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Citujeme z oficiální zprávy HHLA dt. 1.7.2022 k situaci v přístavu Hamburk: 

S účinností od 1. července 2022 až do odvolání si ponecháváme právo zvážit oznámení o aktivaci 

dočasného příplatku za prodlevy v uskladnění ve výši 50,00 EUR za TEU za kalendářní den účtované přepravci 

provozujícímu kontejnery nad rámec běžného skladování, navíc nad poplatky a pravidla pro všechny dovozní 

kontejnery od pátého dne po ukončení vykládky plavidla. 

Dále, po překročení postoje dovozního kontejneru nad 10 kalendářních dnů po dni ukončení 

vykládky plavidla si vyhrazujeme právo přesunout a přemístit příslušné dlouhodobě nečinné 

dovozní kontejnery do vyhrazeného střeženého prostoru. Za tímto účelem bude uplatněn obecný 

dovozní poplatek za evakuaci kontejneru (včetně 2 přesunů přes brány a posun) ve výši 300,- EUR 

za kontejner, který bude účtován dopravci provozujícímu kontejner, který rovněž nabude účinnosti 

od 1. července 2022 do odvolání. 

Tak se podle toho zařiďte (nevím ale jak...) 

 

ONE (Ocean Network Express), 7. největší kontejnerová přepravní linka na světě podle kapacity, 

zavedla od 1. července 2022 sankční poplatek ve formě poplatku za nesrovnalost v hmotnosti 

(WGM) ve výši 2 000 USD / - za kontejner. Sankční poplatek bude vyměřen, pokud dojde k 

nesprávnému prohlášení o hmotnosti nákladu v době předložení rezervace a pokud se hmotnost 

odchyluje +/- 3 tuny/TEU od hmotnosti uvedené v údajích pro vystavení konosamentu a ověřené 

dokumentace o hrubé hmotnosti (VGM). V souvislosti s narušením dodavatelského řetězce 

způsobeným PANDEMIÍ COVID-19 mnozí možná zapomněli na problémy, kterým čelí průmysl 

(a životní prostředí) kvůli nadměrným kontejnerům a různým chybným prohlášením o hmotnosti. 

Dovolte krátké vysvětlení "Kdy je kontejner považován za nadváhu ..??" a chybných prohlášení 

o hmotnosti kontejneru: Každý přepravní kontejner má a měl by mít platný bezpečnostní 

schvalovací štítek nazvaný CSC (Container Safety Convention), aby mohl být použit v 

mezinárodním obchodě v souladu s ustanoveními Mezinárodní úmluvy o bezpečných kontejnerech 

z roku 1972. Podle BIC musí být bezpečnostní prohlídky kontejnerů v provozu pod CSC prováděny 

v intervalech odpovídajících provozním podmínkám podle jednoho ze dvou schválených schémat 

– PES a ACEP. 

Úlohou tohoto štítku CSC je potvrdit, že kontejner byl zkontrolován a shledán ve stavu vhodném 

pro přepravu na palubě lodi. Štítek má několik klíčových detailů, včetně povolené maximální hrubé 

hmotnosti podle níže uvedeného příkladu. 



 

Použijeme-li jako příklad výše uvedenou desku, bude za NADVÁHU považována nádoba, která 

byla naložena více než povolená hmotnost – v tomto případě 32 500 kg včetně vlastní hmotnosti 

kontejneru. 

Chybný údaj o hmotnosti nákladu 

Nesprávná deklarace hmotnosti nákladu není pro přepravu ničím novým. Pokračuje již léta, 

zejména v kontejnerových zásilkách, a to buď proto, aby se vyhnul dodatečným poplatkům, ceně 

produktu, skryl cennou nebo nezákonnou povahu nákladu nebo prostě staré lenosti, podpořené 

skutečností, že neexistoval žádný mechanismus pro ověření hmotnosti nákladu v kontejneru FCL. 

