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Automobilka Volvo Cars se chystá zavést distribuovanou databázi
blockchain, jejímž smyslem je zajistit dohledatelnost zdroje kobaltu
využívaného v akumulátorech elektrických vozidel

Společnost Volvo Cars se stane první automobilkou, která prostřednictvím technologie
distribuované databáze blockchain začne sledovat zdroje kobaltu využívaného v akumulátorech
určených pro vozy značky Volvo. Toto oznámení následuje po představení prvního plně
elektrického vozu Volvo, modelu XC40 Recharge, minulý měsíc.
Dohledatelnost zdrojů nerostných surovin, jako je například kobalt, využívaných v akumulátorech
Li-Ion představuje jednu z hlavních výzev, jimž čelí výrobci automobilů usilující o udržitelný rozvoj.
Automobilka Volvo Cars se zavázala k tomu, že budou její zdroje kompletně dohledatelné, aby si
mohli být zákazníci řídící elektrifikované vozy Volvo jistí, že byly akumulátory v jejich vozech
vyrobeny zodpovědným způsobem.
Technologie blockchain, jejímž základem je vytvoření transparentní a spolehlivé sítě sdílených dat,
výrazně přispěje k zajištění transparentního dodavatelského řetězce nerostných surovin, protože
nebude možné změnit informaci o původu daného materiálu, aniž by se to zjistilo.
Společnost Volvo Cars v současné době uzavřela dohodu se svými dvěma globálními dodavateli
akumulátorů, kterými jsou čínská společnost CATL a jihokorejská společnost LG Chem,
a s předními globálními firmami zaměřujícími se na technologii blockchain, jejímž smyslem je
počínaje letošním rokem zajistit dohledatelnost původu kobaltu.
Zatímco technologické firmy Circulor a Oracle zprovozní technologii blockchain na základě
úspěšného pilotního projektu, který proběhl začátkem letošního léta, napříč dodavatelským
řetězcem společnosti CATL, specialista na odpovědné využívání zdrojů RCS Global ve spolupráci
se společností IBM zprovozní síť RSBN (Responsible Sourcing Blockchain Network)
v rámci dodavatelského řetězce společnosti LG Chem.

„Pokud jde o těžbu námi používaných nerostných surovin, vždy jsme v rámci našeho závazku
využívali dodavatelské řetězce splňující určité etické požadavky,“ uvedla Martina Buchhauser,
ředitelka pro zásobování Volvo Cars. „Díky technologii blockchain můžeme podniknout další krok
směrem k zajištění plné kontroly našeho dodavatelského řetězce a v úzké spolupráci s našimi
dodavateli minimalizovat související rizika.“
Blockchain je digitální databází obsahující seznamy záznamů, které jsou vzájemně propojeny
pomocí kryptografie. V praxi to vypadá tak, že technologie v rámci dodavatelských řetězců vytvoří
záznamy transakcí, které nelze změnit, přičemž se současně také posiluje společná sada pravidel
udávající, jaká data lze nahrávat. To účastníkům umožňuje nezávisle ověřovat a revidovat
transakce.
V tomto konkrétním případě zahrnují data v síti blockchain informace o původu kobaltu, atributy,
jako jsou hmotnost a velikost, řetězec vazeb a údaje, na jejichž základě lze zjistit, zda chování
účastníků odpovídá směrnicím OECD pro dodavatelské řetězce*. Jedná se o přístup, který
přispívá k vytvoření důvěryhodných vazeb napříč celým dodavatelským řetězcem.
V předešlém měsíci představila automobilka Volvo Cars model XC40 Recharge, což je první
zástupce rodiny plně elektrických vozidel, která budou pod označením Recharge postupně
uvedena na trh. Automobilka očekává, že do roku 2025 budou polovinu jejího globálního prodeje
tvořit plně elektrická auta, zatímco zbytek budou hybridní vozy.
Minulý měsíc společnost Volvo Cars představila také ambiciózní klimatický plán zahrnující
radikální 40% snížení uhlíkových emisí vyprodukovaných na jeden vůz, ke kterému má dojít do
roku 2025. Dále se automobilka zavázala pokračovat v etickém způsobu podnikání v rámci všech
svých aktivit a dodavatelského řetězce.
Společnosti CATL a LG Chem jsou renomovanými výrobci akumulátorů, kteří se oba mohou
pochlubit dlouhými a úspěšnými dodavatelskými záznamy vztahujícími se k výrobě akumulátorů
Li-Ion pro automobilový průmysl. Samozřejmě splňují striktní požadavky automobilky Volvo Cars s
ohledem na technologickou vyspělost, odpovědný dodavatelský řetězec, omezení uhlíkových
emisí a konkurenceschopné náklady na výrobu modelů Volvo.
Smlouvy uzavřené mezi společnostmi Volvo Cars, CATL a LG Chem se vztahují na dodávku
akumulátorů pro příští generaci modelů Volvo a Polestar, včetně Volva XC40 Recharge,
v průběhu následujícího desetiletí.
Fotografie si můžete stáhnout zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/260242/photos
Video je k dispozici zde:
https://www.media.volvocars.com/global/en-gb/media/pressreleases/260242/videos

