cenu trasy vlaku vyplacenou se zpětnou 

platností v roce 2021. Ztráta DB na tunokilometr a vlakový kilometr se pak neustále zvyšuje. V 

roce 2018 to bylo 3,24 eur za vlakový kilometr a v roce 2019 to bylo 4,69 eur. V případě 

konkurenceschopných železnic se zisk snížil: v roce 2018 to bylo 90 centů a v roce 2019 39 centů. 

Provozní zisk na tunokilometr vedl ke ztrátě 0,56 centů pro společnosti DB freight transport v roce 

2018 a 0,94 centů pro rok 2019. Konkurenceschopné železnice dosáhly v roce 2018 zisku 0,12 

centu a v roce 2019 0,06 centu. Navzdory pandemii dokázaly konkurenceschopné železnice také 

zvýšit návratnost tržeb z 2,3 na 2,4 procenta. Na trhu jako celku se výnos zhoršil z minus 8,8 na 

minus 19,3 procenta. U DB společností to vede k návratnosti tržeb minus 21,8 procenta v roce 2019 

a minus 45,8 procenta v roce 2020. 

Konkurenti DB si pravidelně stěžují na její agresivní cenovou politiku. Jako akcionář logistické 

společnosti, která nabízí železniční dopravu ve velkém měřítku, si šéf Zippelu Axel Plaß nedávno 

stěžoval, že DB Cargo "krade zásilky", které jsou již na kolejích - a v tomto procesu ztrácejí 

miliony. "Nebojujeme se stejnými zbraněmi," kritizuje kompenzaci ztrát ze strany holdingové 

společnosti. Kdyby byl znovu postaven před otázku, zda se chce zapojit do železniční nákladní 



dopravy, zvažoval by toto rozhodnutí třikrát. Koneckonců, soukromé společnosti by musely 

vydělávat peníze pouze svou činností. 

Od roku 2021 se Evropská komise zabývá stížností soukromé železniční dopravní společnosti na 5 

států, které jsou již léta vlastníky ztrátových železničních nákladních dopravních společností. Podle 

stěžovatele železnice se jedná o protiprávní státní podporu. V důsledku toho se společnost vidí v 

konkurenční nevýhodě. Německo je jednou z postižených zemí. Prostřednictvím smlouvy o 

převodu zisků a ztrát DB kompenzuje ztráty své dceřiné společnosti DB Cargo. 

Zdroj: DVZ der Tag 21.6. 

 

Americká vláda tratí důvěryhodnost na své cestě k přijetí reformního zákona o lodní dopravě USA. 

Například prezident byl v poslední době překvapivě nedbalý při manipulaci s ověřitelnými fakty a 

opakovaně překročil hranici nepravdy tím, že opakovaně tvrdil, že existuje pouze devět 

kontejnerových přepravních společností, které přepravují zboží mezi Asií a západním pobřežím 

USA. Je jich 22. Biden, nebo ten, kdo ho informuje, prostě zapomněl, že na transpacifické trase 

jsou nejen dopravci sjednoceni v aliancích, které přepravují dovážené kontejnery do USA, ale také 

13 dalších, které letos působí mimo tři konsorcia. Hráči, které Biden nejmenoval, představují asi 

třetinu stávající kapacity na transpacifické trase. V drtivá většině jsou to spíše menší přepravní 

společnosti s názvy jako Transfar Shipping, Fastic Shipping, SM Line nebo Sea Lead Shipping, 

které znají pouze odborníci. Na transpacifické trase však působí i střední společnosti, jako je Wan 

Hai nebo ZIM, které zaujímají alespoň 10. a 11. místo v žebříčku největších kontejnerových 

přepravních společností podle kapacity. 

Bylo by tedy žádoucí, kdyby Bidenova administrativa nevzbudila dojem, že s nadcházejícími 

volbami do Kongresu na podzim chce pouze vytvořit náladu proti "zahraničním společnostem", jak 

je Biden opakovaně nazýval, které "táhnou americké farmáře a podniky do záhuby". Zvláště pak 

po čtyřech letech s prezidentem, jakým byl Donald Trump, proti němuž se Joe Biden mimo jiné 

postavil s příslibem, že bude vyrovnaným, fakticky orientovaným politikem, musí být dráždivé, 

když se politika dělá s nepravdami. A zvláště pak když, jak se stalo nedávno během projevu Bidena 

v přístavu Los Angeles, věta o kontejnerových přepravních společnostech zazněla takto: "Každou 

chvíli se dozvíte něco, co vás hluboce rozzlobí. Kdybyste měli osobu před sebou, rádi byste ji 

zabili. Ne, myslím to opravdu vážně." To pak nelze ospravedlnit žádnou předvolební rétorikou, to 

je jen agitace. Biden by se měl za toto vykolejení omluvit. 

