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Naše vize

Boris Winkelmann  
Výkonný Vice-Prezident

Rok 2019 pro přepravní společnosti představoval 
výzvu. Objevovala se silnější konkurence, společnosti 
se vypořádávaly s nedostatkem kurýrů, zvýšenými 
náklady u doručení na tzv. „poslední míli“, v neposlední 
řadě s přísnějšími pravidly v městské dopravě, která 
mají omezit znečištění a přetížení infrastruktury. 
Vědomi si odpovědnosti nejen vůči životnímu prostředí, 
nýbrž i lidem, nadále rozvíjíme náš program sociálně 
odpovědného podniku (DrivingChangeTM). Ten je plně  
v souladu s prioritami našeho podnikání a zajímá se 
mimo jiné i o potřeby našich zákazníků.

Svět se mění a v dnešní době se klade velký důraz na 
ochranu klimatu a životního prostředí. DPDgroup si 
zároveň uvědomuje, že je součástí těchto změn, nabízí 
se nám tedy skvělá příležitost přispět k reformě.

K ochraně životního prostředí přispíváme již od roku 
2012, kdy jsme se zavázali k „uhlíkové neutralitě“, tedy  
k nulové uhlíkové stopě. Neutrality se snažíme dosáhnout 
implementací nízkoemisních technologií/řešení, a to  
v dopravě i našich zařízeních. Především snižujeme naši 
uhlíkovou stopu a zbylé emise kompenzujeme investicí 
do projektů na podporu obnovitelných zdrojů energie.

V roce 2019 zavedla DPDgroup více než 100 inteligentních 
„smart“ řešení při doručování ve městech jako Londýn, 
Dublin či Hamburk, zkrátka po celé Evropě. Mezi tato 
řešení patří například city depa, která nabízí alternativní 
způsoby doručování. Příkladem může být od poloviny 
roku 2019 pobočka Chronopost ve Francii, kde jsou 
již dnes zásilky v rámci Paříže doručovány pomocí 
nízkoemisních vozidel, což nám dopomohlo stát se 
jedničkou v našem oboru v Evropě.

Naši kurýři jsou také nedílnou součástí těchto řešení pro 
města a jejich obyvatele. Pomocí našich vozidel a dep 
měříme v jednotlivých ulicích v reálném čase kvalitu 
ovzduší (PM 2,5), což nám umožňuje dotvářet celkový 
obraz o kvalitě ovzduší a zprostředkovat jej vedení měst 
i našim zákazníkům. Věříme, že naše úsilí nebude marné 
a budou nás následovat i další.

Tato výroční zpráva je souhrnem roční práce a pokroku, 
který se řídí CSR strategií La Poste, tedy majoritním 
akcionářem. Potvrzujeme tím náš závazek směrem  
k udržitelným cílům rozvoje a dále rozvíjíme naši firemní 
strategii udržitelnosti.

Rok 2019 představoval zvláštní výzvu pro naše podnikání 
také kvůli pandemii Covid-19.  Více než kdykoliv předtím 
vyjadřuji , jménem DPDgroup, i nadále podporu iniciativě 
OSN – Global Compact a jejím principům.

4 5

DPDgroup   
„To jsme my!“



Kdo jsme:

46 000
Výdejních míst

Největší
přepravce balíků 
v Evropě

+1 000
HUBů a dep

NOVÝ EVROPSKÝ REKORD 

9,3 milionu
doručených balíků
během Cyber Monday  (2. prosince 2019)

7,8 miliardy
obrat v eurech 
(6.7% nárůst oproti 2018)

Naše obchodní značky:

Doručujeme ve více než

230
zemích

Doručujeme ve 

23  
evropských  
zemích

+13,5%
nárůst objemu v rámci 
Evropy v roku 2018

+9 %
nárůst v B2C v Evropě 
(objemově) 

Nárůst objemu:

v B2B

55%

v B2C

45%

a

DPDgroup se opírá pokrokovou technologii a znalost 
místních oblastí a poskytuje snadno přístupnou službu 
jak pro plátce přepravy, tak pro samotné příjemce. Díky 
službě PREDICT, která je v oblasti doručování jedinečná, 
představuje DPD nový standard v péči o zákazníka, který 
je pravidelně informován o své zásilce. DPDgroup doruču-
je denně 5,3 milionu zásilek – 1,3 miliardy ročně, přes své 
pobočky DPD, Chronopost, SEUR a BRT, to vše díky 77 000 
profesionálů a 46 000 výdejních míst.

DPDgroup patří mezi balíkové distribuční sítě portfolia 
GeoPost, která v roce 2019 vykázala obrat ve výši 7,8 mi-
liard EUR. GeoPost je holdingová společnost, kde majo-
ritním vlastníkem je Le Groupe La Poste.

DPDgroup  
letem světem

5,3 milionu
uhlíkově neutrálních zásilek

doručeno denně

1,3 miliardy
uhlíkově neutrálních zásilek

doručených v roce 2019

77 000
profesionálů
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DrivingChangeTM v kostce

Doručit každou zásilku 
v souladu s uhlíkovou 
neutralitou

naší spotřeby energie v přepravě vykompenzováno v roce 2019 
(ekvivalent 1 046 184 tun CO2).

100 %

redukce emisí CO2 na zásilku v roce 2019 (vs 2013).-14%

na offsetovém trhu se skleníkovými plyny v rámci CEP sektoru.N°1

Přispět k udržitelným 
městům.

našich vozidel dosahuje minimálně standardu Euro 5 oproti 75 % 
v roce 2018.

průměrný věk vozidel oproti 4,96 v roce 2018.

nárůst počtu výdejních míst v Evropě za rok 2019 oproti 
předešlému roku (ze 42 000 na 46 000).

Dále zvyšovat spoluúčast našich 
zaměstnanců a partnerů na 
sociálních projektech.

zaměstnanců se zapojilo do CSR iniciativ.27,007

oddělení se zapojilo do CSR iniciativ.100 %

místní nadace (SEUR ve Španělsku, DPD Německo, DPD Polsko).3

312 organizací podpořeno.

iniciativ z 9 oddělení v rámci Evropy.

zaměstnanců pracuje na HPP.

14

84 %

podnikatelů podpořeno.

našich oddělení zavedlo Kodex obchodního 
chování/jednání.

61

100 %

inovátorů sociálního podnikání v programu Ashoha podpořeno 
DPDgroup od 2011.

míra nárustu hodin pro školení na jednoho zaměstnance 
mezi roky 2017 a 2019 (14,3 vs 10,4 hodin).

16

+37%

Implementace novátorských 
podnikatelských programů  
k podpoře inovací a podnikání.

Poskytovat všímavé/
pozorné, ohleduplné  
a etické pracoviště.

zaměstnanců tvoří ženy.29 %

Statistika SDGAmbice

4.55

82 %

+9%

Jednička mezi 
zaměstnavateli

Emise CO2e 
snižujeme na nulu

Ve městech 
doručujeme s citem

Žijeme pro 
naši společnost

Přicházíme 
s inovacemi
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 Belgie
DPD BE doručuje nyní ve městech Mechelen a Brusel 
pomocí vozidel s elektrickým pohonem.

 Chorvatsko
DPD HR podporuje místní kluby a přispívá tím  
k rozvoji sportu.

 Česká republika
DPD CZ je jedinou přepravní firmou v tuzemsku, 
která se může pyšnit oceněním TOP Odpovědná 
firma za rok 2019.

 Estonsko
DPD EE byla udělena cena VEF Index Gold Level za 
společenskou odpovědnost organizací Responsible 
Business Forum.

 Francie
Chronopost doručuje zásilky v Paříži od října 2019 
nízkoemisními vozidly. 

