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JAPONSKO 

 VYTVOŘENÍ DIGITÁLNÍ PLATFORMY TOLL S KONTAINERS, GB 

The Toll Group, dcera japonské pošty, podepsala tříletý kontrakt se společností Kontainers, 

v Britínii sídlícím softwarovým podnikem, aby zprovoznil její globální digitální platformu o 

zákaznících.  Onlinový portál umožní zákazníkům Toll aby získávali online ceny a kvóty, 

prováděli knihování, sledovali zásilky a získávali rozbory v reálném čase. „Dodání podniku 

Kontainers  k našim  digitálním schopnostem umožní našim zákazníkům, aby stále získávali 

časové rozvrhy pro knihované zásilky s Toll kliknutím myši“ sdělil president světové spedice 

u Toll Th. Knudsen. „Vzrušuje nás spolupráce s Kontainers na tomto digitálním řešení jako 

části našeho záměru investovat do systémů nejvyšší třídy ke zjednodušení a k využití zkušeností 

našich zákazníků“. Kontainers je podnikem společnosti SaaS s kancelářemi v Newcastle, 

Dublinu, New Yorku a Šanghaji“.  Její generální ředitel Graham Parker  řekl, že je potěšen za 

získání důvěry speditéra z první světové dvacítky a poskytne, co se nyní stalo kritickou 

softwarovou potřebou“.    

NĚMECKO 

LOGCOOP SE ZAMĚŘUJE NA OBOROVĚ SPECIFICKÉ SKLADY 

Skladová kooperace Logcoop mění svou strategii a váže své činnosti od nynějška na čtyři 

oblasti: nebezpečné zboží, potraviny, E-Commerce a paletizované zboží. Cílem je do konce 

roku 2020 zajisttit v těchto úsecích národně a mezinárodně celoplošné pokrytí. Aby se toho 

dosáhlo, jedná kooperace cíleně s poskytovateli logistických služeb s odpovídající specializací.  

Změnu strategie zdůvodňuje šéf Logcoop Marc Possekel tím, že síť má do budoucna růst se 

silným mezinárodním akcentem.  Má se zajistit, že každý, kdo hledá sklad, nalezne ve svém 

regionu kapacitu, která odpovídá požadavkům jeho zboží. Pro celoněmecké pokrytí je třeba pro 

skladovou třídu 20 až 30 pracovišť. Mezinárodně si Logcoop v jednotlivých zemních stanovil 

různé cíle v závislosti na  tamních plochách. Nejvýše v agendě stojí výstavba sítě ve Francii, na 

Iberijském poloostrově a ve Velké Británii. V současnosti je ve skladové síti Logcoopu  

národně více než 120 zařízení s celkovou rozlohou přes 3,15 milionů čtver. metrů. Přes 80 

poskytovatelů logistických služeb provázalo své   služby ve skladování a kontraktní logistice  

v této kooperaci. -  Logcoop GmbH byla založena v červnu 2013 a platí za rychle rostoucí 

kooperaci speditérů a poskytovatelů logistických služeb v Evropě.  

 

NIZOZEMSKO 

VOS PŘEJÍMÁ CLAESSENS LOGISTIEK 

Nizozemská skupina Vos přejímá mezinárodní dopravní podnik Claessens Logistiek ze 

Schimmertu. Jde přitom o činnosti i o zaměstnance. Claessens, specialista na celovozové a dílčí 

zásilky s hlavním zaměřením   na Benelux a Německo, ohlásil nedávno platební neschopnost.    

 

PORTUGALSKO 

ZEMI OCHROMUJE STÁVKA NAFTOVÝCH CISTEREN  
Krátce před Velikonocemi vstoupili řidiči nákladních vozidel pro nebezpečné zboží 

v Portugalsku do časově neomezené stávky. Krátce nato vyhlásila vláda v Lisabonu  

energetický nouzový stav. 2.800 čerpacích stanic v celé zemi již ohlásilo napětí v pohonných 

hmotách, mezi nimi 800 jen v hlavním městě Lisabonu. Především se nedostávala nafta. 

Prezident Svazu majitelů tankovacích stanic (ANAREC) Francisco Albuquerque oznámil ve 
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středu, že kolem 40 procent všech čerpaček Portugalska již vyschlo nebo je krátce před tím. 