 

Ruská agresivní válka proti Ukrajině postavila nejbližší sousední zemi EU Rumunsko před obtížný 

úkol sloužit jako alternativní cesta pro vývoz ukrajinského obilí. Kvůli nedostatečné dopravní 

infrastruktuře rumunský prezident Klaus Iohannis nedávno popsal tento problém jako "logistickou 

výzvu epických rozměrů". 

Florin Goidea, generální ředitel největšího rumunského černomořského přístavu Constanta, neviděl 

v rozhovoru s německou tiskovou agenturou rychlé řešení. Samotné dopravní trasy z Ukrajiny do 

Konstanty jsou zdlouhavé. "Více než 80 procent příchozího ukrajinského obilí se dostane do našeho 

přístavu na malých nákladních lodích přes Dunaj," říká Goidea. Delta Dunaje tvoří ukrajinsko-

rumunskou hranici na jihovýchodě. Tyto říční nákladní lodě musí plout po Dunaji, z ukrajinských 

dunajských přístavů Reni a Ismail - nejprve na meandrujícím rameni delty Chilia do Cernavody ve 



vnitrozemí a odtud po Dunajsko-černomořském kanálu do Constanty. To je dobrých 320 kilometrů 

od Ismailu. 

Cesta kamionem je také obtížná: kamiony z Ukrajiny musí čekat týdny na hraničních přechodech 

kvůli formalitám. Na druhé straně v přístavu Constanta 20 až 25 ukrajinských kamionů s obilím, 

které přijíždějí každý den, již způsobují fronty, jak si stěžuje Goidea. Přístup po kolejích je 

prakticky zablokován, protože rumunská státní železnice CFR zaparkovala v přístavní stanici 700 

šrotových vozů - z nichž však již byla více než polovina odstraněna. Po třech desetiletích 

zanedbávání je přístavní stanice dokonce zarostlá keři a stromy, informoval v sobotu večer 

soukromý rumunský kanál "ProTV". Mnoho starých vagonů je tak rezavých, že se s nimi již nelze 

pohybovat po kolejích. 35 kolejí na trase dlouhé 14 kilometrů by muselo být obnoveno. Bude trvat 

asi pět měsíců, než bude tato stanice opět funkční. Vláda pro tento účel schválila 200 milionů lei 

(40,8 milionu eur). 

Pravděpodobně existuje vládní projekt na rozšíření a modernizaci přístavu, ale to je pouze ve fázi 

plánovaných studií proveditelnosti, říká Goidea. Mimo jiné jde o zvýšení počtu kotvišť ze 

současných 140 o 17 a o prohloubení přístavní pánve, aby bylo možné přijímat větší lodě. Ředitel 

přístavu odhaduje náklady na půl miliardy až jednu miliardu eur a zmiňuje probíhající jednání se 

Světovou bankou o financování. Správa přístavů chce také požádat o finanční prostředky EU. 

Od začátku ukrajinské války až do začátku června opustilo Konstantu 15 lodí s celkem 242 000 

tunami ukrajinského obilí, řekl Goidea. To by bylo jen 1,21 procenta z 20 milionů tun obilí z loňské 

sklizně, které chce Ukrajina v současné době vyvézt. V průběhu roku 2021 bylo prostřednictvím 

společností v Constantě vyvezeno 25 milionů tun obilí z rumunské produkce a sousedních zemí. A 

další sklizeň je hned za rohem. 