DPD FR podporuje iniciativu "Everyone Against 
Cancer" a podílelo se na akci Chefs Hat Tour, během 
níž doručovalo jídla do nemocnic.

 Německo
DPD DE investovalo do elektrických vozidel a učinilo 
nový krok ke 100% dodávkám s nízkými emisemi  
v Hamburku.

 Maďarsko
DPD HU se účastnilo programu the One Table 
Love 2019 a doručovalo dětem dárky a přístroje do 
nemocnic.

 Irsko
DPD Irsko  otevřelo první depo v Dublinu, které 
využívá energii z obnovitelných zdrojů a s 15 vozidly 
na elektrický pohon, která obsluhují centrum města.

 Lotyšsko
DPD Lotyšsko získalo za svou snahu a kroky  
v rámci CSR stříbrnou medaili v hodnocení/indexu 
Corporate Sustainability.

 Litva

DPD Litva již 6. rokem v řadě doručuje dárky dětem  
v nouzi.

 Nizozemí

Třetí rok v řadě se DPD NL povedlo zorganizovat, 
na zbrusu novém překladišti Eindhoven, turnaj 
DPD Open Squash. Turnaje se účastní nejlepší hráči 
squashu na světě.

 Polsko

DPD Polsko se spojilo s nadací DKMS a pomohlo 
zorganizovat Donor Day, s cílem oslovit 
potencionální dárce kmenových buněk pro 
onkologické pacienty.

 Portugalsko

DPD Portugalsko podpořilo iniciativu the Christmas 
Angels a doručilo vánoční dárky dětem ze sociálně 
slabších rodin.

 Slovensko

DPD Slovensko se stalo první společností v regionu 
CEE, která využila dodávky s elektrickým pohonem  
v rámci městské přepravy.

 Slovinsko

DPD Slovinsko se podílelo na snížení emisí CO2,  
20 % zásilek bylo v Lublani doručeno prostřednictvím 
cyklokurýrů..

 Španělsko

SEUR patří mezi nejlepší v rámci ocenění 100 Best 
Ideas, udělované organizací Actualidad Económica.

 Švýcarsko

DPD Švýcarsko získalo cenu the Golden Headset  
v kategorii Employee focus.

 Spojené Království

DPD UK vyhrálo ocenění Green Apple za největší 
přínos v oblasti enviro ochrany, především snížení 
emisí CO2.

DPDgroup  
velká společnost  
„malé“ projekty
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2020-2030

10 let k docílení trvale 
udržitelného rozvoje
Zbývá 10 let pro naplnění vize Organizace spojených národů o spravedlivém, tr-
vale udržitelném světě. To vše v době, kdy se prohlubují sociální rozdíly, klimatic-
ké podmínky a vytrácí se biodiverzita. K dosažení všech 17 bodů pro udržitelný rozvoj 
(pozn. autora SDG) bude zapotřebí obrovské spolupráce, investic do nových tech-
nologií a nápadů. DPDgroup se veřejně hlásí k podpoře strategií těchto 17 SDG. 
Bude usilovat o prvenství v této oblasti a tím vytvářet hodnoty pro naše partnery.

Naše strategie DrivingChangeTM je založena na silných hodnotách a kultuře integrity naší společnosti. Protože se 
hlásíme k iniciativě OSN Global Compact (UNGC) připojili jsme se ke společensky odpovědným firmám na celém 
světě, abychom přesně definovali, jak můžeme nejlépe podporovat konkrétní cíle (SDG). To začíná začleněním 
SDG do našeho podnikání. Společně s našimi obchodními jednotkami a týmem UNGC jsme zvolili a cíle, které 
jsou pro naše podnikání nejrelevantnější a na které můžeme mít největší dopad. Tímto způsobem jsme vybrali 
čtyři cíle, které můžeme nejlépe podpořit prostřednictvím DrivingChangeTM

Závazky DPDgroup ke strategii SDG

DPDgroup podporuje tyto 4 strategie v rámci SDG:

Náš obchodní úspěch stojí na pro-
sazování perspektivní a důstojné 
práce a samozřejmě na inkluzi a udrži-
telnosti ekonomického růstu. DPD-
group, jako zaměstnavatel 77 000 lidí 
v Evropě, si uvědomuje zodpověd-
nost vytvářet bezpečné a produktivní 
zaměstnání.

… na podporování zaměstnanců, 
inkluze a diverzity, vytváření 
bezpečného prostředí pro naše 
pracovníky a smluvní partnery  
a také financujeme podnikání  
v sociální oblasti

Musíme bojovat proti klimatickým 
změnám a jejich sociálním a ekono-
mickým dopadům. DPDgroup jako 
přepravce sehrává důležitou roli ve 
snižování emisí v rámci celosvětového 
úsilí zabránit zvýšení teploty o 1,50 C.

na snižování uhlíkových emisí  
o 30 % do roku 2025 a zaručujeme 
se, že naše doručování bude 100% 
uhlíkově neutrální. Osvěta a zapo-
jení jak zaměstnanců, tak obchod-
ních partnerů a zákazníkůbude bude  
k dosažení cíle nevyhnutelná.

Naše distribuční síť patří k druhé  
největší v Evropě. Nabízí se nám pro-
to obrovská možnost přispět k udrži-
telnosti a bezpečí měst. Můžeme 
zmenšit náš negativní dopad na kvali-
tu ovzduší a pomoci tak zlepšit životní 
úroveň jejich obyvatel.

... na minimalizování našeho dopadu 
poslední fáze doručování v centrech 
měst. Nabízíme větší možnost do-
ručení zási lek, optimalizujeme dé-
lku tras a tím přispíváme k snížení 
znečištění. Budeme také monitorovat 
kvalitu vzduchu a spolupracovat s ve-
dením měst k realiz aci strategií pro 
kvalitnější ovzduší.

K dosažení cílů udržitelného rozvoje 
pod záštitou OSN je třeba široká spo-
lupráce napříč společností. To v prvé 
řadě znamená posilování stávajících 
partnerství a vytváření nových mezi 
společnostmi, které podobně jako 
DPDgroup mohou situaci nejvíce ovli-
vnit.

na širším propojení společesnkých 
iniciativ, spolupráci s nevládními or-
ganizacemi v Evropě, spolupodílíme 
se na start-upech, inovujeme procesy 
a zapojujeme vícero partnerů v řešení 
klíčových témat, například kvality 
ovzduší

... chceme odměňovat kvalitu odve-
dené práce, nápady a podnikatelské 
záměry. Usilujeme o rovnost v od-
měňovaní a pracovních příležitostech 
a uplatnění práv všech zaměstnanců, 
obzvláště těch nejzranitelnějších.

... připravíme opatření k omezení 
dopadů na životní prostředí, a to  
v každém aspektu naší práce.

... plánujeme zlepšit životní úroveň 
a bydlení ve městech přispíváním ke 
zlepšení kvality ovzduší.

…chceme spolupracovat s vícero 
partnery, soukromými i veřejnými, 
sdílet naše poznatky, schopnosti, 
odborné znalosti a pozitivně přispět    
ke zlepšení vztahů a pomáhat naplnit 
strategii SDG.

Proč?

Během 
10 let 

Pracujeme
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Přicházíme  
s inovacemi
Sdílení našich zkušeností  
a souborných znalostí  
a podnikatelského ducha  
k pomoci rozvoje místních 
podniků

Žijeme pro naši 
společnost

Stmelování vztahů  
a spojování lidí k posílení  

a podpoře nejbližších 
komunit

Emise CO2e 
snižujeme na nulu

Odhodlání doručovat 
uhlíkově neutrální zásilky 

všem zákazníkům bez extra 
poplatků.

