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V odvětví letecké nákladní dopravy je riziko nadměrné kapacity stále zjevnější. Podle Frederica 

Horsta, analytika společnosti Cargo Facts Consulting, objem nevyřízených objednávek u 

nákladních letadel a nákladních letadel s přestavbou v současnosti činí 32 procent aktivní flotily. 

Tento podíl se však zvýší až na 50 procent, pokud jsou zahrnuty již naplánované, ale ještě pevně 

objednané nákladní stroje. "Před dvanácti měsíci tvořilo nevyřízené objednávky téměř 24 procent," 

říká Horst. Za posledních dvanáct měsíců se kniha objednávek po odečtení dodávek rozrostla o 

téměř 200 nových letadel. 

Nárůst objemu objednávek vzniká na pozadí nedostatku kapacity souvisejícího s koronou s prudce 

zvýšenými příjmy leteckých společností. Ty umožňují dopravcům nejen modernizovat své vozové 

parky, ale také je masivně rozšiřovat. Lufthansa Cargo si například v rámci největší investice v 

historii společnosti objednala deset velkokapacitních nákladních strojů, čímž téměř zdvojnásobí 

kapacitu flotily velkokapacitních nákladních letadel, kterou sama spravuje. Na druhé straně i 

aerolinky, které před Coronou přepravovaly náklad hlavně jako doplňkový, nyní v důsledku 

změněných strategií flotily stále častěji objednávají nákladní stroje. Například Air France-KLM 

hodlá provozovat osm širokotrupých nákladních letadel A350. 

Air France, ale také konkurenti jako British Airways, se ukázali být mnohem zranitelnější s 

dočasným rozsáhlým zastavením osobního letectví kvůli Coroně a vzali si z toho ponaučení. 

Vstupy logistických společností jako Maersk a CMA CGM na trh, které si objednaly masivní 

nákladní stroje a pravděpodobně budou mít velké flotily, stejně jako růst v oblasti elektronického 

obchodování také způsobují silný růst kapacity. Pět integrátorů aktivních v tomto segmentu, DHL 

Express, Fedex, UPS, Amazon Air a SF Express, kteří provozují zhruba dvě třetiny světových 

letadel, pravidelně rozšiřují své flotily, zejména objednáváním přestavěných nákladních letadel na 

trhu s úzkými a středně širokými trupy. Tyto takzvané konverze jsou hlavní hnací silou rozmachu 

kapacit. Přibližně dvě třetiny nových nákladních jednotek přicházejících na trh budou bývalá 

osobní letadla. Podle Horsta je objednávková aktivita u nákladních strojů s malým a středně velkým 

nákladem se širokým trupem na historickém maximu. 

Cargo Facts Consulting počítá pro roky 2022 a 2023 se zhruba 130 přestavbami v segmentu 

menších nákladních strojů, které jsou poptávány především ze strany integrátorů; to je asi 

dvaapůlkrát více než dříve. Počet středně velkých velkokapacitních přestavěných nákladních 

letadel se zdvojnásobí na přibližně 60. Účastníci trhu zatím jen stěží komentují rostoucí kapacitní 

růst, který se začíná projevovat. Nyní se ale ozývají první varovné hlasy. Například generální 

ředitel Cargoluxu Richard Forson výslovně nabádá k opatrnosti s ohledem na riziko hrozící 

bubliny. "Trh je zaplaven kapacitou," řekl Forson sesterské publikaci DVZ Air Cargo News. 

Mnoho dopravců v současnosti spoléhá na nákladní přepravu a objednalo si příslušná letadla. To 

se týká zejména kombinovaných dopravců, kteří byli v minulosti v segmentu nákladních strojů 

méně aktivní. "Myslím, že je to velké riziko, protože najednou všichni nákladní letadla 

objednávají," říká Forson. Manažer letecké přepravy tento vývoj komentuje opatrně a poukazuje 

na to, že uplynulé dva nebo tři roky, které byly pro letecké přepravce mimořádně lukrativní, některé 



účastníky trhu evidentně přiměly ke zvýšení kapacity. "Jakmile se trhy vrátí k normálu, někteří 

budou sedět na kapacitě svých nákladních flotil a přemýšlet, co s tím vlastně zamýšlejí dělat." 

 

CMA CGM konečně objasnila záhadu APL Vanda a nakonec přiznala, že plavidlo utrpělo zřícení 

stohu, při kterém spadlo 55 kontejnerů přes palubu. Údaje AIS ukazují, že loď (o 17 300 TEU) nyní 

zakotvila na Doralehském terminálu provozovaném čínskými stevedory v 05:30 místního času poté, co dnes ráno 

místního času dorazila do přístavu vlastní parou. 
V prohlášení CMA CGM, které bylo vydáno v pátek, se uvádí: „Dne 3. července APL Vanda 

oznámila, že asi 55 kontejnerů z jednoho bloku spadlo přes palubu, zatímco plavidlo čelilo těžkému 

počasí na cestě ze Singapuru do Suezu, těsně před vstupem do Adenského zálivu. Nebylo hlášeno 

žádné zranění a všichni členové posádky jsou v bezpečí. Plavidlo se zastavilo v Džibutsku, aby 

odklidilo několik poškozených kontejnerů na palubě, než bude bezpečně pokračovat ve své plavbě. 

Spolupracujeme se všemi příslušnými orgány, které byly o situaci informovány".  

Podle odborníka na námořní dopravu monzunové větry vanoucí od jihozápadu vyvolávají v oblasti 

silné vlny a jsou v tomto ročním období běžné. „Jak monzun postupuje severovýchodním směrem 

od rovníku k indickému subkontinentu, APL Vanda by měla tyto vlny na levoboku, což vedlo k 

synchronnímu převalování a ztrátě kontejnerů. Nezdá se, že by se jednalo o parametrickou 

klouzavou otázku,“ uzavřel odborník. Dále uvedl, že plavidlo se nemohlo ze stejného důvodu vrátit 

do Singapuru, protože vlna by se pak nacházela na pravoboku plavidla. Plavidlo se pokusilo 6. 

července zamířit zpět do Singapuru, ale téhož dne se vrátilo ke svému kotvišti u Džibutska. 
 

Rakouská spediční skupina Cargo-Partner se chce stát akcionářem německé kooperace v oblasti 

general cargo Simcargo. V pátek odpoledne zainteresovaní oznámili, že sdružení dostalo od 

dlouholetého systémového partnera nabídku na převzetí třetiny akcií. Předchozími akcionáři 

Simcargo, které vstoupilo na trh počátkem roku 2020, jsou dříve samostatně fungující General 

cargo kooperace Star a ILN. Jejich akcionáři nyní chtějí ještě v červenci rozhodnout, zda bude 

nabídka Cargo Partner přijata. Cílem je dokončit projekt do konce třetího čtvrtletí. Simcargo 

neuvádí žádné finanční podrobnosti o možné dohodě. Projekt je prosazován nezávisle na 

probíhající diskusi o budoucí strategické orientaci Cargo-Partner, jejíž součástí je i případný prodej. 

