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Andrea Eck, členka představenstva odpovědná za automobilovou divizi BLG Logistics v Brémách 

od roku 2017, opouští společnost k 31. prosinci 2022. Ke konci srpna 2022 odstoupí ze své funkce 

ve výkonné radě. Generální ředitel Frank Dreeke prozatímně přebírá vedení divize 

Automobily. Podle prohlášení společnosti Eck(ová) odchází na vlastní žádost a v souladu se svými 

osobními životními plány. 

Manažerka má desítky let zkušeností v německém automobilovém průmyslu. Během svého 

působení v BLG Eck významně rozvinula automobilovou divizi. Zejména rozvíjela a podporovala 

rozvoj nových zákaznických segmentů, implementaci požadavků budoucích technologií pohonů a 

řízení vztahů se zákazníky. 

Automobilový byznys je v současnosti pro poskytovatele služeb velmi náročný. Generální ředitel 

BLG Frank Dreeke proto připravil zákazníky v segmentu na zdražování. 

 

Francouzská logistická skupina Geodis dostane 1000 takzvaných Locus Bots dodaných Locus 

Robotics. Poskytovatel služeb a poskytovatel autonomních mobilních robotů (AMR) na to právě 

podepsali smlouvu. Jak společnost Geodis v pátek oznámila, budou roboti používáni ve skladech 

pro dodávky na globálních místech v průběhu příštích 24 měsíců. 

Hlavním zájmem poskytovatele služeb je zvýšit produktivitu a vyhnout se nedostatku zaměstnanců 

ve špičce. Skupina uvádí jako důvody pro zvýšené používání robotických zařízení rostoucí 

poptávku v elektronickém obchodování a nedostatek pracovníků. Používání automatizovaných 

robotů se stalo „kritickým, strategickým imperativem pro splnění potřeb zákazníků,“ oznámil 

Geodis. 

Logistická společnost v současné době používá Locus-AMR na 14 místech po celém světě, včetně 

Evropy a USA. Společnosti spolupracují od roku 2018. Roboti vám pomohou s vybíráním a 

doplňováním zásob, takže – podle Geodis - lze s pomocí robotů zvýšit propustnost a urychlit 

doručovací procesy. Zařízení také zkrátila neproduktivní doby chodu, odstranila nutnost 

manévrování těžkými ručními vozíky ve skladech, snížila fyzické nároky kladené na zaměstnance 

a zlepšila ergonomii a kvalitu pracoviště. 

S roboty Locus pracuje například i smluvní logistická společnost DHL Supply Chain. V červnu 

2021 společnost oznámila, že hodlá do roku 2022 celosvětově používat až 2 000 vychystávacích 

robotů. 

 

Loď  Wiking (4 957 teu) provozovaná společností Tailwind Shipping sponzorovanou supermarketem Lidl, minulý 

týden dokončila svou první plavbu na západ. Kontejnerová loď na nově spuštěné službě Panda mezi Čínou 

a Evropou vyložila první kontejnery pod logem Tailwin v ECT v Rotterdamu. Podle společnosti 

Alphaliner pak pronajaté plavidlo ad hoc naplulo Antverpy, aby odvezlo plný náklad prázdných 

kontejnerů Hapag-Lloyd k návratu do Číny. 



Konzultant uvádí, že nezávislá služba Panda nasadí čtyři lodě s kapacitou 2 750–5 500 teu, které 

budou nabízet odplutí každých 16 dní mezi městy Taicang, Ningbo a Dachan Bay v Číně, a 

vykládku v Koperu (Slovinsko), Barceloně a Rotterdamu. Tailwind si na rok pronajal dvě lodě, 

včetně 4 957 teu Jadrana, sesterské lodě Wikinga, a v dubnu zaplatil 110 milionů dolarů za pořízení 

5 527 teu Talassa. Alphaliner uvedl, že poslední přírůstek 2 751 teu Northern Volition by se měl 

brzy připojit ke službě, aby doplnil smyčku poté, co skončí její charter s Wan Hai.  

Podle údajů společnosti Alphaliner byla 26. července nabídnuta druhá plavba z Číny druhým 

plavidlem (Talassa) a třetí loď vyplula z Dachan Bay 15. srpna. 

Německý diskontní prodejce Lidl, vlastněný skupinou Schwarz, se rozhodl převzít přímou kontrolu 

nad svým dodavatelským řetězcem poté, co se setkal s nedostatkem prostoru a častými odklady 

naložení, a založil Tailwind Shipping v Hamburku. Podle jednoho makléřského zdroje platí 

Tailwind za roční pronájmy kolem 50 000 dolarů denně a pravděpodobně bude mít ve smlouvách 

možnosti prodloužení. Od spuštění služby však asijsko-evropští oceánští dopravci disponují 

nadbytečnou kapacitou z Asie a s mírnější poptávkou ceny za přepravu na trase rychle klesají. 

Nicméně kvůli nahromadění pomalu se pohybujících dovozů v hlavních kontejnerových uzlech, 

které způsobilo značné přetížení přístavních terminálů a více čekacích dob na kotvení plavidel, a 

kvůli protestním akcím stevedorů v Hamburku a Felixstowe se doba okružních plaveb asijsko-

severoevropských kontejnerových lodí prodloužila v průměru na 100 dní. I kdyby tedy bylo k dispozici 

více prostoru a sazby za nákladní dopravu poklesly, ekonomie samostatné služby Lidlu znamená, že zpáteční cesta v 

délce řekněme 70 dnů by mohla být stále ospravedlněna v tom smyslu, že Lidl by byl schopen dostat výrobek na regály 

mnohem rychleji než jeho konkurenti.  
Navzdory krátkému zotavení v segmentu větších plavidel na charterovém trhu v posledních 

týdnech přitom denní sazby nájmů dosahované makléři nadále klesají a dohodnutá období jsou 

nyní mnohem kratší. Společnost Alphaliner uvedla, že „typickým“ obdobím charterové dohody je 

nyní 12 měsíců, neboť nájemci se obávají snížené spotřebitelské poptávky „poháněné 

makroekonomickou a geopolitickou nejistotou“. 

 

Stížnost, kterou v březnu 2022 u americké Federální námořní komise (FMC) podala společnost 

Achim Importing Company, společnost zabývající se bytovým zařízením se sídlem v New Jersey, 

proti společnosti Yang Ming Marine Transport Corporation, byla urovnána mimosoudně. 