Ve městech 
doručujeme s citem
Zlepšování kvality služeb  
a variability ve městě,  
s co nejmenším zatížením 
infrastruktury

Jednička mezi 
zaměstnavateli

DrivingChange ™ je program společenské odpovědnosti všech subjektů DPDgroup, jehož 
cílem je zlepšit skupiny DPD, kterého cílem je zlepšit. Driving ChangeTM se soustřeďu-
je na čtyři oblasti, ve kterých vidíme hlubší smysl v souvislosti s doručováním zá-
silek a perspektivu do budoucna: Zredukovat a minimalizovat uhlíkovou stopu,  
podporovat inovace jak v rámci firmy, tak i směrem ke společnosti, budovat smyslupl-
né vztahy v komunitách, ve kterých pracujeme. Nejdůležitější prioritou však zůstává 
snaha být jedničkou mezi zaměstnavateli. Základním kamenem naší společnosti  
a podnikání je poskytovat všímavé/pozorné, ohleduplné a etické pracoviště pro všechny 
naše zaměstnance a partnery, k čemu přispíváme naší každodenní pracovní činností.

Poskytujeme všímavé/pozorné, ohleduplné a etické pracoviště pro 
všechny naše zaměstnance a partnery.

Náš program 
DrivingChangeTM

Skupina DPD nastartovala politiku společenské 
odpovědnosti – DrivingChange™ v roce 2015 a tato  
reflektuje  vysoké standardy a ambice, které dlouhodobě 
prosazuje Le Groupe La Poste. Naše řízení a úzká spolu-
práce s La Poste na tématech v oblasti CSR zajišťují, že 
naše závazky se nijak nerozchází s jejich ustanoveními. 
Nejzkušenější členové managementu skupiny DPD 
pomáhají vytvářet strategii CSR a také zajišťují její im-
plementaci. Tyto procesy podporuje i pevná struktura 
správy, která slouží k řízení a zpracování ekologických, 
společenských a etických témat.

Řízení politiky společenské 
odpovědnosti

Náplní hlavního týmu CSR je definovat hlavní směry 
zájmu, poskytovat odborné poradenství, nástroje  
a pomáhat jednotlivým subjektům DPDgroup utužovat 
spolupráci a sdílet praktiky, postupy.

V decentralizované organizaci přizpůsobuje každá  
z 19 jednotek podílejících se na řízení změn akční plány 
a iniciativy CSR pro každý pilíř strategie místním po-
třebám.

European Marketing 
& Communications Board

CSR topics are frequently 
discussed and approved. 
DPDgroup’s CSR director is a 
member of the Committee.

Central CSR 
team

It holds the 
day-to-day 
responsibility for 
defining and 
implementing 
the strategy, and 
coordinating 
with our 
Corporate Social 
Responsibility 
network.

CSR 
Network

19 Corporate 
Social 
Responsibility 
delegates from 
our European 
business units. 
They are 
responsible for 
the operational 
implementation 
of the strategy.

3 CSR European  meetings per year 

CSR reportingCSR reporting

European 
Operational Board

Approves all key initiatives or 
strategies. The Executive Vice 
President Marketing, 
Communications and CSR 
heads CSR within the Board.

La Poste 
CSR 
Committee

Monthly 
meetings with La 
Poste’s various 
departments and 
subsidiaries.

One of its aims is 
to ensure that the 
commitments 
made between 
the business units 
and subsidiaries 
are consistent. 

DPDgroup’s CSR 
director is a 
member of the 
Committee.

Expertise

Best
practices

Test 
& learn

La Poste CSR 
Komise

Měsíční setkání  
s různými 
odděleními  
a partnery  
La Poste, které má 
zajistit, že závazky 
mezi odděleními 
a smluvními 
partnery jsou 
dodržovány. 
Ředitel CSR 
DPDgroup je i 
členem i této 
komise.

Centrální CSR 
tým

Neustále 
zodpovídá za 
definování  
a implementaci 
strategie  
a koordinování  
s naší sítí CSR.

Síť CSR

19 CSR delegátů 
z našich 
evropských 
oddělení. 
Odpovídají za 
implementaci 
strategie přímo 
do provozu.

Evropská rada pro 
marketing a komunikaci

Rozebírá a schvaluje usnesení/
témata v oblasti CSR. Ředitel 
CSR u DPDgroup patří mezi 
členy této rady.

Evropská provozní rada

Schvaluje všechny důležité 
aktivity a strategie. Výkonný 
viceprezident marketingu/
komunikací a CSR vede CSR  
v rámci této rady.

Odbornost

Zkoušet  
a učit se

Nejlepší 
postupy

3 CSR evropské konference ročně
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Jednička mezi zaměstnavateli

Jako celoevropská organizace jsme povinni umožnit našim zaměstnancům naplnit jejich 
potenciál a přispět k úspěchu našeho podnikání. Pomáháme zajistit, aby všichni naši 
zaměstnanci žili podle našich hodnot, jednali morálně a zásadově.

Prosazování důstojného a příjemného pracovního prostředí je základem našeho 
obchodního úspěchu. Jako velký zaměstnavatel dbáme na bezpečí našich 
zaměstnanců. Usilujeme o to, aby práva všech pracovníků byla respektována a do-
držována, obzvláště u těch nejzranitelnějších.

Poskytování všímavého, 
ohleduplného a slušného 
pracovního prostředí.

Ambice 2019 Statistika

našich zaměstnanců pracuje na 
trvalý pracovní poměr.84 %

našich oddělení zavedlo Kodex 
obchodního chování/jednání.100 %

nárůst počtu hodin školení na 
jednoho zaměstnance mezi roky 
2017 a 2019 (z 10,4 na 14,3 hod).

+37%

29 % zaměstnanců tvoří ženy.

Poskytovat pozorné,
ohleduplné a slušné
pracoviště pro 
všechny naše 
zaměstnance  
a partnery

Marie-Hélène Michon
Výkonná vice prezidentka pro HR 
a obchodní administrativu

„Jakožto odpovědný  
a atraktivní zaměstnavatel 
vytváříme prostředí, 
ve kterém se lidé 
cítí bezpečně, jsou 
respektováni, cítí uznání, 
angažují se a podporuje 
se rozvoj jejich talentů: 
péče o naše zaměstnance 
a rozvíjení talentů jsou pro 
nás zásadní“

Poskytování všímavého, ohleduplného  
a slušného pracovního prostředí

Abychom se stali jedničkou mezi 
zaměstnavatel,i zakládáme úspěch našeho 
podnikání na dvou pilířích:

Jak na to?

Pracovníci Etický kodex
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Zajištění správného 
řízení lidských zdrojů

V rámci DPD máme hlavní HR 
tým a místní HR týmy, které 
jsou relativně nezávislé, dokážou 
proto lépe reagovat na potřeby 
zaměstnanců v dané zemi. Dvakrát 
ročně se všechny obchodní 
oddělení/provozy (BU) setkají, 
aby probraly témata a sdílejí své 
zkušenosti a postupy. V roce 2019 
se 22 BU shodlo na 64 bodech, jak 
přilákat a udržet si kurýry, které 
odkazují na 5 hlavních operačních 
principů: trénink, provozní 
procesy, systém bonusů a odměn, 
komunikace, poradenství a proces 
zaškolování.

Klíčem je zdraví  
a bezpečnost

Základem v balíkové přepravě je 
zdraví a bezpečnost. Zaměstnan-
ci se potýkají s nelehkými úkoly, 
např. manipulací s těžkými bře-
meny, řízením motorového vo-
zidla, což s sebou přináší souvise-
jící výzvy. V DPDgroup si nade vše 
ceníme bezpečnosti zaměstnanců 
a tento postoj se nemění. Udržu-
jeme přísná bezpečnostní pravidla  
a ujišťujeme se, že naši lidé pra-
cují v bezpečném prostředí. 
Dál zaškolujeme zaměstnance  
a snažíme se do nich zapojit i smlu-
vní partnery. Od roku 2017 se počet 
dní zaměstnanců ztracených  
v důsledku pracovních úrazů nebo 
nemocí snížil z 0,5 % na 0,37 %  
a z 3,38 % na 3,2 % z celkového 
počtu odpracovaných pracovních 
dnů.