 

Kvůli válce na Ukrajině se Labe také dostává do většího centra pozornosti jako dopravní cesta v 

systému vodních cest. Zástupci České republiky na Labském dni lodní dopravy minulý čtvrtek v 

Hamburku zdůraznili, jak důležitá je spolehlivá vnitrozemská vodní doprava na Labi vzhledem k 

aktuálně přerušeným logistickým řetězcům ze zemí ležících dále na východ. Před ukrajinskou 

válkou bylo Labe podle náměstka ministra dopravy Václava Bernarda pupeční šňůrou průmyslu 

pro dopravu zboží z vnitrozemí do přístavu Hamburk. Nyní je řeka potřebná k dovozu zásob, 

spotřebního zboží, zdrojů energie a surovin, protože jiné cesty dodávek jsou uzavřeny. Ale v 

současné situaci má dlouhá doba, po kterou bylo Labe jako lodní trasa zanedbáváno, negativní 

dopad, řekl Bernard. Vzhledem k tomu, že infrastruktura nebyla udržována udržitelným způsobem 

a existovaly různé názory na druh a rozsah opatření, zejména v Německu, bylo mnoho času 

promarněno modernizací. Situace, kdy řeka stále více měla příliš málo vody na to, aby se zapojila 

do nákladní dopravy, se zhoršila. Pouze s celkovým konceptem Labe existuje od roku 2017 jakýsi 

plán, jak postupovat, například zajistit spolehlivou hloubku ponoru 1,40 metru po většinu roku. 

Labe má přepravní potenciál 6,5 milionu tun ročně, vypočítal Bernard. V současné době se na 

českém úseku řeky přepraví pouze 100 000 tun. Vzhledem ke ztíženým ekonomickým podmínkám 

několik českých vnitrozemských lodních společností opustilo Labe jako obchodní oblast a stáhlo 

své lodě do zahraničí. 

Okolnost, která také znepokojuje Heiko Loroffa. "Mohli bychom naložit hodně, ale lodě chybí," 

řekl generální ředitel Saských vnitrozemských přístavů Horní Labe (SBO). Síť provozuje také dva 

přístavy v České republice. Loroff upozornil na skutečnost, že železniční kapacity v údolí Labe 

byly vyčerpány a že ani kamiony nemohou přepravit skutečně existující množství. Pojmenoval 5 



000 tun železné rudy pro ocelárnu v Ostravě, která v současné době uvízla v Magdeburku. Opatření 

dohodnutá v celkové labské koncepci modernizace podle něj postupují příliš pomalu. 

Hans-Heinrich Witte, šéf Spolkové správy vodních cest a lodní dopravy, se proti tomu postavil a 

upozornil hosty na skutečnost, že Labe je přírodní řeka s přírodní krajinou, kterou je třeba zachovat. 

"Působíme v této oblasti napětí mezi ochranou životního prostředí a nákladní dopravou." Witte 

vnímá skutečnost, že celkový koncept Labe svedl dohromady klíčové aktéry, jako důležitý znak 

konsenzuálního myšlení. Rocco Buchta z Naturschutzverbund Nabu také ocenil práci na celkovém 

konceptu. "Labe má tolik prostoru, že lodní doprava a ochrana přírodní krajiny jsou možné 

zároveň." V malých krocích se již začíná pracovat na zlepšení zásobování vodou. Daniela Kluckert, 

parlamentní státní tajemnice spolkového ministra pro digitální záležitosti a dopravu, ujistila v 

uvítacím projevu, že již byly vyčleněny rozpočtové prostředky na odstranění slabých míst plavební dráhy. 

 

Zatímco sazby pro zásilky z Dálného východu vykazují mírně klesající trend, transatlantický 

obchod je stabilní. Většina ukazatelů vidí přepravní sazby v této relaci na velmi vysoké úrovni. 

Cenová informační služba Xeneta dokonce minulý týden zaznamenala mírný nárůst průměrné 

sazby s měsíční platností pro zásilky ze severní Evropy na východní pobřeží USA o 0,6 procenta 

na 8 693 amerických dolarů/FEU. 

Poptávka po nákladovém prostoru na trase je trvale vysoká, jak je hlášeno z trhu – pravděpodobně 

také díky posílené směnné hodnotě dolaru. Kromě toho je dostupnost kapacity liniových služeb 

omezena úzkými místy v manipulaci v přístavech. Hamburk a Bremerhaven hlásí v tuto chvíli celkem 

devět a čtyři lodi z Asie a z transatlantických služeb, které čekají na vykládku, oznámila logistická společnost Flexport 

na konci minulého týdne. Na východním pobřeží USA se situace ještě zhoršila. Podle S&P Global Platts čekalo 24 

kontejnerových lodí na kotviště u Savannah a 16 u New Yorku. 