Problémy se zásobením palivy mají také letiště v Lisabonu a ve Faro. Řidiči požadují, aby byli 

uznáváni jako samostatná skupina.  U čerpacích stanic se tvořily s ohledem na stávku dlouhé 

fronty vozidel. Na navazujících silnicích a dálnicích docházelo k zácpám. Při vyvolání 

nouzového stavu   oznámila socialistická vláda premiéra Antonia Costy, že zákonem 

předepsaná minimální služba pro případ stávky nebyla dodržena. S vyvoláním nouzového stavu 

je možno nasadit vojsko, Národní gardu, hasiče a civilní ochranu k zajištění zásobování.    

 

USA 

KONTERJNEROVÍ REJDAŘI ZAKLÁDAJÍ DIGITÁLNÍ ASOCIACI 

Námořní rejdařství A.P.Moller-Maersk, Happag Lloyds, MSC a Ocean Network Express 

vytvořila Digitální kontejnerovou námořní asociaci (DCSA: Digital Container Shipping 

Association) po úředním schválení Federální námořní komisí USA. Původní start v listopadu 

2018 se začleněním CMA CGM byl následně odložen pro vládní zásahy prezidenta Trumpa.  

Nově jmenovaný ředitel Thomas Bagge, dřívější zaměstnanec   Maersk Transport and 

Logistics řekl, že DCSA je neutrální nezisková organizace se zaměřením na spolupráci 

rejdařů cestou standardizace. Bagge má více než desetiletou zkušenost z jednání 

s představiteli multinacionálních organizací.  Hlavní manažer DCSA uvedl: „Poprvé za 

20 let se schází obor kontejnerových rejdařství kvůli společnému cíli dostat jej do 

digitální epochy. S úředním schválením za zády se těšíme, že asociace zahájí svou práci 

a začne spolupracovat s množstvím subjektů z celé odborné oblasti“. Asociace uvádí, 

že „není jejím záměrem vyvinout nebo provozovat nějakou digitální platformu a 

vyměňovat jakékoli informace o obchodě či o konkurenci“. Cílem je rozvíjet IT a 

bezpečnostní standardy, což napomůže výměnám údajů k prospěchu celého oboru 

kontejnerové plavby, jeho partnerů a členů. Jedním z prvních projektů je zaměřit se na 

standardy k překonání nedostatku společné základny pro technická propojení   a pro  

daje.  

 

ZE ZAHRANIČNÍCH KOMENTÁŘŮ  

 

CENTRÁLNÍ BANKY ŘÍKAJÍ: JIŽ JSOU ZDE KATASTROFICKÉ DŮSLEDKY 

ZMĚNY KLIMATU 

Guvernér Bank of England Mark Carney, guvernér Banque de France Francois Villeroy 

de Galhau a šéf Sítě pro zazelení finančních služeb Frank Elderson zveřejnili otevřený dopis o 

finančních rizicích, spojených se změnou klimatu, ze kterého uvádíme:   

Katastrofické důsledky změn klimatu jsou již ve světě viditelné. Od vln veder v Severní 

Americe k tajfunům v jihovýchodní Asii a suchům v Africe a Austrálii, žádná země a nebo obec 

není imunní. Tyto události poškozují infrastruktury a soukromé majetky, mají nagativní vliv na 

zdraví, snižují produktivitu a ničí bohatství.   A jsou velmi drahé: pojištěné ztráty stouply 

v minulých třech desetiletích na trojnásobek. Enormní lidské a finanční náklady na změny 

klimatu mají devastující účinek na naši kolektivní pohodu.  

Dopady změn klimatu nutí vlády, aby konaly.  Vyprovokovány Pařížskou dohodou, 

vlády celého světa přicházejí s politikou omezení globálního růstu teploty o 2 stupně C a 

přednostně co možno blízko 1,5 C. Akce, podnikané jednotlivými zeměmi povedou je 

kolektivnímu přechodu na nízko uhlíkovou ekonomiku.   Ale tento přechod přináší svá vlastní 

rizika. Uhlíkaté emise se musí snížit za příští dekádu o 45 % z úrovně 2010, aby se dosáhlo 

čisté nuly v roce 2050. Toto vyžaduje masivní přemísťování kapitálu. Pokud některé podniky 

a obory selžou v přizpůsobení se tomuto novému světu, neuspějí se svou existencí.  
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Primární odpovědnost za politiku o klimatu bude nadále záležitosti vlád.  A soukromý 

sektor bude určovat úspěch přizpůsobení.  Ale jako finanční tvůrci politiky a opatrní dohlížitelé 

nemůžeme ignorovat zřejmá rizika, jež máme před sebou.  

