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Lodní linky obsluhující třetí největší kontejnerový přístav severní Evropy, Hamburk, se připravují 

na další průmyslovou akci poté, co byla o víkendu přerušena jednání o mzdách. Jednání mezi 

německými zaměstnavateli v přístavech a odborovým svazem přístavních dělníků ver.di skončila 

v sobotu po 10 hodinách bez výsledku. Odbory označily přepracovanou nabídku Ústředního 

sdružení německých přístavních společností (ZDS) za „neadekvátní“. „Tato nabídka je vzhledem 

k současnému tempu růstu cen o 7,9% hluboko pod reálnou mzdovou ochranou, kterou společnost 

ver.di požaduje, a je proto pro zaměstnance nepřijatelná,“ uvedla hlavní vyjednavačka odborů 

Maya Schwiegershausen-Guethová. 

Třetí kolo jednání, které začalo v pátek, pokračovalo výstražnou stávkou 12 000 přístavních dělníků 

v Hamburku, Bremerhavenu, Wilhelmshavenu a Emdenu během čtvrteční odpolední směny. 

Jednalo se o první protestní akci v německých přístavech za několik desítek let a hlavní 

vyjednavačka ZDS Ulrike Riedelová ji označila za „nevykonávání spravedlnosti v kolektivním 

vyjednávání“. Řekla: „V německých námořních přístavech máme poměrně vysokou mzdovou 

úroveň. V posledním kole jednání jsme vzhledem k aktuálně náročné míře inflace učinili nabídku, 

která kompenzuje ztráty našich zaměstnanců v reálných mzdách. Tato nabídka je v souladu s 

mnoha dalšími současnými ver.di kolektivními smlouvami. Skutečnost, že v současném krizovém 

rámci jsou nyní svolávány stávky, je naprosto nepřijatelná.“ Dodala též, že v německých přístavech 

se v příštích týdnech očekává „velká vlna zpožděných lodí“, což dodá dodavatelskému řetězci další 

zátěž, a že strategie průmyslové akce unie je „absolutně nezodpovědná“. 

Jak ZDS, tak ver.di tvrdí, že „v nejbližších dnech“ má být dohodnuto nové datum jednání, přepravní 

linky se však obávají, že odbory budou více vyzývat k takzvaným „výstražným stávkám“, které by 

zvýšily tlak na zaměstnavatele. Zaoceánští dopravci, kteří využívají kontejnerové terminály 

Hamburku, měli ve čtvrtek spoustu času na navigaci po ukončení stávky, ale to vše zvyšuje tlak na 

nákladní provoz v přístavu. Dva největší kontejnerové uzly Rotterdam a Antverpy jsou navíc silně 

přetížené a v případě eskalace protestních akcí nebudou schopny nebo ochotny zvládnout překládat 

německý dovoz. 

Společnost Maersk uvedla, že její uzly v Bremerhavenu a Rotterdamu jsou „nejsilněji přetíženými 

severoevropskými přístavy“ a její sítě fungují „pod silným tlakem“. Společnost Hapag-Lloyd 

uvedla, že obsazenost nábřeží v hamburském kontejnerovém terminálu Altenwerder (CTA) dosáhla 

90%, „což bylo způsobeno zejména vynecháním velkých dovozních plavidel a snížením míry 

nárůstu dovozu“. Problémem však zůstává obrovské množství kontejnerů v exportu a přetížená 

feederová síť. 
 

Podle tureckého obchodního listu Dünya se dánská logistická a spediční skupina DFDS chystá 

převzít divizi mezinárodní silniční dopravy turecké společnosti Ekol. V zásadě se obě strany prý 

již dohodly. Nyní by se muselo čekat jen na antimonopolní schválení.  

Společnost Ekol byla založena v roce 1990 a generuje přibližně 60 procent svých příjmů z 

mezinárodní silniční dopravy. Společnost má 85 vlastních poboček ve 13 zemích, včetně Německa, 

Francie a Švédska. Kromě toho Ekol provozuje i ucelené vlaky v intermodální dopravě. V roce 

2018 DFDS koupila tureckou lodní společnost UN RoRo s jejími přepravními službami z Turecka 

do přístavu Terst. Od té doby se skandinávsko-středomořská dopravní osa dále rozšiřuje.  



DFDS však odmítla dále komentovat „fámy o mezinárodní silniční přepravní společnosti Ekol“ s 

pouhým konstatováním, že "neustále hledáme způsoby, jak rozšířit naši vlastní logistickou a 

přepravní síť a nabídnout našim zákazníkům ta nejlepší řešení". 