Oslovení potenciálních 
pracovníků, kteří sdílí 
naše hodnoty

Rozvíjení talentu patří k sta- 
vebním kamenům preferovaného 
zaměstnavatele. Snažíme se oslo-
vit a vyškolit si loajální, zapálené 
zaměstnance tím, že jim poskyt-
neme ten nejlepší trénink, rozvoj  
a bohatou možnost kariérního 
postupu. Jakožto společnost 
uvědomující si důležitost  
zodpovědnosti, usilujeme o přijetí 
zaměstnanců, kteří sdílí naše hod-
noty. Zavazujeme se k podporování 
zdraví a bezpečnosti zaměstnanců 
při výkonu práce. Samozřejmě 
zaměstnance motivujeme k po-
dávání co nejlepších výkonů různý-
mi odměnami.

Pečujeme 
o své zaměstnance 

Poskytování bezpečnostního 
školení

Poskytování vysoce kvalitního školení o bezpečnosti 
je nedílnou součástí podpory zdraví a bezpečnosti 
zaměstnanců a zajištění toho, aby naši pracovníci 
měli dovednosti a znalosti, potřebné k bezpečné práci.  
V roce 2019 jsme zorganizovali více než 48 800 hodin 
školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci, což je výrazný nárůst oproti roku 2018 (+ 300% 
nárůst, z 11 893 hodin). Více než 24 500 zaměstnanců 
se zúčastnilo alespoň jednoho školení, přičemž počet 
hodin školení na zaměstnance se v roce 2019 zvýšil 
na 14,29 hodin, z 10,42 hodin v roce 2017. Náš závazek 
umožnit našim zaměstnancům rozvíjet své dovednosti 
vedl k implementaci našeho programu Learn, 
Improve and Share Expertise, platformy poskytující 
e-learningové kurzy pro všechny uživatele.

Chceme spokojené 
zaměstnance

Nasloucháme našim zaměstnancům a přijímáme 
opatření k řešení jejich problémů. V roce 2018 se až  
73 % zaměstnanců DPDgroup z 18 evropských zemí 
zapojilo do našeho průzkumu spokojenosti. 72 % 
se cítilo spokojeně ve svém pracovním prostředí  
a 73 % si bylo vědomo, jak jejich práce přispěla k do-
sažení cílů společnosti. Pokračovali jsme v podpoře 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem  
a sdíleli jsme znalosti o osvědčených postupech mezi 
našimi HR týmy. Zapracováváme také zpětnou vazbu 
od skladů a operačních a logistických týmů. Abychom 
usnadnili práci kurýrům a zabránili přesčasům a únavě, 
přehodnocujeme jejich pracovní náplň: přecházíme od 
modelu, kde jsou kromě rozvážení povinni ještě třídit 
a doručovat zásilky, k modelu, kde jsou obě role jasně 
odděleny.

Studie

DPD UK: Pracuje na prevenci 
„skoronehod“

Pochopit, jak lehce může dojít k incidentu, je zásadní 
pro předcházení skutečným nehodám a upevnění 
pocitu bezpečí na pracovišti. V roce 2019 zahájila 
společnost DPD UK iniciativu, jejímž cílem bylo získat 
podrobnější pohled na incidenty typu „skoronehoda“. 
Jde o jednoduchý online formulář pro všechny osoby, 
které hlásí výskyt chyb, když k nim dojde. Během pr-
vních osmi měsíců hlásili manažeři 472 „skoronehod“, 
přičemž jeden manažer koupil dva defibrilátory  
a poskytoval školení pro poskytnutní první pomoci. 

Studie 

Chronopost se naží stát 
jedničkou mezi zaměstnavateli

K dosažení spokojenosti zaměstnanců, udržení 
bezpečných pracovních podmínek, omezení fluk-
tuace zaměstnanců, poskytování vysoce kvalitních 
služeb zákazníkům, zahájila společnost Chronopost  
v roce 2019 komplexní plán školení zaměstnanců:  
v roce 2019 bylo proškoleno na 1 855 nových kurýrů 
(cílem je 2 300 kurýrů do konce roku 2020) a všichni 
obdrželi bezpečnostní příručku. Chronopost si také 
stanovil cíl zlepšení pracovních podmínek ve 20 de-
pech do konce roku 2020.

2017 2018 2019
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Absenteeism rate at Group level - Breakdown by reason
Poměr absencí v rámci DPDgroup
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Chráníme lidská práva
Dbáme na ochranu lidských práv každého jednoho zaměstnance DPD-
group a respektujeme Prohlášení Mezinárodní organizace práce (MOP)  
o zásadách a základních právech při práci spolu s obecnými zásadami  
Organizace spojených národů v oblasti podnikání a lidských práv. Posílili 
jsme svůj závazek v rámci celosvětové dohody o lidských právech a svo-
bodě sdružování s odborovou organizací UNI Global Union uzavřené od 
roku 2017.

Zapojení pracovníků do podpory udržení 
nových zaměstnanců

Abychom vyřešili problém s vysokou úrovní fluktuace pracovníků v celém 
odvětví, podnikají všechny naše oddělení opatření ke zvýšení míry udržení 
kurýrů a úzce spolupracují se zaměstnanci a smluvními partnery/doprav 
ci, aby je udrželi v bezpečí a zapojili se. V roce 2019 klesla míra fluktuace 
zaměstnanců na 15 % (18 % v roce 2018). 

Propagace inkluze a diverzity
V rámci DPD Group pracuje napříč Evropou 77 000 zaměstnanců a smlu-
vních partnerů. Oproti roku 2017, kdy bylo evidováno 78 % zaměstnanců  
s trvalým pracovním poměrem, resp. na dobu neurčitou, evidujeme v roce 
2019 nárůst na 84 %. I nadále rozvíjíme pracovní prostředí a podporujeme 
různorodost se zaměřením speciálně na vyvážené zastoupení mužů a žen 
a také zdravotně znevýhodněných pracovníků.

Studie

DPD Česká 
republika: Větší 
důraz na začlenění 
kurýrů a smluvních 
partnerů

DPD v České republice rozběhlo 
projekt „Ride With Us“, který má 
přilákat nové kurýry a smluv 
ní partnery/dopravce. Projekt 
sestává z asi 30 aktivit, které se 
soustřeďuji na oslovení a udržení 
si kurýrů pomocí vstřícného, přá-
telského přístupu. Výstupem 
první kampaně bylo přes 400 
podaných přihlášek během  
4 týdnů, zatímco fluktuace/výky-
vy v počtu kurýrů se snížily ze  
40 % na 25 %. Tento projekt násle-
dně získal ocenění Quality and 
Management Awards v lednu 
2020.

Studie

DPD Švýcarsko

Za účelem přilákání a udržení 
zaměstnanců, kteří sdílejí hodnoty 
DPDgroup, vytvořilo DPD Švýcar 
sko v roce 2019 program „Conquer 
Swiss Hearts“. Podnik inte-
groval jasně definované hodno-
ty do svého náborového procesu  
a povzbudil zaměstnance, aby pod 
porovali vizi společnosti prostřed 
nictvím teambuildingů a dalších 
společných aktivit.

Studie

Litva a Pobaltí
Abychom dosáhli nejlepších 
výsledků u našich zaměstnanců, 
DPD Litva, Lotyšsko a Estonsko 
se soustřeďuje na nadstandard-
ní zákaznickou péči, hodnoty 
akcionářů, ochranu životního 
prostředí, výkon zaměstnanců  
a účinná/prospěšná partnerství.

