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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. 
 

Německo-norský energetický projekt chce z Rostocku udělat uzel pro výrobu vodíku ze zemního 

plynu, tzv. modrého vodíku. Plánuje vybudovat a provozovat závod s cílovou kapacitou 1,3 

gigawattu s roční kapacitou výroby vodíku až 230 000 tun, což by odpovídalo asi 20 procentům 

současného trhu s vodíkem v Německu, jak uvádí prohlášení německé plynárenské společnosti 

VNG. Konečné rozhodnutí o investičním projektu, který stojí přibližně 1 miliardu eur, má být 

učiněno v roce 2025 nebo 2026, takže výroba by mohla začít v roce 2029. 



Společně s norskou energetickou společností Equinor má být zemní plyn z Norska přiváděn 

stávajícími plynovody do Rostocku a tam zpracován. "Ostsee-Zeitung" uvedl, že projekt by mohl 

vytvořit více než 100 pracovních míst na místě. Podle německého projektového partnera je to však 

stále součástí studie proveditelnosti, stejně jako potenciální lokalita. Podle mluvčího VNG jednají 

s městem, stejně jako s přístavem, aby zahrnovali všechny možné oblasti. 

V procesu, který sledují společnosti VNG a Equinor, se zemní plyn štěpí na vodík a oxid uhličitý. 

CO₂ pak bude podle plánu obou společností zkapalněn na mořské dno v norských vodách. Podle 

německé plynárenské společnosti "dodávka základního výkonu s velkým množstvím vodíku s 

nízkým obsahem CO₂ uspěje v přemostění a doplnění rostoucích dodávek vodíku z obnovitelných 

zdrojů energie". Zpočátku bude tento vodík přínosem především pro průmysl ve východním 

Německu. Kromě ukládání oxidu uhličitého na mořském dně se diskutuje také o použití v průmyslu 

a odpověď na tuto otázku by měla poskytnout i studie proveditelnosti. Podle VNG se CO₂ používá 

jak v hasicích systémech, tak jako chladicí kapalina nebo při výrobě pneumatik. 

Ministr hospodářství Reinhard Meyer (SPD) nedávno vedl kampaň za větší investice spolkové 

vlády do energetických projektů ve východním Německu. Inzeroval hlavně přístav Rostock jako 

potenciálně nejvhodnější místo. 

 

Země EU a Evropský parlament mohou zahájit jednání o konečném znění plánovaného nařízení o 

udržitelném letectví (ReFuel Aviation). Po zasedání Rady ministrů nyní Parlament také definoval 

svou vyjednávací pozici. Poslanci chtějí stanovit, že do leteckého paliva musí být přidáván vyšší 

podíl paliv pro udržitelné letectví (SAF), než navrhuje Evropská komise a podporují státy EU. 

Parlament chce také jít dále s subkvótou pro synteticky vyráběná udržitelná paliva (e-paliva). Podle 

ministrů dopravy EU by v roce 2025 musela být do paliva přidána nejméně 2 procenta SAF. V roce 

2030 by to mělo být 5 procent, v roce 2040 pak 32 procent a v roce 2050 nakonec 63 procent. EP 

také požaduje vstup ve výši 2 procent pro rok 2025, ale pak chce zvýšit požadavky silněji z 37 

procent v roce 2040 na 85 procent v roce 2050. 

Podle EP se mají subkvóty pro e-paliva zvýšit z 2,1 procenta v roce 2030 na 50 procent (2050). 

Členské státy se vyslovily pro zvýšení z 0,7 % na 28 %. Poslanci také chtějí zahrnout zelenou 

elektřinu a "zelený" vodík do seznamu způsobilých syntetických paliv. Ministři dopravy jsou také 

připraveni započítat e-paliva do kvót generovaných s "nízkými emisemi uhlíku", s úsporami 

skleníkových plynů nejméně 70 procent. To by také umožnilo využití vodíku ve výrobě, který se 

vyrábí pomocí jaderné energie. Parlament chce také povolit recyklovaná paliva obsahující uhlík 

vyráběná z plynu ze zpracování odpadu, jakož i výfukové plyny z výrobních procesů v 

průmyslových závodech. E-paliva mohou produkovat až o 100 procent méně skleníkových plynů 

ve srovnání s konvenčním petrolejem, pokud jsou vyráběna z obnovitelných zdrojů energie a CO₂ 

zachyceného ze vzduchu nebo průmyslových procesů. Jsou však třikrát až šestkrát dražší než 

konvenční palivo. Nedostatečné kvóty jsou proto určeny na podporu jejich produkce. 

Definice udržitelných leteckých paliv bude pravděpodobně i nadále tématem jednání o konečném 

legislativním znění. Evropský parlament i Rada chtějí jít nad rámec definice udržitelnosti biopaliv 

stanovené ve směrnici o obnovitelných zdrojích energie. Zvolení zástupci hlasovali pro to, aby 

některá biopaliva vyráběná z živočišných tuků nebo destilátů mohla být po omezenou dobu (do 

roku 2034) zahrnuta do skladby leteckých paliv takže by měl být schválen například použitý olej 

na vaření. Poslanci však chtějí vyloučit biopaliva pocházející z potravinářských a krmných plodin, 

jakož i materiály vyrobené z palmového oleje, mýdla a sójových bobů. Pokud letecké společnosti 

poruší povinnost SAF používat, budou jim uloženy pokuty. EP tak chce naplnit nový fond na 



podporu investic do udržitelných leteckých paliv, inovativních technologií pohonu a výzkumu 

nových motorů. "Letectví je jedním z odvětví, kde je nejtěžší rozloučit se s fosilními palivy," řekl 

Søren Gade, dánský poslanec Evropského parlamentu (liberál), který povede vyjednávací delegaci 

Parlamentu jako zpravodaj EP k této otázce. "Dnes jsme ukázali, jak to stejně funguje, a vyslali 

jsme silný a ambiciózní signál občanům Evropy." 