 

Globálně působící společnosti zabývající se přepravou kontejnerů se musí přizpůsobit výraznému 

zpřísnění předpisů ze strany vlády USA. Americký prezident Joe Biden použil minulý týden 

nezvykle přímé výrazy, aby znovu potvrdil své odhodlání činit společnosti odpovědné za to, co 

považuje za jejich příspěvek k prudce rostoucím cenám spotřebitelů v USA. Během projevu pana 

Bidena před dělníky v docích a zástupci přístavu v Los Angeles minulý pátek americký prezident 

řekl: „Není lepšího místa než tady, aby bylo devíti zahraničním lodním společnostem jasné, že jde 

o krádež". Biden řekl, že udělá cokoli, aby snížil ceny, které museli američtí občané platit; "Jedním 

z klíčových způsobů, jak bojovat s inflací, je snížit náklady na dopravu," řekl Biden.  

Změnu legislativy přinese první reforma lodního zákona z roku 1984 po 24 letech. Nový zákon má 

dopravcům výrazně ztížit odmítnutí vývozu nákladu a vývoz prázdných kontejnerů. V průběhu 

extrémního vývoje přepravních sazeb na transpacifické trase je pro dopravce nesrovnatelně 

lukrativnější přepravovat americký import než americký export. Americký dozorčí úřad Federal 

Maritime Commission (FMC) má navíc dostat podstatně více pravomocí zasahovat proti 

dopravcům. 

Den před jeho projevem v Los Angeles rozeslal Bílý dům 1,5minutové, silně inscenované video s 

názvem „Prezident volá maloobchodníky a farmáře, aby prodiskutovali náklady na námořní 

dopravu“. Biden vyjadřuje své rozhořčení nad stížnostmi podnikatelů, poté se obrací k občanům a 

slibuje, že zakročí proti dopravcům kontejnerů. 

Bidenův postoj je však v rozporu s postojem FMC. Ještě 31. května dospěla komisařka FMC 

Rebecca Dyeová v rámci více než dvouletého šetření Fact Finding Investigation 29 k závěru, že v 

obchodech mezi Asií a západním pobřežím USA nedošlo k žádné koncentraci trhu; transatlantická 

cesta vykazuje „minimální míru koncentrace“. Komisařka píše, že trh kontejnerové dopravy je 

extrémně konkurenční, zejména na transpacifické trase. Dye vysvětluje historicky vysoké sazby 

obecně negativními dopady pandemie, extrémně vysokou poptávkou v důsledku mimořádně 

vysoké spotřeby a přetíženými dodavatelskými řetězci. Extrémně vysoká úroveň sazeb je 

„produktem tržních sil nabídky a poptávky“. 

Biden řekl svému publiku v přístavu v Los Angeles, že je velmi rozzlobený na obchodní praktiky 

„devíti zahraničních lodních společností“, které zvýšily ceny lodní dopravy přes Pacifik o 1000 

procent a v loňském roce vydělaly dohromady 190 miliard dolarů, tedy ve srovnání s v předchozím 

rokem sedmkrát více. Návrh reformy zákona o lodní dopravě byl na konci března jednomyslně 

schválen v Senátu; po legislativním procesu v USA byl znovu předložen Sněmovně reprezentantů 

ke konečné případné revizi. V případě jakýchkoli změn se zákon opět posílá do Senátu, který 

hlasuje naposledy. Text zákona je poté předložen prezidentovi USA, který má deset dní na to, aby 

zákon v platnost podepsal. 

„Senát přijal zákon. Doufám, že Sněmovna reprezentantů bude brzy jednat a podnikne kroky 

proti těmto společnostem, jak jsem volal, a sníží náklady,“ řekl Biden. 

 

Odhalení nových případů programu COVID v Pekingu a Šanghaji minulý týden přimělo úřady 

zavést v některých oblastech cílená omezení a obnovilo hrozbu dalšího uzavření. Námořní sazby z 



Číny, které od března výrazně klesly, přitom zůstaly tento týden na neměnné úrovni, což naznačuje, 

že potenciální nárůst zadržovaných objemů se zatím neprojevil. Ačkoliv asijsko-americké sazby na 

západním pobřeží se oproti červnu 2019 stále pohybují kolem 6,5násobku své úrovně, jsou nyní 

jen o 4% vyšší než loni touto dobou a ceny Asie – Severní Evropa nyní poprvé od poloviny roku 

2020 meziročně klesají. 

