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Německá semaforová koalice přijala v neděli třetí záchranný balíček. Jedním z relevantních faktorů 

pro odvětví dopravy je odložení dalšího zvyšování ceny CO₂. Namísto 1. ledna 2023 se cena do 1. 

ledna 2024 nezvýší o 5 až 35 eur. Odloženy budou i následné kroky. 13stránkový dokument, který 

tříbarevná vláda  představila v neděli, dále uvádí, že v "rozpočtu Spolkového ministerstva pro 

digitální záležitosti a dopravu pro železnice  bude k dispozici dalších 500 milionů eur v rozpočtu na rok 2023 

a v následujících letech bude k dispozici 1 miliarda eur". Celkem má záchranný balíček zahrnovat objem 65 

miliard eur. Pokud jde o podporu podnikání, říká se, že energeticky náročné společnosti, které 

nemohou přenést zvýšení nákladů, budou podpořeny novým programem. Maximální kompenzace 

za elektřinu a energetické daně má být prodloužena o další rok. Stávající podpora podnikům, včetně 

nízkoúročených úvěrů a rozšířených záruk, má být prodloužena do 31. prosince. Podle usnesení se 

zkoumají kroky pro společnosti, které musí dočasně zastavit výrobu kvůli nedostatku plynu a 

vysokým cenám energií. Vláda chce také zavést zjednodušení v povinnosti podat insolvenční 

návrh. Dokument o řešení usnesení uvádí: "Dokonce i společnosti, které jsou v zásadě zdravé a 

dlouhodobě životaschopné za změněných rámcových podmínek, by měly být schopny 

přizpůsobitsvé obchodní modely. Tím se usnadní povinnost podat insolvenční návrh." Daňoví 

poplatníci by měli mít možnost odečíst své příspěvky na důchodové zabezpečení v plné výši od 1. 

ledna. Se snížením daně z prodeje plynu na 7 procent od 1. října 2022 má být daň z plynu 

kompenzována. Kromě toho má být ukončena a zlepšena paušální sazba pro domácí kanceláře, 

která byla prodloužena do konce roku 2022. Mezi další opatření patří pomoc domácnostem, 

příspěvek na energie pro důchodce, studenty a studenty technických vysokých škol nebo dotace na 

vytápění pro příjemce příspěvků na bydlení. 

Řada odborníků a sdružení ocenila plánovaný třetí záchranný balíček Koalice. Kritika však není 

vyloučena: průmysl a řemesla byly zklamány, že balíček je především o ulehčení soukromým 

domácnostem. Na druhé straně pro některá sociální sdružení tyto úlevy nejdou dostatečně daleko. 

Klimatičtí aktivisté popisují balíček jako "fatální signál" Prezident Ifo Clemens Fuest hovořil v 

"Bildu" o "světle a stínu" v balíčku. Prezident Německého institutu pro ekonomický výzkum (DIW) 

Marcel Fratzscher ocenil jednotlivé prvky v "Augsburger Allgemeine", ale především je kritizoval. 

"Federální vláda nemá řešení nejdůležitější výzvy, omezení cen elektřiny a plynu," řekl šéf DIW. 

Plánovaná cenová brzda elektřiny je "zcela nedopečená", bude realizována až v řádu měsíců a řídí 

se principem naděje. Jasná kritika přišla také od sdružení zaměstnavatelů: Balíček byl 

"zklamáním", řekl prezident zaměstnavatelů Rainer Dulger. Je pravda, že federální vláda absorbuje 

sociální těžkosti. Vláda však zjevně postrádá odvahu k nové energetické politice. "Expanze 

sociálního státu nemůže být odpovědí na zvýšení nákladů na ceny energií na světovém trhu." 

Průmysl a řemesla mezitím kritizovaly především to, že v balíčku byla jen malá pomoc pro firmy. 

Podpora soukromých domácností je jistě správná pro ekonomiku jako celek, řekl Peter Adrian, 

prezident Asociace německých průmyslových a obchodních komor (DIHK), "Rheinische Post". 

"Vysvětlení opatření souvisejících s firmou na druhé straně zůstávají do značné míry nekonkrétní 

- a proto nejsou ohlášeným 'masivním' hodem." Prezident řemesel Hans Peter Wollseifer byl také 

zklamán, nechápe, že případná úleva pro řemeslné podniky bude řešena pouze s časovým 

zpožděním, řekl. "Protože nemáme čas: Nyní dostáváme stále více existenčních tísňových volání 

od společností, které potřebují okamžitou pomoc." Zde by potřebovala mnohem silnější, přímou a 



rychlejší podporu. Reakce hlavních odborů je pozitivnější. Předsedkyně DGB Yasmin Fahimi 

popsala balíček jako "celkově působivý". "Rychlé převedení dobrých úmyslů do konkrétní a 

přesvědčivé legislativy nyní zůstává ústředním úkolem." Teprve pak bude možné dát lidem 

bezpečnost. Verdiho šéf Frank Werneke kritizoval nedostatek dalších přímých plateb pro lidi s 

nízkými a středními příjmy. "Osobám s vysokými příjmy se místo toho ulevilo v daňových plánech 

až do výše 1 000 eur." 