P.S. Tak si děti ještě trochu zalétejte, protože letenky se SAFem už nezaplatíte 

 

Lodní linky se "posunuly jako první" ke snížení spotových sazeb a podbízení speditérů, protože se 

obávají zhoršujícího se trhu. Úzká místa v dodavatelském řetězci by však mohla dopravcům 

"zachránit situaci" tím, že podpoří dlouhodobé smluvní sazby. Podle Sunny Ho, výkonného ředitele 

Hong Kong Shippers' Council, speditéři "odmítli snížit své sazby", i když sazby přepravní linky 

klesly až o 30%. Sunny dodal: "Speditéři se brání snižování sazeb, ale dopravci se pohnuli jako 

první - letos nabízejí více konkurenceschopných sazeb BCO než dopravci, což odráží touhu linek 

zajistit zdroje nákladu ve strachu ze zhoršení trhu." 

Peter Sundara, globální ředitel námořní nákladní dopravy u významného vlastníka nákladní 

dopravy se sídlem v Singapuru, uvedl, že dopravci však dosud neposkytli "žádné náznaky" snížení 

dlouhodobých smluvních sazeb. Řekl The Loadstar: "Spotové sazby klesly o 5% -10% ve většině 

obchodních tras, ale jen na transpacifickém trhu klesly pod smluvní sazby. V Asii a Evropě se 

rozdíl zmenšil, ale spotové sazby jsou stále o něco vyšší. Hlavním důvodem je to, že přetížení 

přístavů v Evropě je nyní mnohem závažnější než západní pobřeží USA." Pan Sundara dodává, že 

věří, že "jediná věc, která brání" dopravcům v tom, aby museli snižovat sazby, jsou úzká místa, a 

dodal: "Z velké části kvůli přetížení přístavů v Evropě a na východním pobřeží USA. "Ale nyní 

znovu slyšíme o Covidu v jižní Číně, což by bylo další potenciální narušení, pokud by byl postižen 

Yantian. Takže pokud jste dopravce právě teď, nemáte žádnou skutečnou motivaci ke snížení smluvních sazeb. Hodně 

se mluví o ekonomickém poklesu a o tom, že trh změkčuje, což může být ten případ. Zároveň se 

však v jiných odvětvích trhu stále pohybuje náklad, včetně surovin. Celkově jsou výzvy v 

dodavatelském řetězci stále přítomny a myslím, že to zachrání pro dopravce situaci." 

 

Největší lodní linka na světě, MSC, chce vybudovat nový překládkový "super přístav" v jižním 

Vietnamu. Podle místních médií podepsala společnost Terminal Investment Ltd (TIL) vlastněná 

společností MSC dohodu s Ho Či Minem o výstavbě přístavu v hodnotě 6 miliard dolarů v Can 

Gio, čtvrti na okraji města. Navrhované zařízení by mělo mít přístaviště o délce 7,2 km, roční 

kapacitu 15 m teu a bylo by schopno pojmout kontejnerových lodi o kapacitě 24 000 teu. Očekává se, že 

přístav Can Gio tak zvládne až 80% vietnamské překládky a 20% importního nákladu, naznačují 

některé zprávy, přičemž podporovatelé projektu zjevně sledují úspěch Singapuru. 

MSC spolupracuje s Vietnam National Shipping Lines a Saigon Port na výstavbě terminálu, 

přičemž první fáze výstavby má začít v roce 2024. Kapacita kontejnerů ve Vietnamu zaznamenala 

v posledních letech rekordní růst, spolu s exportním boomem země a úspěchem při přitahování 

výroby z Číny. Národní objemy se v loňském roce zvýšily o 7% na 24 milionů teu, a to navzdory 

tomu, že Covid brzdí ekonomiku, přičemž objemy jsou z velké části rozděleny mezi přístavy Cat 

Lai v Ho Či Minově městě (HCMC), Cai Mep v sousední provincii Ba Ria-Vung Tau a Hai 

Phongem na severu. 

Zatímco růst objemu kontejnerů byl silný, otazníky zůstávají nad potřebou dalšího 

hlubokomořského přístavu vedle HCMC, vzhledem k nedávnému úspěchu a plánované expanzi v 



Cai Mep, kde Maersk i CMA CGM mají také investovat do terminálů. Analytik společnosti 

Linerlytica HJ Tan řekl The Loadstar: "Velkým problémem tohoto projektu [Can Gio] je, že se 

nachází na špatné straně řeky Thi Vai, bez přístupu k silnici a bude třeba postavit několik hlavních 

mostů. Je nepravděpodobné, že splní cílové datum spuštění v roce 2028, a pro výstavbu nového 

terminálu v Can Gio tak existuje špatné ekonomické ospravedlnění." 

 

Existuje stále více důkazů, že se blíží ke konci doba vzkvétající spotřebitelské poptávky, která v 

posledních několika letech zaznamenala rekordně vysokou úroveň ziskovosti námořní dopravě. 
Drewryho nejnovější globální index propustnosti přístavů za duben ukazuje meziměsíční nárůst o 1,7 % na 141,1 bodu, 

což je o 1,5 % méně než 143,1 bodu zaznamenaných v dubnu 2021. "To je další důkaz toho, že se post-covidový boom 

poptávky zřejmě vyčerpal," uvedl Drewry v nové zprávě s příklady mnoha zemí po celém světě, které bojují s vysokou 

inflací, a že někteří z největších světových přepravců naznačují v poslední době nadměrné zásoby. 

Podobně i kontejnerový akciový index Drewry přerušil svou tříletou vítěznou šňůru v první 

polovině letošního roku. Na meziroční bázi, končící 28. června, index vykázal pokles o 23,1% 

oproti stejnému období v roce 2021. Index je vážený index tržní kapitalizace 12 kótovaných 

liniových společností. Drewry však i nadále předpovídá, že dopravci budou mít lepší zisky než v 

roce 2021 a že omezení dodavatelského řetězce budou přetrvávat i v první polovině příštího roku. 

Zlepšené finanční výsledky "postihly" i OOCL, dceřinou společnost Cosco, která jako poslední 

oznámila své mezidobí. OOCL minulý týden vykázala celkové tržby ve výši 5,3 miliardy dolarů 

za 2. čtvrtletí, což je meziroční nárůst o 52% navzdory poklesu objemového výkonu o 5,6%. Při 

srovnání výkonnosti OOCL ve 2. čtvrtletí 2022 s 1. čtvrtletím 2022 Lars Jensen z poradenské 

společnosti Vespucci Maritime naznačil, že "vlna může být na vrcholu". V příspěvku na LinkedIn 

Jensen poznamenal, že sazby OOCL se mezičtvrtletně nezlepšily, zatímco objemy meziročně 

klesly o 5,6%. 