Investicí Cargo-Partneru by Simcargo mohlo posílit svou vlastní pozici na trhu a dále přivázat k 

síti důležitého systémového partnera, uvedl Jens Bottenhorn, jeden ze dvou generálních ředitelů 

Simcargo, pro DVZ. To přispívá k dlouhodobé bezpečnosti sítě v národní i evropské síti. Cargo-

Partner již léta pracuje pro General cargo Association především pro přepravy ve střední a východní 

Evropě. Vstup Rakušanů by navíc pomohl finanční základně pro pokračování panevropské 

strategie Simcargo. Konečně by také bylo možné využít odborných znalostí společnosti Cargo 

Partner v oblasti námořní a letecké přepravy. „S globálním hráčem v letecké a námořní přepravě 

na naší straně by se společnosti, jako je IT projekt FITs, mohly urychlit a dále budovat naši vlastní 

odolnost vůči nepředvídatelným událostem,“ dodává druhý generální ředitel Alexander 

Bauz. Očekává se, že transakce bude dokončena do konce třetího čtvrtletí roku 2022. 

„Tato strategická investice je logickým důsledkem dlouhodobého partnerství se Simcargo,“ 

komentuje Stefan Krauter, generální ředitel Cargo-Partner. "Máme velký zájem spojit síly se 

Simcargo, abychom posílili naši vlastní síť a byli schopni nabídnout našim evropským zákazníkům 

komplexní poslední míli." 

 

Bulharsko dostane z kohezního fondu EU dobrých 110 milionů eur na modernizaci a rozšíření 

železničního spojení mezi Sofií a hranicí se Srbskem. Trasa je součástí transevropské dopravní sítě 

(TEN-T) a patří do dopravního koridoru spojujícího Turecko se střední a západní Evropou. „Projekt 



přinese výhody pro životní prostředí, poskytne pobídku k přesunu nákladní dopravy ze silnice na 

železnici a sníží hluk a znečištění ovzduší, čímž zlepší kvalitu života místních obyvatel,“ uvedla 

komisařka pro politiku soudržnosti Elisa Ferreira. 

Konkrétně jsou peníze určeny na podporu rozšíření 33kilometrové trasy mezi vesnicemi Voluyak 

a Dragoman. Stávající trať má být modernizována a doplněna o druhou, elektrifikovanou 

kolej. Modernizován má být také systém řízení vlaků, od něhož Komise doufá, že zlepší 

interoperabilitu v přeshraničním provozu. 

 

Po nejdelší protestní akci přístavních dělníků za poslední desetiletí se ve velkých německých 

námořních přístavech od víkendu opět pracuje. V sobotu ráno byly práce obnoveny také v 

hamburském přístavu, řekl německé tiskové agentuře mluvčí svazu Verdi. Předtím tisíce dělníků 

od čtvrtečního rána kromě Hamburku do značné míry paralyzovaly manipulaci se zbožím v 

Bremerhavenu, Brémách, Emdenu, Wilhelmshavenu a Brake. Odbory vyzvaly k dvoudenní 

výstražné stávce, aby po sedmi neúspěšných kolech znovu zvýšily tlak na zaměstnavatele. 

Další akce se minimálně do konce srpna neočekává. Urovnání dosažené stranami kolektivní smlouvy před 

pracovním soudem v Hamburku stanoví do té doby další jednání a mírový závazek. Do konce tohoto týdne mají být 

dohodnuty tři další termíny jednání do 26. srpna. Všichni spoléhají na to, že Verdi při dalších jednáních 

podnikne konstruktivní kroky k dohodě, uvedla vyjednavačka Ústředního sdružení německých 

námořních přístavních společností (ZDS) Ulrike Riedel. Vyjednavačka Verdi Maya 

Schwiegershausen-Güth zdůraznila vůli odborů dosáhnout kompromisu se ZDS. "Stávka je vždy 

poslední možností, ale řešení jsou dohodnuta u jednacího stolu," řekla. 

Po počáteční varovné stávce v odpolední směně a 24hodinové varovné stávce v červnu vstoupili 

přístavní dělníci minulý čtvrtek ráno do stávky na 48 hodin. Ztráta práce v námořních přístavech způsobená 

stávkou činí přibližně 80 hodin – nejrozsáhlejší průmyslový spor v přístavech za více než čtyři desetiletí. Varovné 

údery přišly v nevhodnou dobu pro přístavní logistiky. Kvůli koronaviru je v celosvětovém 

provozu kontejnerových a nákladních lodí již nyní velký zmatek. Pracovní spor nyní ještě více 

vychyluje procesy na hraně nábřeží, a dále zhoršuje napjatou situaci se zácpou lodí v Severním 

moři 

 

Tento týden by mohla být kritický pro vnitrozemskou plavbu na částech německého systému 

vodních cest. Kvůli vysokým teplotám na jihu země a nedostatku dešťů hladina Dunaje prudce 

klesla. "Už teď máme nízkou vodní situaci," říká Jens Schwanen, výkonný ředitel Spolkového 

svazu německé vnitrozemské plavby (BDB). Nízká voda znamená, že lodě plují s nižším 

ponorem. Nízký stav vody na Dunaji je vážnější než na Rýnu, kde je plavba za normálních 

podmínek stále možná. Pro lodní dopravu znamená nízká voda také to, že se náklad musí rozdělit 

mezi více lodí, které jsou však těžko dostupné. "Jsme téměř vytíženi," říká Schwanen. Fáze nízkého 

stavu vody naráží na již tak napjatou situaci z hlediska poptávky po přepravní kapacitě na 

vodě. Pociťuje to i Agravis Raiffeisen AG. "Nákladní prostory jsou již vzácné a velmi drahé," 

vysvětluje generální ředitel Dirk Köckler v tiskové zprávě. Pro přepravu černého uhlí jsou nyní 

zapotřebí další logistické kapacity, protože federální vláda se kvůli obávanému nedostatku plynu 

rozhodla stále více vracet k výrobě elektřiny z uhlí. 

„Aby nedošlo k nedorozumění: Samozřejmě v této bezprecedentní situaci je třeba udělat vše pro 

to, aby byly v Německu zajištěny dodávky energie. To má zásadní význam – pro soukromé 



domácnosti i pro ekonomiku,“ říká šéf společnosti. "Pokud ale politici po dohodě s hráči v 

dopravním řetězci nyní nic neudělají, pak do další krize otevřeme dveře dokořán." 

Proto musí být vyvinuta řešení pro vnitrozemskou lodní dopravu, která zohlední i oprávněné zájmy 

zemědělského a potravinářského průmyslu. "Už během koronavirové krize důrazně prokázala svůj 

systémový význam a stále zajišťuje potravinovou bezpečnost v Německu v napjaté situaci 

způsobené válkou na Ukrajině." Poté, co od roku 2016 výrazně poklesla přeprava uhlí na 

vnitrozemských vodních cestách, byla řada starších uhelných lodí sešrotována. Zároveň prudce 

vzrostly dodávky zemědělských produktů loděmi. Důsledkem současné rostoucí konkurence v 

oblasti nákladních kapacit je to, že přepravu energie do uhelných elektráren stále více přebírá 

omezený vozový park a že tyto přepravní kapacity jsou také zvýhodněny prostřednictvím ceny. 

„V Německu ale nemáme dostatek nákladového prostoru, abychom zajistili jak přepravu uhlí, tak 

zemědělské produkty na místo určení.“ Prvním krokem je proto za každou cenu vyhnout se 

prázdným jízdám. „Ověřené lodě ze zemědělského sektoru by měly dostat příležitost přepravovat 

potraviny, krmivo nebo hnojiva jako zpětný náklad při plavbě z uhelných elektráren do dovozních 

přístavů nebo na úseky trasy. Jinak nedostaneme dostatek potravin do vývozních přístavů a surovin 

do továren na krmiva v Německu,“ zní naléhavý požadavek šéfa Agravisu. Za přepravu obilí a 

krmných surovin společnost zadává ročně kolem 1500 lodních nákladů. 