Podrobnosti urovnání nebudou zveřejněny, na čemž se obě strany dohodly. FMC dohodu schválila 

a řízení bez dalšího ukončila. 

  

Z ověřeného dokumentu FMC o stížnosti vyplynulo, že společnost Achim se domáhá „náhrady za 

škody ... způsobené porušením zákona o lodní dopravě ze strany respondenta [Jang Ming]. Uvádí 

se, že Yang Ming podle Achimova názoru „využil cenové inflace v kontejnerové dopravě během 

pandemie COVID-19 a nespravedlivě a nerozumně vykořisťoval zákazníky, čímž výrazně zvýšil 

svou ziskovost na úkor zasilatelů a americké veřejnosti obecně.“ Stížnost pak pokračuje: „Místo 

dodržování závazků týkajících se tvorby cen a minimálního množství ve smlouvě o poskytování 

služeb se stěžovatelem zahájil respondent praxi systematického upřednostňování ostatních 

přepravců, včetně kupujících na spotovém trhu, kteří jsou ochotni platit vysoké sazby, před 

stěžovatelem. Stěžovatel proto musel získat prostor na spotovém trhu za enormní náklady.“ 

  

V květnu 2020 podepsali Yang Ming a Achim jednoletou smlouvu, která Achimu zajistila 

minimálně 200 teu prostor na plavidlech Yang Ming. Podle společnosti Achim však Yang Ming 

poskytla ve smluvním období pouze 31 teu. Podle dokumentu stížnosti se uvádí, že „v důsledku 

nedostatku 169 TEU od respondenta musel stěžovatel usilovat o přepravu z jiných zdrojů za vyšší 

sazby, jinak by se zásilek musel zcela zříci. Stěžovatel musel vynaložit nejméně o 1 325 962 USD 

více, než byly smluvně stanovené ceny za dodání 169 TEU na spotový trh, aby vyrovnal výpadek 

respondenta ve výši 169 TEU.“ 



Není to jediná stížnost podaná u FMC proti Yang Ming. V červnu MSRF, výrobce gurmánských 

potravin z Illinois, tvrdil, že Yang Ming a HMM kolaborovaly, porušovaly smlouvy a manipulovaly 

s cenami. Toto řízení bylo v červenci odloženo, když se MSRF dohodla s HMM a Yang Ming, že 

místo toho podá proti oběma dopravcům samostatné stížnosti. 
 

Andreas Schram má ambiciózní cíle: v roce 2019 založil rodák ze Štýrska spolu s Andreasem 

Horneggerem z Tyrolska vlastní podnik a v tyrolském Kramsachu registroval spediční agenturu 

Access Logistics. Řídící partner hodlá v tomto roce vygenerovat tržby ve výši více než 20 milionů 

eur. Access se specializuje na celovozovou přepravu (FTL) po celé Evropě. Schram přitom v 

rozhovoru (pro DVZ) zdůrazňuje, že k tomu přistupuje jinak než konkurence. Například pokud jde 

o zákaznický servis: Špičkovým zákazníkům dává záruku, že do tří dnů od rezervace poskytnou 

kamion – 365 dní v roce, včetně Vánoc. Pokud to nestihne, doprava je zdarma. "To se ještě nestalo, 

vždycky jsme to zvládli." Jak to funguje? „Nejsme dopravce ani zprostředkovatel, jsme speditér,“ 

zdůrazňuje Schram. Access zaměstnává více než 120 vyhrazených nákladních vozidel od přibližně 

deseti různých dopravních společností, z nichž většina pochází z Litvy. To jim umožňuje přístup k 

náklaďákům. Podle Schrama jsou dopravci velmi dobře placeni. Dohodnutý je minimální nájezd 

kilometrů v kilometrech – průměrně kolem 12 000 kilometrů měsíčně; navíc je sjednána pevná 

kilometrová cena, která se platí za naložené a prázdné kilometry, jak zdůrazňuje, plus výdaje za 

mýtné, poplatky za tunel nebo trajekt. S ohledem na vývoj na nákladním trhu a na straně nákladů 

pravidelně hovoří se svými dopravními partnery a upravuje ceny. „Žádný Východoevropan už 

nebude jezdit za 1,20 eura.“ Pro něj má nařízení výhodu, že přesně ví, jaké má měsíční 

náklady. "Proto pro nás není tak důležitá individuální doprava, jde spíše o měsíční obrat a 

příspěvkovou marži." 

Access (kromě dvou zakladatelů za firmou jako akcionář stojí také Phoenix Logistik se sídlem v 

Kramsachu) si navíc loni zajistila vlastní flotilu akvizicí většinového podílu v rumunské dopravní 

společnosti Crirabo Trans. Rumunská pobočka si aktuálně objednala šest vlastních nákladních 

vozidel a dalších 10. Nemělo by to ale tak zůstat napořád, do pěti let chtějí mít alespoň 70 vlastních 

kamionů. 

Schram popisuje nová pravidla EU týkající se balíčku mobility s povinností pro kamiony a řidiče 

vrátit se „jako velmi silnou překážku našeho obchodního modelu“. To vás nutí dobře 

plánovat. Ačkoli Access má dopravu do Litvy, aby kamiony pravidelně přivážela do jejich 

domovské lokality, zpětná nakládka je malá. Totéž platí pro rumunská vozidla; Schram má také 

linky do Rumunska, ale „peníze nejsou ve východní Evropě, jsou v západní Evropě“. 

Schram a jeho tým využívají co nejméně burzy nákladů. Objednávky jejich vlastních zákazníků se nepředávají 

přes platformy, ale „99,5 procenta“ jsou expedovány jejich vlastní flotilou, ujišťuje Schram. Access se specializuje 

především na provoz mezi Rakouskem, Švýcarskem, Německem, Španělskem a Francií. Specialista na spedici vždy 

počítá na zpáteční cesty, jedna cesta není dostatečná. Proto často vybírá nové zákazníky, protože je lze integrovat do 

stávajících linek. „A pokud dostaneme objednávku na novou trasu, okamžitě hledáme spolehlivé návazné přepravy.“ 

V konečném důsledku se burzy nákladů využívají pouze tehdy, když musí být vozidla expedována na svá nakládací 

místa pro stávající přepravy. 