Naproti tomu na Dálném východě se situace údajně uklidnila. Podle platformy pro oceňování lodí Vessel Value se 

průměrná čekací doba na kotviště kontejnerové lodi v Šanghaji od dubna snížila na polovinu na 34 hodin. Vývoj sazeb 

na Dálném východě také poukazuje na další zmírnění kapacitních úzkých míst v nákladovém prostoru. U zásilek ze 

Šanghaje do severní Evropy spotové ceny opět mírně klesly – na 9 800 až 10 000 dolarů/FEU. Na druhé straně se s 

ohledem na inflaci šíří skepse ohledně toho, zda bude dovoz do Evropy opět růst. Ceny futures nákladů obchodovaných 

na chicagské burze cenných papírů pro trasu Dálný východ-Evropa vykazují jasný trend směrem dolů – z 10 600 

dolarů/FEU současné spotové ceny (podle indexu) na 9 600 dolarů/FEU (forwardová cena) ve čtvrtém čtvrtletí. 

Obchodníci s futures jsou více přesvědčeni o dovozu kontejnerů do USA. Například sazby za přepravu zásilek z 

Dálného východu na západní pobřeží USA směřují ve čtvrtém čtvrtletí nahoru z 8 900 dolarů / FEU na 10 000 dolarů 

/ FEU. 

 

Automobilka BMW v současné době ve svém závodě v Landshutu testuje autonomní vysokozdvižné vozíky. 

Používají se pro nakládku a vykládku nákladních automobilů i pro provoz blokového skladu v zásobovacím centru. 

Praktický test je součástí projektu "Robot v cloudu". V rámci dvouletého výzkumného projektu 

financovaného bavorským ministerstvem hospodářství částkou 1,2 milionu eur skupina společně s 

partnery zkoumá, jak lze autonomně řídit logistická vozidla použít ve výrobním prostředí v závodě 

na výrobu komponentů v Landshutu v Dolním Bavorsku. Zvláštností na tom je, že složité výpočty 

potřebné pro autonomní logistické cesty neprobíhají přímo ve vozidlech, ale v datovém cloudu 

speciálně nastaveném pro tento účel. 

Výzkumný projekt byl zahájen v roce 2021. Po teoretických přípravných pracích a úvodních 

zkouškách v laboratorních podmínkách v prostorách Technické univerzity v Mnichovském 

Garchingu byl nyní zahájen praktický test v Landshutu. "Rostoucí digitalizace výroby zahrnuje 

také logistické toky," říká vedoucí skladu Stefan Kasperowski a dodává: "Cílem je plně propojená 



výroba, ve které mohou autonomní dopravní systémy, logistické roboty a mobilní zařízení hladce 

komunikovat mezi sebou navzájem a s řídicím systémem." 

Pro výpočet autonomních jízd mají vysokozdvižné vozíky kamery, "pomocí kterých lze současně 

vypočítat jízdní pohyby a určit souřadnice s milimetrovou přesností," říká Ludwig Huber, manažer 

integrace pro závod Landshut. "Výpočty budou outsourcovány do vysoce výkonného datového 

cloudu s využitím technologie 5G." V důsledku toho již nejsou nutné složité procesory a 

odpovídající hardware přímo ve vozidlech. Podle BMW řízení vysokozdvižných vozíků přes cloud 

snižuje prostoje logistických vozidel a zvyšuje výkon a efektivitu celého logistického systému. 

Rádiová technologie 5G hraje rozhodující roli při využívání cloudového logistického řešení v 

zásobovacím centru závodu Landshut. S novým standardem mobilních komunikací lze ve velmi 

krátkém čase přenášet velké množství dat. Podle BMW umožňuje 5G propojení strojů a systémů v 

reálném čase. 5G, pátá generace mobilních komunikací, je více než jen postupný vývoj předchozích 

standardů. Kromě výrazně vyšších přenosových rychlostí bude možné propojit miliardy strojů a 

přenášet data téměř v reálném čase. 

Výzkumné konsorcium se skládá ze tří dalších partnerů. Mnichovská společnost Congiv instaluje 

síť 5G v závodě Landshut a dodává cloudové řešení. KS Control od společnosti Mintraching 

poskytuje autonomně řízený vysokozdvižný vozík. A Technická univerzita v Mnichově doprovází 

projekt vědecky. 