P.S. Ještě že u nás nejsme na říční dopravě závislí. Wasserstand Elbe heute früh taky nic moc 

 

Italská vláda může poskytovat finanční podporu společnostem silniční nákladní dopravy, které trpí 

následky ukrajinské války a sankcí EU proti Rusku. Odpovídající program pomoci byl schválen 

Evropskou komisí. „Silniční dopravci byli mimo jiné tvrdě zasaženi současnou geopolitickou krizí 

a následným zvýšením cen pohonných hmot,“ uvedla komisařka EU pro hospodářskou soutěž 

Margrethe Vestagerová. "Tímto programem ve výši 526,5 milionů eur je může Itálie podpořit a 

zajistit, aby nebyl narušen pohyb zboží po silnici." 

Cílem podpory je zabránit úpadku společností z důvodu vysokých nákladů na palivo. Podpora je 

poskytována formou daňových úlev. Z toho mohou těžit společnosti silniční nákladní dopravy 

všech velikostí se sídlem v Itálii. 

P.S. Zase ti Italové od nás opisují. U nás už přece dotace proběhla dávno v podobě slevy na 

spotřební dani (1,50 Kč pro zapomětlivé). Jen to na těch pumpách nějak není vidět ...  

 

Námořní dopravci jsou zaneprázdněni úpravou svých sítí v severní Evropě poté, co v sobotu 

skončila dvoudenní "varovná stávka" německých přístavních dělníků. Zaměstnavatelům se 

nepodařilo dosáhnout zastavení třetí a nejdelší varovné stávky soudy, ale soudy zakázaly další 

protestní akce až do 26. srpna, aby se otevřel čas pro další kola jednání mezi Ústředním sdružením 

německých přístavních společností (ZDS) a odbory, ver.di. "Během tohoto období nebude ver.di 

podnikat žádné další protestní akce se zaměstnanci žalobců," uvádí se v rozhodnutí pracovního 

soudu. Zdá se, že období ochlazení, zatímco rozhovory o mzdách pokračují, bylo oběma stranami 

akceptováno, přičemž hlavní vyjednavačka ver.di Maya Schwiegershausen-Güthová uvedla, že je 

"čas vrátit se k vyjednávacímu stolu" a že stávky jsou "vždy poslední možností". Hlavní 

vyjednavačka ZDS Ulrike Riedelová uvedla, že tento krok "uvítala", ale vyzvala odbory, aby 

"podnikly konstruktivní kroky" k dosažení dohody. 



S odstraněním hrozby protestních akcí mohou dopravci začít napravovat některé škody způsobené 

na jejich jízdních řádech v severní Evropě, ale v mnoha případech to bude mít za následek více 

prázdných plaveb, zejména z Asie. Na transatlantické úrovni navíc dopravci utrpěli vážná zpoždění 

jak v severní Evropě, tak v silně přetížených přístavech na východním pobřeží USA. "Byla to 

opravdu dvojitá pohroma zpoždění na obou stranách rybníka," řekl minulý týden jeden 

severoatlantický obchodní manažer deníku The Loadstar. "Je s podivem, že v tuto chvíli ještě 

nabízíme jakoukoli službu, zejména proto, že nemůžeme dostat vývoz z Německa do USA kvůli 

dovozu, který blokuje nábřeží," dodal. Dokonce ještě před poslední stávkou Metrans pozastavil své 

exportní vlaky do Hamburku s odvoláním na vážná zpoždění při dovozu vlaků opouštějících přístav 

zabírající vstupní koleje. V dnešním zákaznickém poradenství společnost Maersk uvedla, že se 

rozhodla "resetovat" své transatlantické servisní plány. 

"V souvislosti se zpožděním na naší síti z Evropy a Středozemního moře do/ze Severní Ameriky, 

způsobeným neustálým narušením v severní Evropě a amerických přístavech a jejich dominovým 

efektem, jsme se rozhodli obnovit harmonogram služeb TA1/TA5/TA6, abychom plavidla 

přiblížili skutečným týdnům plavby," uvedl mluvčí. Podle sdělení bude součástí resetu jízdního 

řádu asi 17 transatlantických plaveb, přičemž zpoždění plavby ze severní Evropy se bude 

pohybovat od týdne do 14 dnů od původních pro-forma dat odjezdu a některé plavby budou 

jednoduše klasifikovány jako "reset" bez zobrazení pozměněného ETD. Mezitím, v komentáři ke 

zdánlivě zlepšeným vyhlídkám německých přístavů dnes ráno, kontakt dopravce se sídlem ve 

Felixstowe uvedl, že "se teprve uvidí", zda se situace na terminálech v Hamburku zlepší. 

"Doufejme, že to bude také znamenat, že dostaneme další dobrovolnické směny zpět do Hamburku, 

které mohou mít velký vliv na provoz plavidel," řekl. 

 

Průměrné smluvní sazby hlavních kontejnerových dopravců pro rezervace směřující na západ z 

Indie do Evropy klesly tento měsíc z úrovní hlášených v červnu o dvojciferná čísla. Podle exkluzivních údajů 

shromážděných společností The Loadstar ze zdrojů dopravce / speditér jsou náklady na přepravu kontejneru 20 stop z 

Nhava Sheva / JNPT nebo Mundra do London Gateway nyní 5 240 USD, což je o 13% méně než 6 009 USD před 

měsícem. Pro 40 stop jsou sazby sníženy na 5 940 USD, z 7 141 USD je pokles o téměř 17%. Pro 

západní Indii-Rotterdam se rezervace 20 stop provádějí na stejné úrovni jako u londýnské gateway, 

5 240 USD, oproti 6 000 USD v červnu, ale sazby za 40 stop zaznamenaly pokles v jednociferném 

rozmezí na 5 740 USD, což znamená pokles z 6 300 USD v minulém měsíci. Cenový trend je 

jasnějším znamením, že vývoz z Indie zpomalil v důsledku inflace, která zasáhla hlavní globální 

trhy, poznamenaly tržní zdroje. 

Sazby také klesly o jednociferné procento na východ: průměrné smluvní sazby pro London 

Gateway / Rotterdam do Nhava Sheva se pohybují na 1 825 USD / 20 FT a 1 950 / 40 FT ve 

srovnání s 1 923 USD a 2 046 USD v červnu. "Existuje velká šance na další uvolnění sazeb, pokud 

se růst poptávky ochladí," řekl The Loadstar speditér sídlem v Bombaji. "To nemusí být pro velké 

dopravce velkou hrozbou, protože již uzavřeli značné objemy v dlouhodobých smlouvách, což jim 

zaručuje předvídatelné využití prostoru a vyšší sazby po delší dobu." 

Úrovně sazeb na trasách v rámci Asie a Dálného východu však na červnových úrovních vzrostly, 

protože kapacita se zpřísnila díky častým zrušením / zpožděním plavby ze Singapuru a Kolomba, 

spolu s poptávkou poháněnou oživením Šanghaje po uzamčení. Od Nhava Sheva po Yantian (jižní 

Čína) se sazby zvýšily o významnou marži: na 550 dolarů ze 450 dolarů za 20 stop; a na 850 dolarů 

ze 700 dolarů za 40 stop. Sazby Nhava Sheva-Hong Kong jsou nyní na 505 a 750 USD oproti 405 

USD a 610 USD o měsíc dříve. 