Splash koncem minulého měsíce informoval o tom, jak spotové sazby na transpacifickém systému 

klesly pod dlouhodobé smluvní sazby, což vedlo mnoho odesílatelů k tomu, aby se začali ptát na 

podrobnosti svých smluv. Nová analýza společnosti Sea-Intelligence se sídlem v Kodani ukazuje, 

že bezprecedentní síla poptávky po zboží dlouhodobé spotřeby v USA se v posledních měsících 

zeslabuje, což směřuje k postupnému návratu na úroveň před pandemií: "I když bychom měli zdůraznit, 

že se domníváme, že je příliš brzy na to, abychom s jistotou prohlásili, že v roce 2022 nebude žádná vrcholná sezóna, 

pokračující známky slabosti trhu ... je těžké přehlédnout. Spotové sazby klesají rychleji než sezónnost, přetížená 

kapacita se znovu aktivuje, smlouvy se znovu otevírají, pokles sazeb není způsoben injekcí kapacity a ... je znatelná 

pokračující pomalá poptávka, využití klesající pod 'magickou' úroveň raketového růstu sazeb a návrat k normálu v 

americké spotřebitelské poptávce po zboží dlouhodobé spotřeby," uvedla Sea-Intelligence ve své poslední týdenní 

zprávě. Analytici dánské poradenské společnosti naznačili, že "divoká poptávková jízda" by mohla skončit, nebo 

alespoň zpomalit. "Všechny známky naznačují návrat k vyváženějšímu trhu," odhadla Sea-Intelligence a předpověděla 

potenciální návrat blank sailings, pokud objemy vyschnou. 

Podíváme-li se na průměrné využití plavidel při zúžení na  linky každého z hlavních obchodů mezi 

východem a západem, ukáže se, že nominální využití kleslo pod úroveň, která se udržovala během pandemie. S 

odvoláním na statistiku kontejnerového obchodu (CTS) za květen Sea-Intelligence poznamenala, 

že celosvětová poptávka meziročně klesla o 2,8%, což navíc představuje čtvrtý měsíc v řadě 

meziročního poklesu poptávky. Pokud jde o míru transpacifického využití, poprvé od poloviny 

roku 2020 klesla pod úroveň 90%, podle Sea-Intelligence, který uvedl, že to znamená, že se 

kapacita konečně začíná otevírat. Na linkách z Asii do Evropy je míra využití opět pod 80 %. Údaje 

o poptávce vykazují jasné známky oslabujícího trhu, přičemž anualizované tempo růstu se ve srovnání s rokem 2019 

rychle blíží nule a má klesající trend. Nejnovější informace o trhu z online platformy pro rezervaci kontejnerů Freightos 

však poukazují na to, že zatímco spotové sazby se mohou zdát ve volném pádu, zůstávají téměř pětkrát vyšší, než byly 

v této době v roce 2019; nicméně zásilky mezi Čínou a západním pobřežím USA nyní stojí podle Freightos asi polovinu 



toho, co v dubnu, a jsou o více než 30% nižší než loni v červenci, kdy ceny v průběhu měsíce začínaly svůj 80% vrchol 

sezóny. 

S náchylností kontejnerové přepravy k využití široké škály poskytovatelů spotových dat se postavil 

John McCown, známý veterán amerických linek a zakladatel společnosti Blue Alpha Capital: 

"Zatímco mohou mít směrovou relevanci na relativně malé skupině přeprav, rozdíl mezi různými 

spotovými indexy naznačuje, že nejsou ani zprůměrovaným měřítkem této skupiny," napsal 

McCown v široce čteném článku, který přinesl Medium. Ještě důležitější je, že zaměření průmyslu 

na spotové sazby neodráží úroveň a trend větší skupiny smluvních sazeb, které řídí jak celkový 

dopad inflace, tak ziskovost sektoru kontejnerové přepravy, argumentoval McCown. Když se 

diskutuje o nových smluvních podmínkách, McCown upozorňuje na to, že spotové sazby na 

tradelane, které představují příznivé srovnání pro dopravce, bývají zvýrazněny. "Odesílatelé často 

souhlasí se sazbami, které se zdají být preferenčním zacházením, i když ve skutečnosti jsou tyto 

sazby vyšší než většina ostatních smluv dopravce. Jedna strana má všechna fakta, zatímco druhá 

strana pracuje se zhoršeným zrakem. Odesílatelé a další, kteří dávají spotovým sazbám větší 

důvěryhodnost, než si zaslouží, tak činí na vlastní nebezpečí," napsal McCown. První náznaky 

založené na dvouměsíčních objemech CTS a cenových datech ukazují, že čistý zisk průmyslu Q2 

bude podobný Q1, zdůraznil McCown a vysvětlil: "Jednoduše řečeno, vyšší čistý příjem ve stejnou 

dobu, kdy spotové sazby klesly o 23,7%, podtrhuje, že spotové sazby nejsou zvláště relevantním 

faktorem." 

 

  
 

Dceřiná společnost MSC Terminal Investment Ltd (TiL) převzala plné vlastnictví dvou ze tří 

kontejnerových terminálů ve francouzském přístavu Le Havre. TiL získala podíly v Ocean 



Terminal a Terminal de Normandie investicí ve výši 700 milionů eur (713 milionů USD), která 

bude zahrnovat vytvoření 900 pracovních míst pro přístavní dělníky a 200 pracovních míst pro 

údržbáře po dobu šesti let. Generální ředitel TiL Ammar Kanaan uvedl, že dohoda byla možná 

„díky zajištění objemů nákladu“ ze strany MSC a také díky dohodě místních pracovních sil na 

„podpoře růstu a produktivity“ – což je narážka na dohodu uzavřenou s odbory CGT. „Budeme 

moci růst a zhustit naši schopnost pomoci Le Harve stát se ještě významnějším přístupovým bodem 

pro francouzský trh s nákladem i mimo něj,“ uvedl pan Kanaan. Vyzval však francouzskou vládu, 

aby zlepšila infrastrukturu a napojení na přístav. „Pro realizaci plného potenciálu Le Havru jako 

brány do Evropy počítáme s vládní podporou rozvoje související intermodální železniční 

infrastruktury, která dále posílí vazbu mezi našimi kontejnerovými terminály a evropskými 

dodavatelskými řetězci,“ uvedl pan Kanaan. 