Společnost byla založena před třemi lety, ale již má objednávky pro více než 100 kamionů, „které 

pracují na plný výkon a nemají žádné nečinné dny“. Jak to funguje? Schram a Hornegger mají oba 

dlouholeté profesní zkušenosti s jinými spedičními společnostmi. „Firmy s firmami spolupracují 

jen velmi zřídka, ale většinou kontaktní osoby spolupracují s kontaktními osobami“, naznačuje, že 

v minulosti těžili ze svých mnoha kontaktů. Samotní zákazníci pocházejí především z průmyslu, 



například z ocelářského a papírenského průmyslu, včetně „několika lídrů světového trhu ve svých 

odvětvích“, říká hrdě Tyrolčan. 

Firma se ale ubírá i jinými cestami, pokud jde o personál. Pokud jsou dopravní manažeři u mnoha 

z četných nákladních zprostředkovatelů v Tyrolsku odměňováni podle provizního modelu - fixní 

mzda, kterou lze zdvojnásobit značnými provizemi - Schram spoléhá na vysoký fixní plat a četné 

výhody v mnoha oblastech. Vyjmenovává vytvoření pocitu sounáležitosti, moderní infrastrukturu 

při navrhování pracovišť, další vzdělávání a flexibilní návrh místa výkonu práce. To se vyplácí, 

„nedávno jsme byli v Tyrolsku zvoleni za společnost přátelskou k rodině“. 

Ale to všechno – velmi dobré platy pro dopravce, vyšší personální náklady – stojí peníze, jak 

Schram připouští. Ale: „Nedosahujeme obvyklých výnosů mnoha spedičních společností se sídlem 

v Tyrolsku, v průměru 15 procent, ale jsme extrémně uspokojivě v černých číslech.“ V roce 2021 

byl zisk po zdanění téměř 400 000 eur s tržbami 14,5 milionů eur. Tyrolská společnost mezitím 

vstoupila i na německý trh: V Kaufbeuren otevřeli pobočku a Schram oznamuje, že má následovat 

„jedna nebo druhá kancelář“. V ostatních zemích, kde Access působí, jako je Španělsko, Francie 

nebo Itálie, by si dokázal představit vlastní prodejní a plánovací kanceláře. A rumunská Crirabo 

Trans nemusí zůstat jedinou dceřinou společností ve východní Evropě, „přemýšlíme i o vstupu do 

litevské dopravní společnosti“.   Access chce v následujících letech nadále silně růst – má se 

zvyšovat počet kamionů i zaměstnanců. Access nyní zaměstnává téměř 35 lidí ve třech zemích; 20 

v Tyrolsku, 8 v Rumunsku a 5 v Německu. „Je nám jasné, že evropský FTL byznys je čistě 

bezohledná konkurence – proto musíte být lepší nebo levnější, nebo v lepším případě obojí,“ říká 

Weiss. A to je Access: „Jen díky naší třídenní záruce a našemu GPS, které dáváme zákazníkům k 

dispozici, jsme lepší.“ 

 

Logistická společnost Maersk obrací svůj plán prodat svou dceřinou společnost Maersk Container 

Industry (MCI) čínskému konkurentovi China International Marine Containers (CIMC). Obě 

společnosti stáhly oficiální registraci potřebnou pro transakci poté, co jak americké ministerstvo 

spravedlnosti, tak Federální kartelový úřad, který se rovněž podílí na přezkumu plánovaného 

převzetí MCI společností CIMC, vyjádřily vážné obavy ohledně nákupu. Americké ministerstvo 

spravedlnosti odůvodnilo své odmítnutí tím, že Maerskem navrhovaný prodej MCI by dal čínské 

státní společnosti kontrolu nad 90 procenty celosvětového trhu s chladírenskými kontejnery. 

Spolkový kartelový úřad také uvádí riziko dominance na trhu. Andreas Mundt, prezident 

Spolkového kartelového úřadu, uvádí podíl na světovém trhu, kterého by bylo dosaženo v případě 

prodeje, na 60 až 70 procent. CIMC je již léta zdaleka předním poskytovatelem chladírenských 

kontejnerů. Společnost nejen zvýšila svůj podíl na trhu, ale také rozšířila svůj sortiment o chladicí 

jednotky spojené s mrazicími kontejnery, uvedl německý úřad. Náměstek amerického generálního 

prokurátora Jonathan Kanter ve svém prohlášení také poukázal na to, že prodej MCI společnosti 

CIMC, který byl oznámen v září 2021, by výrazně zhoršil postavení zákazníků, protože by mohlo 

dojít k růstu cen a horší kvalitě výrobků. 

Odmítnutí ze strany ministerstva spravedlnosti USA přichází na pozadí tvrdého postoje Bidenovy 

administrativy proti jakémukoli vývoji koncentrace na trhu lodní dopravy. Biden nedávno schválil 

reformní zákon amerického Shipping Act, který dává Federální námořní komisi (FMC) výrazně 

větší pravomoci v oblasti dohledu a sankcí vůči námořním společnostem a provozovatelům 

terminálů. Navíc se výrazně navýší finanční prostředky dozorového úřadu. Zákon má také ztížit 

dopravcům odmítnutí vývozu nákladu a vývoz prázdných kontejnerů. Biden již dříve neobvykle 



ostrým tónem obvinil rejdaře, že se na inflačním vývoji v USA podíleli masivním zvýšením sazeb 

za přepravu. 

Zastavená transakce ze strany dozorčích orgánů pro hospodářskou soutěž v USA a Německu je 

jasným znamením nového postoje západních zemí k Číně. Dosud se zákazy převzetí vztahovaly 

spíše na high-tech společnosti, jejichž bezpečnostní patenty by se neměly dostat do čínských rukou. 

Spolkové ministerstvo hospodářství například v roce 2018 z „bezpečnostních důvodů“ zabránilo 

plánovanému prodeji německé strojírenské společnosti Leifeld čínským investorům. V roce 2020 

byl zakázán prodej středně velkého specialisty na satelitní technologie IMST z Kamp-Lintfort 

čínské zbrojařské společnosti. I v tomto případě ministerstvo jako důvod uvedlo možné ohrožení 

bezpečnosti Spolkové republiky Německo. Naposledy federální vláda v dubnu letošního roku ze 

stejného důvodu na pozadí zkušeností z koronavirové pandemie zastavila prodej společnosti pro 

zdravotnické technologie Heyer Medical čínským kupcům. 