Míra vývozu z Indie na východní a západní pobřeží USA však zůstala stabilní. Současně byly 

hlavní společnosti schopny zvýšit smluvní sazby ve směru návratu v průměru o 15% pro zásilky 

USEC a o 10% pro kontejnery USWC, ukazují data. Podle expertních zdrojů jsou současné trendy 

sazeb na větších obchodních trasách z Indie poněkud v rozporu s očekáváním dopravců. "Teprve 

se uvidí, zda lodě zruší více odjezdů, aby čelily pokračující erozi cenové síly." Tento měsíc také 

došlo k záplavě přejezdů plavidel v Nhava Sheva a Mundra na službách MSC a Hapag-Lloyd pro 

Evropu a USA, údajně z důvoduí zpoždění plavby. Neplatné oznámení o příjezdu pro MSC 

Margrit, na lince Himalaya Express (HEX) v 28. týdnu, je dalším známým případem takových 

narušení. Zpožděné plavidlo je nyní přesunuto tak, aby dorazilo do Nhava Sheva 23. července. 

 

Americký prezident Biden zasáhl za pět minut dvanáct, aby odvrátil zastavení práce, které by 

mohlo paralyzovat silně napjatý železniční systém. S možností protestních akcí již od včerejška 

(18. července) podepsal v pátek výkonné nařízení, aby rada rozhodců hledala řešení sporu o 

železniční smlouvy, který doutná od ledna 2020. Během 60 dnů, které má představenstvo na 

vypracování kompromisu, se nemůže uskutečnit žádná protestní akce. "Národní mediační rada mě 

informovala, že podle jejího rozsudku hrozí, že tyto spory podstatně přeruší mezistátní obchod do 

té míry, že by část země připravila o základní dopravní služby," napsal prezident v příkazu. 

Zatímco železniční odbory a dopravci vyjádřili přání vyřešit svůj dlouhotrvající spor, 115 000 

železničních dělníků bylo dnes v pozici, kdy mohli zahájit protestní akce poté, co Společenstvo 

lokomotivních inženýrů a vlakové obsluhy hlasovalo téměř jednomyslně (99,5%) ve prospěch 

stávky - pokud vláda nezasáhne jako prostředník. Obě strany se dostaly do sporu o mzdy a 

zaměstnanecké výhody, ale také o pracovní pravidla. Ústřední konflikt se zde týká plánů dopravce 

na snížení počtu vlakových posádek ze dvou na jednu osobu. Začátkem tohoto roku zasáhla 

Národní mediační rada, aby prolomila impassé, ale minulý měsíc hodila ručník do ringu a 

propustila strany z mediace, čímž spustila 30denní lhůtu na rozmyšlenou, která vypršela v neděli. 

Několik odvětvových skupin – včetně Národní maloobchodní federace, Obchodní komory, 

Intermodální asociace Severní Ameriky (IANA) a Americké asociace nákladních vozidel – v 

posledních týdnech naléhalo na Bílý dům, aby zasáhl a jmenoval mediátory s cílem zakázat 

zastavení práce, a varoval před katastrofálními následky. 

Prezidentka a generální ředitelka IANA Joni Casey ve svém dopise Bílému domu vykreslila riziko 

celostátní odstávky železnic uprostřed hlavní sezóny: "Neschopnost dosáhnout rozumné dohody 

by mohla mít za následek narušení nejen v železničním průmyslu, ale i v širším dodavatelském 

řetězci, od výrobců přes maloobchodníky až po spotřebitele," varovala. "Následným účinkem 

takové události by byl další nedostatek dodávek a vyšší náklady pro Američany v době rekordní 

inflace. Nikdo nechce, aby k tomu došlo, a političtí vůdci mohou hrát důležitou roli." "Je nezbytné, 

aby administrativa jednala tak, aby zabránila jakémukoli narušení americké železniční dopravy," 

napsala prezidentka a generální ředitelka americké obchodní komory Suzanne Clarková. "Jakékoli 

zhroucení by bylo katastrofální pro americké spotřebitele a ekonomiku a potenciálně by nás vrátilo 

k historickým výzvám dodavatelského řetězce z doby nejhlubší pandemie." 

Panuje široká shoda, že americký železniční systém je v nejistém stavu a nebyl by schopen vydržet 

vážné narušení. Na tiskové konferenci dne 13. července Gene Seroka, výkonný ředitel přístavu Los 

Angeles, vyjádřil znepokojení nad hromaděním kontejnerů v docích způsobeným problémy s 

železničními službami a varoval, že neřešení tohoto problému by bylo velkým rizikem pro 

dodavatelské řetězce. "Všechny síly musí být zaměřeny na zlepšení železničního produktu. Tečka. 



Pointa je, že musíme okamžitě podniknout kroky v této otázce, abychom se vyhnuli celostátnímu 

logjamu, "řekl. 

Kromě přetížených železničních zařízení a nedostatku vybavení má toto odvětví vážný nedostatek 

zaměstnanců – z velké části vlastní činnost dopravců. V letech před pandemií snížili počet 

zaměstnanců ve snaze zavést přesnou železnici a nyní zjišťují, že nejsou schopni přilákat dostatek 

rekrutů. Martin Oberman, generální ředitel americké Rady pro povrchovou dopravu, obvinil 

železniční společnosti částečně ze zhoršení úrovně jejich služeb a obvinil je, že pracují s pracovní 

silou "holých kostí" poté, co během šesti let propustili 45 000 zaměstnanců. Mediační rada 

vytvořená prezidentovým výkonným nařízením povede slyšení se zástupci pracujících a 

zaměstnavatelů a po 30 dnech podá zprávu o svých zjištěních Bílému domu. Poté bude následovat 

diskuse o doporučeních s oponenty. Obě strany jmenování uvítaly a vyjádřily naději, že to prolomí 

současný stav. Nebude-li do 30 dnů vyjednávání dosaženo žádného řešení, mohl by zakročit 

Kongres, zakázat stávku a vypracovat závaznou dohodu. 

P.S. To je panečku země neomezených možností. V Evropě se soudy stávku zakázat neodváží... 

 

Dynamika v rozvoji e-trucků se začíná měnit. V oblasti logistiky to lze vidět například při 

doručování balíků na poslední míli. Zde je překládka upřednostňována skutečností, že požadavky 

na rozsah vozidel jsou nízké. Na druhé straně u středních a dálkových tras je nabídka výrobců 

nákladních vozidel a dodávek v současné době stále omezená. "Potrubí" se však v posledních šesti 

měsících již hodně naplnilo a v blízké budoucnosti se očekává nárůst relevantních vozidel na trhu. 

Tento vývoj je z velké části způsoben agresivními cíli alternativních pohonných systémů do roku 

2030, které oznámili tři hlavní evropští výrobci OEM nákladních vozidel Traton, Volvo a Daimler. 

Zatímco Traton sleduje především elektrickou strategii pro celé portfolio, Volvo a Daimler 

spoléhají na směs nákladních vozidel s bateriově elektrickými pohony nebo pohony s palivovými 

články. Z dnešního pohledu se zdá být zřejmé, že bateriová elektrická vozidla budou nástupnickou 

technologií pro krátké a střední tratě, zatímco nákladní vozidla s vodíkovými palivovými články 

budou konkurenceschopná pouze v dálkovém odvětví. V průměru lze předpokládat, že do roku 

2030 bude již 40 procent nově registrovaných středních a těžkých nákladních vozidel poháněno 

elektricky. 