Podporujeme
inkluzi 
a férovost

Program DNA
Aby naši zaměstnanci mohli poskytovat co nejkvalitnější služby, imple-
mentujeme oceněný program „DNA“ posílení postavení zaměstnanců. 
Podporujeme každé oddělení v angažování zaměstnanců a smluvních 
partnerů, aby vyhověli potřebám místních, a to díky silnému vedení a vizi.  
V posledních 10 letech od zahájení této iniciativy jsme implementovali 
DNA ve 13 zemích, přičemž další země jsou naplánovány na rok 2020.

Podporujeme 
naše zaměstnance

DPDgroup usiluje o to, být spravedli-
vým zaměstnavatelem, který pečuje jak   
o zaměstnance, tak partnery a subdodavatele.

 Understanding  
our mission

Každé BU si vytváří v souladu  
s DPDgroup vlastní misi, vizi a hod 
noty, které prostřednictvím in-
formační kampaně předává svým 
zaměstnancům. Naši pracovníci in-
tegrují to, co se učí, do své každo-
denní práce, podporované ško-
lením, jasnými systémy a procesy.

 Building 
momentum

Různé programy DNA stále 
pokračují a naše BU prokazu-
jí značný zájem a odhodlání. Naše 
Evropská rada zaměstnanců také 
plně podporuje program a přispívá 
k celkovému rozvoji společnosti.

84%
of our direct employees 

had permanent contracts

+11.5%
(in the last two years)

disabled employees

29%
of our jobs are held 
by women

In 2019

pozic obsazených ženami

našich zaměstnanců 
pracovalo na HPP

2019

zaměstnanci se zdravotním 
postižením

(nárůst za poslední dva roky)

84 %

29 %

11,5 %
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Ambice doručovat 
uhlíkově neutrální 
zásilky všem 
zákazníkům bez 
extra poplatků

1. porovnání s rokem 2013

CO
2
e snižujeme na nulu

Minimalizujeme náš dopad na klimatické 
změny a od roku 2012 splňujeme závazek  
o uhlíkové neutralitě díky těmto 3 strategiím:

Jak na to?Přeprava zodpovídá za 25 % všech skleníkových plynů v Evropské unii a toto procento neustále 
roste. Podle Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) se produkce emisí z přepravy musí snížit 
o 90 % do roku 2025, abychom dosáhli uhlíkové neutrality. DPDgroup se snaží zajistit, aby 
každé doručení bylo uhlíkové neutrální, bylo dostupné všem zákazníkům a bez jakýchkoliv 
extra poplatků. Chceme docílit snížení našich emisí CO

2
 o 30 % do roku 2025.

DPD snižuje
emise CO2 na zásilku.

DPD zhodnocuje
svou uhlíkovou stopu pomocí externích 
auditů a technologií.

DPD kompenzuje
stávající emise z přepravy a spotřebu energií.

Snížit CO2

emise na zásilku o 30 % 
do roku 2025.¹

1.

Ambice

Udržet si prvenství.2.
kompenzace za přepravu a spotřebu 
energií v 2019

(ekvivalent 1 046 184 tun CO2e).
100%

2019 Statistika

CO2emise na balík v roce 2019 
(vs rok 2013).-14 %

na offsetovém trhu se 
skleníkovými plyny v rámci 
CEP sektoru.

N°1

„Zapracováním strategie pro 
uhlíkovou neutralitu do našich 
procesů jsme si stanovili cíl stát 
se lídrem ve Spojeném království  
v rámci udržitelnosti doručování. 
Plánujeme využití 600 
elektrických vozidel  
v poslední fázi doručení do 
konce roku 2020. V roce 2019 
jsme pokračovali se zaváděním 
provozních a technologických 
inovací, např. optimalizace tras, 
aby došlo k navýšení stopů,  
a tedy i ke snížení emisí.“

Dwain McDonald
CEO DPD UK

Musíme bojovat proti klimatickým změnám a jejich sociálním a ekonomickým 
dopadům. DPDgroup, jako přepravce, sehrává důležitou roli ve snižování emisí  
v rámci celosvětového úsilí zabránit zvýšení teploty o 1,50 C.
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„Přepravní společnosti 
mají zodpovědně 
přistupovat  
k udržitelnosti životního 
prostředí, k měření  
a snižování jejich dopadu 
pomocí inovací  
a optimalizace procesů.“

Dominique Mamcarz
ředitel CSR pro DPDgroup

Umožňujeme klientům změřit jejich 
uhlíkovou stopu

Od roku 2016 nabízí DPDgroup všem klientům Carbon Report, tj. zprávu 
o uhlíkové stopě. Tato zpráva umožňuje zákazníkům vypočítat si dopad 
uhlíkové stopy dle přesně zvolené trasy zásilky. Jednotlivci i podniky tak 
lépe pochopí dopad jejich přepravy na životní prostředí. Zpráva také přímo 
odráží rostoucí zájem našich zákazníku o ekologickou přepravu.

Měření našeho vlastního dopadu
K měření uhlíkových emisí používá DPDgroup interní informační nástroj 
„RESPIRE“. Tato pomůcka shromažďuje data energetické spotřeby vzta-
hující se k přepravě, depům a překladištím u všech 19 poboček/dceřiných 
společností ve vlastnictví DPDgroup. Nástroj se řídí v souladu s mezinárod 
ními standardy jako ISO 1464, Evropská norma EN 16258, francouzská 
směrnice BEGES, náš interní protokol a data se každoročně vyhodnocují  
a kontrolují, aby se zaručila jejich přesnost. Toto nám umožňuje porozumět 
dopadu uhlíkové stopy a přenést tyto poznatky do našeho hodnotového 
řetězce.

5.5 %
0.9 %
0.8 %
0.3%

92.2%
of the group’s

total CO₂e
emissions

Transport emissions represent:

Buildings
Business vehicles
On-site freight
Paper and packaging

Total CO2e emissions
of DPDgroup

Od roku 2012, kdy jsme se zavázali k uhlí-
kové neutralitě, bylo doručeno 7,7 miliard 
bezemisních balíků. Denně doručují naši pro-
fesionálové přes 5 milionů zásilek v rám-
ci programu DrivingChangeTM. Ke splnění 
závazku o uhlíkové neutralitě je nutné, aby-
chom změřili, odhadli náš dopad, zredu-
kovali jej na nejmenší možnou hodnotu a vy-
kompenzovali stávající emise. Na požádání 
vystavujeme certifikáty o uhlíkové neutralitě  
a tím umožňujeme klientům poskytnout pří-
mo jejich zákazníkům ekologickou alternativu.Zhodnocujeme

Science-based targets

Objem zásilek se prudce zvedá, především díky nárůstu 
elektronického obchodování, který narostl o 12 % jen  
v Evropě od roku 2017. Tento trend má pro změnu dopad na 
produkci emisí. Všechna depa, která se zapojila do projektu 
a chtějí, aby byla každá zásilka „zelená“, nastavila plán na 
snížení emisí CO2, a to tím, že optimalizují přepravní procesy. 
Odhaduje se, že 3,4 milionu balíků bude doručeno vozidly  
s nízkými emisemi.

Náš cíl ke snížení uhlíku

Propagujeme jednotný přístup,nabychom dosáhli našeho cíle snížení CO2 emisí 
na zásilku o 30 % do roku 2025 (porovnání s rokem 2013). Soustřeďujeme se 
na dvě činnosti ke snížení primární i sekundární produkce uhlíkových emisí. 
Dosahujeme modernizací vozového parku a umožňujeme našim oddělením/
depům financovat tuto modernizaci přes náš Uhlíkový fond (Carbon Fund)

DPDgroup celkově snížilo uhlíkové emise na zásilku o 13,9 % od roku 2013. 
Ovšem v roce 2019 došlo ke zvýšení emisí o 1,4 % oproti roku 2018. Zvýšení 
měla na svědomí dvě oddělení, přičemž jedno z nich měnilo svou metodiku 
zpracování dat a jejich přesnost. Byla i další tři oddělení, která zaznamenali 
mírný nebo žádný nárůst v produkci emisích na zásilku, ovšem většina 
oddělení zredukovala emise v roce 2019. 14 z 19 oddělení tedy snížilo produkce 
emisí a z toho až 5 jich snížilo toto množství o 10 %.