TiL zdvojnásobí počet portálových jeřábů pro překládku z lodě na břeh na terminálech, a to na 20, 

a ztrojnásobí skladovací kapacitu v rámci projektu přestavby, který by měl být dokončen do roku 

2028. Současná kapacita obou terminálů je cca 2m teu ročně. Celkem Le Havre za loňský rok 

odbavil 2,78 milionu teu, což bylo o 15,4% více než v roce 2020, kdy byl přístav po většinu ledna 

vystaven ničivé stávce. Třetí kontejnerový terminál v Le Havru, Terminal de France, spravuje 

GMP, společný podnik DP World a Terminal Link, vlastněný CMA CGM a China Merchants Port 

Holdings. 

Le Havre je desátým největším přístavem v Evropě, ale složitý vztah k alokaci jeřábů a pracovních 

sil mezi přístavním orgánem a stevedory spolu s dlouhou historií protestních akcí odradil dopravce 

od povýšení Le Havru do postavení vlivnějšího přístavního uzlu. 

Jako poslední přístav zastávky na několika smyčkách je Le Havre ideálním přístavem pro 

překládku pro irský vývoz, díky čemuž se lze spolehnout na spojení. Jelikož však přístavům 

Beneluxu v Rotterdamu a Antverpách docházejí kapacity nábřeží, vyžaduje agresivní růstová 

strategie MSC více koncových prostor v severní Evropě. Zahlcení přístavů v severoevropských 

uzlech přitom nejeví známky toho, že by se začátkem prázdninové sezóny snižovalo, což navíc 

pravděpodobně povede ke snížení dostupnosti pracovních sil na terminálech a k nedostatku 

přepravních kapacit. 

Podle poslední operativní zprávy od Hapag-Lloyd se totiž od tohoto týdne v Rotterdamu a 

Antverpách „očekává 50% obvyklé provozní kapacity“, což ještě více napomůže přetížení na 

pevnině. Jinde Hapag varoval, že mzdová jednání v německých přístavech mají negativní dopad 

na tamní hamburské terminály, kde je dostupnost pracovních sil omezena „kvůli menšímu počtu 

dobrovolnických prací a mimořádných směn“. Uvádí se tam: „Využití terminálů dosahuje 90%, 

služby náročné na dovoz se potýkají s delšími čekacími dobami a rozdělují překládku mezi více 

přístavů.“ 
 

Dne 30. října má v EU znovu začít platit zákonný požadavek, že letecké společnosti musí využít 

svých práv na vzlet a přistání (letištních časů) na letišti alespoň na 80 procent, pokud je nechtějí v 

následujícím roce ztratit. To je to, co Evropská komise navrhuje členským státům a Evropskému 

parlamentu, které nyní musí učinit rozhodnutí. Minimální míra využití byla snížena kvůli covidové 

krizi a v současné době činí 64 procent. Evropská organizace pro uspořádání vzdušného prostoru 

Eurocontol odhaduje, že počet letových pohybů v EU vzroste do října na 83 až 95 procent úrovně 

dosažené před pandemií. 

"Poptávka po letecké dopravě je jednoznačně zpět a dozrál čas vrátit se k normální míře využívání 

letištních časů," uvedla komisařka EU pro dopravu Adina Valeanová. Tím se zajistí, že kapacity 

letišť budou využívány efektivně a že letecké společnosti budou spravedlivě soutěžit o přístup, a 

to též ve prospěch cestujících. "Musíme se však ujistit, že jsme lépe připraveni než dříve na 

neočekávané," řekl Valeanová. Proto je třeba prodloužit nouzové nařízení, podle něhož letecké 

společnosti neztratí nevyužité letištní časy, pokud nelétají ani z "oprávněných důvodů". Měly by 



mít možnost se na tuto doložku spolehnout, pokud je letecká doprava narušena epidemiemi, 

přírodními katastrofami nebo významnými "politickými nepokoji". 

Nouzová klauzule "je pro nás obzvláště účinným nástrojem k řešení krizí," řekla Valeanová. Je to 

"pojištění". Kromě doložky by Komise ráda dostala pravomoc snížit minimální kvóty využití, 

pokud počet letů klesne pod úroveň roku 2019 po dobu čtyř týdnů v řadě kvůli Covidu, další 

epidemii nebo následkům ruského útoku na Ukrajinu. Podle návrhu Komise mají nová pravidla 

platit nejpozději od 30. října 2022 do 26. března 2024. 

 

České předsednictví v Radě EU chce do prosince uzavřít jednání s Evropským parlamentem o 

zákonech na ochranu klimatu pro dopravu. Dekarbonizace musí být podporována, řekl ministr 

dopravy Martin Kupka při prezentaci svých priorit výboru EP pro dopravu. "Musíme však vzít v 

úvahu různé výchozí body v členských státech a umožnit širokou škálu technických řešení." Vyzval 

Evropský parlament, aby definoval svůj postoj k plánovanému nařízení AFIR o infrastruktuře pro 

alternativní paliva. "Musíme co nejdříve vyslat jasný signál průmyslu, že tato nezbytná 

infrastruktura bude k dispozici," řekl Kupka. 

Češi chtějí klást zvláštní důraz na železnice, zejména na rozvoj evropské vysokorychlostní sítě. 

"To je místo, kde musíme investovat nejvíce," řekl Kupka. Na neformálním zasedání Rady ministrů 

dopravy ve dnech 20. a 21. října v Praze se bude diskutovat o úloze železnic. Marian-Jean 

Marinescu, mluvčí skupiny PPEs pro dopravní politiku, vyzval Kupku, aby nezapomínal na otázku 

lepší přeshraniční interoperability. "Možná mohou udělat něco pro to, aby dosáhli pokroku při 

zřizování jakéhosi Eurocontrolu pro železnice," řekl Marinescu s odkazem na správu evropských 

železničních koridorů. 

Češi se chtějí postarat o revizi nařízení o transevropských dopravních sítích (TEN-T) a jeho 

rozšíření do nových kandidátských zemí EU Ukrajiny a Moldavska. Jakmile EP vymezí svůj postoj, 

Kupka chce na pořad jednání zařadit také směrnici o inteligentních dopravních systémech (ITS). 