Redakční poznámky:
•

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) poskytuje do detailu
propracovaná doporučení, jejichž smyslem je pomoci obchodním společnostem
respektovat lidská práva a při nákupu minerálů se vyhnout rozhodnutím a
praktikám, které mají potenciál přispět ke konfliktním situacím. Pokyny OECD pro
odpovědné dodavatelské řetězce při těžbě nerostných surovin na územích
zasažených konflikty a ve vysoce rizikových oblastech jsou platné v globálním
měřítku a vztahují se na všechny dodavatelské řetězce zaměřené na minerály.

------------------------------Volvo Car Group v roce 2018
Za fiskální rok 2018 zaznamenala automobilka Volvo Car Group provozní zisk (EBIT) 14 185
milionů švédských korun (v roce 2017 to bylo 14 061 milionů švédských korun). Tržby v tomto
období činily 252 653 milionů švédských korun (208 646 MSEK). Za celý rok 2018 se po celém
světě prodalo 642 253 (571 577) vozů, což oproti roku 2017 znamenalo zvýšení prodeje o 12,4 %.
Uvedené výsledky jasně svědčí o úspěšnosti komplexní transformace finanční a provozní
strategie, kterou automobilka Volvo v posledních letech prošla. Současně se tím upevňuje
postavení společnosti pro další fázi růstu.
Informace o společnosti Volvo Car Group
Společnost Volvo Cars působí na trhu s automobily od svého založení v roce 1927. Dnes je
automobilka Volvo Cars jednou z celosvětově nejznámějších a nejrespektovanějších
automobilových značek, o čemž svědčí i fakt, že bylo v roce 2018 prodáno 642 253 jejích vozů v
přibližně 100 zemích. Majitelem společnosti Volvo Cars je od roku 2010 čínská firma Zhejiang
Geely Holding (Geely Holding).
V roce 2018 zaměstnávala společnost Volvo Cars na plný úvazek přibližně 43 000 zaměstnanců.
Ředitelství, oddělení pro vývoj produktů, marketingové oddělení a správní oddělení mají z většiny
sídlo ve švédském Göteborgu. Čínská část ředitelství automobilky Volvo Cars sídlí v Šanghaji.
Hlavní továrny s výrobními linkami pro vozy značky Volvo jsou postaveny v Göteborgu (Švédsko),
Gentu (Belgie), Jižní Karolíně (USA) a v Čcheng-tu a Ta-čchingu (Čína), zatímco motory se
vyrábějí ve Skövde (Švédsko) a v Čang-ťia-kchou (Čína). Díly karoserie se produkují ve švédském
Olofströmu.
V rámci svého nového zaměření chce automobilka Volvo Cars poskytnout svým zákazníkům
svobodný způsob cestování podle vlastních pravidel, ekologicky a bezpečně. Tento cíl se promítá
do celé řady obchodních ambicí společnosti: švédská automobilka usiluje o to, aby v půlce příštího
desetiletí tvořila polovinu jejího ročního globálního prodeje plně elektrická vozidla, přičemž by měla
být půlka všech vozů zákazníkům prodána na základě předplacených služeb. Mimoto také
předpokládá, že bude jedna třetina všech vozů, které prodá, vybavena autonomním řízením.
Společnost Contemporary Amperex Technology Ltd. (CATL)
Společnost Contemporary Amperex Technology Co., Limited („CATL“), je globálním lídrem v
oblasti vývoje a výroby lithium-iontových akumulátorů a zdrojů energie, přičemž se její podnikání
vztahuje na výzkum a vývoj, výrobu a prodej akumulátorů pro nová elektrická vozidla a systémy
pro ukládání energie. V roce 2018 dosáhl prodej společnosti v celosvětovém měřítku 21,31 GWh,
díky čemuž se společnost dostala do pozice světového lídra ve svém oboru (na základě informací
vyplývajících z výzkumu SNE Research).