Nesprávné prohlášení o hmotnosti nebo nesprávné prohlášení o nebezpečném obsahu je prokletím 

lodního průmyslu a dopravci i zákazníci utrpěli několik nehod jako následku nesprávných 

prohlášení. 

Několik příkladů níže.. 

Červen 2011: Kontejnerová loď Deneb v Algeciras: Loď na tomto obrázku utrpěla významný 

incident stability a vyšetřování zjistilo, že ze 168 kontejnerů na ložném seznamu měla skutečná 

hmotnost daleko vyšší než deklarovaná hmotnost. Celková, skutečná hmotnost těchto 16 

kontejnerů byla o více než 278 tun vyšší než jejich celková, deklarovaná hmotnost asi 93 tun, 

nebo 4krát vyšší než jejich deklarovaná hmotnost. 

 

Leden 2007: MSC Napoli: "Bylo také zváženo asi 660 kontejnerů uložených na palubě, které 

zůstaly suché. Hmotnost 137 (20 %) těchto kontejnerů se více než 3 tuny lišila od jejich deklarované 

hmotnosti. Největší rozdíl byl 20 tun a celková hmotnost 137 kontejnerů byla o 312 tun těžší než 

https://i0.wp.com/www.shippingandfreightresource.com/wp-content/uploads/2012/10/deneb.png?ssl=1


na nákladním manifestu" (Zdroj: "Zpráva o vyšetřování strukturálního selhání MSC Napoli", U.K. 

Marine Accident Investigation Branch, Report 9/208, April 2008, s. 28). 

  

 

Ve zdánlivě vlasteneckém gestu, na pozadí rostoucí inflace, CMA CGM oznámila, že snižuje sazby 

za námořní přepravu, aby podpořila kupní sílu francouzských domácností. Od 1. srpna zavede 

snížení o 500 EUR (520,70 USD) na kontejner na veškerý dovoz pro své hlavní maloobchodní 

zákazníky ve Francii a zámořských územích. Tento krok následuje po rozhovorech s francouzskou 

vládou, uvedla CMA CGM. V posledních měsících hrála Macronova administrativa významnou 

zákulisní roli ve skupině se sídlem v Marseille, když vytvořila významné partnerství v oblasti 

letecké nákladní dopravy s Air France-KLM (převzetí 9% letecké skupiny, ve které má stát 28,6% 

podíl) a akvizici domácí automobilové a logistické společnosti Gefco, která byla ze 75% vlastněna 

ruskými železnicemi. 

CMA CGM uvedla, že je nezbytné, aby maloobchodníci podpořili opatření (ve svých vlastních 

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

"představuje snížení přepravních sazeb o téměř 10%". Konzultant Lars Jensen řekl: "Zdá se, že je 

to opak vládních dotací - lodní linky jsou požádány, aby dotovaly přepravce v konkrétní zemi. 

Abych byl upřímný, takový politický tlak by neměl být považován za překvapující, spíše bychom 

měli očekávat, že do budoucna uvidíme větší tlak." Řekl, že vlády vnímají (lodní) průmysl, jak se 

stal extrémně ziskovým, což "z nich činí snadný politický cíl, protože mohou potenciálně 

"doručovat" na více frontách. Proto bychom to měli považovat za začátek procesu." Pan Jensen 

dodal: "Zpočátku jsme viděli, jak trestá velké rejdaře americký prezident, nyní vidíme, jak se do tohoto 

prostoru přesouvá i francouzská vláda. "Nepřekvapilo by mě, kdybychom v roce 2022 viděli další vývoj 

na této frontě, a pokud trh zůstane pod tlakem, někteří politici by mohli vidět diskuse v roce 2023 

o tom, zda prodloužit antimonopolní blokovou výjimku EU, jako příležitost získat více politických 

bodů proti tomu, co je stále více považováno za odvětví s nepřiměřenými zisky. Není to o struktuře 

průmyslu, je to o politice a voličích." 