Kritika sociálních sdružení je podobná: SoVD popsala podporu důchodců jako "opožděnou" - ale 

chybí podpora pro lidi s nízkými příjmy, kteří nedostávají příspěvek na bydlení. "Paušální částka 

300 euro na energie nestačí. Potřebujeme inflační peníze," uvedla předsedkyně SoVD Michaela 

Engelmeierová. Ulrich Schneider, generální ředitel Paritätischer Wohlfahrtsverband, uvedl, že 

balíček by hlavně opravil chyby předchozího balíčku pomoci. Nebyla by však zahájena žádná další 

cílená pomoc nejchudším v oblasti základní bezpečnosti. Silná kritika přišla také od organizace na 

ochranu životního prostředí WWF. Balíček je kontraproduktivní pro splnění klimatických cílů, 

uvedla Viviane Raddatzová, vedoucí klimatické a energetické politiky WWF. "Cenové stropy, jako 

je oznámená cenová brzda elektřiny, neposkytují žádné pobídky k úsporám a vysílají fatální signál 

pro důvěryhodnost federální vlády v oblasti ochrany klimatu. Stejně jako exponované CO2-zvýšení 

ceny." 

P.S. Tak hlavně že máme jasno, balíčky vítáme, ale jsou vlastně na nic. Nebylo by lepší řešit 

prapůvodní kořeny energetické krize? 

 

MAersk bude muset vysvětlovat americké Federální námořní komisi. Pozadím je stížnost podaná 

americkou asociací odesílatelů U Shippers Group u FMC dne 30. srpna. To obviňuje dánskou 

přepravní a logistickou skupinu z toho, že nesplnila závazky týkající se nákladového prostoru ze 

smlouvy uzavřené v červnu 2020. A tím Maersk porušil americký zákon o lodní dopravě. 

Konkrétně se říká, že k porušení došlo mezi začátkem a polovinou roku 2021. Maersk několikrát 

neposkytl dohodnutou kapacitu, tvrdí U Shippers Group. Proto museli získat dražší nákladový 

prostor na místě na jiných lodích. Celkově U Shippers Group reklamuje ztrátu 180 milionů 

amerických dolarů. 

Bude však nějakou dobu trvat, než FMC rozhodne o incidentu. První z rozhodnutí má být 

provedeno do dvanácti měsíců. Konečný verdikt by měl být k dispozici do 15. března 2024. 

 

Index nákupních manažerů pro průmysl v Německu klesl v srpnu na nejnižší úroveň za více než 

dva roky, podle poskytovatele finančních služeb S&P Global po vyhodnocení všech výsledků 

průzkumu. Sezónně očištěný průmyslový EMI – vážený součet klíčových údajů o příjmu 

objednávek, výrobě, zaměstnanosti, dodacích lhůtách a zásobách předzásobitelných materiálů – tak 

v srpnu činil 49,1 bodu, což je o něco méně než v červenci (49,3). Dříve odborníci předpokládali 

nárůst o 0,5 bodu ve srovnání s předchozím měsícem. Kromě toho EMI, který S&P sbírá jménem 

BME, zůstal po dvou letech růstu druhý měsíc v řadě pod prahovou hodnotou 50 bodů. Poptávka 

dále oslabila, říká analytik S&P Phil Smith. "Například příjem objednávek opět prudce klesl, s 

velmi vysokou rychlostí." Především ekonomická nejistota a silná inflace měly negativní dopad na 

údaje o prodeji. 

Průmysl eurozóny se v srpnu také opět zmenšil. EMI pro region klesl během sledovaného měsíce o 0,2 

bodu na 49,6. Stejně jako v Německu se jedná o nejnižší hodnotu od června 2020 a druhý pokles v řadě. Pouze tři 



ze zemí zahrnutých do průzkumu vykázaly v srpnu růst, ačkoli výroba a nové objednávky se 

vyvíjely odlišně. Nizozemsko se umístilo na prvním místě žebříčku EMI (52,6), následované 

Irskem, ale oba indexy klesly na 22měsíční minimum. Těsně nad hranicí 50 byl stále uveden pouze 

francouzský EMI. V Německu, Rakousku, Řecku a Itálii klesala hodnota zrychleným tempem, 

tentokrát s Itálií na dně. "Churavějící průmyslový sektor eurozóny vykázal v srpnu další prudký 

pokles produkce – třetí pokles v řadě," říká expert S&P Chris Williamson. "Předstihové indikátory 

navíc naznačují, že propad by se mohl v nadcházejících měsících zintenzivnit – možná výrazně – 

což také zvýšilo riziko recese." 

Zásoby hotových výrobků rostly rychleji než kdykoli předtím v 25leté historii průzkumu. A zásoby 

předmateriálu v eurozóně byly podle S&P zvýšeny jedním z nejvyšších temp od zahájení průzkumu 

v roce 1997 kvůli časným dodávkám výrobních materiálů. "Pokles poptávky a úsilí o snížení zásob 

proto povede k dalšímu snížení produkce v nadcházejících měsících," je Williamson přesvědčen o 

zemích eurozóny. Důležitým ukazatelem pro budoucí výrobu je vztah mezi příjmem objednávek a 

zásobami. To signalizuje ostřejší propad než kdykoli od roku 2009, s výjimkou prvních měsíců 

omezení volného pohybu osob souvisejících s pandemií, dodává expert. 

Koneckonců se zdá, že problémy s dodavatelským řetězcem ustupují. Podle analytiků se dodací 

lhůty prodloužily na nejnižší úroveň od října 2020 – páté uvolnění v řadě. "Společnosti však i 

nadále čelily problémům s dopravou a nedostatkem určitých materiálů," uvedla S&P.  