 

Spolková vláda nechce vyslat Michaela Kellnera (Zelení), parlamentního státního tajemníka na 

Spolkovém ministerstvu hospodářství, do dozorčí rady Deutsche Bahn. Nyní tam má být poslána 

Anja Hajduková (Zelení), také parlamentní státní tajemnice na ministerstvu hospodářství. To 

potvrdilo Spolkové ministerstvo hospodářství sesterské publikaci DVZ "Rail Business". 

Podle insiderů je důvodem kvóta žen v dozorčí radě DB. Vlastně koalice chtěla jmenovat členy 

dozorčí rady už před týdnem. 

P.S. Myslím, že by se kromě (jistě důležité) genderové kvóty měla DB zabývat svojí funkčností a 

kvalitou služeb 

 

Asi 750 pracovníků v oblasti signalizace a komunikace v Canadian National Rail (CN) vstoupilo v 

sobotu do stávky poté, co Mezinárodní sdružení elektrotechnických pracovníků a vedení CN 

nedosáhly dohody při vyjednávání o smlouvách. Podle CN jsou nevyřešené otázky především o 

mzdách a benefitech. Vedení zavedlo pohotovostní plán s tím, že by mu to umožnilo fungovat na 

úrovni bezpečného provozu v celé své síti tak dlouho, jak to bude nutné, ale unie tento názor 

zpochybnila. Stávkující dělníci běžně udržují a opravují traťová elektrická a zabezpečovací 

zařízení, která regulují pohyb a rychlost vlaků, a kanadská železniční síť je pod tlakem velkých 

objemů dovozu, zejména na západním pobřeží. CN nabídla, že spory vyřeší prostřednictvím 

závazného rozhodčího řízení. Jižně od kanadsko-americké hranice se však smluvní spor mezi 

železničními dopravci a asi 115 000 odborově organizovanými zaměstnanci posunul nad rámec 

možnosti závazné arbitráže. Po více než dvou letech rozhovorů Národní mediační rada, která 

počátkem tohoto roku zasáhla, aby umožnila průlom v jednán , vyhlásila patovou situaci a nabídla 

závaznou arbitráž, která však byla odmítnuta koordinovanou vyjednávací koalicí, která zastupuje 

deset železničních odborů. Zástupci labouristů argumentovali, že by to neumožnilo řadovým 

členům odborů hlasovat o pracovních smlouvách. 



Rozhovory o nové smlouvě začaly v lednu 2020, ale podle odborů nedosáhly žádného pokroku. 

Vzhledem k tomu, že jejich smlouva byla v roce 2019 zmrazena, pracovníci vidí, že jejich kupní 

síla byla erodována inflací. Národní konferenční výbor dopravců, který zastupuje železnice třídy I, 

nabídl členům odborů zálohy ve výši 600 dolarů měsíčně nad rámec mezd, které by byly odečteny 

z jakékoli retroaktivní paušální částky nebo zvýšení platů, na kterém by se obě strany mohly 

dohodnout. Odbory však tuto nabídku odmítly jako "vyjednávací trik". Tvrdily, že zatímco inflace 

poškozuje finanční situaci jejich členů, mzdy nejsou jediným sporným tématem. Další 

problematickou otázkou jsou dávky, kdy odbory obviňují zaměstnavatele, že se snaží zvýšit výdaje 

na zdravotní péči, což by v podstatě negovalo zvyšování mezd. Zatímco zaměstnavatelé naznačili 

ochotu jednat o aspektu výhod, jsou proti požadavkům odborů na zahrnutí pracovních pravidel do 

diskuse a argumentují, že by mohly být řešeny odděleně. 

Odbory se také neústupně staví proti plánům na přesun provozu na jednočlenné posádky lokomotiv, 

což upřednostňují dopravci I. třídy. Na straně odborů navíc panuje hněv kvůli politice docházky 

posádek, kterou železniční společnosti zavedly bez vyjednávání. Odbory tvrdí, že jejich členové 

jsou vyčerpaní z vysoké pracovní zátěže, kterou ještě zhoršuje snižování počtu pracovních míst a 

další úsporná opatření, která zaměstnavatelé v průběhu let zavedli. To zopakoval Martin Oberman, 

předseda americké Rady pro pozemní dopravu. Při slyšení v dubnu, které se zabývalo špatnou 

úrovní služeb železničních dopravců, je obvinil, že pracují s "oholenými" pracovními silami poté, 

co během šesti let propustili 45 000 zaměstnanců. 