V září CMA CGM zavedla zmrazení "floating" nebo spotových přepravních sazeb na všech svých 

lodních linkách – opatření, které je stále v platnosti – a zdůraznila, že upřednostňuje své 

dlouhodobé vztahy se zákazníky "tváří v tvář bezprecedentní situaci v lodním průmyslu". Skupina 

uvedla, že také pokračovala ve svém závazku vůči malým a středním podnikům a přidělila 

vyhrazenou kapacitu na svých plavidlech zákazníkům v této kategorii na obchodních trasách, kde 

je tlak nejvyšší (Evropa, Severní Amerika) za sjednanou sazbu, která je obvykle přístupná pouze 

přepravcům s mnohem většími objemovými závazky. Na podzim 2020 a 2021 také zavedla další 



plavidla na linkách do Francie s cílem zvýšit kapacitu, zejména mezi Asií a Evropou, aby 

uspokojila potřeby zákazníků tváří v tvář mimořádné poptávce s blížící se prázdninovou sezónou. 

P.S. snížení přepravních sazeb téměř o 10%, v nominálu USD 520) by znamenalo, že seafreight za 

40HQ by činil USD 5500,-. Kdo z vás to má? 

 

FIATA ostře kritizovala hlavní lodní linky a obvinila je ze zneužívání dominantního postavení na 

trhu a narušování hospodářské soutěže. V úderném diskusním dokumentu, který byl zveřejněn 

minulý čtvrtek, nastínila asociace speditérů několik klíčových požadavků na zajištění rovnějších 

podmínek na trhu. "Přístup ke globálnímu logistickému řetězci je dnes ohrožen. Kroky největších 

světových lodních linek, které jako součást tří globálních lodních aliancí dominují 80% globálního 

trhu a 95% kritických obchodních tras mezi východem a západem, se snaží omezit nebo vytěsnit 

speditéry v jejich službách. FIATA vyzvala zúčastněné strany v odvětví a regulátory trhu, aby 

přezkoumali situaci a zajistili vyvážený a spravedlivý systém, a požadovala řadu opatření: 

V prvé řadě by měly rejdaři přestat utrácet své nově nalezené bohatství – rekordní zisky, které by letos mohly dosáhnout 

300 miliard dolarů v "chráněném prostředí" – na vertikální integraci a začít přispívat k dekarbonizaci. K dosažení cíle 

IMO snížit emise o 50% do roku 2050 budou náklady činit přibližně 1,5 bilionu dolarů, což je "významná výzva". 

Namísto vytváření "bezprecedentní koncentrace trhu" by linky měly investovat, "aby zajistily, že finanční zátěž nebude 

ponechána na jiných částech dnešní churavějící ekonomiky". FIATA proto vyzývá IMO, vlády a příslušné organizace, 

aby zavedly plán dekarbonizace, který zohlední tento kontext a podpoří takové investice lodních linek."  

Druhá výtka se týká antimonopolních výjimek. FIATA připomíná, že jejich cílem bylo podpořit 

efektivitu v námořním dodavatelském řetězci, a uvedla, že vzhledem k tomu, že se kontejnerové 

linky přesunuly do oblastí "mimo činnosti z přístavu do přístavu", měly by být přezkoumány. 

"Otevírají dveře lodním linkám, aby tyto výjimky využívaly i v jiných činnostech – jako je 

manipulace s nákladem, logistika a doplňkové služby – a tím nespravedlivě konkurovaly hráčům 

působícím v těch oblastech, kteří nemají prospěch z výjimky z antimonopolního práva. To vytváří 

oligopolní trh, který podkopává zastřešující záměr antimonopolních výjimek a antimonopolního 

práva celkově. Vhodnější regulační reakcí by bylo udělit námořním linkám povolení, spíše než 

výjimky, aby se v určitých předepsaných situacích odchýlily od antimonopolního práva. To by 

zachovalo regulační záměr a zároveň umožnilo vypracovat určitá kritéria pro tyto výhody, aby se 

zajistilo, že nebudou zneužity." 