Modernizujeme 
vozový park
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Snižujeme

Posuzujeme a rozšiřujeme širokou 
škálu možností v rámci přepravy, 
čímž přispíváme k modernizaci 
našeho vozového parku. Abychom 
například snížili uhlíkovou stopu 
našich dálkových spojů, zavázali 
jsme se provozovat pouze vozidla  
s průměrným stářím méně než  
5 let do roku 2025. V posled-
ní fázi doručování čím dál častěji 
využíváme menší nebo elektrická 
vozidla jak na rozvoz, tak svoz 
zásilek. Využití elektrovozidel  
a nákladních kol v centrech měst 
nám pomáhá dosáhnout nulo-
vých emisí při doručení a předchází 
zácpám a dopravním zatížením.

Do roku 2025 očekáváme, že bu-
deme jezdit s 5000 nízkoemisní-
mi vozidly, což by představovalo  

10 % celého vozového parku. Sta-
vu chceme dosáhnout investice-
mi do spolehlivých a dostupných 
technologií a využití meších dep, 
která tvoří ovšem kompaktnější sít,  
a tedy sníží průměrnou vzdálenost 
jednotlivých tras. V roce 2019 jsme 
již dosáhli téměř pětiny našeho 
plánu, a to 900 nízkoemisních vo-
zidel.

Zatímco pracujeme nadále na docílení našeho závazku ke snížení uhlí-
kových emisí, dosáhnout i na úroveň stanovenou SBTI (Science-based Tar-
gets Initiative) je poněkud náročné i s ohledem na rapidní nárůst v přep 
ravním sektoru. I nadále se postaráme o zlepšování naší uhlíkové stopy  
a budeme pravidelně přehodnocovat význam našich cílů a závazků tak, 
aby odrážely vývoj naší společnosti i celého sektoru.

2. GHG: Greenhouse Gas - skleníkové plyny1. SGS: Cíle udržitelného rozvoje 

5,000
low-emission 

vehicles 
in operation

By 2025

Emise z přepravy představují:

Budovy
Podniková vozidla
Úkony na místě
Papír a balení

Produkce CO2  
v DPDgroup
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92, 2 % 
 všech emisí 

CO2  
v DPDgroup

do roku 2025 

5 000 
 nízkoemisních 

vozidel v provozu
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Podpora větrné 
energie v Indii

Náš program uhlíkové kompen-
zace financuje také iniciativu Hindi 
Wind v Indii. Hindi Wind pomáhá 
802 větrných turbín, které ročně 
produkují 809 473 MWh čisté 
elektrické energie pro 704 000 
domácností a tím sníží emise CO2 
o 754 619 tun. Tato elektrická  
energie je následně distribuována 
do vnitrostátní sítě. Snižuje tak 
závislost na fosilním palivu. Mimo 
jiné tento projekt přispívá i ke 
zkvalitnění životní úrovně lidí, 
kteří bydlí v okolí elektráren. Po-
mohl také zhruba 190 ženám stát 
se finančně nezávislými, propa-
goval důležitost vzdělání pro 400 
dětí, zakoupil učební pomůcky pro 
dalších 350 žáků a rozběhl program 
knihoven, který pomůže dalším  
800 dětí.

DPDgroup, #1 na offsetovém trhu se 
skleníkovými plyny v rámci CEP sektoru

Náš tříletý kompenzační program jsme vytvořili ve spolupráci s expertem 
na uhlíkovou neutralitu CO2 Logic a soustředili se na obnovitelné zdro-
je, čistou energie a projekty oběhového hospodářství – Každý projekt se 
vybírá na základě jeho sociálních a enviromentálních benefitů a je verifi-
kován programem Verified Carbon Standard (VCS), který garantuje přesná 
měření v úspoře CO2. Portfolio projektu vykompenzuje 100 % našich zbyt-
kových emisí CO2 z balíkové přepravy a zároveň podpoří udržitelný zdroj 
energie a zlepšení kvality života místních obyvatel. Pomáháme například  
s podporou projektů pro větrnou energii v Indii a podílíme se na finan-
cování projektu v Brazílií, který generuje čistou energii ze skládkových 
plynů. Naše činnost v kompenzování uhlíkové stopy je dobrovolná, není 
osvobozená od daně a nemáme další finanční záměry nebo benefity  
v rámci podpory projektů.

Mathieu Cribellier
ředitel projektu 
CO

2
logic

„Program DPDgroup pro kompenzaci uhlíku je velice jasný, 
podporuje certifikované projekty v rámci uhlíkové kompenzace 
v zemích, kde DPDgroup působí. K dnešnímu dni je tento 
kompenzační program plně v souladu s osvědčenými postupy. 
V roce 2020 se zaměříme na zlepšení standardů v nízko-
uhlíkovém hospodářství. Pomůžeme i DPDgroup, aby lépe 
komunikovala veřejnosti své závazky ke snížení emisí, které se 
nedají omezit pouze kompenzováním, ale musí se řídit třemi 
zásadami pro uhlíkové hospodářství: vyhodnotit, zredukovat  
a kompenzovat.“

Náš uhlíkový fond
Abychom pomohli pobočkám investovat do programů na snížení uhlíkových emisí, jako například vozidla 
s alternativním pohonem, udržitelnosti vzdělání a hospodaření s energiemi, DPDgroup založila roku 2017 
uhlíkový fond, jehož cílem je podpora inovací a investice do snížení uhlíkových emisí jednotlivých dep z roku 
na rok.

Program je úspěšný i v roce 2019. Se svými projekty se zapojilo 16 dep, program pomohl financovat 3 městská 
depa, 30 nízkoemisních vozidel, 83 nabíjecích stanic pro elektrická vozidla a instalovat téměř 500 LED svítidel. 
Tato opatření ušetří ročně přes 355 tun emisí oxidu uhličitého.

Studie

SEUR pokračuje 
v optimalizaci 
efektivity vozového 
parku

Roku 2019 uvedl vozový park 
dálkové přepravy SEUR do provozu 
nový typ kamionu s pohonem na 
zkapalněný zemní plyn. Pokračoval 
v investicích do megakamionů, 
čímž upravil složení vozového 
parku pro zlepšení efektivity 
doručování balíků. Využití těchto 
kamionů se plánuje na trase mezi 
Španělskem a Portugalskem. 
Počítá se s přepravou 200 000 
zásilek a snížení emisí o 23 tun 
CO2 ročně. Využití zemního plynu 
představuje i značné snížení výdajů 
za pohonné hmoty v porovnání 
s naftou, což je výhodné pro 
dopravce i pro SEUR. Aktuálně 
disponuje SEUR 7 takovými 
megakamiony a společnost počítá  
s navýšením na 30 do roku 2025.

Studie

Využití elektrokol 
a zásadní převrat 
v doručování na 
„poslední míli“  
v Londýně

Uhlíkový fond DPDgroup poskytl 

finance na nákup 10 elektrických 

tříkolek k dosažení nulových emisí 

při doručování v centru Londýna. 

Zprovozněny byly ve 3 městských 

depech: Westminster, Shoreditch 

a Hyde Park. Tato investice nám 

pomůže snížit ročně emise o 6 tun.