To je důvod proč 34 centrálních bank a dohledů – představujících pět kontinentů a 

polovinu globálních emisí skleníkových plynů a dohlížejících na dvě třetiny světově 

významných bank a pojišťoven – spojilo v roce 2017 své síly k vytvoření koalice snahy: Sítě   

k zazelenění finančního systému (NGFS – Network for Greening the Financial System). 

Ve středu 17. dubna první komplexní zpráva koalice usiluje o přechod odhodlání 

zabývat se finančními riziky z klimatu do konkrétní akce. Čtyři doporučení ve zprávě poskytují 

všem centrálním bankám, dohlížitelům a finanční komunitě cíle, jež pomohou zajistit hladký 

přechod k nízko-uhlíkové ekonomice.  Žádáme proto tvůrce politiky a finanční sektor, aby 

udělali následující.  

Zaprvé   - integrovat sledování finančních rizik, vážících se ke klimatu, do každodenní 

sledovací práce, monitorovat finanční stabilitu a využívat přitom management rizik. 

Sledovatelům se dodává odvaha vyjadřovat očekávání a zajišťovat, aby se finanční firmy 

dostatečně zabývaly finančními riziky ze změn klimatu včetně realizace scénářů analýz jak 

oceňovat svou strategickou odolnost vůči změnám v politice změn klimatu. Firmy se 

povzbuzují, aby zaujímaly dlouhodobý strategický přístup v přihlédnutích k těmto rizikům a 

aby je uváděly do svých obvyklých řídících přístupů a rámců managementu rizik.  

Zadruhé – využívat příkladů a speciálně ústřední banky se povzbuzují, aby integrovaly 

udržitelnost do svého vlastního portfolia managementu.  

Zatřetí – spolupracovat na překonávání datových mezer ke zlepšování hodnocení rizik 

ve spojení s klimatem.   Veřejné úřady musí sdělovat a pokud možno zveřejňovat všechny údaje 

o rizicích z klimatu.  

Začtvrté – vytvářet vlastní způsobilost  a sdílet znalosti  s ostatními subjekty  o 

managementu finančních rizik, vázaných ke klimatu. Důležitým momentem k dosahování 

efektivního zvažování rizik z klimatu v rámci finančního systému je podpora domácí a vnější 

spolupráci.     

Úspěch těchto doporučení odvisí od dvou důležitých faktorů. Předně podporovat trh a 

regulátory v dostatečném hodnocení rizik a příležitostí ze změn klimatu aby obsáhlá a 

mezinárodně důsledná zveřejňování byla nezbytná. A za další NFGS podporuje regulátory, aby 

vytvořili vhodný klasifikační systém k identifikaci, které hospodářské činnosti přispívají 

k přechodu na zelenou a nízkouhlíkovou ekonomiku.   

Pokud finanční komunity budou pracovat podle těchto doporučení budeme o dva kroky 

blíže k přechodu na tuto ekonomiku. Shledáváme, že výzvy, kterým čelíme, jsou nevídané, 

naléhavé a rozborově obtížné. Je však velmi podstatné zabránit „Minskému momentu“ - pojmu  

užívanému pro náhlý kolaps dohodnutých cílů.   

  Pokud teploty a hladiny moří pokračují ve zvyšování a s nimi ke klimatu vázaná 

finanční rizika, ústřední banky, dohlížitelé a finanční instituce budou pokračovat ve zvedání 

překážek při hodnocení těchto rizik a zazeleňování finančního systému. Potřebujeme kolektivní 

vedení a akce v zemích a potřebujeme být ambiciozní. NFGS je jádrem odpovědnosti 

centrálních bank a dohlížitelů. Ale změna klimatu je světový problém, jenž vyžaduje světové 

řešení, ve kterém má celý finanční sektor zásadní úlohu.  

       

TAKÉ Z CIZINY: 

             Po nahlédnutí do televizních pořadů povídá manželka manželovi: „Dnes v televizi  

             není nic zvláštního. Pokud souhlasíš, abychom strávili příjemný večer, můžeme  

             trochu diskutovat. Jakému tématu bys dal přednost: mé matce nebo tvé sekretářce?“   
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