FIATA připomíná, aby se udělalo více práce na trzích s uhlíkovými kompenzacemi, což je podle 

ní přechodný krok směrem k nulovým emisím, což naznačuje, že trhy by mohly být použity jako 

pobídka pro linky, aby investovaly do dekarbonizace. 

Asociace také vyzvala k vytvoření datové charty pro digitalizaci. "V současné době existuje v 

celém odvětví mnoho různých iniciativ pro vývoj digitálních řešení. Zároveň je důležité zajistit, 

aby to bylo účinně organizováno způsobem, který neúmyslně nevyústí v monopol na údaje ze 

strany některých subjektů, které údaje drží, a které pak mohou tyto údaje využít k nespravedlivé 

hospodářské soutěži v dodavatelském řetězci. To je také důležité pro zajištění toho, aby všichni 

aktéři v globálních dodavatelských řetězcích měli i nadále přístup k obchodní logistice a 

neriskovali, že budou ze systému vyřazeni kvůli nedostatku zdrojů nebo konektivity. FIATA nadále 

podporuje decentralizované systémy, které neupřednostňují jediný standard nebo typ systému, ale 

které jsou interoperabilní." 

V neposlední řadě naléhavě vyzvala průmysl – a zejména IMO – aby vytvořilo platformu pro 

globální spolupráci mezi všemi zúčastněnými stranami v dodavatelském řetězci s cílem usnadnit 



koordinovaný přístup k problémům. "V současné době neexistuje žádná platforma, kde by dialog 

a spolupráce mohly být vedeny na konzistentním a formalizovaném základě. Úzká místa a narušení 

v dodavatelském řetězci však závisí na záležitostech, které se dotýkají mnoha různých 

zúčastněných stran, a ovlivňují je." 

FIATA nakonec dospěla k závěru: "Tyto hlavní námořní linky nyní zneužívají svého dominantního 

postavení na trhu spolu s regulačními antimonopolními výjimkami, které jsou v rozporu se 

současným hospodářským kontextem, a to způsobem, který narušuje hospodářskou soutěž na 

volném trhu a má škodlivé dopady na konečného spotřebitele. (FIATA) nadále vyzývá zúčastněné 

strany v odvětví a regulátory trhu, aby podnikli kroky k zajištění vyváženého a spravedlivého 

obchodního systému." 

 

Evropská komise předložila návrh nařízení o dočasném uznávání ukrajinských řidičských průkazů 

a profesních kvalifikací řidičů. To znamená, že uprchlíci z Ukrajiny nemusí nejprve přepisovat svůj 

řidičský průkaz. Kromě toho musí být ukrajinská kvalifikace profesionálních řidičů uznávána v 

celé Evropě. Zejména Německo prosadilo společné celoevropské řešení. "Je to důležitý signál pro 

uprchlíky z Ukrajiny – a pro logistiku v Německu," komentoval vývoj Oliver Luksic, parlamentní 

státní tajemník spolkového ministra pro digitální záležitosti a dopravu a koordinátor spolkové vlády 

pro nákladní dopravu a logistiku. Díky rychlému celoevropskému řešení brzy skončí nejistota 

ohledně uznávání ukrajinských řidičských průkazů a kvalifikace profesionálních řidičů. 

"Celoevropským nařízením vysíláme silný signál solidarity a zároveň bojujeme proti nedostatku 

kvalifikovaných pracovníků. Spolkové ministerstvo pro digitální záležitosti a dopravu bude v rámci 

nadcházejícího evropského legislativního procesu prosazovat rychlý a pragmatický přístup," 

pokračoval Lukšić. Po dobu trvání jejich ochranného statusu podle směrnice EU o hromadném 

přílivu – tj. zpočátku do 23. února 2023 – mají být ukrajinské řidičské průkazy, a pokud jsou 

splněny určité podmínky, ukrajinské kvalifikace profesionálních řidičů uznávány v celé Evropě. 