Kromě toho Češi usilují o pokrok v pomalých jednáních s Evropským parlamentem o vytvoření 

jednotného evropského nebe (SES) a o vymezení postoje členských států k podpůrnému programu 

Naiades III pro vnitrozemskou vodní dopravu. Na prezidentských akcích Kupka vyhlásil Dny 

městské mobility od 20. do 22. září v Brně a další dvě akce na téma bezpečnosti silničního provozu 

a autonomního řízení. 

 

Politický akční plán "Naiades III", kterým chce Evropská komise do roku 2027 posílit evropskou 

vnitrozemskou plavbu, obsahuje celkem 35 bodů. Hlavními cíli je učinit dopravu na vodních 

cestách ještě šetrnější ke klimatu a zvýšit podíl objemu nákladní dopravy v EU. V současné době 

je tento podíl šest procent, uvedla komisařka pro dopravu Adina Valeanová. "Se sítí řek a kanálů o 

délce 41 000 kilometrů ve 25 členských státech je stále velký prostor pro zlepšení, a to jak v 

transevropských dopravních koridorech, tak ve vnitřních městech, kde může vnitrozemská plavba 

pomoci učinit poslední míli v logistickém řetězci ekologičtější." Při financování infrastruktury 

vodních cest, obnově lodního parku a rozvoji infrastruktury pro doplňování paliva a dobíjení 

alternativních paliv se Komise nadále spoléhá na stávající finanční nástroje EU, jako je Nástroj pro 

propojení Evropy (CEF), výzkumný program Horizont Evropa, program LIFE pro životní 

prostředí, nástroj pro kombinování alternativních paliv a investiční program InvestEU. Chce však 

také nasměrovat rostoucí příjmy z obchodování s emisemi do vnitrozemské vodní dopravy a v 

příštích dvou letech revidovat právní předpisy o státní podpoře tak, aby vnitrozemská vodní 

doprava jako udržitelný druh dopravy měla podobný status jako železnice a mohla být členskými 



státy více dotována. Pro nadcházející rok Komise oznamuje legislativní iniciativy zaměřené na 

další harmonizaci technických pravidel pro lodě a odstranění stávajících překážek na vnitřním trhu. 

Revize požadavků na harmonizované říční informační služby (RIS) má přinést podporu 

digitalizace, která učiní vnitrozemskou plavbu efektivnější a zajímavější pro zasilatele. 

Revize směrnice o kombinované dopravě a nařízení o transevropských dopravních sítích (TEN-T) 

bude využita k posílení postavení vnitrozemské vodní dopravy v intermodální dopravě. Komise 

rovněž oznamuje větší podporu výstavbě většího počtu překládkových terminálů a jejich zlepšení. 

Do roku 2023 chce Komise vytvořit systém, který bude informovat zákazníky a zasilatele o stopě 

CO2 různých druhů dopravy. "Naiades III" také obsahuje mimo jiné plány na zjednodušení 

povolování a podpory lodí šetrných k životnímu prostředí, na rozvoj infrastruktury pro doplňování 

paliva a dobíjení alternativních paliv a na revizi sociálních a pracovněprávních předpisů. 

Průmyslové sdružení EU Evropský svaz (majitelů) člunů EBU uvítalo akční plán a uvedlo, že 

odvětví je připraveno podporovat ochranu klimatu a přepravovat více zboží a cestujících. "Naiades 

III vnímáme jako jasný závazek Evropské komise posílit vnitrozemskou plavbu a poskytnout 

nezbytnou podporu, aby mohla dosáhnout svého plného potenciálu," uvedl prezident EBU Paul 

Goris. Aby se na kanály dostalo více nákladu, je třeba se zabývat i dlouhodobým problémem 

přetížení námořních přístavů. EBU vyzývá Evropskou komisi, aby našla správnou rovnováhu mezi 

ambiciózními cíli a podporou. Asociace je skeptická k plánům na zavedení principu po 

"znečišťovateli platí" prostřednictvím kombinace obchodování s emisemi, poplatků za využívání 

infrastruktury a zdanění energie. Ve vnitrozemské vodní dopravě, která způsobuje velmi nízké 

"externí náklady" pro životní prostředí a zdraví, to bude znamenat pouze vysokou byrokratickou 

zátěž a povede spíše k přesunu nákladní dopravy na jiné druhy dopravy.  V nařízení EU o 

taxonomii, jehož cílem je podpořit investice do "zelených" odvětví, chce EBU "přiměřená" a 

"realistická" kritéria pro vnitrozemskou vodní dopravu, která by mu poskytla stejné investiční 

příležitosti jako jiným druhům dopravy. Pokud jde o plány na revizi pravidel pro energetickou daň, 

sdružení poukazuje na to, že harmonizované minimální sazby EU pro paliva používaná ve 

vnitrozemské vodní dopravě by byly v rozporu s mezinárodními dohodami. To by mohlo být v 

rozporu se zamýšleným přechodem na plavidla vnitrozemské plavby, varuje EBU. 

 

Zhruba 3300 kamionů naložených exportním nákladem čeká v Chittagongu před branami 19 

terminálů, aby mohly vyložit zboží, zatímco zhruba 9300 kontejnerů připravených pro vývoz čeká 

na určení plavidla k odeslání. Obvykle čeká na překládku asi 6000 teu odchozích kontejnerů, ale 

další 3300 teu nyní čekají po pozastavení kamionů z dálnic, kvůli Eid. Sedmidenní pozastavení 

provozu kamionů bylo zavedeno s cílem usnadnit pohyb veřejných autobusů a dalších vozidel pro 

lidi opouštějící města na oslavu svátku Eid ul Azha. 