 

Odvětvový průzkum společnosti CargoX poukazuje na nedostatek znalostí o elektronickém 

předávání obchodních dokumentů jako na hlavní překážku jeho přijetí po celém světě 

- nedostatek kompatibility mezi nesourodými digitálními platformami zpomaluje přijetí 

- obavy o kybernetickou bezpečnost firem pracujících se zastaralými systémy 

- první osvojitelé získávají konkurenční výhody v důsledku úspor efektivity 

Výsledky průzkumu mezi 400 vedoucími pracovníky v oblasti logistiky a odborníky na 

dodavatelský řetězec poukázaly na tři klíčové překážky přijetí obchodních dokumentů:  

- omezené povědomí o výhodách či fungování technologie,  

- frustrace z nedostatku integrované platformy mezi nesourodými digitálními platformami a 

- obavy z narušení kybernetické bezpečnosti 

Klíčová zjištění z průzkumu digitální obchodní dokumentace:  

Zhruba 46% respondentů vyjádřilo optimistický názor na to, že digitalizace může zlepšit provozní 

efektivitu, zatímco 40% o této technologii pochybovalo. Přibližně 43 % dotázaných uvedlo, že 

nebudou ochotni si tuto technologii osvojit, dokud nebudou přesně vědět, k čemu se přihlašují. 45 

% respondentů uvedlo otázky interoperability a potíže při spolupráci s dalšími digitálně myslícími 

společnostmi.  32 % dotázaných považuje za překážku přijetí integrovanou platformu, zatímco 27 

% dotázaných uvedlo, že legislativní a regulační otázky a otázky související s dodržováním 

předpisů jsou přesvědčivými důvody, které jim brání tuto technologii používat. Více než 33 % 

dotázaných uvedlo, že jejich prvořadým problémem je nedostatek pokynů k zahájení procesu 

přechodu. 

„Myšlenkovou linií, která rezonovala u značné části respondentů, byla napříč průzkumem 

nedostatečná znalost procesu elektronické obchodní dokumentace. Jako primární důvod, který 

masové adopci brání, to uvedla více než polovina respondentů,“ uvedl generální ředitel CargoX 

Stefan Kukman. 

15% respondentů zdůraznilo neochotu některých segmentů logistického průmyslu vstoupit do 21. 

století a uvedlo, že jejich společnosti zcela vyšly z papírových dokumentů, zatímco 1/3 dotázaných 

společností uvedlo, že digitalizovaly mezi 10-40% své obchodní dokumentace, zatímco celkem 

30% respondentů uvedlo, že toto číslo je vyšší než 60%. 



„Podnikům to, že jsou prvními osvojiteli a ochotnými účastníky elektronické sítě pro přenos 

obchodních dokumentů, ohromně pomůže jejich provozu. Kromě toho, že je osvobozuje od držení 

papírových dokumentů, výrazně zvyšuje rychlost transakcí tím, že zkracuje dodací lhůty 

dokumentů ze dnů na minuty,“ uvedl Kukman. Například v egyptských námořních přístavech 

výhody plynoucí z přijetí technologie blockchain zahrnují zkrácení průměrné doby uvolnění 

nákladu z 29 dnů na 9 dnů a výrazné snížení poplatků za demurrage kontejnerů a za skladování. 

Náklady na dodržování předpisů pro přepravce v námořním odvětví byly také sníženy z více než 

600 USD na 165 USD nebo méně v důsledku přechodu na blockchain. 
 

V Šanghaji, největším kontejnerovém přístavu na světě, se otevřelo centrum pro přepravu 

prázdných kontejnerů. Obří nové zařízení umístěné v Yangshan Special Comprehensive Bonded 

Zone zvládne 3m teu ročně. 

  

„Nové centrum nám pomůže uplatnit digitalizovaný a inteligentní management na podporu 

komunikace mezi přístavy a přepravními podniky s cílem poskytovat prázdné kontejnerové služby 

provozovatelům lodní dopravy i zákazníkům v severovýchodní Asii, v oblasti delty řeky Jang-c'-

ťiang a v oblastech podél řeky Jang-c'-ťiang,“ uvedl Gu Ťin-šan, předseda Šanghajské mezinárodní 

přístavní skupiny (SIPG). 

  

Společnosti Maersk, CMA CGM, MSC a Evergreen vstoupily na palubu jako partneři v novém 

prázdném kontejnerovém areálu společnosti SIPG. 

  

Dostupnost prázdných kontejnerů byla po celou dobu pandemie vážným problémem, mnoho 

kontejnerů uvízlo v Severní Americe. Analytici námořní dopravy předpovídají, že v klíčových 

cílových oblastech se zanedlouho opět objeví stále větší hromada prázdných kontejnerů a nebude 

dostatek kapacity plavidel na jejich repatriaci. 

 

Žádná z čekacích oblastí na moři sledovaná Kielským institutem pro světovou ekonomiku (IfW) 

nemá v současné době větší nákladní kapacitu svázanou dopravními zácpami než v Severním 

moři. Vyplývá to z aktuální analýzy dat ekonomických výzkumníků. 

Je to dáno především tím, že se dopravní zácpa před Šanghají a sousední provincií Zhejiang dále 

zmírnila. Lodě s méně než 1,9 procenta globální kapacity nákladu jsou v současnosti uloženy v 

přímořské zóně těchto bodů. Na začátku minulého měsíce to bylo ještě 2,9 procenta, na začátku 

července se tento podíl pohyboval kolem 3,6 procenta. Dopravní zácpy však také ubývají z 

cyklických důvodů, jak uvádí IfW. 

Situace v Severním moři se přitom v srpnu naopak poněkud zhoršila. Nyní je tam vázáno o něco 

více než 2,2 procenta celosvětové nákladní kapacity, což je jednoznačně více než před Šanghají a 

Zhejiangem. Podle IfW čeká 19 kontejnerových lodí na vyložení zboží jen v německé zátoce, o 2 

více než před 14 dny. 

 

Provozovatelé kombinované dopravy by měli mít možnost využívat limitované ceny trakčního 

proudu, aby zůstali konkurenceschopní vůči silniční nákladní dopravě. Evropská průmyslová 

asociace UIRR se s tímto požadavkem obrací na ministry hospodářství a energetiky EU, kteří chtějí 

v pátek na mimořádném zasedání v Bruselu diskutovat o tom, jak lze zpomalit růst cen energií. 



