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Menší kontejnerové lodě, které byly před rokem nehospodárné, jsou nyní opět v kurzu, a 

to kvůli raketovému nárůstu sazeb za přepravu zboží napříč mnoha obchody. A vzhledem 

k tomu, že bariéry jednotkových nákladů na hlavních obchodních linkách jsou pryč, existuje 

znovu pro specializované dopravce příležitost, jak prolomit sevření aliancí. Jedním z nich 

je tchajwanský rejdař Wan Hai, který si za posledních šest měsíců objednal více 

kontejnerových lodí než kterákoli jiná, mnoho z nich však s kapacitou 3000 teu nebo méně. 

Tato velikost zaznamenala jedny z nejvyšších výkyvů v sazbách nájemného na trhu 

charterů; uvádí se, že vlastníci dosahují více než 100 000 USD za den, což je způsobeno 

nedostatkem kapacity a deset let trvajícím nedostatkem investic do novostaveb menších 

kontejnerových lodí. 

Wan Hai se již může pochlubit jedním z nejvyšších poměrů vlastněných plavidel ze všech 

svých konkurentů, a to 57%, a jeho kniha objednávek 63% vůči jeho stávající flotile je 

zdaleka nejvyšší. Podle údajů společnosti Vesselsvalue si specializovaná kontejnerová linka 

objednala v první polovině roku 41 novostaveb, což je těsně nad sdružením NOO Seaspan 

Corporation (40) a téměř dvojnásobek oproti nejbližším dopravcům, Evergreen a CMA 

CGM, kteří si objednali 22 plavidel. 

Avšak zatímco Seaspan a rejdaři se zaměřili na objednávání velkých lodí, 46 objednaných 

lodí společnosti Wan Hai má průměrně 5 686 TEU, oproti průměru 15 075 TEU společnosti 

Seaspan a 15 818 TEU u "krajana" Evergreen. Vlastní flotila společnosti Wan Hai sestává 

z jednotek feedermax o velikosti 1 068 TEU až do post-panamax 7 241 TEU, a společnost 

zatím nebyla v pokušení následovat model jiných dopravců k provozování stále větších 

plavidel. V důsledku toho byl Wan Hai vytlačen z některých obchodů, jako je Asie-severní 

Evropa, kvůli nižším jednotkovým nákladům konkurence. Avšak vzhledem k tomu, že 

přepravní sazby z Asie do severní Evropy jsou přibližně o 700 % vyšší než před rokem, 

kapacita je napjatá k prasknutí a spolehlivost jízdního řádu je na historickém minimu, 

spekuluje se v odvětví, že Wan Hai by se mohl připravovat na návrat na hlavní trh již v 

příštím roce. Společná linka společnosti Wan Hai s PIL z Asie do severní Evropy byla 

pozastavena v roce 2008 a krátce obnovena v roce 2010, nasazená plavidla panamax však 

nemohla sazbami konkurovat ULCV plavidlům provozovaným velkými dopravci. 

--  
 

 

Globální obchod se zbožím neroste v důsledku námořních dodavatelských řetězců, které 

jsou po celém světě mimo krok. Podle Kielského institutu pro světovou ekonomiku (IfW) 

nevykazuje indikátor světového obchodu po covid krizi zjevné dopady. Je pravda, že 

kongesce v hlavních čínských přístavech se zmírnily. Podle IfW se ale před americkými 

přístavy znovu vytvořily dopravní zácpy. Světový obchod v červenci vzrostl o pouhých 0,6 

%, zhruba na stejnou úroveň jako v předchozím měsíci. Podle zjištění institutu je zvláště 

patrné, že objem nákladní dopravy v Rudém moři, který je indikátorem evropsko-asijského 

obchodu, je již několik týdnů o více než 10 % nižší než skutečně očekávané množství. Podle 

IfW od první vlny epidemie nedošlo k takové dlouhé a významné odchylce směrem dolů. 

