
    

 

        
 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
Česko-Slovenská Iniciativa ECR a Nizozemsko-česká obchodní komora, s laskavou podporou Velvyslanectví 
Nizozemského království, si Vás dovolují pozvat k setkání u kulatého stolu k problematice budoucnosti City 
logistiky na základě aktivit projektu Green Deal Zero Emission City logistics. O zkušenosti z tohoto projektu se 
podělí pan Nico Anten, ředitel organizace Connekt, která je koordinátorem tohoto projektu. 
 

Setkání se uskuteční v úterý 17. října od 15:00 do 17:00 v prostorách velvyslanectví 
Nizozemského království na adrese Gotthardská 27/6, 160 00 Praha 6 – Bubeneč.  

Diskuse bude vedena v anglickém jazyce. 
 

Města jsou tlukoucími srdci moderní ekonomiky a jejich význam bude v budoucnu stále vzrůstat. Již nyní je ve 
městech generována většina hrubého domácího produktu. Dnešní spotřebitelé ve městech žijí, pracují i tráví 
volný čas, což vede k nárůstu poptávky po zboží a službách. Do budoucna si města musí i přes tento vývoj udržet 
nebo dokonce zvýšit kvalitu života svých obyvatel. 
 
Dobrá městská logistika je klíčem ke zdravé ekonomice a atraktivitě měst. S její pomocí mohou být online 
objednávky doručovány přímo domů, restaurace mohou obsloužit své zákazníky, v obchodech jsou představeny 
nejnovější kolekce ve správný čas a průběh stavebních prací je hladší. Urbanizace má za následek nové 
požadavky na mobilitu v rámci měst a stále častěji jsou služby nabízeny v souladu s filozofií just-in-time. 
 
Pokud nedojde ke změně současného přístupu, městská logistika nadále poroste, ovšem stále častěji na úkor 
dostupnosti, kvality života a bezpečnosti měst. Proto si tedy musíme osvojit nový přístup k městské logistice. 
Takový, který bude zaměřený na zvýšení výkonnosti, ekonomický růst a současné snížení počtu transportů a 
množství produkovaných emisí.  
 
Všechny strany v Green Deal Zero Emission Urban Logistics sdílí cíl snížit do roku 2025 množství emisí na nejnižší 
možnou úroveň, především produkci škodlivých emisí (CO2, NOx, pevné částice) v městské logistice až na nulu. 
Správně nastavená městská logistika vede nejen ke zlepšení situace ekologické, ale rovněž ekonomické. 
Spolupráce umožňuje zkoumat, jakým způsobem je možné implementovat do praxe dodávky do center měst 
s nulovými emisemi. Řešení se neskrývá pouze v nových logistických řešeních, ale také v kombinaci nových 
technologií, upravených předpisů a propojení soukromé a veřejné dopravy. 
 
Přijďte se inspirovat, vyměnit si zkušenosti a zapojit se do diskuse o projektech a aktivitách v oblasti udržitelné 
logistiky a logistiky ve městech, ale i o tom, jak sladit zájmy všech klíčových stakeholderů. Organizace Connekt 
je nezávislou sítí pro chytrou a udržitelnou mobilitu. Zajišťuje rovněž projekty Smart City Embassy, Dutch 
Cycling Embassy, Lean & Green a další. (www.connekt.nl)  
 
Po ukončení akce Vás zveme na malé občerstvení. Děkujeme společnosti AHOLD Czech Republic za 
podporu akce.  
 
Registrujte se prosím s využitím web linku nejlépe do 3.10. 2017  
(kapacita je omezena) https://www.surveymonkey.com/r/39D9P2H  
 
Děkujeme a těšíme se na setkání. V případě dotazů nás prosím kontaktujte.  
S pozdravem  
Tomáš Martoch, Senior Manager ECR, email: martoch@gs1cz.org  
 
 
Česko-Slovenská Iniciativa ECR je koordinátorem nejvýznamnějšího evropského programu pro udržitelnou dopravu Lean & 
Green v České republice www.lean-green.cz. V rámci spolupráce s organizací Connekt uskutečnila v roce 2014 soutěž o 
nejrychlejší vykládku kamiónů Speed Docking CZ+SK www.speeddocking.cz   
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Dear Madam, dear Sir, 
 
The Czech-Slovak initiative ECR and the Netherlands-Czech Chamber of Commerce, by courtesy of the Embassy 
of the Kingdom of the Netherlands, invite you to a round table meeting on the future of City Logistics based on 
the Green Deal Zero Emission City logistics project. Mr. Nico Anten, the director of Connekt and coordinator 
of this project, will share his experiences. 
 

The meeting will take place on Tuesday, October 17 from 15:00 to 17:00 at the Embassy 
of the Kingdom of the Netherlands, Gotthardská 27/6, 160 00 Prague 6, Bubeneč.  

The discussion will be in English. 
 

Cities are the beating heart of the modern economy and their significance will only increase further 
in the future. They already generate the lion’s share of our gross domestic product. Today’s demanding 
consumers live, work and spend their leisure time in the city, resulting in growth in demand for goods 
and services. At the same time, they want the city to be and remain a livable environment or to offer even 
better quality of life in the future. 

Good city logistics are keys to the economic vitality and attractiveness of our cities. They ensure that online 
orders are delivered to our homes, restaurants can serve their customers, stores can display the latest 
collections on time and renovation work can be carried out smoothly. Urbanization places new demands 
on mobility within a city. As customers’ requirements change, city logistics networks are becoming more 
and more finely meshed and services are increasingly being provided on a just-in-time basis. 

If current policies remain unchanged, the field of city logistics will continue to grow, although this will often be 
at the expense of accessibility, quality of life and safety in our cities. That means we need to adopt a new 
approach to city logistics – one that focuses on doing more with fewer transport movements and fewer 
emissions. 

Parties in the Green Deal Zero Emission Urban Logistics share the goal of urban deliveries with the lowest 
possible emissions by 2025, the ultimate aim being to reduce harmful emissions (CO2, NOx, particulate matter) 
due to urban logistics to zero. Properly set up urban logistics leads not only to improving the ecological but also 
economic situation. Collaboration allows us to explore how zero emission cities can be put into practice. 
The solution lies not only in new logistics solutions but also in the combination of new technologies, public-
private partnership and amended regulations. 

Come to get inspired, exchange experiences and engage in discussions on sustainable urban logistics projects 
and activities, and how to reconcile the interests of all key stakeholders. Connekt is an independent network 
for smart and sustainable mobility. It also is the organization that came up with initiatives such as Smart City 
Embassy, Dutch Cycling Embassy, Lean & Green and other projects. (www.connekt.nl) 

After the event, please accept our invitation for small refreshment. We would like to thank AHOLD 
Czech Republic for their support.  
 

Please register until October 3rd, 2017 (limited capacity) via  
https://www.surveymonkey.com/r/39D9P2H  
 
Thank you and we look forward to meeting you. In case of any questions contact us.  
Best regards, 
Tomáš Martoch, Senior Manager ECR, Email: martoch@gs1cz.org  
 
Czech-Slovak Initiative ECR is the coordinator of Lean & Green, the most important program for sustainable logistics in 
Europe on the Czech market www.lean-green.cz. As part of its co-operation with Connekt organization, the Speed Docking 
CZ + SK competition was launched in 2014 www.speeddocking.cz. 
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