UIRR požaduje, aby společnosti působící v KD byly klasifikovány jako „zranitelní“ odběratelé 

elektřiny, kteří mohou těžit z regulovaných cen. Odpovídající úvahy jsou v současné době 

projednávány v institucích EU. Sdružení argumentuje tím, že operátoři v kombinované silniční a 

železniční dopravě jsou závislí na trakčním proudu. Jeho cena vzrostla o 300 až 1000 procent v 

závislosti na zemi EU, zatímco cena nafty pro nákladní vozy (před zdaněním) od ledna vzrostla 

výrazně méně na 69 procent. Převážně střední podniky v odvětví generovaly příliš malé marže na 

to, aby byly schopny absorbovat tak silný nárůst cen elektřiny. 

„Vzhledem k jejich vynikající socioekonomické výkonnosti by společnosti zapojené do 

intermodální nákladní dopravy měly být přiměřeně chráněny před enormním nárůstem cen 

elektřiny,“ vysvětlil prezident UIRR Ralf-Charley Schultze. Sdružení poukazuje na to, že 

energetická potřeba v kombinované dopravě je výrazně nižší než v silniční nákladní dopravě a že 

kombinovaná doprava je proto důležitou součástí při dosahování cílů EU v oblasti ochrany klimatu 

a energetiky. UIRR požaduje, aby i provozovatelé terminálů kombinované dopravy měli možnost 

využívat regulované ceny elektřiny. 

Pokud se ministři EU v pátek dohodnou na regulačních zásazích na energetickém trhu, Evropská 

komise bude pravděpodobně mít za úkol rychle vypracovat konkrétní legislativní návrhy. Ty by 

mohly být představeny již příští týden. 

P.S. Asi bude potřeba regulovat a dotovat všecko. Taky bych se rád přihlásil... 

 

Jeden z nejdelších mzdových konfliktů v německých přístavech Severního moře je definitivně 

vyřešen. Téměř dva týdny po kompromisu s Ústředním sdružením německých námořních 

přístavních společností (ZDS) schválila Spolková komise pro kolektivní vyjednávání svazu Verdi 

novou kolektivní smlouvu. "To znamená, že kolektivní smlouva vstupuje v platnost." Obsahuje 

významné zvýšení mezd pro 12 000 přístavních dělníků v tomto a příštím roce. Navíc byla 

dohodnuta klauzule pro případ, že by se téměř osmiprocentní inflace měla v příštím roce také 

vymknout kontrole. 

"Naším cílem byla skutečná kompenzace inflace, aby zaměstnanci nezůstali sami s následky prudce 

rostoucích cen," řekla odborová vyjednavačka Maya Schwiegershausen-Güth. "U naprosté většiny 

společností se nám to podařilo." Vyjednavačka ZDS Ulrike Riedel řekla: "V dlouhém a tvrdém 

sporu o mzdy překročily společnosti svůj bod zlomu, aby se dohodly a neohrozily budoucí 

životaschopnost německých přístavních společností." Předcházela tomu série varovných stávek, 

které v červnu a červenci ochromily manipulaci v přístavech na celkem 80 hodin. Verdi a ZDS 

potřebovali ke kolektivní smlouvě deset kol jednání. Po posledním kole svazová Federální komise 

pro tarify doporučila přijetí velkou většinou. Vzhledem ke zvláštní povaze kola kolektivního 

vyjednávání by měl být konečný souhlas, který byl nyní udělen, stále závislý na názoru členů 

odborů v dotčených společnostech. Výsledek kolektivního vyjednávání je komplikovaný, protože 

se vztahuje na období dvou let a různé typy společností a obsahuje i pravidla pro řešení potenciálně 

trvale vysoké inflace. Strany kolektivní smlouvy vedly zuřivý boj zejména o tato pravidla. 

Verdi odhaduje zvýšení mezd pro kontejnerové společnosti (společnosti A) v letošním roce až o 

9,4 procenta v závislosti na mzdové skupině. Až 7,9 procenta je určeno pro konvenční společnosti 

(společnosti B), například v oblasti manipulace s automobily nebo obecným nákladem, a 3,5 

procenta pro ekonomicky nemocné společnosti (společnosti C) s vlastní kolektivní 

restrukturalizační smlouvou. Pro nadcházející rok podle Verdiho dohoda zajišťuje o 2,5 procenta 

více peněz pro C společnosti a o 4,4 procenta více peněz pro společnosti A a B. Pokud bude inflace 



v roce 2023 nad těmito 4,4 procenty, bude zaměstnavatel automaticky kompenzovat až do hranice 

5,5 procenta. Pokud inflace přesáhne 5,5 procenta, dojde k opětovnému projednání a může 

existovat zvláštní právo na ukončení. 

"S takovou inflační doložkou, alespoň v Německu, prorážíme v oblasti kolektivního vyjednávání," 

řekl Thorsten Schulten, vedoucí archivu kolektivního vyjednávání v institutu WSI nadace Hanse 

Böcklera. Ale závěr je také působivý, pokud jde o zvýšení mezd, řekl Schulten v rozhovoru 

zveřejněném Verdim. "Víc než to: ukazuje, že vysokého nárůstu mezd lze dosáhnout i za obtížných 

podmínek." 