  

Jakýkoli výrazný nárůst kontejnerové dopravy z Asie – ať už ze Šanghaje při opětovném otevření, 

nebo v důsledku očekávaného nárůstu během hlavní sezóny – by pravděpodobně zhoršil stávající 

přetížení a zpoždění v cílových přístavech, což by následně vyvolalo větší tlak na sazby. Pracovní 

spory – podobně jako nedávno vyřešená stávka řidičů kamionů v Jižní Koreji – jsou další hrozbou, 

že se situace v některých klíčových uzlech ještě zhorší. Avšak zatímco členové německého 

odborového svazu přístavních dělníků přestali minulý týden v reakci na pozastavená jednání na 

několik hodin pracovat, poslední náznaky naznačují, že pracovníci na západním pobřeží USA a 

Pacifické námořní sdružení dospějí k dohodě bez stávek či výluk.   

  

Počátkem tohoto týdne americký kongres schválil zákon o reformě námořní dopravy, jehož cílem 

je udržet americký vývoz v pohybu i v době špičkového dovozu, přivést vlastní kapitál do vazby, 

blokovat další příplatky a posílit Federální námořní komisi (FMC). I když nový zákon s 

kontejnerovými sazbami souvisí jen málo, jeho schválení předcházely výroky prezidenta Bidena, 

které se zaměřovaly na námořní dopravce kvůli extrémnímu prudkému nárůstu logistických 

nákladů a jejich příspěvku k inflaci. Jeho projev však vyvolal odpor námořního odvětví a dalších, 

kteří poukazují na to, že FMC určilo, že rostoucí oceánské sazby jsou výsledkem tržních podmínek, 

a nikoli chování narušujícího hospodářskou soutěž. 
 

Ministři dopravy EU chtějí zabránit provozovatelům lodí v obcházení plánovaných nařízení pro 

paliva šetrnější ke klimatu. Chtějí zabránit tomu, aby se kontejnery určené pro EU v budoucnu 

vykládaly ve třetích zemích. Ministři chtějí dopsat pravidla proti takovému alternativnímu provozu 

do nařízení „FuelEU Maritime“, které je v současné době připravováno. Nařízení má 

provozovatelům lodí uložit povinnost do roku 2050 postupně snižovat emise skleníkových plynů 

způsobené jejich palivy. Nařízení by se mělo vztahovat na všechny pobyty v přístavech EU, na 

všechny námořní plavby v rámci EU a na polovinu trasy do dalšího přístavu mimo EU. 

Ministři vnímají nebezpečí, že lodě na cestě z Číny například do Hamburku zakotví v Turecku, 

Maroku nebo Anglii a kontejnery zdevyloží. Místo toho, aby museli prokazovat udržitelná paliva na polovině trasy 

z Číny do Hamburku, stačilo by je vykázat pouze na kratší trase mezi Tureckem, Marokem nebo Anglií a (třeba) 

Hamburkem. Ministři dopravy se domnívají, že objížďky provedené s cílem obejít nařízení by také 

mohly vytvářet další skleníkové plyny. „U takových přeprav také existuje riziko obcházení, pokud 

je uzlový přístav přemístěn do přístavů mimo Unii,“ uvádí verze nařízení Rady ministrů. Například 

Španělsko se obává, že pravidla pro pohonné hmoty by mohla odklonit velkou část dopravy z 

Algeciras do Tangeru v Maroku. Rada proto již nechce, aby byly některé kontejnerové přístavy v 

sousedství EU považovány za „přístavy“. Zastávka by tudíž nezkrátila námořní cestu, na kterou se 

nařízení vztahuje. 

Evropská komise má sestavit seznam takových přístavů do 31. prosince 2025 a pravidelně jej 

aktualizovat. Zahrnout lze přístavy s kontejnerovými překladišti mimo EU, které jsou vzdáleny 

méně než 300 námořních mil od území Unie a kde podíl přeložených kontejnerů tvoří více než 65 

procent z celkového objemu kontejnerů odbavených v předchozích dvanácti měsících. Pro účely 

nařízení se „kontejnery překládají, když jsou vykládány z lodi v přístavu pouze za účelem naložení 

na jinou loď“. Podle Rady ministrů by ale na seznam neměly být zahrnuty přístavy ve třetích 

zemích, které zavádějí pravidla pro udržitelná lodní paliva, která jsou rovnocenná těm v EU. Velmi 



podobné diskuse o alternativní dopravě se vedou s ohledem na plánované začlenění lodní dopravy 

do obchodování s emisemi v EU. To by mělo platit i pro polovinu trasy do dalšího přístavu třetí 

země. Riziko ztrát objemů pro přístavy EU by mělo být prozkoumáno v další studii před tím, než 

budou pravidla schválena, požadují členové Evropské federace provozovatelů přístavů (FEPORT). 