Studie

DPD Polsko snižuje 
uhlíkové emise díky 
elektrokolům  
a solární energii

S pomocí uhlíkového fondu DPD-
group, bylo DPD Polsko schopno 
zakoupit 10 elektrických skútrů 
a instalovat solární panely ve 
dvou depech. Skútry umožňují 
doručovatelům a kurýrům efek-
tivněji, včasně doručovat zásilky 
například tím, že neztrácejí čas při 
hledání volného parkovacího místa. 
Díky pečlivě naloženým krosnám 
bude možné doručit ročně  
50 000 zásilek a omezit tímto emise  
o 4 tuny CO2. Solární panely pak 
ušetří zhruba 30.3 tuny uhlíkových 
emisí ročně.

K dosažení uhlíkové neutrality kompenzuje-
me i stávající emise CO, vygenerované přímo 
našimi přepravními operacemi a spotře-
bou energii a také nepřímo přepravou, kte-
rou jsme zajistili externě. V roce 2019 jsme 
doručili 1,3 milionu bezemisních zásilekKompenzujeme

1. LNG: zkapalněný zemní plyn26 27



Zlepšování 
městského života  
a mobility díky 
větší variabilitě  
a snižování zátěže 
pro infrastrukturu

Ve městech doručujeme s citem

Snižujeme
dopad poslední fáze doručení na životní 
prostředí.

Podílíme se 
na monitorování kvality ovzduší s snižujeme 
produkci emisí našeho vozového parku.

Využíváme
městských dep k optimalizaci délky tras.

Pracujeme
na zvýšení možností pro doručení
a zjednodušujeme lidem život.

Přes 40 milionů obyvatel 15 největších evropských zemí se setkává s problémem nízké 
kvality ovzduší, jejíž limity stanovené Světovou zdravotnickou organizací jsou překračovány. 
DPDgroup patří mezi největší „hráče“ v přepravním sektoru, proto nám záleží na minimalizaci 
dopadu našeho působení na kvalitu ovzduší a života lidí ve všech místech naší působnosti.

Martin Piechowski
ředitel 
Chronopost

„V rámci našeho odvětví 
píšeme novou kapitolu  
v oblasti společenské  
a enviromentální 
odpovědnosti. Proto již  
v Paříži doručujeme pouze 
dodávkami  
s nízkými emisemi  
a věříme, že to znamená 
první krok pro zavedení 
ekologické přepravy pro 
celé Francii“

Ambice 2019 Statistika

našeho vozového parku 
splňuje emisní normu EURO 5 
oproti 75 % z roku 2018.82 %

Průměrný věk vozidel ve 
srovnání s 4,96 lety v roce 
2018.

4.55

nárůst počtu výdejních míst  
v Evropě oproti roku 2018
(z 42,000 na 46,000).+9%

Jak na to ?

Být spolehlivým 
partnerem pro vedení 
měst.

1.

Přispět  
k udržitelnosti 
městkých center 
a mobility v nich.

2.

Naše distribuční síť patří k druhé největší v Evropě. Nabízí se nám proto obrovská 
možnost přispět k udržitelnosti a bezpečí měst. Můžeme zmenšit náš negativní dopad 
na kvalitu ovzduší a pomoct tak zlepšit životní úroveň jejich obyvatel.
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Příležitost pro udržitelné e-obchodování

17%
of European
e-shoppers

15%
of European
e-shoppers

Fajnšmekr
Náročný zákazník z hlediska 
doručení a vrácení zboží.

85 %
nakupujících na internetu věří, že 
se podniky musí chovat šetrně  
k přírodě.

Ekologicky 
smýšlející zakázník 
Zajímá se o životní prostředí, 
připlatí si za služby, které jsou 
ekologičtější, požaduje flexibilitu  
a vícero možností doručení.

52 %
ekologicky smýšlejících zákazníků 
si připlatí za produkty, které 
neškodí životnímu prostředí.

Otázka klimatických změn se 
stává den ode dne důležitější, 
veřejnost se stále více zajímá 
o ekologii, což se odráží i na 
rozhodování spotřebitelů při 
nákupu. Tento trend se týká 
e-obchodu/prodeje, ekologicky  
smýšlející nakupující si uvědomují 
dopady svého konzumního stylu 
života na životní prostředí, což se  
i pak odráží na výběru produktů  
a jejich očekávání  
o zodpovědnosti podniků. Až  
70 % nakupujících v Evropě si 
myslí, že obchodní řetězce  
a podniky by se měly chovat 
zodpovědně vůči životnímu 
prostředí.

Reagujeme proaktivně na 
očekávání spotřebitelů v otázce 
udržitelnosti

Z celkového počtu všech nákupů v Evropě až 85 % 
probíhá online přes internet. Z tohoto důvodu je 
pro evropské e-shopy nezbytné pochopit potřeby 
zákazníků. Průzkum E-shopper Barometer, který sku-
pina DPD organizuje každoročně ve 22 evropských 
městech, poukazuje na jasný zájem o udržitelné 
e-obchodování.

1. https://www.dpd.com/group/en/expertise/e-shoppers-in-europe/ 2. Compared to a classic delivery on last-mile operation.

Denně přepraví skupina DPD přes 5 milionů zásilek jen  
v Evropě. Usilujeme o pozici lídra v odvětí na poli inovací  
a přispění k řešením, která jsou inteligentní a ekologicky pros-
pěšná. Snažíme se nastavit naše služby podle potřeb jednotli-
vých měst, snížit produkci emisí během přepravy a informovat 
občany o aktuálním stavu kvality ovzduší. Taktéž se snažíme 
předpovídat vývoj legislativy, na jehož základě nastavujeme 
optimalizaci distribučních procesů. V neposlední řadě pod-
nikáme kroky k omezení uhlíkových emisí a škodlivin, jelikož 
disponujeme 50 000 vozidly ve 18 zemích.

Řešení 
městské 
přepravy

Snažíme se porozumět neustále se měnícím 
očekáváním spotřebitelů. Také uspokojit jejich 
pohledávku po flexibilnějších a ekologičtějších 
službách zaváděním inovací. Například v oblas-
ti nabídky služeb jsme již rozšířili a vylepšili náš 
stálý servis Predict a Pickup v celé Evropě

Optimalizace 
městské 
přepravy

STATISTIKA

Pomocí naší služby Predict si 
mohou zákazníci určit čas doručení 
v hodinovém okně, které jim 
vyhovuje, přijímat notifikace nebo 
změnit doručení podle svého přání. 
Díky zvýšení procenta doručených 
zásilek hned na první pokus jsme 
zefektivnili celý proces a snížili 
emise CO2 na balík v průměru o 4 %.

V roce 2019  DPD UK spustilo službu 
zelené sdělení (Green notification),

Díky automatické notifikaci 
služby Predict jsou spotřebitelé 
informováni, že zásilka bude 
doručena dodávkou s nízkými 
emisemi, tj. elektrickým 
autem, autem s pohonem LPG 
nebo elektrokolem. K tomuto 
programu se kvůli narůstající 

poptávce připojila i pobočka 
Chronopost ve Francii v září 
2019. V tomto roce se plánují 
zapojit i pobočky DPD DE a SEUR.

Naše rozsáhlá síť PickUp nabízí 
možnost vyzvednutí zásilky  
v jednom ze 46000 výdejních míst 
v 19 zemích. Vytrvale pracujeme 
na rozvoji naší sítě pro ještě větší 
usnadnění vyzvednutí zásilek 
zákazníky. Kupříkladu Chronopost 
France otevřel nové výdejní místo 
Chronocity, kde si zákazníci mohou 
zásilku nejen vyzvednout, nýbrž si 
balík i zabalit či vyzkoušet šaty atd.

Chronopost doručuje

100%
centru Paříže nízkoemisními 
vozidly již od října 2019.