 

Piloti Lufthansy se rozhodli pro druhou vlnu stávek u aerolinek. Odborový Vereinigte Cockpit v 

úterý večer ve Frankfurtu oznámil, že společnost může odvrátit plánovanou vícedenní stávku od 

středy „seriózní“ nabídkou. Další slyšení bylo nabídnuto na úterý, které podle zpráv také 

proběhne. Piloti už minulý pátek ochromili celý provoz kmenové společnosti Lufthansa. V první 

reakci mluvčí Lufthansy řekl: „Velmi litujeme, že unie pokračuje na cestě eskalace.“ Podle 

obnovené výzvy ke stávce mají být odlety osobních letadel Lufthansy z Německa stávkovány ve 

středu a ve čtvrtek. V nákladní dceřiné společnosti Lufthansa Cargo je stávka plánována od středy 

do pátku.  "Přáli bychom si to jinak," vysvětlil člen představenstva VC pro kolektivní vyjednávání 

Marcel Gröls. „Síly setrvačnosti u Lufthansy jsou bohužel značné.“ Nyní je důležité, aby se obě 

vyjednávající strany rychle a s nezbytnou vážností vrátily k jednacímu stolu. 

Během první vlny stávek minulý pátek Lufthansa zrušila celý letový program své hlavní letecké 

společnosti. Více než 800 letů se 130 000 postiženými cestujícími bylo zrušeno a společnost 

uvedla, že utrpěla ekonomické škody ve výši 32 milionů eur. Kromě několika vracejících se 

dálkových letadel létaly pod čísly letů LH pouze menší letouny Lufthansa Cityline, kde ke stávce 

nedošlo. Se strategií úplného zrušení dosáhla Lufthansa v sobotu poměrně hladkého restartu. Z 

právních důvodů může VC vyzvat pouze zaměstnance v Německu, aby podnikli protestní akci. Zasahovány jsou 

proto pouze odlety kmenové společnosti Lufthansa a Lufthansa Cargo z německých letišť. Dceřiných společností 

Eurowings, Lufthansa Cityline a Eurowings Discover se protestní akce netýká. Totéž platilo pro zahraniční dceřiné 

společnosti Lufthansy, jako jsou Swiss, Austrian, Brussels a Air Dolomiti. 

Před pracovním soudem v Mnichově změnila VC jeden detail svého nároku na kolektivní 

vyjednávání. Protože soudci vyjádřili právní obavy i z automatické kompenzace inflace od příštího 

roku, je nyní požadována „paušální“ inflační kompenzace ve výši 8,2 procenta. V aktuálním roce 

se očekává růst platů o 5,5 procenta. Byla by také nová tabulka platů a více peněz na nemocenské 

dny, svátky a školení. Podle Lufthansy by kombinované požadavky VC zvýšily osobní náklady v 

kokpitu o 40 procent. To je více než podivné, a to i bez uvážení finančních důsledků koronavirové 

krize. Za období dvou let by to podle Lufthansy znamenalo dodatečné zatížení ve výši 900 milionů 

eur. 

Teprve v červenci svaz Verdi varovnou stávkou pozemního personálu téměř na celý den 

paralyzoval letový provoz největší německé letecké společnosti. Odborový svaz letušek Ufo chce 

o svých členech jednat na podzim. Deklarovalo svou „výslovnou a bezvýhradnou solidaritu“ se 

stávkou pilotů. 

P.S. Prosím vás, nyní to náhodou vydírání? 

 

Na Ukrajinu připlouvá příliš málo lodí, aby rychle vyčistily hory obilí nahromaděné během měsíců 

války, a to navzdory námořnímu koridoru podporovanému OSN – Mezinárodní námořní organizací 



(IMO), který hrozí, že zvýší globální ceny potravin a zanechá farmáře s nedostatkem peněz, kteří 

se snaží pěstovat plodiny. Prezident Vladimir Putin ve středu vyvolal obavy, že by Rusko mohlo 

stáhnout podporu pro námořní koridor poté, co obvinil Kyjev, že ho používá k vývozu do Evropské 

unie a Turecka, spíše než pro chudé národy, které nejvíce potřebují potraviny, zejména v Africe. 

I kdyby dohoda platila, nebezpečí vyslání lodí do těžce zaminovaného Černého moře spolu 

s nedostatkem velkých plavidel a vyloučením velkého přístavu znamená, že přepravované objemy 

jsou hluboko pod cílem Ukrajiny zdvojnásobit vývoz zemědělských produktů na nejméně 6 

milionů tun do října. "V tuto chvíli neposíláme naše lodě do ukrajinských přístavů, protože 

nevěříme, že je to bezpečné," řekl agentuře Reuters Alexander Saverys, generální ředitel belgické 

lodní skupiny CMB, která před válkou dodávala z Ukrajiny. "Situace na zemi je stále velmi 

nestabilní a existuje jasné nebezpečí pro životy našich námořníků. Existuje také reálné riziko, že 

uvíznete v přístavu." 

Námořní koridor byl v červenci zprostředkován Organizací spojených národů a Tureckem. Podle 

nejnovějších údajů Společného koordinačního centra (JCC) v Istanbulu, které na dohodu dohlíží, 

byly od 1. srpna vyvezeny přibližně 2 miliony tun obilí – zejména kukuřice. Při současném tempu 

vývozu by podle výpočtů agentury Reuters trvalo asi šest měsíců, než by se zbytek obilí zbylého z 

loňské sklizně dostal přes tři přístavy zahrnuté do paktu – Oděsu, Černomorsk a Pivdennyj – s 

pomocí železničního vývozu. Do té doby se ze současné sklizně vytvoří další hora obilí, včetně 20 

milionů tun pšenice a ukrajinské kukuřice, která by měla mít celkem kolem 30 milionů tun. 

Zemědělci, kteří nemohou prodávat, nemají peníze na investice do svých polí, což znamená, že 

výsadba ozimé pšenice je na cestě k tomu, aby byla asi o třetinu nižší než v loňském roce, řekl 

Denys Marchuk, místopředseda Ukrajinské agrární rady. 