 

Evropská komise hrozí britské vládě žalobou u Evropského soudního dvora (ESD), pokud 

neustoupí ve sporu o kontroly zboží v Severním Irsku. Ve středu Komise oznámila, že řízení o 

porušení povinnosti, které bylo vloni v září pozastaveno kvůli přechodným obdobím jednostranně 

zavedeným Londýnem, včetně kontrol potravin mezi Velkou Británií a Severním Irskem, které 

rovněž patří ke Spojenému království, bude obnoveno a dotaženo do konce. Pokud vláda 

Spojeného království neodpoví na spokojenost Komise do dvou měsíců, může se Komise odvolat 

k ESD. Komise rovněž zahajuje dvě další řízení pro porušení povinnosti. Jedna se týká obvinění, 

že Britové nedodržují své povinnosti týkající se sanitární a fytosanitární (SPS) kontroly a dosud 

nezřídili a neobsadili požadovaná kontrolní místa v Severním Irsku. Druhý případ se týká toho, že 

úředníci EU nemají přístup k obchodním údajům, které potřebují k posouzení, zda jsou celní a 

hraniční kontroly v Severním Irsku důkladné. Komise řízením reaguje na pondělní návrh zákona 

britské vlády, který Brusel považuje za porušení Severoirského protokolu, který je součástí 

smlouvy o brexitu. "Stále jsem přesvědčen, že při skutečné politické vůli může protokol fungovat 

a můžeme dosáhnout našich cílů," řekl místopředseda Evropské komise Maroš 

Šefčovič. "Vyzývám své britské protějšky, aby důvěrně spolupracovali a prozkoumali všechny 

cesty řešení, která jsme navrhli." Šefčovič měl na mysli návrhy na zjednodušení celních a 

hraničních kontrol, které Komise představila v říjnu. 

Ve středu zaslala vládě Spojeného království dva dokumenty o těchto návrzích s dalším 

vysvětlením. Poukazuje na to, že Brusel je ochoten vzdát se zhruba 80 procent kontrol SPS. Ty 

jsou předepisovány především pro rostlinné a živočišné produkty a samozřejmě také potraviny. EU 

nadále trvá na tom, že pro tyto produkty existuje nezbytná elektronická dokumentace, ale 

akceptovala by upuštění od kontrol, pokud se zboží prodává v Severním Irsku a není určeno pro 

vnitřní trh EU. To lze doložit vhodnými nálepkami nebo potisky na produktech. Pokud přijede 

kamion např. se 100 různými potravinářskými produkty, bude v budoucnu stačit jediný certifikát, 

který uvede, že toto vyhovuje SPS nařízením EU. Certifikát je dnes vyžadován pro každý 

produkt. EU chce také akceptovat méně kontrol potravin podléhajících rychlé zkáze, které spadají 

do kategorie „vysoce rizikové“, a produktů důležitých pro britskou „kulturní identitu“, pokud 

Severní Irové prokáží, že by se jinak mohly stát nedostatkovými. Příkladem mohou 

být "Cumberlandské klobásy". Podle názoru Komise lze rozšířit seznam zboží, u kterého nehrozí 

žádné velké riziko vstupu na vnitřní trh EU. Pokud například severoirská společnost nakupuje 

automobilové díly nebo dřevo v Anglii, Skotsku nebo Walesu, neměla by být žádána o úplné celní 

prohlášení, ale pouze o „základní informace“, které umožní pohraničním úředníkům posoudit 

riziko. Pro vnitrobritský obchod má být vytvořen „expresní pruh“. 

Rozšířit by se mohl i seznam důvěryhodných dovozních a přepravních společností, které by 

mohly předkládat mnohem méně dokumentů. Podle návrhů by se na seznam v budoucnu mohli 

přidat i britští dodavatelé mimo Severní Irsko a malé a střední firmy. Komise tvrdí, že návrhy by 

mohly učinit zhruba polovinu skutečně požadovaných celních formalit nadbytečnými. Na oplátku 

za nabízená zjednodušení požaduje Komise od Britů přísnější monitorování trhu a dodavatelského 

řetězce. Zneužívání musí být odhaleno a stíháno. Například zboží dovezené do Severního Irska bez 

fyzických kontrol musí ve skutečnosti pocházet ze zbytku Spojeného království a ne z Jižní 