Ruhul Amin Sikder, generální tajemník Bangladéšské asociace vnitrozemských kontejnerových 

dep (BICDA), uvedl, že byli nuceni zastavit příjem nákladu od 6. července poté, co do přístavu 

dorazilo několik tisíc kamionů. Nurul Qayyum Khan, prezident BICDA řekl, že asi 300 kontejnerů 

zůstává nevyloženo, poté co se nedostaly včas do přístavních terminálů. Řekl, že před uzavřením 

továren na prázdniny posílali majitelé nákladu všechny nouzové i nenouzové zásilky do skladů 

najednou, čímž vznikly zácpy u bran. „Máme kapacitu na zvládnutí 75 tisíc teu. Když dorazí do depa 

najednou 100 000 teu, kam je můžeme umístit?" ptá se pan Chán. 
Mezitím čeká až 71 kontejnerových lodí, ropných tankerů a dalších v přístavních molech v 

Chittagongu a u vnějšího kotviště, zatímco 42 000 kontejnerů je v přístavních terminálech, což 

vytváří zácpu. Z celkového počtu jde o 22 kontejnerových plavidel, 21 obecných nákladních 

plavidel, 13 přepravujících cementový slínek a 12 ropných tankerů. Také dodávka kontejnerů z 

přístavních terminálů klesla téměř na nulu, od Eid 10. července. Údaje ukazují, že na Eid nebyl 



dodán jediný kontejner, zatímco den poté, co byly dodány pouze 2 teu, zatímco následující den 

dorazilo 85 kontejnerů. Čekací doby plavidel nyní dosáhly tří dnů. Zástupci lodní dopravy uvedli, 

že továrny zůstanou zavřené do příští soboty, zatímco dodávky kontejnerů se normalizují až další 

týden. 
 

Představme si: Normální odpoledne v roce 2050. Paní Schmidtová otevírá své domovní dveře. Jen 

pár minut předtím dostala zprávu: objednávka přichází. Když paní Schmidtová vyjde přede dveře, 

zastaví autonomní elektrické dodávkové vozidlo. Paní Schmidtová převezme balíček, potvrdí 

převzetí otiskem prstu a vrátí se domů. Zatím je vše v pořádku. Abychom však pochopili, jak moc 

se kontejnerová doprava změní do roku 2050, musíme tento příběh začít o něco dříve: v pobřežním 

městě asi 100 námořních mil od domova paní Schmidtové; tam zákazník svou online objednávkou 

spustil výrobní zakázku. Následovala výroba v továrně, balení, nakládání, přeprava kontejnerem, 

vykládka a doručení až k vašim dveřím – všechny kroky najdete v digitálním deníku. Uvádí také 

materiály použité k výrobě produktu. 

Klíč k uskutečnění tohoto scénáře spočívá v kontejneru: zatímco dnes jsou krabice většinou 

„hloupé“, do roku 2050 budou „chytré“ díky mikročipům, senzorům a vysílačům. To zlepší způsob, 

jakým budou přístavy předvídat a připravovat se na příjezdy kontejnerů. Vyřízení a zpracování se 

urychlí. Díky vývoji kontejnerové technologie se výchozí a cílové přístavy budou stále více 

podobat letištím. Dnes jsou kontejnery většinou stále považovány za jednoduchý náklad, ačkoli 

příslušné standardy, odborné znalosti a digitální technologie se vyvíjely již desetiletí. S rostoucím 

využíváním těchto technologií se ale změní i způsob, jakým se na kontejnery budeme dívat: čím 

více se kontejner stane inteligentní a síťově propojenou součástí integrovaného logistického 

systému, tím více se stane, tak říkajíc, zákazníkem, který potřebuje být středem 

pozornosti. Digitální senzory, analýza dat, strojové učení a umělá inteligence umožní kontejnerům 

vstoupit do dialogu s loděmi, kamiony a vlaky. 

Například v roce 2050 by měl být kontejner schopen sdělit zúčastněným v logistickém řetězci, co 

obsahuje, zda je náklad nebezpečný, odkud pochází a kam směřuje a zda je nutné jej přebalit v 

přístavu určení, protože tam je více zákazníků pro obsah cíle. Výpočtové modely budou využívat 

informace o poloze lodi k přesnému plánování přístavních operací. Loď dorazí ve správný čas, 

nakládka a vykládka začíná o 10 minut později, aby mohla znovu opustit přístav v přesně 

naplánovaném časovém okně. Schopnost lépe plánovat je v mnoha ohledech pozitivní: Kratší čekací doby a 

optimalizovaná manipulace v přístavech mohou dále snížit emise skleníkových plynů a znečišťujících látek z lodní 

dopravy. Zlepšuje se dostupnost lodí. Musíme tedy udělat vše pro to, aby se tato vize stala skutečností. Protože se 

očekává nárůst kontejnerové dopravy do roku 2050 až o 80 procent; doprava se proto bude muset stát ještě ekologičtější 

a hospodárnější. 

Až paní Schmidtová v roce 2050 obdrží svůj balíček, možná bude obal propojen s digitálním 

protokolem, který jí potvrdí, že produkt v jejích rukou je bez emisí v celém svém hodnotovém 

řetězci, od surovin až po dveře, včetně dopravy. Zajistí to stále přísnější cíle mezinárodní námořní 

organizace IMO v oblasti snižování emisí. Již dnes sledujeme, jak lodní společnosti již objednávají 

kontejnerové lodě, které vypouštějí méně emisí, než by měly podle původních cílů IMO pro snížení 

emisí. Výzkum, včetně „Námořní prognózy do roku 2050“, ukazuje proveditelné možnosti: V 

oblasti velkých kontejnerových lodí poháněných spalovacími motory jsou to například syntetický 

metanol a čpavek. Syntetický LNG bude pravděpodobně hrát důležitou roli jako přechodné 

palivo. V roce 2050 by však mohl opět ztratit význam. U menších lodí je naopak trendem palivové 

články a elektrické pohony. V roce 2050 budou pravděpodobně také pokračovat v provozu velké 

kontejnerové lodě s kapacitou 24 000 TEU, 15 000 TEU a 10 000 TEU, zejména na dálkových 

trasách mezi Asií a Pacifikem, Indií, Evropou, USA, Afrikou a Jižní Amerikou. Ultra Large 



Container Vessels, New Panamax, Post Panamax, ale také Small Feeder, Feeder a Feedermax - celá 

tato řada velikostí lodí nám pravděpodobně zůstane.  