To by mohlo prodloužit globální potravinovou krizi, kterou se iniciativa OSN snažila zmírnit. Ceny 

potravin – které po ruské invazi z 24. února prudce vzrostly – se po dohodě zmírnily, ale ukrajinská 

pšenice se stále nedostává ke svým tradičním klientům v Africe ani zdaleka v normálních 

objemech. Somálsko, které podle údajů OSN podle údajů OSN přímo obdrželo pouze jeden náklad 

pšenice o hmotnosti 28 500 tun, vstupuje do hladomoru způsobeného roky sucha, které ještě zhoršil 

nárůst globálních cen potravin, uvedla v pondělí Organizace spojených národů.   

Dmitrij Skornyakov, generální ředitel ukrajinské zemědělské společnosti HarvEast, uvedl, že 

námořní koridor "nemění hru", částečně proto, že ceny placené za obilí na Ukrajině nejsou 

dostatečně vysoké, aby masivní vývoz byl okamžitě životaschopný. V důsledku toho, řekl, jeho 

společnost letos omezila svou osázenou pšeničnou plochu a nezaseje žádný ječmen ani žito. "Určitě 

uvidíme méně pšenice a pokud počkáme až do jara a situace zůstane taková, jaká je, uvidíme 

dramatický pokles kukuřice," řekl. 

Ukrajinský ministr zemědělství Mykola Solsky řekl minulý týden agentuře Reuters, že zemědělský 

vývoz by mohl v říjnu vzrůst na 6 až 6,5 milionu tun, což je dvojnásobek objemu oproti červenci. 

Přístavy na Ukrajině, kde sídlí 5 největších světových vývozců obilí před válkou, překládaly podle 

analýzy projektu logistické platformy44 asi 5-6 milionů tun obilí měsíčně. "Ukrajina by potřebovala mamutí 

přepravní kapacitu, aby nahradila ztracený čas," řekl Josh Brazil, viceprezident pro globální 

přehledy o dodavatelském řetězci v projektu Project44. Dosažení předchozích úrovní dodávek by 

vyžadovalo čtyři plavidla o hmotnosti 50 000 tun denně, řekl. Mnoho plavidel odplouvajících z 

Ukrajiny je však mnohem menších = data z námořní a komoditní datové platformy Shipfix ukazují 

průměrnou velikost nákladu kolem 20 000 tun. 

 



Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung (BGL) se obává, že by brzy mohlo 

dojít k úzkým místům v dostupnosti čisticího prostředku výfukových plynů Adblue, který je 

nezbytný pro dopravní průmysl. "V diskuzích s výrobci Adblue jsme byli upozorněni, že výrazně 

snižují svou výrobu a v některých případech ji dokonce přerušují," píše se v dopise státním 

tajemníkům Oliveru Lukšićovi na ministerstvu dopravy a Michaelu Kellnerovi na ministerstvu 

hospodářství, (který má DVZ k dispozici). Východiska: Vzhledem k vysokým cenám plynu se 

výroba stala pro výrobce neekonomickou. Například výroba v chemické společnosti SKW 

Stickstoffwerke Piesteritz v Sasku-Anhaltsku se již na dva až tři týdny zastavila. Společnost SKW 

již na konci roku 2021 snížila produkci kvůli vysokým cenám plynu. Metan v zemním plynu je 

jednou ze surovin pro výrobu amoniaku, který je zase výchozím materiálem pro výrobu hnojiv – a 

také pro čisticí prostředek výfukových plynů AdBlue. Bez tohoto řešení močoviny nemohou 

moderní dieselová vozidla jezdit. Společně se společnostmi BASF a Yara je SKW jedním z 

největších výrobců AdBlue na německém trhu. 

"Cena Adblue se od ledna 2021 do konce srpna 2022 zhruba zečtyřnásobila a je pravděpodobné, 

že v září začne dále stoupat - pokud ještě nějaké dostanete," řekl generální ředitel BGL Dirk 

Engelhardt na požádání. "Máme však také členské společnosti, kde se nákupní ceny AdBlue k 

dnešnímu dni zvýšily pětinásobně nebo sedminásobně." Podle statistik mýtného Spolkového úřadu 

pro nákladní dopravu představovaly nákladní automobily Euro VI v červenci přesně 90,75 procenta 

kamionové dopravy na německých dálnicích a spolkových dálnicích. "Tato – a také všechna 

nákladní vozidla Euro V s katalyzátory SCR – Adblue naprosto bezvýhradně potřebují," říká 

Engelhardt. Otázkou nyní je, zda budou rezervy Adblue u prodejců a přepravních společností 

vyčerpány "ještě předtím, než federální vláda uzná závažnost situace a přijme vhodná 

protiopatření," dodává šéf BGL a zdůrazňuje: "Bez Adblue většina nákladních vozidel stojí na 

místě - hrozí prázdné regály supermarketů." 

Odesílatelé jsou také ve stavu poplachu, říká Markus Olligschläger, výkonný ředitel Federální 

asociace ekonomiky, dopravy a logistiky (BWVL). A situace je vážnější než na podzim 2021, kdy 

také vznikala úzká hrdla AdBlue. "Naše členské společnosti z průmyslu a obchodu se obávají 

selhání dopravy u svých speditérů a dopravců - mohou dokonce již existovat," říká Olligschläger v 

rozhovoru pro DVZ. Protože AdBlue je na trhu stále vzácnější, protože již není dostatečně 

reprodukováno, je obtížné odhadnout, jak dlouho bude dodávka trvat. 