Ameriky, uvedl úředník. Britové by také museli zřídit slíbená kontrolní stanoviště a umožnit 

úředníkům EU přístup do celních databází s informacemi v reálném čase. Komise však nechce 



akceptovat systém důvěryhodných dovozců navrhovaný Londýnem. Ten stanoví, že dovozci sami 

prohlašují, zda jsou jejich dodávky určeny pouze do Severního Irska a poté nejsou dále 

kontrolovány, nebo zda mají být přepraveny do Irska, a tedy na vnitřní trh EU. To umožňuje 

„všechny druhy podvodů“, píše Komise, a nebezpečné výrobky by se mohly snadno dostat na 

vnitrounijní trh. 

 

Aktuální průzkum průmyslového sdružení Mezinárodní unie silničních dopravců (IRU) o 

nedostatku řidičů ukazuje, že celosvětově přibylo úzkých míst. V průzkumu mezi více než 1 500 

společnostmi silniční přepravy v 19 zemích Severní a Jižní Ameriky, Asie a Evropy IRU zjistila, 

že podíl neobsazených míst řidičů nákladních vozidel se v roce 2021 zvýšil téměř ve všech 

regionech. Podíl neobsazených míst řidičů nákladních vozidel v Evropě v roce 2021 byl kolem 10 

procent po 7 procentech v předchozím roce, což odpovídá nárůstu o 42 procent. V předkrizovém 

roce 2019 byl podle IRU podíl 24 procent, a tedy více než dvakrát vyšší než v roce 2021. V 

aktuálním roce se úzká místa v oboru pravděpodobně opět zhorší. Asociace na základě průzkumu 

předpovídá podíl neobsazených míst řidičů kamionů 14 procent, což by odpovídalo nárůstu o 40 

procent oproti předchozímu roku. Slabinou průzkumu však je, že výsledky byly shromážděny mezi 

říjnem 2021 a lednem 2022, tedy před vypuknutím ukrajinské války. Od té doby se ekonomická 

situace výrazně změnila, a proto mohou být dnes odpovědi evropských společností jiné. V Evropě 

přitom pravděpodobně bude chybět mnoho řidičů z Ukrajiny. Odhaduje se, že desetitisíce 

ukrajinských řidičů kamionů musí bránit svou zemi před Ruskem. 

Celkově zůstalo podle výsledků průzkumu v Evropě v loňském roce neobsazeno více než 380 000 

míst řidičů. Ve Spojeném království jich bylo 100 000, v Polsku a Německu po 80 000 a v 

Rumunsku 71 000. Podle velkých německých svazů, tedy podle DSLV Spolkového svazu spedice 

a logistiky a Spolkového svazu silniční přepravy, logistiky a likvidace (BGL), chybí v Německu 

60 000 až 80 000 řidičů kamionů. Podle IRU se podíl neobsazených míst řidičů kamionů v Číně 

během roku dokonce zvýšil ze 4 na 10 procent. V roce 2021 zůstalo v zemi neobsazeno kolem 1,8 

milionu míst řidičů. V letošním roce lze očekávat mírné zlepšení (9 procent). Celkem bylo loni ve 

sledovaných zemích neobsazeno kolem 2,6 milionu míst řidičů kamionů. 

Mladí řidiči do 25 let zůstávají ve většině regionů nepatrnou menšinou; podle průzkumu tvoří 6 až 

7 procent populace řidičů nákladních vozidel. Ve všech zkoumaných regionech kromě Číny a 

Mexika je také dvakrát až pětkrát více starších řidičů nad 55 let. V USA a Evropě tvoří starší řidiči 

podle IRU asi třetinu pracovní síly. V Evropě je průměrný věk řidičů 47 let, což je nejvíce. 

 

Výrobce letadel Boeing pociťuje následky dvouměsíční výluky v Šanghaji. Společnost musela v 

květnu na deset dní přerušit výrobu svého 737-Max, uvádí informační portál „Flugrevue“. 

Důvodem byly chybějící elektronické konektory – součástky, které stojí jen pár centů. Válka na 

Ukrajině také způsobuje překážky v zásobování zásadního kovu = titanu. Evropský letecký 

průmysl získává více než polovinu své potřeby titanu z Ruska, Airbus proto již zvýšil zásoby tohoto 

základního materiálu a hledá nové zdroje nákupu. Největším producentem titanu před Ruskem je 

Čína. Na třetím místě je Japonsko, následuje Kazachstán, Ukrajina a Indie. 

 

 
 