 

Dvě železniční společnosti potvrdily DVZ, že DB Cargo od nich odlákalo přepravy – již na kolejích 

- nízkými cenami. Nákladní společnost Deutsche Bahn nechává na železnici vlaky jezdit, jejichž ceny 

byly podhodnoceny. Oba dopravci potvrdili DVZ, že se nemuseli smířit se ztrátou výdělku, protože jim DB Cargo 

zaplatilo za služby stejné nebo dokonce vyšší poplatky. Zástupce konkurenční železnice uvádí, že některé železnice 

proto rády jezdí pro DB Cargo. Axel Plass, prezident DSLV a majitel logistické společnosti Zippel 

Group s vlastními vlaky v železniční nákladní dopravě, již veřejně odsoudil pytláctví přeprav za 

nízké ceny, na kterých by firmy orientované na zisk nemohly jezdit. Považuje za kritické, že ztráty 

DB Cargo kompenzuje DB Holding, který je ve vlastnictví státu. 

Spolková síťová agentura ve svém sledování trhu pro rok 2020 nedávno poukázala na rozdíly v 

ziskovosti mezi konkurenčními železnicemi a celkovým trhem. Dráhy konkurenta dosáhly 

provozního zisku 18 centů na vlakokilometr, přičemž celkový trh zaznamenal ztrátu 2,29 eura. To 

znamená ztrátu 4,98 eur pro nákladní dopravu DB. Mluvčí DB Cargo pro DVZ řekl, že provoz 

deficitního jednovozového systému, který tvoří zhruba čtvrtinu železniční nákladní dopravy v 

Německu, je zátěží. V roce 2018 byl imputovaný segmentový výsledek minus 211 milionů eur, 

zatímco provozní výsledek DB Cargo byl minus 342 milionů eur. Provoz jednotlivých vozů je nyní 

dotován. V roce 2021 vyplatila federální vláda téměř 80 milionů eur na dotacích za poplatky za 

používání „zařízení“. To prospívá železnicím, které využívají seřaďovací nádraží. Podle Spolkové 

agentury pro sítě došlo také k podpoře cen vlakových tras ve výši 272 milionů eur ve prospěch 

železničních nákladních společností DB; zhruba polovina z toho měla být podle Spolkové síťové 

agentury předána koncovým zákazníkům. Provozní ztráta přesto dosáhla 481 milionů eur. 

Nic nového se neděje, pokud jde o stížnosti na konkurenci z kruhů jiných než DB konkurenčních 

železnic. DVZ se od zúčastněných dozvědělo, že přístup ke Spolkovému kartelovému úřadu zatím 

nevedl k žádné aktivitě dozorového úřadu. Stížnost rovněž čeká na ředitelství pro hospodářskou 

soutěž Evropské komise. Iniciátoři se obracejí celkem proti pěti členským státům, protože jejich 

železniční společnosti kompenzují ztráty dceřiných společností v nákladní dopravě.  

 

Online obchodníci, kteří prodávají své zboží prostřednictvím platformy Amazon Prime, by měli 

mít možnost svobodně si vybrat své poskytovatele logistických služeb a svobodně vyjednávat 

podmínky pro doručovací služby. V průběhu šetření EU v oblasti hospodářské soutěže proti 

skupině Amazon slíbil, že neznevýhodní maloobchodníky horšími prodejními podmínkami na 

platformě, pokud nebudou využívat logistické a doručovací služby Amazonu. Oznámila to 

Evropská komise. Amazon také slíbil, že nebude předávat svému vlastnímu logistickému oddělení 

žádné informace, které skupina přes Prime obdržela o službách a podmínkách jiných logistických 

společností. Sliby jsou součástí balíčku slibů Amazonu, který má odvrátit případnou miliardovou 

pokutu za nezákonné omezování hospodářské soutěže. Evropská komise zahájila šetření 

hospodářské soutěže v červenci 2019. V listopadu 2020 dospěla k předběžnému závěru, že Amazon 

dává svým vlastním produktům a nabídkám od prodejců, kteří využívají logistické a doručovací 

služby Amazonu, na svých webových stránkách lepší prodejní příležitosti než ostatní prodejci. V 

antimonopolním vyšetřování byla mimo jiné zkoumána kritéria, podle kterých Amazon na webu 

přiděluje „pole nákupního košíku“. Podle Komise je 80 procent všech prodejů na webových 

stránkách zpracováváno prostřednictvím „nákupního košíku“. Pole také umožňuje prodejcům 

dodávat zboží klíčovým zákazníkům Prime. Bez ohledu na to Komise obvinila Amazon ze 

systematického používání neveřejných obchodních údajů od nezávislých maloobchodníků pro 

vlastní maloobchodní činnost, a tím nesprávného využívání svého postavení provozovatele 



důležitého online tržiště. Amazon by například mohl zaměřit své nabídky na ty produkty v 

kategorii, které se prodávaly nejlépe, a upravit své nabídky na základě neveřejných údajů od 

konkurenčních prodejců. Internetová společnost nyní Komisi slíbila, že to neudělá. 

Nyní mají slovo konkurenti Amazonu. Na analýzu koncesí a posouzení, zda zajišťují spravedlivou 

hospodářskou soutěž, mají čas do 9. září. Pokud Komise na základě připomínek dospěje k závěru, 

že soutěž je spokojena, může prohlásit koncese za závazné a soutěžní řízení uzavřít. Amazon pak 

musí pět let plnit své sliby. V případě porušení může Komise uložit pokutu až do výše 10 procent 

celosvětového obratu skupiny, aniž by musela předkládat důkazy o konkrétním porušení 

soutěžního práva. Koncese se vztahují na všechna současná a budoucí tržiště Amazonu v 

Evropském hospodářském prostoru. Itálie je vyloučena. Tam již v prosinci 2021 uložily národní 

soutěžní úřady společnosti Amazon pokutu ve výši 1,13 miliardy eur, protože společnost prý 

zvýhodnila vlastní službu Fulfillment by Amazon (FBA) a znevýhodnila tak své konkurenty. 

Minulý týden také německý Federální kartelový úřad oznámil přísnější dozor nad soutěží pro 

Amazon. Úřad klasifikoval skupinu jako společnost s mimořádným tržním významem pro 

hospodářskou soutěž v elektronickém obchodování. Amazon s hodnocením nesouhlasil. 