Skutečnost, že jak úřady pro hospodářskou soutěž, tak Spolkové ministerstvo hospodářství nyní 

také kritičtěji prověřují transakce mimo bezpečnostně relevantní high-tech průmysl, je 

pravděpodobně určujícím motivem známého negativního postoje Spolkového ministerstva 

hospodářství k zamýšlenému vstupu Cosco Shipping do přístavu Hamburk. Rozhodnutí o udělení 

souhlasu k 35procentnímu převzetí menšinového podílu společností Cosco v HHLA Container 

Terminal Tollerort (CTT), které se skutečně očekávalo na 31. srpna, bylo odloženo na konec října. 

Účastníci trhu (podle informací DVZ) očekávají, že šance na bezpodmínečné převzetí prudce 

klesla. Ministr Habeck a další činitelé s rozhodovací pravomocí v rámci Zelených jsou velmi kritičtí 

až negativní vůči vstupu. 

 

Lufthansa Cargo pokračuje v rozšiřování flotily. Poté, co dopravce v polovině srpna oznámil, že 

se zahájením zimního letového řádu rozšíří svůj sortiment a kapacitu na pozemních linkách, další 

krok nyní přichází na středně dlouhé trasy v rámci Evropy. V říjnu uvedla letecká společnost do 

provozu druhý nákladní stroj na střední tratě typu A 321F. Další dva mají následovat v první 

polovině roku 2023. 

Stejně jako první letadlo, které je v provozu od března tohoto roku, bude toto nákladní letadlo, které 

bude nasazeno od října, umístěno ve frankfurtském uzlu a provozováno společností Lufthansa 

CityLine na základě pronájmu s posádkou. Oba A321F operují pod číslem letu Lufthansa Cargo. 

Kromě toho LH Cargo létá do tří dalších evropských destinací, tedy Birminghamu, Londýna a 

Madridu. Stávající destinace Istanbul, Tel Aviv, Malta, Tunis, Dublin, Manchester a Káhira budou 

také nadále obsluhovány. Istanbul a Tel Aviv dostanou další frekvence. Důvodem rozšíření 

nabídky je silná poptávka v e-commerce a jednodenním podnikání.  

 

Německý spolkový kabinet schválil 24. srpna nařízení o energetické bezpečnosti v dopravě 

(EnSiTrV). S jejich pomocí mají být v případě nouze upřednostněny urgentní přepravy uhlí, 

minerálního oleje a kapalného plynu při přidělování vlakových tras. Za určitých okolností mohou 

provozovatelé infrastruktury ukončit vlakové trasy přidělené jiným vlakům. Oproti původnímu 

návrhu zákona se minimální objednací lhůta zdvojnásobila z pěti na deset dní. „Domníváme se, že 

organizace DB Netz AG, která je již zahlcena běžným vydáváním jízdních řádů ve flexibilní 

nákladní dopravě/občasné dopravě nebo v případě poruchy, není dostatečně efektivní, aby kontroly 



podle odstavce 3 prováděla řádně a včas, zvláště je-li minimální lhůta pouze pět dní,“ kritizovali 

ve svém prohlášení „Die Güterbahnen“ (NEE). Bylo jasně řečeno, že blokové vlaky mají přednost. 

Dále se snížil seznam tras, na kterých mají zmíněné přepravy přednost, z 1400 na přibližně 

500. Součástí návrhu bylo i propojení s výrobními závody výrobců plastů a kosmetiky. Naproti 

tomu vyhláška se nyní vztahuje na všechny lokality elektráren. V návrhu byla upřednostněna pouze 

dodávka záložních elektráren. 

Kompenzační schéma jednomyslně kritizované železničními asociacemi NEE, VDV a Mofair 

zůstalo nezměněno. Vychází z ustanovení zákona o energetické bezpečnosti (odst. 11 a 12 zákona 

o energetické bezpečnosti) a vylučuje kompenzaci. NEE požadoval nesporný a přesný základ pro 

tvrzení, „že škoda způsobená živelní pohromou, která zahrnuje i následné škody na zpáteční 

cestě/prázdné jízdě po nemožné jízdě, je plně nahrazena“. Za škodu musí odpovídat oprávněný – 

tedy dopravce s přednostní vlakovou trasou nebo jeho klient. Mofair považuje za odpovědného 

pouze veřejný sektor. Pokud by se „železniční nákladní společnost musela obávat, že bude 

odpovědná za škody v důsledku preferenčního zacházení, které získala před ostatními dopravci, 

mohlo by být lepší nenabízet přepravu energetické suroviny“. NEE očekává, že pokus o vyloučení 

nároků na náhradu škody skončí u soudu. 

Podle Federal Network Agency nebyly podmínky používání sítě DB Netz do 26. srpna upraveny. Podle 

federálního ministerstva dopravy by k tomu mělo dojít v nejbližší době. 

 

Je to trochu delší a možná zajímavé jen pro někoho, proto výjimečně nabízíme pouze odkaz ke 

stažení: 

https://www.epravo.cz/top/clanky/dopady-mezinarodnich-sankci-v-dusledku-valky-na-ukrajine-

na-smluvni-vztahy-v-logistice-115127.html 

 

Největší jihokorejská loděnice Hyundai Heavy Industries (HHI) získala schválení konstrukčního 

řešení pro Hi-Rotor, svou vlastní technologii pohonu za pomoci větru. HHI tvrdí, že její technologie 

rotorových plachet může přispět ke snížení spotřeby paliva a emisí uhlíku asi o 6 až 8%. 

  

V poslední době přichází na trh mnoho nových forem větrného pohonu. Splash minulý týden 

informoval o čínském staviteli lodí (loděnice Jiangnan Shipyard), s plachtou inspirovanou džunkami. 

  

Navíc špičkoví šéfové HHI nastínili, jak vidí, jak se vytrácejí budoucí palivové závody. Ka Sam-

hyun, generální ředitel mateřské Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, v rozhovoru pro 

Financial Times uvedl, že vidí LNG jako dočasné palivo pro nadcházejících několik desetiletí, kdy 

se do směsi dostává také spousta dalších zakázek na lodě poháněné metanolem, a to před případným 

přechodem na vodík. 