Vzhledem k tomu, že arbitráž byla odbory odmítnuta, očekává se, že další krok přijde z Bílého 

domu. Během současného 30denního období na rozmyšlenou má prezident Biden pravomoc 

jmenovat radu, která spor vyšetří a doporučí kroky k jeho urovnání. Tato rada by měla 30 dní na 

to, aby vedla slyšení a vydala zprávu, během nichž by po dobu 30 dnů po zprávě nebylo povoleno 

přerušení práce. Pokud by doporučení rady nepřijali zástupci zaměstnavatelů a ani odborů, Kongres 

by mohl zasáhnout. Činil tak již v minulosti. Vzhledem k nejistému stavu americké logistické 

infrastruktury a problémům s železniční sítí bude přerušení práce pravděpodobně mít vážné dopady 

na dodavatelské řetězce, což by mohlo vést k rozsáhlému přetížení a zpožděním. Dovozci budou 

doufat, že se tomu lze vyhnout nebo v nejhorším případě omezit. 

V březnu vedl spor o smlouvu mezi Canadian Pacific Rail a odbory také k zastavení práce. Po 

dvou dnech byla stávka zrušena, přičemž obě strany souhlasily se závaznou arbitráží. 

P.S. Se s těmi železničními stávkami roztrhl pytel = UK, USA, CN, Německo... Kdy to vypukne 

u nás? 

 

Nákladní doprava čelí nesčetným poruchám v celé Evropě, přičemž prudce rostoucí míra inflace je 

hnací silou protestních akcí v přístavech a na železnici. Tři dny narušení železniční dopravy ve 

Velké Británii začaly dnes, s podobnou akcí, která může následovat ve čtvrtek a sobotu, což způsobilo zmatek 

pro dojíždějící. Generální tajemník RMT Mick Lynch řekl: "S železničními pracovníky bylo 

zacházeno otřesně a navzdory našemu nejlepšímu úsilí při vyjednávání železniční průmysl s 

podporou vlády nedokázal brát jejich obavy vážně." 

Narušení pro odesílatele a náklad však sotva dále zvýší nestabilitu, podle Jamese Hookhama, 

ředitele Global Shippers' Forum. "Abych byl upřímný, v podmínkách přepravy námořních 

kontejnerů se jakékoli další zpoždění ztratí v již existujícím nepořádku," řekl The Loadstar. "Pokud 

se železnice stane nespolehlivou možností, udržení věcí v pohybu po silnici se stane výchozí volbou 



- manažeři dodavatelského řetězce začnou používat tuto variantu. Podobně, pokud se přístavy 

začnou stávat nespolehlivými, odesílatelé najdou jinou cestu." 

Zákaznické oddělení společnosti Maersk vysvětlilo: "I když týden stávkové akce bude představovat 

výzvy, jsme rádi, že můžeme oznámit pozitivnější výhled, protože naši dodavatelé železniční 

dopravy tvrdě pracovali na ochraně smluvních závazků společnosti Maersk. To znamená, že 

budeme schopni udržet kontejnery v pohybu a doufáme, že minimalizujeme dopad na váš 

dodavatelský řetězec." Maersk navíc upozorňuje, že stávkové akce a dopravní zácpy se střetnou v 

dalších velkých evropských přístavech, včetně Bremerhavenu, Hamburku, Rotterdamu a Antverp, 

přičemž protestní akce zhorší již tak kritickou situaci, s rostoucí obsazeností přístavů a zpomalením 

objemové propustnosti. Na frustraci odesílatelů také upozornila Nicolette van der Jagt, generální 

ředitelka společnosti Clecat, která uvedla: "Dochází k přetížení pro říční přepravu, pro dovozní 

kontejnery a pro vývozní kontejnery. Rozsáhlé protestní akce budou jen další kapkou v moři." 

Ve Velké Británii je jednou z obav RMT snížení bezpečnostních kontrol na trati, což podle ní 

znamená snížení standardů. Dostupnost trasy-10 (RA10) - standard nosnosti pro koleje, což 

odpovídá 25,4 tunám - by mohl klesnout na RA8 (až 22,8 tuny), a přestože RMT se obává snížení 

bezpečnostních norem, pan Hookham uvedl, že by to mohlo poskytnout neočekávané výhody pro 

odesílatele. "Došlo k posunu směrem k lehčím nákladům, které vyžadují vyšší rychlost a sníženou 

hmotnostní základnu," řekl. "To není argument pro ohrožení bezpečnosti železnice... ale tento 

downgrade ovlivní poplatky za přístup k trati. Je zřejmé, že povaha nákladu přepravovaného po 

železnici se změnila. Uhlí a další komodity byly nahrazeny maloobchodem, spotřebním zbožím. 