"Panují obavy, že výpadky dodávek by mohly ohrozit v analogii s koronou 2020," říká 

Olligschläger. Tentokrát by se to však netýkalo jen toaletního papíru, mouky nebo těstovin. "Je to 

všechno o celku," dodává generální ředitel BWVL. Adblue je rozhodujícím faktorem dodávky – a 

proto jsou výrobci také systémově důležití. Politici jsou nyní vyzýváni, aby co nejrychleji opět 

zúspornili výrobu pro firmy. "Stále však čekáme na reakci," říká Olligschläger. Aby bylo možné 

získat spolehlivý obraz o situaci a aby bylo možné přijmout státní protiopatření, BGL navrhuje 

svolat "kulatý stůl Adblue" v krátké době, jak tomu již bylo nedávno. Podle názoru sdružení by se 

měli zapojit zástupci spolkových ministerstev dopravy, hospodářství a v ideálním případě životního 

prostředí, výrobci a prodejci AdBlue i uživatelé. 

 

Sazby za železniční nákladní dopravu mezi Čínou a Evropou v posledních týdnech klesly, stejně 

jako ceny na moři, ale zdá se, že poptávka se drží kvůli přetížení přístavů v Evropě. Počet jízd 

nákladními vlaky v relaci Čína-Evropa v letošním roce dosáhl 21. srpna 10 000, podle nejnovějších 

údajů společnosti China State Railway, což je úroveň dosažená o 10 dní dříve než v loňském roce 

a 5% nárůst přepravovaných objemů na 972 000 teu. Nicméně ve srovnání s předchozími lety došlo 

k výraznému zpomalení růstu, které většina zúčastněných stran vidí v dopadu války na Ukrajině a 



rozsáhlého bojkotu severní železniční trasy přes Rusko. Někteří odesílatelé se však 

rozhodli "zapomenout na etiku" a začít znovu používat Ruské železnice a rychlejší transsibiřskou 

trasu do Evropy, ale většina z nich nadále používá jižní a střední trasy, říkají zasílatelé. Jeden čínský 

speditér uvedl, že sazby zaznamenávají podobný pokles sazeb jako za námořní přepravu, stejně 

jako obecný pokles poptávky v celém odvětví. "Železniční objednávky z Evropy klesly," řekl. "A 

sazby klesly o 15 %. K dispozici je stabilní kapacita z Chongqingu, Chengdu a Xi-anu." 

Podle Bansard International činí současná doba železniční přepravy z Číny do Evropy 20-24 dní 

do Lutychu nebo Duisburgu, i když u některých spojů, například z Zhengzhou a Xi'anu, dochází k 

pěti až sedmidennímu zpoždění odjezdu. "Kapacita železniční nákladní dopravy pro náklad LCL 

je v září dostatečná. Je zde však méně místa pro zásilky FCL," dodal Bansard. 

Igor Tambaca, MD společnosti Rail Bridge Cargo, uvedl, že sazby klesly na přibližně 8 000 až 9 

000 dolarů za feu. Řekl The Loadstar: "Objemy železnic se stále nevrátily k normálu, ale pomalu 

se vracejí a kvůli stávkám v evropských přístavech a zpožděním lodní dopravy si zákazníci vybírají 

železnici pro naléhavé zásilky." Kromě toho pan Tambaca uvedl, že přetížení v Evropě pomáhá 

podpořit poptávku po železnici pro evropské vývozy do Číny. Vysvětlil: "Námořní přeprava z 

Evropy do Asie trvá v průměru 34-45 dní, zatímco železnice je 19-22 dní. Takže hlavně zboží 

podléhající zkáze a vysoce kvalitní evropské produkty do Číny rostou na odjezdech směřujících na 

východ." 

 

S cílem pomoci podnikům a domácnostem v EU vyrovnat se s prudce rostoucími cenami energií 

navrhuje Evropská komise mimo jiné cenový strop pro ruský plyn a snížení zisků energetických 

společností v EU. Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová ve středu nastínila návrhy, které 

hodlá předložit ministrům hospodářství a energetiky EU na jejich mimořádném zasedání v pátek 

(dnes). 

Například energetické společnosti, které vyrábějí elektřinu z obnovitelných zdrojů, v současné 

době dostávají mnohem více peněz, než by musely vynaložit na výrobu. Komise "navrhne strop 

ziskových marží společností, které v současné době vyrábějí elektřinu za nízkou cenu," uvedla von 

der Leyenová. Ropné a plynárenské společnosti také právě teď dosahují obrovských zisků, měli by 

tedy zaplatit "solidární příspěvek". "Chceme přesměrovat tyto neočekávané zisky, abychom 

pomohli zvláště postiženým domácnostem a podnikům přizpůsobit se," uvedla von der Leyenová. 

Aby bylo pro Rusko obtížnější financovat válku proti Ukrajině, Komise podporuje cenový strop 

pro dovoz plynu z Ruska. Ale cenový strop pro další dovoz plynu, jako je zkapalněný zemní plyn 

(LNG), je také zvažován a "je na stole," řekla von der Leyenová, když byla dotázána. Pro cenu, za 

kterou by měla být horní hranice "podrobně projednána v Radě pro energetiku", v závislosti na 

svých rozhodnutích předloží Komise příští úterý legislativní návrhy. 

Komise bere v úvahu skutečnost, že ruský prezident Vladimir Putin při zavádění cenového stropu 

EU zcela zastaví dodávky plynu, jak již oznámil. Rusko vydírá EU už měsíce a zcela nebo částečně 

zastavilo dodávky plynu do 13 členských států a raději plyn spaluje, řekl předseda Komise. 

"Oznámení o přerušení by stejně dříve nebo později přišla. Nejlepší je přejít k jiným dodavatelům 

a být mezi sebou solidární. Zatímco na začátku války byl podíl ruského plynovodu na celkovém 

dovozu plynu do EU stále přes 40 procent, nyní je to jen devět procent. Zásobníky plynu ve státech 

EU jsou v průměru z 82 procent plné. 