  

„Do roku 2040 nemůžete nahradit všechny flotily pouze čistým palivem. LNG je přechodnou 

možností, ale vzhledem k omezeným dodávkám metanolu vydrží ještě další generaci,“ řekl Ka a 

dodal: „Čpavek je toxický a stále příliš drahý. Nakonec bychom se měli posunout směrem k 

vodíkovým lodím a lodím s elektrickými motory, ale stále je to příliš daleko.“ 

  

HHI sama má v současnosti plné ruce práce se stavbou řady přelomových metanolových 

nákladních lodí pro Maersk. 
 

https://www.epravo.cz/top/clanky/dopady-mezinarodnich-sankci-v-dusledku-valky-na-ukrajine-na-smluvni-vztahy-v-logistice-115127.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/dopady-mezinarodnich-sankci-v-dusledku-valky-na-ukrajine-na-smluvni-vztahy-v-logistice-115127.html


Kombinace lepší dostupnosti pracovních sil v důsledku konce školních prázdnin a snížení asijských 

dovozů zmírnila dopravní zácpy v kontejnerových uzlech v severní Evropě. Kromě toho se 

očekává, že mzdové narovnání, k němuž došlo minulý týden v německých přístavech, v 

nadcházejících týdnech uleví vysoké hustotě kontejnerů v hamburských terminálech. 

Podle nových týdenních údajů, které pro rotterdamský přístav vypracovala zpravodajská společnost 

pro dodavatelský řetězec eeSea, se dopravní zácpy na nizozemském břehu a v sousedních 

Antverpách v posledních několika týdnech výrazně snížily. Údaje z eeSea umožňují nahlédnout do 

čekacích dob kotvení kontejnerových plavidel v Rotterdamu, Antverpách-Bruggách, Hamburku a 

Bremerhavenu, a to sledováním čekajících plavidel a čekacích dnů. 

Ukazuje, že nejdelší čekací doba na kotvení kontejnerové lodi v terminálech v Rotterdamu se 

propadla z 23,3 dne, 22. srpna, na pouhé čtyři dny, 29. srpna. V Antverpách-Bruggách se nejdelší 

čekací doby, které se již do 22. srpna zkrátily na 4,8 dne, dále zlepšily na 2,1 dne 29. srpna.  

Nejdelší čekací doba v Hamburku však byla ještě 29. srpna extrémně vysoká, a to 26,7 dne, přičemž se snížila 

z 31,1 dne 22. srpna. Očekává se však, že se to podstatně zlepší, neboť vysoká obsazenost nábřeží se v důsledku 

ukončení protestních akcí a většího využívání dobrovolnické víkendové práce zmírní. 
Nejnovější provozní doporučení námořních dopravců se také pozitivněji vyjadřují k problémům s 

přetížením terminálů v uzlech, které jejich sítě sužují už několik měsíců. Společnost Hapag-Lloyd 

uvedla, že nárůst pracovních sil v ECT Rotterdam je „viditelný, což vede k rychlejšímu obratu 

plavidel“. A v PSA Antverpy dopravce uvedl, že ačkoli využití nábřeží u poloh 869 a 913 zůstalo 

vysoké, terminály fungovaly „v rámci provozních limitů“. 

Komentáře byly také optimistické, pokud jde o zlepšení přetížení v Hamburku, po uzavření nové 

dohody o mzdách, hlášení „zvýšeného počtu gangů během týdne“, a zvláště povzbuzené operacemi 

v hlavních britských uzlech HLCL, tedy ve Felixstowe a London Gateway. 
 

Spolkový ministr dopravy Volker Wissing (FDP) chce naléhavě zlepšit splavnost Rýna, i když je 

hladina extrémně nízká, jako tomu bylo letos v létě. Politici, úřady a průmysl se proto na jednání 

na nejvyšší úrovni dohodli na společné akcelerační komisi, která by shromáždila všechny zdroje a 

urychlila odstranění překážek na nejdůležitější evropské vnitrozemské vodní cestě, řekl v pondělí 

po schůzce v Mohuči. „Vnitrozemská lodní doprava je pro náš průmysl nejdůležitějším způsobem 

dopravy,“ zdůraznil manažer BASF Uwe Liebelt. Wissing označil rozšíření lodní trasy za jeden z 

„nejdůležitějších dopravních projektů“ v Německu. Nedávná minima vrátila do centra pozornosti 

téma prohlubování Rýna. Wissing již jako ministr dopravy v Porýní-Falcku vedl kampaň za 

prohloubení plavební dráhy mezi St. Goar a Mainz. Cílem je prohloubit plavební dráhu z 

garantovaných 1,90 metru na konzistentních 2,10 metru ve vztahu k definované hladině vody. Rýn 

je zvláště mělký poblíž Kaub. Při odlivu musí kapitáni vnitrozemských vodních cest dávat pozor 

na ponor lodi a mohou přepravit méně nákladu. 

Wissing popsal současnou situaci jako „nouzovou“. Pokud jde o prohlubování Rýna, fáze 

plánování je nejdelším a nejtěžším úsekem. Konkrétní časy neuvedl. Řešení musí být právně 

bezpečné a zohledňovat požadavky EU. "Nechybí ani personál, ani rozpočtové prostředky," 

řekl. 40 procent celkových nákladů by bylo vynaloženo na ekologická opatření a usiluje se o smírné 

narovnání se všemi zúčastněnými stranami, protože ekologové kritizují zamýšlené prohloubení 

řeky. Škody, které zatím extrémně nízká voda způsobila, nelze podle Liebelta zatím přesně 

vyčíslit. V každém případě jsou problémy s lodní dopravou na Rýnu pro ekonomiku „strategickou 

lokační nevýhodou“. Liebelt a Wissing poukázali na to, že nejde jen o nízkou hladinu vody, ale že 

lodě musí být také navrženy nebo přestavěny tak, aby se lépe vypořádaly s nízkou hladinou vody. 

Německá asociace chemického průmyslu (VCI) uvítala iniciativu Wissinga a odvětví 

dopravy. „Výkon nejdůležitější německé vnitrozemské vodní cesty musí být zajištěn co nejrychleji, 



i když je hladina vody nízká,“ řekl generální ředitel VCI Wolfgang Große Entrup. Rýn by se neměl 

stát kotvištěm pro vnitrozemská plavidla. 