Z technického hlediska má bateriový vůz na dlouhých tratích některé nevýhody ve srovnání s 

řešením vodíkových palivových článků. Patří mezi ně například kratší dojezd a menší užitečné 

zatížení díky vysoké hmotnosti baterie. Kromě toho závislost na možnostech nabíjení a delší doba 

nabíjení hrají větší roli na dálkových trasách. Avšak vzhledem k tomu, že stále neexistují 

škálovatelné případy použití pro snížení nákladů a optimalizaci technologie vodíkového 

palivového článku, e-truck nabírá na síle i přes zmíněné nevýhody. Společný podnik společností 

Traton, Daimler a Volvo s cílem vytvořit evropskou vysoce výkonnou nabíjecí síť na důležitých 

dálkových trasách je v této oblasti průlomový. Do pěti let chtějí tito tři partneři zřídit a provozovat 

nejméně 1 700 vysoce výkonných nabíjecích míst. Cílem je, aby dálková nákladní vozidla dobíjela 

své baterie každé čtyři a půl hodiny na další čtyři a půl hodiny dojezdu během 45minutové 

přestávky, která je tak jako tak povinná. K zajištění nabíjecí stanice by byl nutný dodatečný 

rezervační systém pro nabíjecí stanice. To znamená, že řidiči by museli koordinovat své přestávky 

a zbývající dojezd nebo digitální nástroj by tento úkol převzal. I když jsou tyto plány ambiciózní, 

elektrifikace nákladních vozidel je však stále na začátku cesty. Na konci roku 2020 bylo v EU 

registrováno pouze asi 1 000 elektrických nákladních vozidel. Očekává se, že toto číslo se do roku 



2025 zvýší 90krát a do roku 2030 se očekává, že přibližně 10 procent všech nákladních vozidel v 

Evropě bude elektrických. To odpovídá přibližně 560 000 kusům. 

Rozhodujícím faktorem úspěchu pro nárůst elektromobility v silniční nákladní dopravě je dobíjecí 

infrastruktura, protože nákladní vozidla mají vyšší požadavky na přístup k nabíjecím místům. 

Vzhledem k rychle rostoucímu počtu elektrických nákladních vozidel se pomalé rozšiřování 

potřebné infrastruktury stává hlavní překážkou pro zajištění budoucích dodavatelských řetězců. To 

platí zejména s ohledem na zpoždění dodávek, která by nastala v případě nedostatečné 

infrastruktury. S rostoucím rozšířením elektricky poháněných nákladních vozidel je zapotřebí 

obrovské množství primárně zelené energie. Komplexní analýza vývoje vozového parku, 

jízdního chování a spotřeby energie provedená poradenskou firmou Arthur D. Little ukazuje, že do 

roku 2030 by navzdory očekávané velikosti vozového parku = pouze asi 1 procento ve srovnání s 

vozovým parkem elektromobilů (bateriová elektrická vozidla a plug-in hybridy) mohla elektrická 

nákladní vozidla vyžadovat téměř polovinu energetických požadavků svých protějšků osobních 

automobilů. 

Existují čtyři různé případy použití pro nabíjení nákladních vozidel. Hlavním rozlišovacím znakem 

je doba, po kterou musí nákladní vozidlo nabíjet, což je zase rozhodující pro výkonovou kapacitu 

nabíjecích stanic. Nabíjení ve vlastním depu je ekvivalentem wallboxu pro osobní automobil. 

Pokud jsou nákladní vozidla připojena k síti přes noc, je dostatek času na plné nabití. V závislosti 

na koncepci vozidla zde lze použít jak jednoduché AC nabíječky s výkonem 22 kilowattů, tak 

pokročilejší DC rychlé nabíječky s výkonem až 150 kilowattů. Nabíjecí stanice s cca 350 kilowatty 

se doporučují pro nabíjení v cíli. S výrazně kratší dobou nabíjení mezi jednou a dvěma hodinami 

je tento případ použití nabíjení vhodný zejména pro nákladní vozidla v aplikaci hub-to-hub. V 

oblasti dálkových vozidel se naopak doporučuje rychlé nabíjení na veřejných nabíjecích stanicích, 

které jsou ideálně vybaveny výkonem 1 000 kilowattů a více, aby doba nabíjení byla co nejkratší. 

Pokud se naopak veřejné nabíjení používá přes noc, stačí nabíječky s pouhými 100 až 150 

kilowatty. Parkovací místa na dálnicích zde však budou rychle plně využita, takže i v této oblasti 

by mělo být plánováno rozšíření. Elektrická síť však čelí obrovským požadavkům na energii, 

protože pro poskytnutí požadovaného množství energie může být nutné připojit nabíjecí stanice k 

síti vysokého napětí. To má obrovský dopad na výběr lokality, sítě a výrobu energie. Vzhledem k 

dodacím lhůtám, které jsou obvykle spojeny s rozvojem takové infrastruktury, se vládám a 

veřejným službám doporučuje, aby jednaly rychle. Za tímto účelem musí být včas vypracovány 

koordinované plány na rozšíření dobíjecí infrastruktury, které jdou nad rámec plánů výrobců 

původních zařízení, zejména aby bylo možné pokrýt rostoucí poptávku po elektřině. Je však třeba 

také poznamenat, že evropská logistika probíhá především podél přeshraničních hlavních os. Ty 

musí být strategicky pokryty nejmodernější infrastrukturou – průmysl a politika se bezpochyby 

musí připravit na řešení tak velkého přeshraničního projektu, aby se přiblížily cíli dekarbonizace 

logistiky. Zároveň pak musí provozovatelé nákladních vozidel zřídit ve svých depech vlastní 

dobíjecí zařízení. To je doprovázeno vysokou investicí s nízkými maržemi. Pouze pokud 

zúčastněné strany – politici, výrobci a provozovatelé nákladních vozidel – budou spolupracovat na 

řešeních těchto problémů, může být nárůst elektromobility v odvětví nákladních vozidel úspěšný.  

P.S. Sovětští vědci mezitím přišli s průlomovým řešením - energii si vycucáme z prstu! 

 

Dva mezinárodní druhy dopravy zažívají znatelné zpomalení poptávky. Obzvláště pozoruhodný je 

vývoj v odvětví letecké nákladní dopravy a v severoevropských přístavech. Oba dokonce 

sklouzávají pod úroveň před koronou, pokud jde o výkon provozu a propustnost. 



1/ Výkon 

Námořní přeprava Globální propustnost kontejnerů slábne, ale zůstává na vysoké úrovni. S 

hodnotou 123,6 je mírně pod rekordní úrovní února, ale jasně překračuje hodnotu před koronou - 

v měsíci května 2019 o 8 bodů. Jiný obrázek lze vidět v umístění přístavů North Range. V květnu 

běžného roku, s hodnotou indexu 111,5, jsou téměř 4 body pod odpovídající hodnotou před dvěma 

lety. 

Letecká přeprava Výkonnost mezinárodní dopravy se v květnu ve srovnání se stejným měsícem 

loňského roku propadla o 8,1 procenta. S tímto vývojem klíčové číslo dokonce sklouzává o 1 

procento pod odpovídající hodnotu před koronou v roce 2019. Pokles u evropských dopravců je 

obzvláště silný. S hodnotou 14,6 procenta klesá kombinovaný objem provozu pro ně prudčeji než 

pro všechny ostatní konkurenty. 