Takže je tu otázka, zda opravdu potřebujeme udržet schopnost trati na tak vysoké úrovni, pokud je 

to to, co konkuruje podnikání mimo železnice. Možná existuje argument, který by to měl 

přezkoumat – redefinice kolejnice pro lehčí a rychlejší zatížení, spolehlivě a s nižšími náklady. Ať 

už se tato úspora nákladů promítne do lepšího přístupu k železničním službám nebo do 

výhodnějších sazeb pro potenciální přepravce, bude to dlouhá cesta. Ale to je to, co bychom rádi 

očekávali, pokud to bude jejich volba." 

 

Spekulace o potenciální akvizici většího jihokorejského rivala HMM společností SM Line zesílily 

poté, co dopravce a jeho přidružené společnosti nakoupily více akcií HMM, čímž se podíl skupiny 

zvýšil více než pětinásobně na 5,52 %. SM Line je nyní třetím největším akcionářem HMM, po 

státem podporovaných finančních institucích Korea Development Bank a Korea Ocean Business 

Corp, které k 31. březnu držely 20,69% a 19,96%. Včera společnost SM Line, známá také jako SM 

Merchant Marine, uvedla, že spolu s přidruženými společnostmi koupila akcie za přibližně 646 

milionů dolarů, čímž se jejich podíl zvýšil na přibližně 27 milionů akcií. Samotná SM Line nyní 

vlastní více než 16,47 milionu akcií, což je 3,37% HMM, zatímco podíly jejích přidružených 

společností jsou: Korea Shipping Corp (2,35 milionu akcií); SM Hi-Plus (2,04 m); Woobang 

Konstrukce (1,09 m); StX Konstrukce (1,06 m); Korea Line Corp (715 000); Samwhan Corp (700 

000); TK Chemical (440 437); Samra (328 269); SM průmysl (185 209); Dong Ah Construction 

(168 000) a Keangnam Enterprises (112 934). Woo Oh-hyun, předseda SM Group, jejíž hlavní 

činností je stavebnictví, vlastní 1,29 milionu akcií HMM. Mluvčí společnosti SM Line řekl The 

Loadstar, že nákup byl čistě investiční hrou a dodal, že společnost neuvažuje o opětovném zahájení 

IPO, které bylo pozastaveno v listopadu. HMM to odmítla komentovat. SM Line začala nakupovat 

akcie HMM v prosinci a další nakupovala v dubnu, kdy nahromadila podíl o 0,99%. 

Skupina SM se stala známou jako "bílý rytíř" v lodním průmyslu, když získala společnosti Korea 

Line a Korea Shipping Corp (dříve Samsun Logix). Společnost SM Line byla založena v roce 2016 

poté, co skupina získala zbývající obchodní činnost zkrachovalé společnosti Hanjin Shipping. 



Zatímco předseda KDB Lee Dong-gull řekl, že banka je "nakloněna zbavit se svých podílů v 

HMM", nově jmenovaný ministr oceánů a rybolovu Cho Seung-hwan minulý měsíc prohlásil, že 

by bylo "předčasné", aby stát uvolnil své sevření vlajkové lodi dopravce. 

Logistická úzká místa související s Covid-19 přinesla v letech 2020 a 2021 rekordní zisky 

liniovému průmyslu, zatímco rok 2022 by měl být dalším dobrým rokem. Pan Cho však uvedl, že 

dopady lockdownů a zpoždění zkreslily skutečný obraz nabídky a poptávky. 

 

Současně s tím, jak odbory RMT vedou britské železničáře v jejich druhém dni stávek, probíhají 

nové protestní akce také v německých přístavech. Jednání v Brémách mezi německým odborovým 

svazem ver.di a Ústředním sdružením německých přístavních společností (ZDS) včera ztroskotala. 