Martin Staats, prezident Spolkového svazu německé vnitrozemské plavby, vzpomíná na 

katastrofální malou vodu v roce 2018 a dlouho opožděnou expanzi Středního Rýna. Problém s 

předlohou je znám již dlouhou dobu a je dostatečně popsán ve Federálním plánu dopravních tras z 

roku 2015. Odložení projektu do 30. let 21. století je pro průmysl špatnou zprávou. A škrty ve 

finančních prostředcích na údržbu a rozšiřování řek a kanálů ve spolkovém rozpočtu od 1. ledna 

2023 dávají malou naději, že tento stavební projekt na Středním Rýnu bude v blízké budoucnosti 

realizován. Terminály LNG ve Wilhelmshaven působivě ukazují, jak rychle lze plánovat. Při 

větším zájmu by se plánovací běhy mohly extrémně urychlit a pomoci prolomit patovou situaci v 

zemi. 

P.S. Stačilo by, kdybychom se někdy podle těch Němců opičili ... 

 

Spolkový kartelový úřad od března letošního roku zintenzivnil sledování cen pohonných hmot na 

zhruba 15 000 čerpacích stanicích v Německu prostřednictvím útvaru pro transparentnost trhu pro 

paliva a zahájil šetření na úrovni rafinérií a velkoobchodu. 

„Budeme i nadále velmi pozorně sledovat a poskytovat informace o tom, jak se ceny vyvíjejí a co 

se stane, pokud snížení daní skončí 1. září,“ uvedl v úterý při prezentaci výročního ročníku 

2021/2022 Andreas Mundt, prezident Bundeskartellamt ve své zprávě. Válku Ruska proti Ukrajině 

doprovázejí nepředvídatelné situace na trzích a zvyšování cen. Společnosti by toho neměly 

využívat ke zvyšování svých zisků prostřednictvím porušování antimonopolních pravidel.  

P.S. Ještě že u nás jsou ceny paliva tak nízké (viz náhlé "zlevnění" benzínu minulý týden), že se 

jimi nemusí česká vláda už dál zabývat. A nafta? Tu přece používají jen nákladní dopravci, a ti to 

ve svých nebetyčných maržích absorbují. 

 

Zhruba 8,8 % kapacity mají během příštích 12 týdnů vytěsnit na linkách z Asie na evropský trh 

zaoceánští dopravci. 

CMA CGM oznámila, že v období kolem zlatého týdne v Číně zruší pět odjezdů, čímž odstraní 

téměř 100 000 teu z plaveb z Asie do Evropy. Pro sedmidenní státní svátek, který trvá od 1. do 7. 

října, byly staženy spoje 1., 2., 5., 7. a 8. francouzského dopravce na spojích Asia Line (FAL). K 

tomuto kroku neuvedla žádný důvod, ale jeden zdroj řekl Loadstaru: „Mohlo by to odrážet obavy 

z obecného úpadku, který někteří klienti ve 4. čtvrtletí nervózně očekávají. Snažíme se spojit body, 

abychom určili faktory, které stojí za rozhodnutím. Při těchto hodnoceních však býváme velmi 

obezřetní a počkáme, jak zareagují nebo jak se pohnou ostatní zúčastněné strany.“ I když zdroj 

dodal, že blank sailings „nemusí nutně předpovídat zkázu a chmury“, zdá se, že rozhodnutí CMA 

CGM nebylo učiněno izolovaně. 

Podle dokumentů, které má The Loadstar k dispozici, 2M Alliance of Maersk a MSC od nynějška 

do čínského svátku stáhne 10% své kapacity a provede 7 bs, zatímco THE Alliance stáhne 18%, 

což znamená 10 bs. 

Komentátoři naznačili, že nezdar vrcholné sezóny při přípravě na Zlatý týden pravděpodobně 

přiměl linky ke snížení kapacity, neboť hledají způsoby, jak udržet sazby, které se v poslední době 

„zhroutily“, zejména na asijsko-evropských trasách. Zpravodaj společnosti Loadstar pro dopravu a 

bývalý makléř Mike Wackett poznamenal: „Letos nebyla žádná vrcholná sezóna a výhled poptávky 

do čtvrtého čtvrtletí je velmi chabý. Domnívám se, že dopravci zaujmou stejně radikální přístup 



jako na počátku pandemie a odstraní obrovské množství kapacit na ochranu a, jak se tehdy ukázalo, 

obnovenou podporu zvýšení cen.“ 
 

V odvětví dopravy a logistiky se věci míjejí. Pod vysokými cenami nafty a plynu trpí především 

středně velké společnosti s několika kamiony. Zároveň se obávají, že až 31. srpna skončí sleva na 

PHM, nákladová zátěž se opět znatelně zvýší. Spolková asociace silniční přepravy, logistiky a 

likvidace (BGL) se již obrátila na kancléře a poslance Bundestagu s žádostí o pomoc. Před dvěma 

týdny jeden podnikatel shromáždil kolegy na rally kamionů v Berlíně. A relativně nová zájmová 

skupina Bundesverband Logistik & Verkehr (BLV-pro) nedávno požadovala cenový strop pro 

naftu na 2 eura nebo závazný interval ceny nafty. Navrhuje také zavedení pevných kratších 

platebních podmínek, které mají firmy chránit před „svévolí některých klientů“. 

Téma se dostalo i do politiky. "Toto je extrémně stresující situace pro speditéry, opravdu obtížná 

situace," řekl minulý pátek federální ministr dopravy Volker Wissing (FDP). A také spolkový 

ministr hospodářství Robert Habeck (Zelení) v diskusi o transformaci ekonomiky řekl, že chápe 

obavy a obavy mnoha podnikatelů. Žádný z ministrů však nepřijal žádné konkrétní závazky 

pomoci. Může za to i fakt, že podle posledních zjištění sleva na nádrž nepřinesla očekávanou 

úlevu. RWI - Leibniz Institute for Economic Research ve svém aktuálním indexu cen pohonných 

hmot dochází k závěru, že v červenci a srpnu byly cenové tlumící efekty slevy na nádrži sníženy 

faktory ovlivňujícími cenu, „zejména u nafty“. Výzkumníci z RWI to připisují především nízké 

hladině vody v Rýnu kvůli suchu. „Před pár týdny byla sazba za přepravu z Rotterdamu do jižního 

Německa stále 10 eur za tunu nafty, naposledy to bylo 120 až 130 eur za tunu,“ píší vědci s odkazem 

na zvýšené náklady na dopravu. To se samozřejmě projevuje i na ceně. Carsten Fritsch, odborník 

na komodity z Commerzbank, zase na dotaz DVZ odkazuje na zvýšené ceny na světovém 

trhu. Například cena suroviny plynového oleje na komoditní burze nedávno vzrostla na 1200 

amerických dolarů za tunu poté, co byla v polovině srpna kotována na 1000 dolarech. Kvůli 

pokračující plynové krizi je navíc pro výrobu elektřiny poptávka po naftě. 