2/ Ceny 

Námořní přeprava Spotové sazby pokračují v pohybu směrem dolů, který začal na podzim 2021 

na úrovni $ 14 807 /FEU. Nyní jsou na $ 9,182 / FEU. 

Letecká přeprava V současné době jsou spotové sazby za kilogram s hodnotou 3,93 dolarů asi 

28,2 procenta pod maximální cenou 5,36 dolarů dosaženou na konci prosince. 

3/ Očekávání  

Námořní přeprava Na 53 bodech byla očekávání amerických nákupních manažerů v červnu 

nižší než v průměru za celé dva roky. Negativní vývoj, který začal na podzim 2021, tak dosáhl 

svého prozatímního vrcholu. 

Letecká přeprava Nálada mezi manažery nákladní dopravy je stále dobrá. 64 % očekává v 

nadcházejících dvanácti měsících zlepšení dopravní výkonnosti; 29 % očekává, že situace bude 

pokračovat, 7 % očekává, že se bude zhoršovat. 

 

Začátkem srpna budou v EU výrazně omezeny možnosti přepravy určitého zboží v prostoru pro 

cestující v prostoru letadel zavedené v důsledku pandemie Covid. Agentura EU pro bezpečnost 

letectví (EASA) již nebude akceptovat takové výjimky udělené leteckým společnostem ze třetích 

zemí orgány jejich domovských zemí po 31. červenci. 

Od té doby bude agentura EASA povolovat přepravu zdravotnického zboží v prostoru pro cestující 

pouze na individuální žádost, pokud letecké společnosti mohou prokázat, že se jedná o naléhavou 

dodávku, kterou nelze doručit včas jinými prostředky. 

Agentura EU dosud nevznesla námitky proti výjimkám, které by umožnily přepravu důležitého 

zboží do a z EU a mezi členskými státy. Podle agentury EASA bude letos v létě pravděpodobně 

opět k dispozici výrazně větší kapacita v nákladových prostorech osobních letadel. Logistické 

řetězce proto již nejsou pod takovým tlakem jako v roce 2020, tvrdí EASA. 

 

Za účelem přesunu velkokapacitní a těžké nákladní dopravy (GST) na železnici a vodní cesty 

začíná (německé) Spolkové ministerstvo pro digitální záležitosti a dopravu (BMDV) zřizovat 



digitální datovou základnu pro integraci překládkových bodů GST na federálních vodních cestách, 

jako jsou přístavy, překladiště a RoRo rampy do řízení procesů pro velkokapacitní a těžkou 

přepravu (Vemags). Na základě toho má být postupně zřízena webová aplikace pro bimodální 

plánovač tras "vodní cesta" s podporou GST a multimodální plánovač tras, který zahrnuje železnici 

jako druh dopravy, a mají být definovány mikrokoridory pro svozovou a rozvozovou dopravu na 

silnici. 

"Potřebujeme dostat více těžkých transportů z hustě přetížených silnic na vodu. Výstavbou 

databáze pokládáme základy pro intermodální směrování. Cílem je zvýšit viditelnost alternativ k 

silnici," říká Oliver Luksic, parlamentní státní tajemník na Spolkovém ministerstvu pro digitální 

záležitosti a dopravu a koordinátor federální vlády pro nákladní dopravu a logistiku. Většina 

velkokapacitních a těžkých nákladních přeprav (GST) v Německu se dnes uskutečňuje po silnici. 

Přechod na železnici a vodní cestu pro GST je podle BMDV důležitou složkou dopravní politiky, 

která má přispět k dosažení cílů v oblasti klimatu a ulevit silniční infrastruktuře. 

Přístavní společnosti projekt podporují: "Poskytnutím aktuálních údajů o kapacitách v oblasti 

nakládky těžkého nákladu a těžkých liniových služeb, jakož i pro použití v systému Vemags, se 

přístavní průmysl bude podílet na projektu," vysvětluje prezident Federální asociace veřejných 

vnitrozemských přístavů Joachim Zimmermann. 

Průzkum předávacích míst na vodní cestě bude zahájen 19. července 2022. Za tímto účelem BMDV 

vytvořil webovou specializovanou aplikaci pro přístavní průmysl. Všechny vnitrozemské a 

námořní přístavy, které mohou umožnit překládku GST, jsou požádány o poskytnutí údajů. Aktivně 

se mohou účastnit i přístavy s překládkovými zařízeními kombinované dopravy (CT), neboť 

překládkaGST může být možná i tímto prostřednictvím. Veškeré stávající překážky vyplývající z 

federálních podmínek financování překládkových zařízení CT soukromých společností mají být v 

budoucnu sníženy. Webová aplikace pro sběr dat je přístupná pod následujícím 

odkazem: www.gst-umschlagstellen.baw.de. 

 

Celosvětový objem přepravních kontejnerů se v roce 2021 zvýšil o 13 % na téměř 50 milionů teu, 

což byl trojnásobek předchozího růstového trendu. To odráželo náladu u pronajímatelů a 

námořních dopravců, kteří si objednali rekordní počet kontejnerů, zatímco vyřadili méně 

stárnoucích jednotek, protože přetížení v globálních dodavatelských řetězcích znamenalo, že 

kontejnery byly odhadem o 15% až 20% méně produktivní než v době před covidem, podle 

nedávno zveřejněné zprávy Container Census & Leasing Annual Review & Forecast 2022/23. 

Drewry odhaduje, že každý kontejner měl v roce 2021 v průměru 18,1 použití ve srovnání s 19,2 v 

roce 2020 a mezi 19,5 a 20,6 v roce 2010. Kromě toho se počet kontejnerů na jeden slot kapacity 

plavidla v roce 2020, kdy pandemie začala, zvýšil o 8 % a na této úrovni zůstal po celý rok 2021. 

Drewry odhaduje, že v globálním fondu equipmentu nyní existuje až 6 milionů přebytečných 

kontejnerů. I když takové číslo je podle historických měřítek velké, Drewry považuje tento 

přebytek za zvládnutelný pro průmysl. 

"Harmonogram dodávek nových lodí je velmi silný a očekává se, že kapacita slotů se v roce 2023 

zvýší o 3,6 milionu teu a v roce 2024 o dalších více než 3,9 milionu teu," řekl vedoucí výzkumu 

kontejnerového vybavení společnosti Drewry John Fossey. "Vzhledem k tomu, že v lednu 2023 

vstoupí v platnost nové emisní předpisy IMO, které nutí některé lodě plout pomaleji, očekává se, 

že většina přebytečných kontejnerů, které je v současné době v provozu, bude absorbována. Kromě 

toho existují důkazy, které naznačují, že někteří dopravci plánují mít ve svých zásobách vybavení 

http://www.gst-umschlagstellen.baw.de/


více nárazníkových zásob, a navíc v příštích dvou letech bude postaveno méně nových kontejnerů. 

" 

Drewry předpovídá, že produkce v letech 2022 a 2023 bude mnohem nižší než v loňském roce, a 

to 3,9 milionu teu a 2,4 milionu teu, přičemž většina objednávek bude představovat náhradu. 