Pro Německo signalizuje indikátor obchodu pro červenec 2021 stagnaci vývozu (minus 0,8 

procenta ve srovnání s předchozím měsícem) a dovozu (minus 0,1 procenta). Podle IfW se 

pro Evropskou unii vytváří podobný obraz s hodnotou indikátorů pro vývoz mínus 0,5 % 

ve srovnání s předchozím měsícem a mínus 0,4 % pro dovoz. Pokud jde o USA, očekává 

IfW pouze mírné fluktuace jak pro dovoz, tak pro vývoz, a tedy i trend stagnace (vývoz 

minus 0,3 %; dovoz plus 0,4 %). U obchodu v Číně vykazuje indikátor obchodu Kiel mírně 



pozitivní hodnoty v obou směrech (vývoz: plus 1,5 %; dovoz plus 1,7 %). To signalizuje 

mírné zlepšení ve srovnání s předchozím měsícem a oslabení lodní krize. 

IfW používá analytický nástroj k vyhodnocení pohybu lodí po celém světě za účelem 

vyvození závěrů o globálních obchodních tocích. Příjezdy a odjezdy lodí se zaznamenávají 

v 500 přístavech. Kromě toho jsou analyzovány pohyby lodí ve 100 mořských oblastí.  

--  
 

 

Spor mezi vládou EU a Spojeného království o kontrolu zboží v severoirských přístavech 

se stále vyostřuje. Protokol o Severním Irsku, který je součástí Smlouvy o vystoupení z 

EU, vytváří nepřijatelně obtížnou přepravu zboží z Anglie, Skotska a Walesu do Severního 

Irska, uvádí se ve středu zveřejněném vládním dokumentu. Premiér Boris Johnson chce 

vyjednat „významné změny“ protokolu s EU a jinak hrozí, že přepíše jeho části podle článku 

16 protokolu. Důležitým cílem Britů je, aby se muselo kontrolovat pouze zboží, které je 

určeno pro Irsko nebo vnitřní trh EU. Místopředseda Evropské komise pro vztahy se 

Spojeným královstvím Maros Sefcovic uvedl, že Komise je připravena hovořit o britských 

návrzích a pokračovat v hledání „kreativních řešení“ pro fyzické kontroly, které jsou v 

zájmu každého v Severním Irsku. „Nebudeme však souhlasit s žádnými renegociacemi 

protokolu,“ zdůraznil Sefčovič. Poukázal na to, že protokol byl iniciován vzájemnou 

dohodou o udržení míru v Severním Irsku, zabránění hraničním kontrolám mezi Severním 

Irskem a Irskem a ochraně vnitřního trhu EU před dovozem nebezpečných nebo 

neoprávněných produktů. 

„S novou strategií britská vláda de facto ruší Severoirský protokol,“ uvedla Anna Cavazzini 

(Zelení), předsedkyně Výboru pro vnitřní trh v Evropském parlamentu. "Důsledky 

protokolu o Severním Irsku byly vládě Borise Johnsona zcela jasné, když byla podepsána 

dohoda s EU. Je to známka politického neúspěchu; jak se často stává a jak můžete vidět, 

vláda slíbila lidem během brexitu modré z nebe - a tato konstrukce lží se nyní kousek po 

kousku hroutí". EU by měla reagovat „vytrvale, ale ne arogantně“, doporučila 

Cavazzini. Provádění Severoirského protokolu je základem dohody o obchodu a spolupráci 

se Spojeným královstvím. V souvislosti s dohodami by však Komise měla být otevřená 

pragmatickým řešením současných celních problémů. 

Johnson uvedl, že když souhlasil s protokolem, předpokládal, že bude použit bez ohledu 

na konkrétní situaci v Severním Irsku. To je zásadní nejen kvůli obchodu a ekonomice, ale 

také kvůli citlivým otázkám týkajícím se politiky a národní identity. Mezitím však vyšlo 

najevo, že protokol nefunguje podle očekávání, uvedl Johnson a znovu obviňoval EU z 

jejího „nepružného“ postoje. 

