Aktuální situace v přístavech Hamburg a Bremerhaven

Vážení zákazníci,
bohužel vás musíme informovat, že stále zaznamenáváme výrazné problémy v dopravním spojení
mezi severoněmeckými přístavy a Českou republikou.
Následky nedávné stávky odborového svazu přístavních dělníků "ver.di", kteří vyjednávali o zvýšení
mezd, nebyly dosud odstraněny a stále výrazně ovlivňují provoz všech dotčených přístavů.
Přístavní terminály v současné době nejsou schopny odbavit nahromaděné objemy importních
kontejnerů, což výrazně komplikuje odebírání a dodávaní kontejnerů jak vlakovým operátorům, tak
kamionovým dopravcům.
Odjezdy nákladních vlaků z přístavů jsou značně omezeny a jen malou část původně plánovaných
vlaků se po stávce podařilo z přístavu vypravit.
Vzhledem k tomu, že stále platí pravidlo, že exportní vlaky jsou vypravovány pouze v případě, že
z přístavu odjíždí importní vlak, je v současné době dovoz i vývoz přes německé přístavy velmi
omezen.
Jsme tak svědky výrazného nárůstu zpoždění u importních i exportních zásilek a to nejen při jejich
plánování na vlaky a lodě, ale i při jejich fyzické cestě z a do přístavů.
V důsledku toho, že přístavy nezvládají včas vykládat připlouvající lodi, jsou některé lodě nuceny
čekat před přístavy a jiné vykládají kontejnery v jiných přístavech na své trase.
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Celá tato situace pak s sebou nese dodatečné vícenáklady za stojné (demurrage), zdržné (detention)
a skladné (storage) a také i nový příplatek za tvz. longstanding kontejnery, pokud se tyto
neodeberou z terminálu do 5ti dnů.
Budeme pro Vaše zásilky dále hledat vhodná přepravní řešení v návaznosti na jejich aktuální situaci.
Při importu si vás dovolujeme upozornit, že naše možnosti jsou omezeny na reakci na aktuální stav
kontejneru po vykládce, jelikož během přepravy není možné ovlivnit jeho trasu nebo místo vykládky.
Při plánování exportu se prosím obraťte na svého zástupce zákaznického servisu, a projednejte
s ním možné změny trasy vašich zásilek přes jiné přístavy odplutí.
Vzhledem k tomu, že tato situace je způsobena okolnostmi mimo naši kontrolu, bez ohledu na naši
snahu nalézt nejlepší aktuální řešení pro vaše zásilky, případné vícenáklady s touto situací spojené
nelze eliminovat a musí být účtovány k tíži zboží.
Děkujeme vám za pochopení
DHL Global Forwarding (CZ) s.r.o.
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