Stávky začaly v 6 hodin ráno a postihují přístavy Bremerhaven, Hamburk a Wilhelmshaven – 

silniční, železniční a námořní náklad - a potrvají až do zítřejších 6 hodin ráno. Zdá se, že ZDS 

zrušila štědřejší platovou nabídku učiněnou v předchozích kolech rozhovorů. Na konci dlouhého 

dne byla nabídka vyjednávání na stole horší než navýšení nabídnuté po třetím kole... při pohledu 

na srovnatelné 12měsíční období, uvádí The Loadstar. Celkově se nabízené trvalé zvýšení mezd 

pohybuje mezi 3,3 a 4,9 % ročně. Pro kontejnerové společnosti je nabízena jednorázová platba ve 

výši 1 000 eur, což odpovídá 1,3 %. Naproti tomu minulý měsíc EU oznámila, že inflace v celé 

eurozóně činila 8,1 %, přičemž Německo utrpělo 7,9 %. 

Společnost Maersk uvedla, že "absorbuje" odstávku na svých německých terminálech a sděluje zákazníkům: "V zájmu 

minimalizace jakéhokoli dalšího narušení vašeho dodavatelského řetězce budeme pozorně sledovat vývoj až do a 

během příštího kola schůzek mezi odborovým svazem ver.di a ZDS a uznáváme, že další stávková akce je možná." V 

úterý ZDS tvrdila, že ver.di odmítla kompromis ve svém postoji a vyzvala k dalšímu 

zprostředkování. "S okamžitou platností jsme nabídli až 11 %, včetně trvalého zvýšení mezd až o 

7,2 %. Na základě komponent požadovaných ver.di to přesahuje skutečnou jistotu reálné mzdy, 

která je pak doplněna o balíčky pomoci federální vlády," uvedla Ulrike Riedelová, hlavní 

vyjednavačka ZDS. "To nás staví vysoko nad srovnatelné současné mzdové dohody. V zájmu 

funkčnosti německých námořních přístavů a naší role v zabezpečení dodávek jsme překročili 

ekonomickou výkonnost našich členských společností. Ver.di neprojevil ve čtyřech kolech jednání 

žádnou ochotu ke kompromisu a oznámil další stávkovou akci. V pondělí navíc došlo ke značným 

škodám na majetku kancelářské budovy BLG Logistics Group. Odsuzujeme tento slepý 

vandalismus". 

Stávky přicházejí v době kritické pro evropský přístavní sektor, protože se předpokládá, že převis 

zásilek z omezení volného pohybu osob v Číně povede v nadcházejících týdnech k prudkému 

nárůstu dovozu do Evropy. Na konferenci TOC minulý týden v Rotterdamu Lamia Kerdjoudj-

Belkaid, generální tajemnice Federace evropských soukromých provozovatelů přístavů (Feport), 

řekla delegátům, že její členové neočekávají, že se přetížení zmírní až do příštího roku. "Přístavy 

se obávají, že návrat k normálu se bude shodovat s vrcholem třetího čtvrtletí a předtím, než budou 

vyřešeny současné problémy přetížení přístavů a nedostatek řidičů. Do Evropy se valí lavina 

plavidel, ale terminály jsou již plně využity. Nevidíme, že by se dopravní zácpy mohly odstranit až 

do roku 2023, protože se obávají absorbovat většinu plavidel připlouvajících ze Šanghaje," řekla. 

Nicolette van der Jagt, generální ředitelka clecatu, dnes řekla The Loadstar, že "v nadcházejících 

týdnech neočekává žádné skutečné známky zlepšení. "To vede k přetížení přístavů a přesměrování 

plavidel do jiných přístavů, aby naložily a vyložily náklad, a v konečném důsledku brání řádnému 

pohybu zboží. Lockdowny v Číně tuto situaci zhoršily, ale také slyším od speditérů, že problémy 

jsou stejně špatné pro exportní kontejnery. Jsou dodávány do terminálů s výhradou počátečních dat 

uzávěrky, ale plavidla jsou zpožděna nebo dokonce zrušena - ale kontejnery jsou již v terminálu a 



čekají na odeslání zpožděnými nebo prázdnými plavidly, což zvyšuje náklady na D & D. Navzdory 

strukturálnímu přetížení nejsou volná období prodloužena a dodatečné náklady jsou přenášeny 

prostřednictvím stran v řetězci, které nemají žádnou odpovědnost nebo mohou tuto situaci 

kontrolovat," pokračovala. 

 
 

 