Podle vládního dokumentu by dovozci museli podávat celní prohlášení bez ohledu na to, 

zda zboží zůstalo v Severním Irsku či nikoli. Každý den se vydává více než 300 dovozních 

povolení pro produkty živočišného původu. V důsledku toho došlo k přerušení 

dodavatelských řetězců a existenci společností ohrožují rostoucí náklady. Nejméně 200 

britských společností již přestalo zásobovat Severní Irsko a severoirské supermarkety 

stáhly určité zboží. Zatímco 30 procent severoirských společností hlásilo pokles vývozu na 

britský trh, irský vývoz do Severního Irska byl v květnu o 50 procent vyšší než v květnu 

2018. To vše již vedlo k ekonomickým problémům i politickým nepokojům a rostoucímu 

odporu vůči protokolu v Severním Irsku. Johnson již vidí v článku 16 protokolu podmínky, 

které umožňují nejen EU, ale i Velké Británii přepsat části protokolu, pokud jeho ustanovení 

povedou k „významným ekonomickým, sociálním nebo environmentálním obtížím nebo k 

posunu obchodních toků“. Poté mohou být přijata „jednostranně vhodná ochranná 

opatření“. Johnson uvedl, že prozatím nechce tento krok učinit. „Věřím, že stále existuje 

možnost  dohodnout se s EU na nové rovnováze při uplatňování protokolu.“ 



Uvádí se, že bude třeba najít způsob, „aby úplná celní a fytosanitární kontrola (SPS) byla 

uplatněna pouze na zboží určené pro EU.“ Velmi podrobné návrhy, jak to lze spolehlivě 

zajistit, nelze v 22stránkovém dokumentu najít. Jakákoli britská společnost, která 

vypravuje zboží do Severního Irska, by měla deklarovat, zda je určeno pro Severní Irsko 

nebo Irsko, navrhuje Londýn. Měly by být nadále možné kontroly PLC založené na 

individuálních posouzeních rizik. V případě živých zvířat a některých rostlin jsou Britové 

také připraveni přijmout kontroly. V zájmu ochrany vnitřního trhu EU si pak Londýn dokáže 

představit jasnější pravidla pro označování výrobků, rozsáhlou výměnu údajů s EU a 

Irskem, užší spolupráci v oblasti dozoru nad trhem a zvyšování povědomí 

maloobchodníků. „Jsme také připraveni přijmout zákony, které stanoví sankce pro britské 

společnosti, které se snaží dostat na trh EU nepovolené zboží,“ uvádí se v příspěvku. 

--  
 

 

Evropský terminál MSC PSA přístavu Antverpy (MPET) se rozhodl zavést systém otevírací 

doby terminálů (YOT) pro všechny kontejnery dodané na nábřeží Q1718 a Q1742. Tímto 

opatřením chce belgický kontejnerový terminál zabránit zastavení provozu a zachovat 

účinnou a spolehlivou službu, neboť obsazenost terminálů a doba postoje kontejnerů v 

MPET zůstávají podle oznámení společnosti Hapag-Lloyd na kritické úrovni navzdory všem 

opatřením, která byla dosud přijata. 

Rozhodnutí o zavedení režimu YOT bylo přijato v souladu s příkladem, který daly ostatní 

terminály v přístavu Antverpy, kde již bylo toto opatření v posledních několika měsících v 

účinnosti. 

S výše uvedenou situací, společnost MPET byla nucena zavést „pravidlo sedmidenního okna 

pro nákladu“ pro vývozní kontejnery pro všechny dálkové liniové služby. V praxi začíná 

toto otevírací okno terminálu (YOT) sedm kalendářních dnů před očekávanou dobou 

příjezdu (ETA) plavidla. To znamená, že vývozní kontejnery mohou vstoupit do terminálů 

pouze sedm dní před potvrzeným časem příjezdu lodi, což je nejbližší čas, kdy může být 

vývozní kontejner dodán. 

Toto pravidlo bude účinné od středy, 4. srpna 2021, zatímco MPET bude aktualizovat 

otevírací okna pro náklad denně v 16:00 (GMT+2) na svých internetových stránkách. 

Nejbližší datum přístupu bude zveřejněno deset kalendářních dnů před potvrzeným ETA 

plavidla. 

I nadále mohou být vytvářeny kódy TAR (Trick Appointment Reference), ale řidiči 

kamionů získají status NOK (ne ok), dokud nebude terminál otevřen pro zamýšlené 

plavidlo. 