Obchod je ale i o něčem jiném: o nedostatečné spolehlivosti politiků. BGL ve svém dopise 

spolkovému kancléři na téma kamionů na plyn píše: „Před několika lety investovali tito podnikatelé 

po státních pobídkách do jediné technologické alternativy k dieselovým nákladním automobilům, 

která byla v té době na trhu.“ Nyní tyto klimatičtí průkopníci se potýkají s vytěsněním. BGL proto 

apeluje na smysl vlády pro odpovědnost a vyzývá k záchrannému balíčku LNG. Od konce loňského 

roku ceny zkapalněného zemního plynu LNG vzrostly a aktuálně se pohybují kolem 4 eur za 

kilo. To už podle BGL dohání některé podnikatele k bankrotu. V odvětví dopravy vůbec panuje 

strach z bankrotů. Podle ukazatele plateb Creditreform Germany mnoho společností zkrátilo své 

platební podmínky, aby rychleji získaly likviditu. V druhé polovině roku 2021 to bylo 26,79 dne, 

v první polovině roku 2022 to bylo 25,98 dne. "Je to známka velké nervozity v oboru," řekl Patrick-

Ludwig Hantzsch, vedoucí ekonomického výzkumu Creditreform, DVZ. Dlužníci navíc platí stále 

později. V druhé polovině roku 2021 bylo zpoždění platby 10,88 dne, v první polovině roku 2022 

to bylo 11,17 dne. „Rozdíl není tak velký, ale v kombinaci s platebními podmínkami je jasný trend, 

že je průmysl pod značným tlakem,“ říká Hantzsch. 

„Především středně velké společnosti nyní potřebují spolehlivou politiku a cílenou pomoc pro ty, 

kteří jsou ve skutečné existenční nouzi – například společnosti přepravující LNG,“ řekl Dirk 

Engelhardt, mluvčí představenstva BGL. Vládní podpora na principu konve by moc nepomohla, 

protože – stejně jako sleva na nádrž – by fungovala jen krátkodobě a působila potíže s přenesením 

nákladů. Spolková vláda proto musí zajistit, aby nafta a paliva LNG, ale také Adblue byly 

spolehlivě dostupné. Pokud věříte odborníkům z analytické společnosti Argus, společnosti se 

budou muset v budoucnu přizpůsobit vysokým cenám nafty. Kvůli zvýšeným cenám plynu a 



elektřiny se zvýšily provozní náklady rafinérií, což má dopad na ceny produktů. A pro nadcházející 

rok se očekává, že provozní náklady vzrostou čtyřnásobně. 

P.S. Víte, proč zdražuje nafta? Protože zdražila nafta pro trucky, které naftu přepravují. Není to 

začarovaný kruh? 

 

Překvapení v hazardu na převzetí letecké společnosti Ita Airways a porážka pro Lufthansu: Italské 

ministerstvo financí po měsících čekání vybralo pro jednání o výhradním prodeji americký fond, 

nikoli německou skupinu a jejího partnera, lodní společnost MSC. Nabídku podal i finanční 

investor Certares, který spolupracuje s konkurenty Lufthansy Delta a Air France-KLM. Až 

donedávna byla nabídka MSC-Lufthansa považována za upřednostněnou.  

Ministerstvo financí, které Ita vlastní, ve středu oznámilo, že nabídka Certaresu více odpovídala 

požadavkům formulovaným vládou v únoru na převzetí nástupce tradiční společnosti Alitalia. Po 

jednání s Certaresem však budou závazné kupní smlouvy podepsány až v případě, že bude 

stát spokojen s detaily, jak stojí v prohlášení. To znamená, že dohoda ještě není definitivní a že Lufthansa a MSC 

mohou mít ještě šanci. Bereme na vědomí rozhodnutí vlády, řekl mluvčí Lufthansy. „Nadále však 

věříme, že naše nabídka by pro Ita nabídla lepší vyhlídky.“ Italská vláda se nyní rozhodla pro cestu, 

která by mohla znamenat větší vliv státu na Ita. 

Kontejnerová a výletní společnost MSC a Lufthansa chtěly převzít 80 procent akcií Ita za zhruba 

850 milionů eur. Certares předložil nabídku na zhruba 55 procent akcií. Stát na oplátku samozřejmě 

dostává větší slovo: dvě z pěti pozic v představenstvu by měly připadnout ministerstvu financí, 

které má také právo vetovat důležitá rozhodnutí, jak informují italská média. Není jasné, do jaké 

míry rozhodnutí ovlivnila vyhlídka pravicové vlády v Římě. Giorgia Meloniová z krajně pravicové 

nacionalistické strany Fratelli d'Italia, která má podle průzkumů největší šanci stát se premiérkou 

po volbách 25. září, uvedla, že kritizuje téměř úplný prodej Ita zahraničním společnostem. Podle 

zpráv z médií byly Lufthansa a MSC navíc v posledních měsících poměrně tvrdohlavé. Plánované 

převzetí 80 procent by výrazně omezilo právo státu vyjádřit se a ve skutečnosti znamenalo 

privatizaci. Smluvními pokutami se také chtěli chránit před překvapeními v dalším prodejním 

procesu. 

Šéf Lufthansy Carsten Spohr opakovaně zdůrazňuje význam italského trhu, na kterém jeho skupina 

dlouhodobě hraje důležitou roli. Kromě Air Dolomiti je mnoho italských cestujících na dálkové 

lety směrováno přes uzly Lufthansy v Mnichově, Curychu a Frankfurtu. Itálie je pro skupinu 

Lufthansa po USA druhým nejvýznamnějším zahraničním trhem. Lufthansa také prokázala, že 

dokáže integrovat bývalé státní společnosti do svého multicentrického systému: Swiss se již dávno 

stala perlou příjmů mezi různými dceřinými společnostmi Lufthansy. Rakouští a belgičtí nástupci 

společnosti Sabena Brussels Airlines nebyli jen tak přejmenováni. Spohr mimo jiné inzeroval, že 

Řím zůstane centrem Ita. Po uvedené "brzdě" nyní Lufthansa zintenzivní své vlastní aktivity na 

italském trhu, uvedl mluvčí. 