Zda bude rozšířen status ochrany podle směrnice o hromadném přílivu a tím i uznávání 

ukrajinských řidičských průkazů, závisí na dalším vývoji na Ukrajině. 

Návrh nařízení rovněž upravuje podmínky pro dočasné uznávání ukrajinských kvalifikací 

profesionálních řidičů s cílem umožnit řidičům nákladních vozidel přístup k povolání v EU. 

Požadavky na uznání (odborná příprava a zkouška) budou projednány v průběhu konzultací. 

Vzhledem k tomu, že není jisté, zda nařízení může být přijato Evropským parlamentem již 

začátkem července 2022 prostřednictvím nouzového postupu, BMDV požádala federální státy, aby 

alespoň uznaly ukrajinské řidičské průkazy nyní v očekávání nařízení. Nařízení má vstoupit v 

platnost přímo ve všech členských státech EU 20 dní po vyhlášení v Úředním věstníku EU bez 

vnitrostátních prováděcích aktů. 

P.S. Nevím, školy nemám, ale neměli by ukrajinští muži přednostně řídit armádní vozidla při 

obraně vlasti? Takhle tomu jejich vítězství moc nepomůžeme... 

 

Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) a brémský konkurent Eurogate odkládají své 

rozhovory o spolupráci svých severoněmeckých kontejnerových terminálů na neurčito. Důvodem 

je "současná geopolitická situace s dosud nepředvídatelnými dopady," uvedly minulý pátek obě 

terminálové společnosti. Rozhovory mezi přístavními podnikateli z Hamburku a Brém se táhly už 

dříve. Jednání o společném provozu severoněmeckých kontejnerových terminálů mají být však 



nyní pozastavena, "dokud nebudou rámcové podmínky pro úspěšné pokračování opět dostatečně 

stabilní," uvedla zpráva. Společnosti neposkytly žádné další informace, když o to DVZ požádala. 

Globální obchodní lodní doprava byla zpočátku schopna těžit z chaosu v dodavatelském řetězci na 

vrcholu koronakrize. Protože když se ekonomika opět zvedla s omezenými přepravními 

kapacitami, mnoho majitelů lodí a logistiků vydělávalo štědře. Přepravní sazby se zvýšily. Nové 

lockdowny v Číně, včetně obrovských kontejnerových zácp u Šanghaje, stejně jako rostoucí rizika 

vyplývající z ukrajinské války, však vytvořily další problémy. Na konci března generální ředitelka 

HHLA Angela Titzrath uvedla: "Nechci se zavázat k tomu, jak dlouho budou rozhovory trvat. Ale 

s dobrou vůlí všech zúčastněných stran může být okamžitě podepsáno odpovídající prohlášení o 

záměru." 

Kótovaná HHLA, která je většinově vlastněna městem Hamburk, jedná s Eurogate od jara 2020 o 

spojení osmi kontejnerových terminálů obou společností v Hamburku, Bremerhavenu a 

Wilhelmshavenu do společného podniku. 

 

Krize v řízení překládky automobilů v Bremerhavenu vrcholí. Poté, co na začátku června vstoupila 

v platnost dohoda o zabezpečení práce s výraznými ztrátami pro zaměstnance autoterminálu, 

přistupuje manipulační společnost BLG Logistics s ohledem na vysoké ztráty ještě k radikálnějším 

opatřením. Jak společnost ve středu oznámila, došlo k výměně provozního vedení automobilového 

terminálu Bremerhaven s cílem zahájit zásadní restrukturalizaci. Za technický management bude 

zodpovědný konzultant Thorsten Schütt, který od roku 2020 podporuje další racionalizační 

program v 50procentní BLG dceřiné společnosti Eurogate se svou společností SANDL 

Maritime. Provozním manažerem automobilového terminálu Bremerhaven byl navíc jmenován 

manažer restrukturalizace Jan Rosenkranz, partner v poradenské síti Executive Interim 