--  
 

 

Společnost Lufthansa Cargo je nucena rušit lety, protože se letecká společnost 

nemůže dohodnout se svými piloty. Zvláště ovlivněna jsou spojení do Asie, potvrdila v 

pátek mluvčí nákladní divize Lufthansa Cargo ve Frankfurtu nad Mohanem. Asi 5 procent 

letového plánu není možné obsloužit. Specializované médium „aero.de“ uvedlo, že jednání 

se zástupci zaměstnanců o pokračování zvláštních covid omezení zůstala neúspěšná. Tato 

pravidla, která již nebyla prodloužena, by umožnila pilotům působit déle, než jak bylo 

dohodnuto ve skutečné kolektivní smlouvě, takže je ohroženo ztrátou zaměstnání 30 

procent kapitánů a druhých pilotů. 

Dosud velmi konstruktivní rozhovory ale budou pokračovat, uvedla mluvčí. Podle informací 

z portálu skupina Lufthansa přijala dohodu, která byla připravena k podpisu mimo stůl. 

Důvodem je přebytek zaměstnanců letecké společnosti, která vyslala mnoho pilotů na 

zkrácenou dobu. Až 1500 z přibližně 5 000 kapitánů a druhých pilotů ze skupinové 

kolektivní smlouvy by mohlo přijít o práci v nadcházejícím jaře kvůli nedostatečné 

poptávce. 



Podle informací obou stran probíhají odpovídající jednání o sociálním plánu pro letový 

provoz Lufthansa Passenger Airlines a Lufthansa Cargo. Zvláštní dohody s vodě epidemie 

prosperující divizí nákladní dopravy jsou považovány za jeden z mála pákového efektu, 

který používá odborová organizace Vereinigung Cockpit.  

--  
 

 

Tajfun In-Fa, silná bouře bičující regiony kolem Šanghaje, donutila největší námořní přístav 

světa zastavit provoz nejméně do úterý. Podle lidí obeznámených se situací zůstávají 

všechny šanghajské přístavy a některé sousední regiony po víkendovém uzavření kvůli 

extrémnímu počasí i nadále zavřené. Mezi nečinné přístavy patří Yangshan, součást 

největšího seskupení kontejnerových terminálů na světě, které leží u pobřeží jižně od 

Šanghaje. 

In-Fa udeřil v neděli do provincie Zhejiang jižně od Šanghaje, což místní úřady přimělo 

evakuovat více než 100 000 lidí a zavřít školy, trhy a podniky. Čínské finanční centrum 

bylo o víkendu silně zasaženo bouřlivým počasím, se snímky záplav na ulicích, létajících 

trosek a vyvrácených stromů sdílených na sociálních sítích. Přerušení v přístavech ovlivní 

dodávky kontejnerového zboží, ropných produktů, zkapalněného zemního plynu a 

hromadných zásilek, jako je obilí. Přístavy možná budou moci znovu otevřít již v úterý, i 

když to závisí na cestě bouře. 

Dovolat se do generální kanceláře Yangshan Port Maritime Safety Administration je nyní 

nemožné. Správce nesdílí žádné novinky o přístavu od soboty, kdy na sociálních sítích 

uvedl, že všechny lodě byly evakuovány a všechny terminály zastavily provoz. 

Terminály v Šanghaji loni dohromady odbavily asi 43,5 milionu TEU, čímž se město jako 

celek podle Shanghai International Port Group stalo největším kontejnerovým přístavem 

na světě.  

V pondělí pozdě odpoledne bouře In-Fa mířila na severozápad, do provincie Jiangsu, jak 

uvedla šanghajská městská vláda s odvoláním na národní meteorologický úřad. Zatímco 

šanghajské úřady snížily stupeň pohotovosti před tajfunem pro město na „modrou“, 

nejnižší ze čtyř stupňů, zároveň varovaly, že silný vítr a dešťové bouře budou pokračovat. 

Dvě hlavní šanghajská letiště a některé linky metra a vysokorychlostní železniční doprava 

se začaly v pondělí odpoledne znovu otevírat, když tropický cyklón prolétl kolem města 

směrem na západ. 

Čína již dříve vyhlásila oranžovou výstrahu pro In-Fa, druhou nejvyšší, a přijala zásadní 

opatření před bouří po historických záplavách v centrální provincii Henan z minulého týdne, 

kde zemřelo nejméně 63 lidí. K Šanghaji bylo k nedělní 22:00 přemístěno přes 360 000 

lidí, většinou z okrsku Pudong, uvedla China News Service. Nebyla hlášena žádná úmrtí ani 

zranění. 