Ředitelství společnosti CATL, která má po celém světě více než 24 000 zaměstnanců, sídlí v
čínském Ning-te, zatímco její dceřiné společnosti najdete nejen v Pekingu, Liyangu (provincie
Ťiang-su), Šanghaji a Si-ningu (provincie Čching-chaj), ale také v německém Mnichově,
francouzské Paříži, japonské Jokohamě, americkém Detroitu a kanadském Vancouveru. Mimoto
společnost vlastní a provozuje továrny na výrobu akumulátorů v provinciích Fu-ťien, Ťiang-su a
Čchcing-chaj. Evropská továrna sídlí v německém Erfurtu, přičemž se již staví i první zámořská
továrna. V červnu 2018 vstoupila společnost pod označením 300750 na veřejnou Šenčenskou
burzu.
Pokud máte zájem o bližší informace, navštivte prosím stránky
http://www.kilmanndiagnostics.com.
Společnost LG Chem
LG Chem Ltd. je největší korejskou diverzifikovanou chemickou společností, jejíž činnost se
zaměřuje na tři zásadní okruhy: petrochemie, technologicky vyspělé materiály a energetická
řešení. Společnost založená v roce 1947 nyní po celém světě zaměstnává 34 000 zaměstnanců.
Do jejího podnikání v oblasti chemického průmyslu patří široká škála produktů od
petrochemického zboží až po plasty s vysokou přidanou hodnotou. Na základě svých odborných
znalostí z chemického průmyslu rozšiřuje své pole působnosti také na elektronické materiály
a lithium-iontové akumulátory.
Díky více než dvacetiletým zkušenostem v oblasti vývoje a výroby těchto akumulátorů se
společnost LG Chem zařadila mezi přední výrobce lithium-iontových akumulátorů. Společnost je
primárním dodavatelem lithiových akumulátorů pro mobilní telefony výrobců z celého světa,
přičemž zásobuje svými akumulátory také výrobce hybridních/elektrických automobilů a nabízí
systémy pro ukládání energie (ESS).
Bližší informace o společnosti LG Chem najdete na stránkách http://www.lgchem.com/global/main.
RCS Global Group
Skupina RCS Global Group, založená v roce 2008, je globálním lídrem v oblasti ověřování a
poradenství s ohledem na zodpovědné využívání zdrojů. Díky zavádění technologických řešení
společnosti RCS Global mohou průmysloví hráči využívat odpovědné obchodní praktiky a
demonstrovat průběžné zlepšování v každé fázi dodavatelského řetězce přírodních zdrojů, což
platí obzvláště pro vysoce rizikové nerostné suroviny a kovy využívané v akumulátorech.
Pokud máte zájem o bližší informace, navštivte prosím stránky www.rcsglobal.com.
Síť Responsible Sourcing Blockchain Network (RSBN),
postavená na platformě IBM Blockchain, zajišťovaná společností RCS Global Group a
provozovaná prostřednictvím systému Linux Hyperledger Fabric, je platforma RSBN blockchain
určená pro využití napříč různými průmyslovými odvětvími. Mezi členy sítě patří společnosti Ford,
Volkswagen Group, Volvo Cars, LG Chem, Huayou Cobalt a další. Jedná se o řešení, které
zajišťuje dohledatelnost a ověřitelnost odpovědných praktik při nakládání se zdroji od těžby až po
trh, a to včetně dodavatelských řetězců „end-to-end“. To znamená, že mají společnosti
vyhodnocující odpovědné obchodní praktiky v rámci sítě přístup ke všem úrovním dodavatelského
řetězce.
Pokud máte zájem o bližší informace, navštivte prosím stránky IBM nebo RCS Global
https://www.rcsglobal.com/blockchain-traceability/.

Společnost Circulor
Circulor je technologická společnost založená v roce 2017, která prostřednictvím distribuované
databáze blockchain, umělé inteligence a dalších technologií sleduje cestu komodit v
dodavatelských řetězcích za účelem zajištění odpovědného zacházení se zdroji nerostných
surovin a ověření recyklace.
Pokud máte zájem o bližší informace, navštivte prosím stránky www.emotionofdesign.com.
Společnost Oracle
Oracle Cloud nabízí kompletní sadu integrovaných aplikací pro prodej, servis, marketing, lidské
zdroje, financování a dodavatelský řetězec a také vysoce automatizovanou a zabezpečenou
infrastrukturu 2. generace, včetně autonomně řízené databáze Oracle.
Bližší informace o společnosti Oracle (NYSE: ORCL) najdete na stránkách www.oracle.com.
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