P.S. A Pak že EU nefunguje...Teď by měl stejný zásah najít cíl v kontejnerové dopravě 

 

Přístav Antverpy-Bruggy zaznamenal v prvních šesti měsících letošního roku propad v segmentu 

kontejnerů. Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se počet naložených a vyložených 

kontejnerů snížil o 6,3 procenta na 6,77 milionu TEU. Výrazný byl zejména pokles manipulace s 

kontejnery souvisejícími s Ruskem, kdy přístav zaznamenal v měsících od ledna do června propad 

o 39 procent. Celkově sloučený přístav odbavil 147,2 milionu tun nákladu, což je mírný nárůst o 

1,4 procenta oproti předchozímu roku. 

Naopak zvláště pozoruhodný byl nárůst přepravovaného LNG v prvních šesti měsících. To vzrostlo 

o 55,3 procenta na 8,4 milionu tun, jde o „nejdůležitější nárůst“ pro přístav. 

V segmentu běžného nákladu přístav zaznamenal nárůst o 22 procent na 6,4 milionu tun, což 

znamená, že bylo dosaženo „nejvyššího objemu manipulace od roku 2011“. Důvodem toho byl 

podle přístavu zvýšený dovoz oceli. Dovoz oceli z Ruska by mohly nahradit jiné země. Díky 

zvýšenému provozu s Velkou Británií a Irskem vzrostly dodávky ro-ro o 8,9 procenta na 10,9 

milionů tun, což je segment, který zaznamenal nejsilnější růst v pololetních výsledcích 

přístavu. Manipulace s kamiony naopak klesla o 19 procent. 

Snížil se také objem hnojiv (pokles o 15,4 procenta), zatímco celý segment suchého volně loženého 

hnojiva vzrostl přibližně o 18 procent. Manipulace s tekutým sypkým zbožím vzrostla o téměř 16 

procent, daří se zde benzínu, naftě a energetickým plynům. 

Přístav v budoucnu očekává další potíže v kontejnerovém obchodu. Management vysvětluje, že se 

obávají výzev, jako je celosvětové narušení kontejnerové lodní dopravy, zpoždění a vysoký objem 

importovaného nákladu.  

 

Při největší stávce za poslední desetiletí tisíce přístavních pracovníků ve čtvrtek opět zablokovaly 

manipulaci s nákladními loděmi v německých přístavech v Severním moři. To znamená, že procesy 

v globálních dodavatelských řetězcích, které jsou od začátku pandemie stále více narušovány, se 

dostávají pod další tlak. Na tomto pozadí chtěly logistické společnosti zastavit protestní akci 



soudním příkazem, ale většinou neuspěly. "Přiměřenost stávek máme právně prověřenou," stálo v 

odborných kruzích. Pracovní soudy v Brémách, Oldenburgu a Wilhelmshavenu zamítly žádosti 

několika přístavních logistiků o soudní příkaz k zastavení varovné stávky. Až v Hamburku skončil 

spor o zákonnost varovných stávek narovnáním, jak večer na požádání uvedla mluvčí 

soudu. Podrobnosti o obsahu tohoto rozhodnutí nebyly původně známy. 

Kvůli koronaviru je v globálním provozu kontejnerových a jiných nákladních lodí již dlouhou dobu 

velký zmatek. Podle nejnovějších výpočtů Kielského institutu pro světovou ekonomiku (IfW) 

uvízla přibližně dvě procenta celosvětové nákladní kapacity v dopravních zácpách v Severním 

moři. Asi 20 nákladních lodí v současné době čeká na opracování v kotvištích v severní zátoce, 

většina z nich míří do Hamburku. V této souvislosti se logistici ve čtvrtek obrátili na několik 

pracovních soudů se žádostí o soudní zákazy. "Zaměstnavatelé byli toho názoru, že stávka byla 

nezákonná," uvedl mluvčí pracovního soudu v Brémách. Zaměstnavatelé mimo jiné kritizovali 

chybějící rozhodnutí o stávce ze strany odborů a nedostatečně konkrétní požadavek na protestní 

akci. Argumentovali také tím, že je neúměrně zatěžován a poškozován veřejný zájem a že mělo být 

provedeno rozhodčí řízení. "Komory měly různé názory na všechny čtyři body," uvedl mluvčí 

soudu v Brémách. Podobně vysvětloval rozhodnutí i mluvčí obou dolnosaských soudů. 

Podle odborů Verdi varovné stávky přístavních dělníků, které začaly ve čtvrtek ranní směnou, z 

velké části zastavily manipulaci v důležitých severoněmeckých námořních přístavech. V přístavech 

v Dolním Sasku a Brémách pracuje kolem 1600 zaměstnanců, jak uvedl mluvčí zemského okresu 

Verdi v Dolním Sasku-Brémy. Očekává se, že stávka potrvá více než dva dny do sobotního 

rána. Dalších asi 300 zaměstnanců přestalo pracovat v přístavech Emden, Wilhelmshaven, Brémy 

a Brake. Varovná stávka začala ráno také v přístavu Hamburk. Mluvčí provozovatele terminálu 

Eurogate uvedl, že námořní manipulace na polohách v Bremerhavenu, Wilhelmshavenu a 

Hamburku se v důsledku varovné stávky zastavila. Pouze v Bremerhavenu ještě probíhala omezená 

manipulace se zbožím. 

Verdi začal s balíčkem požadavků, které by podle jeho vlastních vyjádření znamenaly zvýšení platů 

až o 14 procent po dobu 12 měsíců v závislosti na mzdové skupině. Ústřední sdružení německých 

námořních přístavních společností (ZDS) nedávno po několika vylepšeních položilo na stůl 

„konečnou nabídku“, kterou klade na objem až 12,5 procenta a pro konvenční společnosti na 9,6 

procenta – i když s termínem 24 měsíců. Verdi považuje nabídku za nedostatečnou, protože ve 

druhém roce volebního období jednostranně přesouvá riziko inflace na bedra 

zaměstnanců. Poslední pokus stran kolektivního vyjednávání skončil ve středu večer po více než 

osmi hodinách bez výsledku. Obě strany jednají o zhruba 12 000 zaměstnancích v 58 společnostech 

kolektivního vyjednávání v Hamburku, Dolní Sasko a Brémy. Vyjednavačka ZDS Ulrike Riedel 

označila výzvu ke stávce za „nezodpovědnou“ s ohledem na narušené dodavatelské řetězce v 

neprospěch spotřebitelů a firem. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