Zatímco ceny nových kusů i použitých výrobků klesnou, návrat k velmi nízkým cenám roku 2019 

se neočekává, protože se předpokládá, že výrobci budou velmi pečlivě řídit své kapacitní a cenové 

strategie. Sekundární trh zatím zůstává robustní a využití, k němuž lze kontejnery z obchodování 

použít, se nadále rozšiřuje. 

"Při pohledu do budoucna budou oceánští dopravci hlavními odběrateli equipmentu v příštích dvou 

letech, přičemž pronajímatelé pak znovu převezmou kontrolu a zvýší svůj podíl na moři na 54% 

do roku 2026," dodal Fossey. "Sazby denních nájmů a návratnost investiční hotovosti budou navíc 

v prognózovaném období obecně vyšší než v posledních pěti letech." 

 

Nové předpovědní modely pro hladinu Rýna a částečně i Labe mají pomoci lodním společnostem 

určit, kolik nákladu mohou ještě absorbovat, když hladina vody klesne. To je zvláště důležité 

během současného sucha. Podle Spolkového hydrologického ústavu (BfG) v Koblenzi může jeho 

nová 14denní a 6týdenní předpověď "efektivněji reagovat na situace s nízkou hladinou vody". 

"Labi od poloviny června dochází voda a dokonce i na Rýně musí hlubší lodě na některých místech 

omezit vykládku," uvedla BfG. 

Novou 14denní předpověď hladiny Rýna najdete na internetovém portálu elwis.de. Podle BfG se 

jedná o zlepšení oproti předchozí 10denní předpovědi a indikuje pravděpodobnost denních hodnot 

vodní hladiny na sedmi úrovních Rýna. Naproti tomu 6týdenní předpověď je zveřejňována dvakrát 

týdně s týdenními průměrnými hodnotami pro rýnské měřidla Kaub, Kolín nad Rýnem a Duisburg-

Ruhrort a také pro labská měřidla Drážďany, Barby a Neu Darchau. 

Podle BfG popisuje spolkový ministr dopravy Volker Wissing (FDP) modifikovanou předpověď 

hladiny vody jako velmi cennou pro "řešení důsledků změny klimatu. Plavidla vnitrozemské plavby 

jsou koneckonců základní součástí mnoha dopravních řetězců." V budoucnu by "mělo být po 

vodních cestách přepravováno ještě více zboží". Ředitelka BfG Birgit Esser vysvětlila, že 

dlouhodobější předpovědi vodní hladiny jsou výsledkem několikaleté výzkumné a vývojové práce. 

P.S. Wasserstand Elbe Děčín heute früh; pamatujete ještě? 

 

Od 1. ledna 2025 se v Dánsku již nebudou uplatňovat aktuálně požadované euroviněty. Podle 

ministerstva dopravy se pak mýtné pro nákladní vozidla již nebude platit za určitou dobu, ale za 

kilometry ujeté v Dánsku. V budoucnu bude výše mýtného záviset na emisích CO2 vozidla. V 

průměru bude mýtné v roce 2030 činit 1,2 dánské koruny (asi 0,16 eur) za kilometr. 

Touto novelou Dánsko přizpůsobuje svůj mýtný systém reformované směrnici EU o nákladech na 

infrastrukturu. Podle ministerstva dopravy budou muset nákladní automobily o hmotnosti 12 tun a 

více platit mýtné nejprve v roce 2025, od 1. ledna 2027 bude rozšířeno na nákladní automobily s 

hmotností 3,5 tuny nebo více. Zpoplatněná silniční síť bude také postupně rozšiřována, dokud 

nebudou od 1. ledna 2028 zahrnuty všechny veřejné komunikace. Aby se omezily ekonomické 

důsledky změny mýtného, Dánsko povoluje používání delších nákladních vozidel. 



Pozorovatelé naznačili, že zdánlivě vlastenecké gesto CMA CGM z minulého měsíce ke snížení 

domácích sazeb za námořní přepravu bylo pouze preventivním krokem, který měl kompenzovat 

možnost, že francouzská vláda zavede neočekávanou daň z "super" zisků. CMA CGM zavede od 

1. srpna snížení veškerého dovozu o 500 EUR na kontejner pro své hlavní maloobchodní zákazníky 

ve Francii a jejích zámořských územích na jeden rok, aby podpořila kupní sílu francouzských 

domácností na pozadí rostoucí inflace. Ve Francii však získává na síle cyničtější pohled, jak roste znepokojení 

nad tím, že některé z předních podniků v zemi značně prosperují z narušení globálního obchodu a mezinárodních 

dodavatelských řetězců vyvolaných Covid-19, stejně jako z ekonomických otřesů způsobených válkou na Ukrajině. 

Společnost uvedla, že je nezbytné, aby maloobchodníci podpořili opatření ve svých vlastních 

cenách, aby maximalizovali dopad a zajistili účinné snížení spotřebitelských cen, a dodala, že 

"představuje snížení přepravních sazeb o téměř 10%". Tento krok zajistil, že CMA CGM byla na 

straně ministra hospodářství Bruna Le Maiira apelovat na velké skupiny, aby "sdílely břemeno 

inflace". 

  

  

Příznivé daňové zacházení skupiny se sídlem v Marseille se však nyní dostalo do centra pozornosti. 

V loňském roce dosáhla zisku 16 miliard eur (16,3 miliardy dolarů), což je desetinásobný nárůst 

oproti předchozímu roku. Daň, kterou zaplatila, 325 milionů EUR, však byla pouze násobkem tří, 

protože společnost nebyla zdaněna z obratu, ale ze své čisté tonáže. V prvním čtvrtletí letošního 

roku vykázala CMA CGM čistý zisk ve výši 7,2 miliardy dolarů, čímž opět překonala své hlavní 

konkurenty v oblasti námořní nákladní dopravy. Philippe Delebecque, prezident Francouzské 

asociace námořního práva, nedávno ve večerních zprávách francouzské televize France 2 řekl: 

"[Daňové] ustanovení ve prospěch francouzských majitelů lodí prospívá asi 70% provozovatelů v 

tomto odvětví po celém světě, ať už v Japonsku nebo Hongkongu nebo kdekoli jinde. Toto opatření 

tedy není specifické pro Francii. Byl to způsob, jak vyrovnat podmínky v tomto odvětví." 

Francouzská publikace o námořní dopravě Le Journal de la Marine Marchande vypočítala, že tři 

evropští majitelé lodí, kteří měli prospěch z daně z tonáže, měli v roce 2021 daňové sazby mezi 0,7 

% a 3,7 %, zatímco pokud by podléhali běžnému režimu daně z příjmu právnických osob, byly by 

25 až 30krát vyšší. 

Otázka zdanění superzisků francouzské poslance rozděluje. Krajně pravicová Národní strana 

Rassemblement chce navrhnout daň z "neočekávaných" zisků, vybíranou ve výši dvou třetin 

částky. Strana francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, Renaissance, se však obává, že by 

to ovlivnilo konkurenceschopnost Francie. Mezitím byly vzneseny otázky ohledně zákonnosti 

slevy CMA CGM a toho, zda je v rozporu s pravidly EU v oblasti hospodářské soutěže. Mluvčí 

EK "nemohl komentovat", zda byl krok CMA CGM zkoumán s ohledem na jeho soulad s předpisy 

EU o hospodářské soutěži. "Komise si je vědoma a sleduje vývoj na trhu nákladní dopravy, stejně 

jako na jiných typech trhu. Obávám se, že v této fázi nemůžeme být konkrétnější, " řekl Loadstar. 