 

Německé federální ministerstvo hospodářství a ochrany klimatu (BMWK) si pronajalo pátý 

plovoucí terminál na zkapalněný zemní plyn, který by měl být k dispozici v zimě 2023/2024. Podle 

ministerstva by měl přispět k bezpečnosti dodávek plynu v Německu. Ke čtyřem státem pronajatým 

speciálním lodím tak přidá pátou jednotku Floating Storage and Regasification Unit (FSRU). 



Wilhelmshaven je plánován jako místo pro pátou jednotku FSRU. Tam má přistát jedna z prvních 

čtyř speciálních lodí. Tato jednotka má podle BMWK kapacitu nejméně 5 miliard metrů 

krychlových ročně a má být uvedena do provozu ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023. Provozovatelem 

bude konsorcium společností TES/E.ON/Engie. 

Zároveň se tím zřídí terminál pro vykládku zeleného vodíku na terminálu ve Wilhelmshavenu. TES 

si klade za cíl bezproblémově integrovat dovoz zeleného vodíku během prvních 12 měsíců provozu 

FSRU. Cílem je provozovat FSRU pouze s přistáním LNG v lokalitě Wilhelmshaven, dokud 

nebude zprovozněn vodíkový terminál pro zelený plyn. Podle informací TES tomu tak bude 

pravděpodobně v roce 2025. 

Na jaře si federální vláda pronajala čtyři plovoucí terminály na zkapalněný zemní plyn, každý s 

kapacitou nejméně 5 miliard metrů krychlových ročně. Dvě ze čtyř státních FSRU mají být 

spuštěny v Brunsbüttelu a Wilhelmshavenu na přelomu roku 2022/2023. V areálu Wilhelmshaven 

má být Hoegh Esperanza uveden do provozu na přelomu roku 2022/2023. Další místa jsou Stade a 

Lubmin. 

P.S. Tak a teď už jen sehnat ten plyn a můžeme začít odpojovat NS1 z našeho (tedy německého) 

konce. A taky teda ještě trochu pohnout s cenou. 

 

V největším evropském kontejnerovém přístavu se staví nový mega terminál. Přístavní společnost 

Hutchison Ports a švýcarská dceřiná společnost MSC Terminal Investment Limited (TIL) investují 

do nového zařízení. Má být postaven na Maasvlakte I v docích Europahafen, na severní straně 

Hutchison Ports ECT Delta Terminals a Hutchison Ports Delta II, oznámily ve středu společnosti. S 

tím hodlá MSC, největší kontejnerová přepravní společnost na světě z hlediska přepravní kapacity, 

nadále růst. 

Po přestavbě se bude kapacita terminálu pohybovat mezi 6 a 7 miliony TEU, říká šéf přístavu 

Allard Castelein. Pro srovnání: celý přístav Hamburk odbaví ročně téměř 9 milionů TEU. 

Úřad přístavu Rotterdam pro tento velký projekt zrekonstruuje stěny nábřeží. Celý terminál bude 

vybudován a uveden do provozu v několika fázích, přičemž první fáze by měla začít v roce 2027, 

oznámil Leo Ruijs, generální ředitel Hutchison Ports ECT Rotterdam a Hutchison Ports Delta II.  

Schopnost využívat pobřežní energii je „důležitým hlediskem“ během vývoje, říká Ammar Kanaan, 

generální ředitel TIL. „Vypracování strategie pobřežní energetiky pro tento projekt bude dále 

prozkoumáno s příslušnými zúčastněnými stranami,“ dodává. 

P.S. Holt když má někdo nějakou kačku navíc, to se to investuje.. 

 

Index cen masivního dřeva na palety v srpnu oproti předchozímu měsíci klesl o 6,9 procenta. K 

poklesu došlo již v červenci (minus 8,5 procenta) a červnu (minus 4,4 procenta). Dříve index rostl 

pět měsíců v řadě a mezi březnem a květnem dosáhl nových rekordů. 

Aktuálně se index pohybuje kolem 424 bodů, což odpovídá nárůstu o 2,7 procenta oproti úrovni 

předchozího roku. Pořízení nových europalet je dlouhodobě spojeno s výrazně vyššími náklady než 

před koronavirovou pandemií. Oproti začátku roku 2020 je index zhruba o 171 procent vyšší. 



Index cen dřeva pro palety původně v srpnu 2021 dosáhl maxima kolem 413 bodů. Po vypuknutí 

ukrajinské války však index opět vyskočil a v březnu vzrostl o 19 procent a v dubnu o dalších 12 

procent oproti příslušnému předchozímu měsíci. V květnu růst výrazně oslabil na 2,8 procenta 

oproti předchozímu měsíci. Hodnota je aktuálně zhruba o 12 procent vyšší než v únoru. Ruský útok 

na Ukrajinu začal 24. února. 

Cenový index je stanoven Spolkovým svazem dřevěných obalů, palet, exportních obalů (HPE) ve 

spolupráci s Univerzitou v Bonnu. Odráží vývoj nákupních cen sortimentu řeziva používaného v 

průmyslu z Německa i ze zahraničí. 

 

Vláda Gibraltaru vyhlásila závažnou nehodu poté, co byla zjištěna trhlina v trupu lodi 

přepravující volně ložený náklad, která se v pondělí stala účastníkem srážky a následného 

nasednutí na mělčinu. 

  

Plavidlo OS 35 naložené ocelovými tyčemi a přepravující více než 400 tun paliva narazilo v pondělí 

do tankeru na LNG. Loď s volně loženým nákladem dostala rozkaz přiblížit se ke břehu, aby se 

minimalizovalo riziko, že se potopí s rychle nasazenými remorkéry, a její příď teď spočívá na 

mořském dně.  

  

V návaznosti na poškození trupu byly detekovány další možné škody a na místo u Katalánského zálivu 

byla vyslána další plavidla. Byl zjištěn počáteční únik maziva, který byl prozatím zastaven. Všechny palivové ventily 

byly uzavřeny ještě předtím, než došlo k havárii.   
  

OS 35 vlastní řecká společnost Oldstone Management, zatímco LNG tanker je provozován 

společností Oman Ship Management. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