Mezi další návrhy Evropské komise patří závazný cíl pro snížení spotřeby elektřiny v době špičky. 

Změnou pokynů pro státní podporu má v úmyslu umožnit členským státům, aby v případě potřeby 

poskytly dodavatelům energie ještě větší podporu likvidity. 

Podle Německého dopravního fóra (DVF) by energetická krize související s válkou neměla změnit 

strategii ochrany klimatu v dopravě. "Pokud nechceme relokace a žádnou ztrátu přidané hodnoty, 

pak můžeme jít jen dopředu, ne zpět," řekla generální ředitelka Heike van Hoorn na parlamentním 

večeru DVF. Spolková vláda musí pracovat s plnou silou na infrastruktuře a dodávkách čistých 

energií, tj. celostátních čerpacích a dobíjecích stanic, zavedení vodíkového hospodářství, výroby 

e-paliv a komplexní digitalizaci a modernizaci dopravních tras, jak požaduje šéf DVF. 

Je rovněž nezbytné dosáhnout cílů rozšíření pro elektřinu z obnovitelných zdrojů, urychlit 

plánování a výstavbu větrných farem, distribučních sítí a připojení k síti, snížit byrokracii a vytvořit 

"dlouhodobé a spolehlivé finanční základny" pro druhy dopravy, jako je železnice a vodní cesty. 

 

Vozidla s nulovými emisemi (ZEV) budou do roku 2040 nákladově konkurenceschopná s 

konvenčními nákladními vozidly, ale účinné předpisy mohou přiblížit přechod za předpokladu, že 

zůstanou "technologicky neutrální", uvádí nová zpráva. Zpráva Mezinárodního dopravního fóra 

zjistila, že úsilí o nákladovou paritu mezi ZEV a nákladními vozidly využívajícími spalování 

"postupuje tempem, kterého bude dosaženo bez vládního zásahu u všech typů vozidel do roku 

2040". Dekarbonizace evropských nákladních vozidel: Jak minimalizovat nejistotu 

nákladů dodává: Nejmenší vozidla s vysokým denním počtem najetých kilometrů a závislostí na 

zpoplatnění depa však již měla v roce 2022 potenciál dosáhnout parity s vozidly se vznětovým 

motorem. Zároveň se však konstatuje, že politická opatření jsou nezbytná k urychlení přijetí ZEV; 

účinná opatření zahrnují dotace na nákup, zdanění uhlíku a půjčky s nízkou úrokovou sazbou, aby 

se snížily náklady na financování vozidel. Zpráva nicméně varuje, že jakékoli zapojení vlády musí 

vzít na vědomí různé technologie a zůstat nestranné při podpoře zavádění ZEV. 

Při analýze tří možností – bateriových elektromobilů (BEV), elektrických silničních systémů 

(ERV) a elektromobilů s vodíkovými palivovými články (FCV) – ITF uvedla, že první dvě nabízejí 

"největší příslib" v konkurenci s konvenčními vozidly, a vysvětlila: "Je to především díky jejich 

vyšší energetické účinnosti, která udržuje nízké provozní náklady a kompenzuje vyšší počáteční 

pořizovací náklady. Další podrobné posouzení relativních výhod obou je zapotřebí k pochopení, 

která technologie může nabídnout nejvýznamnější finanční úspory a úspory CO2 a zároveň 

zohlednit omezení reálného světa." Z tohoto důvodu zpráva dodává: "Technologicky neutrální 

politiky, které se vyhýbají zavírání dveří k oběma, jsou oprávněné, dokud není jasné, že politických 

cílů by mohlo být lépe dosaženo jedním z nich." 

Varuje se však před sledováním FCV a poznamenává, že se mohou stát konkurenceschopnými 

pouze v "malém počtu okrajových případů" kvůli zvýšeným nákladům na vývoj nezbytných 

technologií palivových článků a souvisejícím obtížím při poskytování "infrastruktury čerpacích 

stanic". 

Zatímco u větších dopravců došlo k výraznému nárůstu migrace části nebo celého svého vozového 

parku na nějakou formu elektrické energie, u menších provozovatelů byl přechod méně zajištěn. 

Mnozí se obávají, že vládní intervence by je vedla k opuštění ve jménu "greenwashingu", který 

nebere v úvahu logistiku přechodu a vyšší kapitál potřebný k nákupu elektrických vozidel. Jeden 

dopravce řekl The Loadstar: "Zvážil bych EV pro vícezastávkové dodávky v centru města, protože 

mohou být účtovány přes noc. Ale pro práci na dálku jsou nevhodné, a pokud vezmete v úvahu, že 



většina středně dlouhých nákladních vozidel jezdí dvě směny denně, zničilo by to obchodní model 

všech. Pak si představte, že tisíce lidí bojují o místo na nabíjecích zastávkách." K jejich obavám se 

přidává víra ve vozidla, přičemž jeden řidič poznamenal, že v současné době, pokud dostanou 

"práci na poslední chvíli", mohou skočit do prázdné jednotky, naplnit ji palivem a řídit. "Lze to 

udělat s jednotkami, pokud jsou nabíjeny? Tento nedostatek flexibility je velkou bolestí hlavy a je 

jen zhoršován omezeními doby provozu a očekáváním, jak budou náklady kompenzovány, "dodal 

řidič. Tentýž dopravce uvedl, že zdrženlivost také pramení z přesvědčení, že jakmile určitý počet 

firem přejde na EV, daně se zvýší, aby se vyrovnaly ztracené příjmy z pohonných hmot. 

Zpráva ITF však uvádí, že se správnými politikami by náklady na změnu měly být "zanedbatelné" 

a kompenzované nižšími provozními náklady a náklady na údržbu. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