Konkurenti CMA CGM byli dotázáni na slevu a zda plánují něco podobného. Mluvčí společnosti 

Maersk uvedl: "Nekomentujeme obchodní modely nebo nabídky produktů konkurentů nebo jiných 

dopravců." Mluvčí Hapag-Lloyd uvedl, že lodní linka nemá v plánu napodobit cenovou slevu CMA 

CGM. 

P.S. Není to náhodou trochu proti smyslu EU? Neměla by sleva být poskytnuta všem dovozcům v 

EU? 

 



Deutsche Bahn chce použít "obilný most" k přepravě obilí určeného pro vývoz z Ukrajiny mimo 

jiné do německých přístavů Rostock, Hamburk a Brake. Síť, která byla původně zřízena pro 

přepravu zboží v rámci pomoci Ukrajině, bude nyní využívána i v opačném směru k přepravě zboží 

z Ukrajiny na Západ, oznámila DB Cargo. Plánuje se několik vlaků týdně. Přesná množství zatím 

nelze pojmenovat, "vozíme co nejvíce obilí," řekl mluvčí. Podle informací bude velká část dopravy 

procházet Rumunskem, protože země nejen sdílí dlouhou hranici s Ukrajinou, ale má také dobrou 

infrastrukturu pro zemědělskou dopravu. Na přepravách se mají podílet  i například logistické dceřiné 

společnosti DB v Polsku. 

Kromě čistě železniční přepravy přes Polsko našla společnost DB Cargo Romania řešení pro 

přepravu obilí z Ukrajiny do přístavu Constanta. To se nakládá ve válečné zóně do nákladních 

automobilů a převáží se do různých sil v Rumunsku, odkud pak pokračuje do přístavu. Železniční 

most na Ukrajinu a z Ukrajiny byl zřízen téměř před čtyřmi měsíci, aby mohl být použit pro 

dodávky potravin, pitné vody, generátorů, lékárniček, autojeřábů, solárních panelů a celých 

vodních elektráren. 

 

Vzhledem k tomu, že zásobníky plynu v EU budou v nadcházející zimě zřejmě dostatečně 

naplněny, i když Rusko výrazně sníží nebo zastaví dodávky plynu úplně, každý členský stát by měl 

od srpna 2022 do konce března 2023 spotřebovat plynu nejméně o 15 procent méně. To by mělo 

být provedeno dobrovolně. Pokud však Evropská komise uvidí známky krize v dodávkách, chce 

mít možnost po konzultaci s členskými státy předepsat úspory.  Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová ve 

středu předložila odpovídající návrh nařízení. Ministři energetiky EU o tom plánují jednat na mimořádném zasedání 

dne 26. července. Evropský parlament nemá v této věci žádné slovo. Do konce září mají členské státy předložit 

plány, jak chtějí snížit spotřebu plynu. Doprava může doufat, že pokud jde o úspory v tomto 

odvětví, bude volána k odpovědnosti až relativně pozdě. Jedním ze čtyř klíčových doporučení 

Komise pro tyto úspory je, že je třeba vzít v úvahu dopad na evropské a globální hodnotové řetězce. 

Tyto řetězce většinou obsahují produkty, které pocházejí z celého světa a jsou důležité "pro 

nabízení služeb a zboží nepostradatelného pro společnost". 

Komise uvádí jako příklady zdravotnické prostředky, farmaceutický a chemický průmysl, textilní 

nebo skleněné výrobky (které jsou potřebné například pro balení potravin, v medicíně, ale také pro 

fotovoltaické systémy). Při rozhodování o tom, které společnosti musí být i nadále přednostně 

zásobovány plynem, by se státy EU měly zaměřit spíše na nepostradatelné produkty než na 

průmyslová odvětví, píše Komise. To naznačuje, že v zájmu zabezpečení dodavatelských řetězců 

musí být zaručena i přeprava těchto výrobků. "Členské státy by mohly spolupracovat na analýze 

přeshraničních hodnotových řetězců a zkoumat konkrétní rizika spojená s úzkými místy v 

dodávkách," uvádí se v doporučeních. "Mohlo by to být velkým závazkem, zejména pro větší 

členské státy s komplexním vzorcem spotřeby plynu a významnou integrací do mezinárodních 

hodnotových řetězců." 

Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová radí připravit se na úplné selhání dodávek plynu z 

Ruska. Toto je "pravděpodobný scénář". Snížení spotřeby plynu o 15 procent odpovídá objemu 45 

miliard metrů krychlových. U této částky Komise odhaduje mezeru v nabídce při "kruté zimě". V 

současné době jsou zásobníky plynu v EU plné z 64 procent. Vzhledem ke skepsi některých 

členských států, které jsou méně závislé na fosilní energii z Ruska než jiné, von der Leyenová 

opakovaně poukázala na to, že ekonomiky v EU jsou tak úzce propojeny, že nikdo nemůže 

vyváznout bez postihu. "Všichni ponesou následky, pokud bude narušen jednotný trh EU," uvedla 

von der Leyenová. Aby byl jednotný cíl úspor přijatelný, poukázala na to, že výchozím bodem je 



průměrná národní spotřeba plynu mezi začátkem srpna a koncem března za posledních pět let. To 

by odměnilo členské státy, které již výrazně snížily spotřebu plynu, jako je Finsko. 

Robert Habeck, spolkový ministr hospodářství a ochrany klimatu, návrh Komise uvítal. "Musíme 

úžeji spolupracovat, abychom byli schopni lépe spolupracovat v situacích plynové krize. Protože 

pokud se dodávky plynu v jednom nebo více členských státech dostanou do potíží, pak to má 

nakonec dopad na všechny země EU," řekl Habeck. "Členské státy musí konečně sundat své 

národní brýle a koordinovat krizové plány v celé EU," požadovala europoslankyně Jutta Paulusová 

(Zelení). To je zvláště důležité v průmyslu, řekl Christian Ehler (CDU). "Pokud například Německo 

zastaví velkou část své výroby cementu, Itálie by neměla dělat totéž, ale místo toho snížit spotřebu 

v jiných odvětvích. Pokud všichni zastavíme výrobu cementu ve stejnou dobu, náš stavební 

průmysl bude výrazně poškozen," říká Ehler. 

Mezi četnými radami Evropské komise ohledně zabezpečení dodávek energie je také náznak, že 

jaderné elektrárny by mohly zůstat v síti déle, než bylo plánováno. "Moji kolegové z ostatních 

evropských zemí vůbec nechápou skutečnost, že uprostřed potenciálně dramatické situace a pokud 

jde o dodávky energie, možná před nejtvrdší zimou za posledních 70 let, vypínáme kapacity 

elektráren," komentoval europoslanec Peter Liese (CDU). "Federální vláda se musí dostat ze 

zákopů. Stejně tak však všichni v mé straně a v FDP, kteří dosud odmítali určitá opatření na úsporu 

energie, musí změnit svůj postoj. Ani omezení rychlosti, ani volání po kratších sprchách a snížení 

teploty topení by nemělo být tabu," řekl Liese. 

P.S. Já jsem se například rozhodl, že místo obvyklých 5 minut budu vařit vajíčka jen minuty 3. 

Nebudou sice uvařené naměkko, jak to mám rád, budou skoro syrové, ale co by člověk pro EU 

neudělal, že... 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