Partners. Jeho předchůdce prý z firmy odešel na vlastní žádost. Chystaná reorganizace na terminálu 

aut by prý mohla ovlivnit procesy, organizaci i management a akcionářské struktury. Primárním 

cílem je finančně stabilizovat lokalitu Bremerhaven a učinit ji konkurenceschopnou bez nutnosti 

dlouhodobé smlouvy o zajištění práce. V Autoterminálu Bremerhaven pracuje více než 1600 lidí – jde o druhé 

největší překladiště vozidel v Evropě po Zeebrugge. Jak uvádí BLG, o restrukturalizaci již rozhodlo 

představenstvo skupiny na zvláštním zasedání 16. června. Zaměstnanci v Bremerhavenu byli 

informováni v pondělí. 

Autoterminál byl loni ve ztrátě 11,5 milionu eur. Společnost jako odůvodnění uvedla výrazný 

pokles odbavovacích objemů na 1,7 milionu vozidel a zvláštní výdaje v důsledku pandemie 

koronaviru. Všeobecné ekonomické podmínky se pravděpodobně ještě zhorší, varuje 

představenstvo BLG s ohledem na čipovou krizi ve výrobě aut a klesající registrace nových aut v 

Německu. Do konce dubna se překládka vozidel v Bremerhavenu letos opět snížila o 12 procent na 

dobrých 547 000 kusů. Kromě toho by podle BLG byly tržní podmínky nepříznivě ovlivněny 

energetickou krizí. 

 

Diskuse o tyrolském omezení kamionové dopravy na Brennerské trase nabírá na obrátkách a řešení 

se nerýsují. Obchodní komory z Bolzana a Trenta v Itálii ve středu upozornily, že zpráva o kvalitě 

ovzduší ze spolkové země Tyrolsko za rok 2021 ukazuje, že kvalita ovzduší podél osy Brenner je 

stále lepší a lepší. Roční limitní hodnoty pro oxidy dusíku byly všude dodržovány, a to i přes 

rostoucí objem nákladní dopravy. Tento trend potvrzují i dostupné měsíční zprávy za rok 2022. 

„Nyní tedy neexistuje žádné formální zdůvodnění pro zákaz řízení v noci, který je v EU 

nezákonný. Tyrolská zemská vláda musí vzít situaci na vědomí a zrušit zákaz jízdy v noci,“ 



vysvětlil Michl Ebner, prezident Hospodářské komory Bolzano a Giovanni Bort, prezident 

Hospodářské komory Trento. Zrušení zákazu jízdy v noci by podle jejich názoru také drasticky 

snížilo potřebu odbavování v blocích u Kufsteinu, protože kamionová doprava by se již uměle 

nesoustředila na denní hodiny a v důsledku toho by nevznikaly umělé dopravní špičky.  

Tyrolský guvernér Günther Platter (ÖVP) však nejeví ochotu omezení zmírňovat. Ve středu 

komentoval oznámení bavorského premiéra Markuse Södera (CSU), že chce zastavit kamionovou 

dopravu projíždějící sousedními bavorskými obcemi podél dálnice v údolí Inn a Horním 

Bavorsku. Platter to považuje za potvrzení tyrolského řízení nákladní dopravy v blocích. „Tranzitní 

doprava podél Brennerského koridoru nepochází z Tyrolska nebo Bavorska. Spíše jsme obětí 

neúspěšné evropské dopravní politiky, která silně upřednostňuje silniční dopravu a v posledních 

letech spustila tranzitní lavinu,“ řekl Platter. Zdůraznil, že nakonec je potřeba celkové řešení na 

evropské úrovni. "Dokud tato nebudou existovat a zátěž bude v takovém měřítku, Tyrolsko se bude 

držet mimořádných opatření a za žádných okolností nebude rušit manipulaci nebo zmírňovat 

zákazy řízení." 