Přístav Yangshan evakuoval stovky plavidel, včetně všech velkých kontejnerových lodí, 

protože rychlost větru u pobřeží dosáhla o víkendu až 102 kilometrů za hodinu (63 mil/h). 

S odvoláním na přístavní úřad pro námořní záležitosti o tom informovala tisková agentura 

Xinhua. 

--  
 

 

Ani v nadcházející zimní sezóně nebudou letecké společnosti EU muset využívat svá práva 

na vzlet a přistání (letištní časy) tak rozsáhle, jak je obecně požadováno. Podle komise EU 

by kvóta využití ve výši 50% mezi 31. říjnem 2021 a 27. březnem 2022 měla stačit k 

zachování nároku na sloty v následujícím roce. Podle práva EU je ve skutečnosti povinné 

minimální používání 80%. Komise chce rozšířit a upravit zavedenou výjimku kvůli 

následkům pandemie Covid. Pokud členské státy EU a Evropský parlament do dvou měsíců 

nepodají námitky, nové nařízení vstoupí v platnost. I v aktuálním letním letovém řádu musí 

letecké společnosti využít pouze polovinu práv ke vzletu a přistání. Před zahájením letní 

sezóny jim navíc bylo umožněno vrátit až 50% slotů bez trestu. Tato možnost ale původně 

neměla před zimní sezónou již platit. Důvodem je, že letecký provoz se z krize pomalu 



vzpamatovává. Eurocontrol odhaduje, že v zimě by bylo možné dosáhnout průměrně 

kolem 70% provozu roku 2019. „Jsem přesvědčen, že míra využití slotů ve výši 50 procent 

je vhodná pro všechny zúčastněné strany, aby bylo zajištěno efektivní využití letištních 

kapacit a současně přínos pro spotřebitele,“ uvedla evropská komisařka pro dopravu Adina 

Valeanová. 

Stávající nařízení, podle kterého musí letecké společnosti vrátit práva na vzlet a přistání, 

které nechtějí použít nejméně tři týdny předem, musí být zachováno . To by mělo dát 

letištím příležitost buď najít jiné uživatele, nebo upravit jejich kapacity pro služby, jako je 

pozemní odbavení. Letiště a letecké společnosti mají různé zájmy. Letiště požadují 

bezpečnost plánování, asociace letišť ACI Europe si představuje vyšší minimální míru 

obsazenosti. Objem cestujících, jako byl v roce 2019, je stále „vzdálenou vizí“, ale 

postupný návrat k regulaci slotů je na místě, uvedla asociace. Minimální míra využití 80% 

by měla znovu platit v zimě 2022/2023. Pokud budou důsledky pandemie překonány a 

analyzovány, bude nutné zásadně revidovat regulaci slotů EU, požaduje ACI. 

Mezinárodní asociace civilního letectví IATA naopak plány komise označila za 

„nerealistické“. Letecké společnosti by potřebovaly větší flexibilitu po delší dobu. Na konci 

roku 2021 dosáhne počet letů na mezinárodních linkách pravděpodobně pouze 34% úrovně 

roku 2019, Komise se příliš soustředí na lety v rámci Evropy. Regulační orgány ve Velké 

Británii, Číně a zemích v Asii, Tichomoří a Jižní Americe byly mnohem flexibilnější než 

EU. Přes všechny plány na ochranu klimatu Komise riskuje, že bude nutit letecké 

společnosti k prázdným letům, aby si udržely své letištní časy, kritizuje IATA. 

U čistě nákladních letů nejsou kvóty minimálního využití slotu problémem kvůli 

pokračující vysoké poptávce. Jiná situace je u břišního nákladu, který je přepravován v 

zavazadlovém prostoru osobních letadel. 