Trasa z Bavorska přes údolí Inn a Brennerský průsmyk do Itálie je jednou z nejdůležitějších 

severojižních os v Evropě – a úzkým hrdlem. Aby se uvolnil tlak na dálnici Inntal vedoucí k 

Brenneru, omezilo Tyrolsko v létě vjezd pro kamiony – letos zatím na 38 dní. Na hraničním 

přechodu Kufstein/Kiefersfelden budou mít každou hodinu povolený vjezd do země maximálně 

kolem 300 kamionů jedoucích z Německa. V případě potřeby je hustý provoz zcela zastaven. To 

pravidelně vede k dopravním zácpám v oblasti Mnichova.  

 

I nadále neexistuje žádná známka řešení sporu o kolektivní vyjednávání o mzdách přístavních 

dělníků. Odborový svaz Verdi a Ústřední asociace německých námořních přístavních společností 

(ZDS) se nedokázaly ani v úterý dohodnout v šestém kole jednání, oznámily společnosti ve 

středu. "Potřebujeme skutečnou kompenzaci inflace, aby zaměstnanci ve všech společnostech nezůstali sami s 

důsledky trvalého zvýšení cen," řekla vyjednavačka Verdi Maya Schwiegershausen-Güthová, která vysvětlila, že 

komise pro kolektivní vyjednávání Verdi odmítla nabídku zaměstnavatele. 

Jednání se nezdařila, řekla Maya Schwiegershausen-Güth v rozhovoru pro DVZ. „Chceme 

pokračovat v jednání a požadujeme, aby se ZDS vrátila k jednacímu stolu.“ Svaz odmítá arbitráž, jak 

navrhuje strana zaměstnavatelů. Další stávky nelze vyloučit, rozhodnutí o nich bude následovat v brzké době. 

ZDS podle Verdiho nabízí zvýšení mezd zpětně k 1. červnu o 5,18 procenta pro zaměstnance v 

odbavení aut a 8 procent pro zaměstnance ve společnostech s překládkou plných kontejnerů a 3,5 

procenta pro společnosti s garantovaným pracovním místem. Od 1. června 2023 by se pak mzdy 

měly trvale zvýšit o dalších 3,1 procenta, respektive o 2 procenta u firem s garantovaným 

pracovním místem. Celková doba by měla být 24 měsíců. "Nabídku trvalého navýšení mezd o 8 

procent pro zaměstnance kontejnerových společností vítáme, je to krok správným směrem," řekla 

Schwiegershausen-Güth. Problematický je však dlouhodobý trend s nízkou úrovní nárůstu ve 

druhém roce bez možnosti renegociace. "Důležité by také bylo zajistit reálné mzdy v roce 2023, 

aby se vytvořila skutečná inflační kompenzace pro zaměstnance." 

ZDS je zklamaná. "Opakovaně jsme vylepšovali naše nabídky a reagovali na požadavky Verdi-

ho," řekla vyjednavačka ZDS Ulrike Riedel. Ale odbory neprojevily ochotu ke kompromisu. „Nyní 

je na stole nabídka až 12,5 procenta. To zahrnuje také trvalé zvýšení mezd až o 8 procent, účinné 

zpětně od 1. června.“ To staví odvětví nad míru inflace a výrazně nad ostatní mzdové 



dohody. "Nemůžeme si dovolit více, aniž bychom ohrozili další existenci společností," řekl 

Riedel. Varovala před eskalací a znovu zdůraznila: "Naléhavě potřebujeme arbitrážní řízení." 

Postiženo je přibližně 12 000 zaměstnanců v 58 společnostech kolektivního vyjednávání v 

Hamburku, Dolním Sasku a Brémách. Před téměř dvěma týdny přístavní dělníci začátkem ranní 

směny do značné míry paralyzovali manipulaci s kontejnerovými a dalšími nákladními loděmi v 

Hamburku, Emdenu, Brémách, Bremerhavenu, Brake a Wilhelmshavenu 24hodinovou výstražnou 

stávkou. Jednalo se o druhý varovný úder za tři týdny. Předtím nebyly mezi stevedory po mnoho 

let žádné pracovní výpadky. 