 

 

Až 20 000 TEU loď „Ever Given“ dorazí do přístavu v Rotterdamu (ve čtvrtek ráno), aby 

vyložila celý náklad pro kontinent, není jasné, zda se významná část zboží někdy dostane 

k příjemci uvedenému na námořním nákladním listu. Mnoho dodávek je zbytečných po 

zpoždění více než tři a půl měsíce. Dovozci již dávno objednali náhradní zásilky nebo se 

zdráhali je koupit, protože mohli prodávat zboží pouze se ztrátou. Kromě výloh musí být 

vytvořeny dispašní příspěvky (prozatímně) 25% hodnoty zboží (základ CIF, včetně 

výloh). Protože japonský majitel lodi Shoei Kisen, vyhlásil společnou havárii a trvá na tom, 

aby se vlastníci nákladu a jejich pojistitelé podíleli na nákladech na záchranu lodi a nákladu 

před společným nebezpečím. To zahrnuje náklady na vyproštění, ale také náhradu pro úřad 

Suezského průplavu, která se odhaduje na nejméně 150 milionů dolarů. Strany zatím 

budou držet v tajnosti přesnou částku, na které se s Egyptem dohodl majitel lodi Shoei 

Kisen a jeho pojistitelé. Na začátku Egypt požadoval za uvolnění lodi více než 900 milionů 

dolarů. 

Skutečnost, že tato zvláštní částka je zahrnuta ve společné havárii a je také přenesena na 

zákazníky nákladu, se setkala s odporem mnoha účastníků. Několik dní před připlutím do 

Rotterdamu nebyl poskytnut žádný příspěvek pro přibližně třetinu nákladu na „Ever 

Given“. Podle agentury Reuters má loď na palubě přibližně 18 000 TEU s nákladem. Od 

dubna však prý byly zaslány dispašerovi Richards Hogg Lindley (Liverpool) konosamenty 

pouze k zhruba 11 500 TEU. Vzhledem k tomu, že kontejnery jsou uvolňovány pouze tehdy, 

pokud existuje zajištění - nebo hotovostní příspěvek v případě nepojištěného nákladu - 

hrozí dopravní společnosti, že jí zůstanou tisíce kontejnerů plných zboží. Zasvěcenci 

odhadují, že zákazníci mohou opustit až 3 000 TEU. Hlavní nepříjemnost pro dopravní 

společnost: Nejprve by museli dočasně skladovat kontejnery, což je vzhledem k úzkým 



místům v přístavech nákladné. Terminály v Rotterdamu jsou obzvláště silně 

přetížené. Poté musí být zboží někam vyloženo, zkontrolováno a nakonec vydraženo. 

--  
 

 

Švédsko se může i nadále snažit zatraktivňovat železniční nákladní dopravu až do konce 

roku 2025 prostřednictvím finančního odměňování železničních společností za nízké 

„externí náklady“, které způsobují životnímu prostředí a lidem. Po přezkoumání zákona o 

státní podpoře schválila Komise EU prodloužení programu financování, který schválila 

poprvé v roce 2018. Do 31. prosince 2025 může podpora činit 2,75 miliardy švédských 

korun, což odpovídá zhruba 271 milionům eur. 

Komise vysvětlila své rozhodnutí tak, že dotace pomáhají přesunout nákladní dopravu ze 

silnice na železnici, aniž by nepřiměřeně narušily hospodářskou soutěž. Švédsko hodlá 

pomocí podpory kompenzovat nevýhodu, kterou provozovatelé železniční nákladní dopravy 

mají v soutěži s kamionovou dopravou. Ta způsobuje podstatně vyšší externí náklady než 

železnice v důsledku nehod, emisí skleníkových plynů, znečištění ovzduší, hluku a 

dopravních zácp, které však nemusí společnosti nákladní dopravy nést. 

Při určování rozdílu v externích nákladech vycházela švédská vláda z příručky Evropské 

komise k tomuto tématu a ze svých vlastních výpočtů. Podle toho způsobují vlaky s 

elektrickým a dieselovým pohonem na 1 000 tunokilometrů o 17,57 až 26,80 eur méně 

externích nákladů než nákladní automobily. V období od 1. července do 31. prosince 2020 

schválila Komise Švédsku podporu ve výši přibližně 19 milionů eur. Provozovatelům 

železniční nákladní dopravy byla poskytnuta dotace ve výši 1,77 EUR na 1 000 

tunokilometrů. Tato sazba se zvýší s nyní schváleným vyšším rozpočtem 

nástupce. Přesnou částku však komise nespecifikovala; podrobnosti budou zveřejněny až 

později. 

--  
 

 

 