 

Růst železniční nákladní dopravy mezi Čínou a Evropou se v prvním pololetí dramaticky zpomalil, 

ale rejdaři zvyšující prázdné odjezdy by mohli pomoci zvýšit objemy během hlavní sezóny. 

Obvyklý dvouciferný roční růst železniční sítě, potlačený sankcemi proti Rusku, se totiž na jaře 

zastavil. Objemy za první pololetí se podle China State Railway zvýšily meziročně jen o 2,3%, na 

720 000 teu a pro srovnání, objemy rostly loni o 29% a v roce 2020 o 56%. 

Někteří speditéři poukazují na to, že lockdown kvůli Covidu v Číně má jistý dopad na objemy, ale 

většina se shoduje, že téměř okamžitý bojkot ruských dodavatelských řetězců měl dopad větší. 

Nicméně ne všichni přepravci se vzdali ruské železniční nákladní dopravy, i když značná část 

objemu severních koridorů byla převedena na střední a jižní trasy. V důsledku toho si síť podle 

čínských úřadů udržela přinejmenším marginální růst, který je dostatečný na to, aby vyvolal 

přetížení na obvyklých úzkých místech při překračování hranic. Tento týden byly například 

dočasně uzavřeny čínsko-kazašské hraniční přechody Alashankou a Khorgos, které podle 

intermodalu Nové hedvábné stezky (New Silk Road Intermodal, NSRI) by měly pomoci vyčistit 

nevyřízených 25 000 teu. 

Generální ředitel Jacky Yan prohlásil, že takové pozastavení „není neobvyklé“ a nebude mít dopad 

na odjezdy vlaků s pevnými časy. „Zmenšuje to však prostor, který je k dispozici, a způsobuje 

zpoždění na výchozích terminálech“, dodal. 

V Evropě NSRI uvedla, že na dopravu mezi Německem a Polskem budou mít pravděpodobně dopad opravy 

železnic. Ale politická situace v ruské enklávě Kaliningrad – kde Litva zakázala tranzit určitého ruského zboží – 

zatím podstatný dopad na operace nemá. Igor Tambaca, MD společnosti Rail Bridge Cargo, řekl listu The 

Loadstar, že situace snížila objemy přes Kaliningrad, protože zákazníci byli „nervózní z neustálých 

změn sankcí, takže se více spoléhají na trasu Bělorusko–Polsko. Proto jsme instalovali pozemní most FCL 

pro kamiony mezi Baku a střední Evropou, což znamená cestu kamionem v délce 10-12 dní oproti 21-22 dnům po 

železnici.“ 
Pan Tambaca říká, že roste počet zasilatelů, kteří jsou připraveni „vzdát se etiky“ a vrátit se k 

využívání ruské trasy, vzhledem ke zhoršujícímu se přetížení přístavů v severní Evropě a dlouhým 

zpožděním námořní nákladní dopravy. Vysvětluje: „Lodní společnosti zvyšují počet blank sailings, 

aby udržely námořní sazby na vysoké úrovni, což má přímý dopad na dodavatelské řetězce a tržby 

pro velké evropské zákazníky. Je tedy na nich, aby využili ruskou železniční dopravu a zapomněli 

na etiku, místo aby na své zboží čekali 65-88 dní. Průměrná doba tranzitu železnic ze střední Číny 

do střední Evropy přes Rusko je pouze 17-20 dní, což je v porovnání s námořní nákladní dopravou 

velmi málo.“ 

Avšak vzhledem k problémům s námořní dopravou se v červenci zvýšily sazby za nákladní 

železniční dopravu o 300 až 800 dolarů, dodává pan Tambaca. 
 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