Naše městské depo v Dublině

100 %
elektřiny z obnovitelných zdrojů.

V Madridu najedeme ročně

50 000 km
nízkoemisními vozidly

Francie

2 200 zásilek
se doručuje denně v Hamburku 
různými dopravními prostředky  
s alternativním pohonem.

Síť DPDgroup nabízí také 350 
výdejních míst v Singapuru a 780 
v Sao Paulu.

DPD UK usiluje mít

10 % 

vozidel své flotily na elektrický 
pohon do roku 2021.

ŠpanělskoNěmecko

Irsko Brazílie a SingapurSpojené Království
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2 & 3. V porovnání se standardním doručením v poslední fázi.

Naše městská depa

Skupina DPD usilovně přizpůsobuje své logistické 
procesy prosazováním smart tj. „chytré“ a ekologicky 
zodpovědného doručování v rámci městské infrastruk-
tury. Vynakládáme proto snahu, aby se naše depa co 
nejvíce přiblížila zákazníkům, ovšem i s přihlédnutím 
na specifikace daného města, ve kterém působíme. 
Cílem je proto budovat depa blízko center, respek-
tive v oblastech, kde je zaznamenán vysoký objem 
zásilek. úložných prostor až po plně mechanizované 
infrastruktury podle možností v dané oblasti.

Důraz klademe především na ekologickou stopu, kte-
rou zanechávají naše depa, zabýváme se i možnostmi 
využití čisté energie. Naše městské depo v Dublinu 
nyní využívá k provozu 100% obnovitelné energie. 
Cíleně zdokonalujeme a přizpůsobujeme naše služby 
pro zákazníky. V Tallinnu jsme například uvedli do pro-
vozu 24hodinové schránky, v Polsku jsme vytvořili síť 
45 městských dep, ve kterých spotřebitelé naleznou 
zkušební kabinky, a zákazník má tedy možnost si zboží 
vyzkoušet a případně hned vrátit. Do konce roku 2019, 
měla skupina DPD 110 městských dep ve 13 zemích, 
která nabízí doručení zásilek pěšky, elektrokolem nebo 
vozem s elektrickým pohonem.

V roce 2019 DPDgroup financova-
la nezávislou analýzu, vedenou 
klimatology z EcoAct, k prověření 
škodlivin produkovaných vozidly 
DPD. EcoAct zahrnul do této studie 
rychlost, naložení/přetížení a věk 
vozidel k přesnému a důkladnému 
prozkoumání

 

Relativně vysoký podíl NOx emisí 
se přisuzuje vozidlům s diese-
lovým pohonem, která tvoří až  
99 % vozového parku DPD. 
Řešením k snížení znečištění  
vzduchu je snížení rychlosti vozidel 
na dálnicích, optimalizace vytížení  
a náhrada dieselových vozidel buď 
pohonem na zemní plyn, nebo 
elektroautomobily.

1.8
billion

kms

najezděných  
v roce 2019

Studie

DPD Estonsko nabízí 
různé možnosti 
doručení

Výhodou pro zákazníky v hlavním 
městě Estonska, Tallinnu, je širší 
nabídka míst pro vyzvednutí zá-
silek. Ve městě je k dispozici  36 
bezpečnostních schránek, vhod-
ně umístěných a s výběrem 24/7, 
4 automatizované věže, které sa-
mostatně třídí a vydávají zásilky 
zákazníkům. Právě díky kombinaci 
těchto chytrých řešení doručování 
ve městě sníží DPD Estonsko ročně 
emise o 288 tun - z čehož 50 % mají 
na svědomí právě bezpečnostní 
schránky. 

Location
9 urban depots 
in Warsaw

Innovative 
service

 Services
> Fitting room

> Table for parcel 
 packaging

> Label printer

> Convenient 
 pick-up options

On-site dressing
room: try on
purchases and return
if necessary 

6.8 tonnes
of CO2 avoided  

per year

20,000 km

Alternative fleet 

21 

Distance covered 
by low-emission
vehicles per year

cargo bikes
and electric vehicles

Městské depo ve Varšavě

DPDgroup se soustřeďuje na snížení dvou hlavních 
znečišťovatelů ovzduší, a to jemné částice (PM – particu-
late matter) a oxid dusíku (NO2), které jsou obzvláště ško-
dlivé pro lidské zdraví. Výskyt těchto znečišťovatelů způ-
sobuje bolesti hlavy, kardiovaskulární a plicní onemocnění 
a v nejhorším případě i rakovinu plic. Přepravní procesy  
a logistika jsou největšími producenty těchto škodlivin. DPD-
group proto tvrdě pracuje na tom, aby co nejvíce eliminova-
la emise v rámci přepravy a vozového parku a tím přispěla ke 
zlepšení místní kvality ovzduší. Nahrazujeme tedy naše naf-
tová a benzínová motorová vozidla šetrnějšími variantami 
jako jsou elektromobily, vozidla na bioplyn nebo kola, aby-
chom zlepšili kvalitu života a pomohli životnímu prostředí.

Snižování 
znečištění 
lokálně

Celkový objem škodlivin v roce 
2019:

of NOx

1,075
tonnes

of PM

106 
tonnes

Nový způsob analýzy škodlivin u DPDgroup Modernizace 
vozového parku

Otázka znečistění vzduchu  
i nadále trápí mnoho měst napříč 
Evropou. Je naprosto nezbytné 
i nadále zlepšovat výkonnost 
našeho vozového parku, jelikož je  
zodpovědný z větší části za 
produkci emisí v rámci městské 
infrastruktury. DPDgroup se snaží 
minimalizovat znečištění a také 
odlehčit dopravní infrastruktuře. 
Především se snažíme u poslední 
fáze doručování nasadit níz-
koemisní, lehká užitková vozidla 
(dodávky) jako například vozidla  
s pohonem na zemní plyn, elektro-
vozidla anebo nákladní kola.

Abychom zredukovali vliv 
konvenčních vozidel, řídíme se 
emisní normou EU, Euro Standard 
6, která určuje míru emisí produ-
kovaných jednotlivými modely au-
tomobilů – EURO 6 získají vozidla 
s nejnižší možnou hodnotou. 82 % 
naších vozidel splňuje normu EURO 
5 nebo 6, což představuje nárůst  
o 75 % oproti roku 2017.

V roce 2019 jsme zahájili nové ini-
ciativy pro inteligentní městské 
doručování v celé Evropě. Od 
října se 100 % pařížských zásilek 
Chronopostu doručuje s vozidly 
s nízkými emisemi, což pomáhá 
snížit emise a emise CO2 o 87 %, 
a ve Spojeném království bylo 
nasazeno 139 elektrických vozidel.

Místo 
9 městských 

dep 

Služby 
zkušební kabinka 

balící pult 
tiskárna 
výhodné 

možnosti pickupu

Inovace 
zkušební 
kabinky:  
na místě 

platba a vrácení 

 

1,8   
miliard km

6,8 tun   
méně co2 

ročně

20 000 km 
najeto  

nízkoemisními 
vozidly ročně

21 
jízdních kol 

elektrovozidel

1 075 
tun   

NOX

106 
tun   

PM

32 33



Činnost pro 
podporu měst  
a jejich obyvatel

Miguel Gaspar
zástupce primátora Lisabonu, 
Portugalsko

„Přístup k informacím 
o kvalitě ovzduší je 
pro naše město velice 
užitečný. Umožňuje nám 
lokalizovat hotspoty 
a zjistit, kdy a kde je 
vzduch nejčistější. Naše 
spolupráce následně 
povede k dalším snahám 
o zlepšení kvality ovzduší 
a podpoře veřejné zdraví.“

Monitorování kvality 
ovzduší v Lisaboně

DPD Portugalsko se spojilo  
s městem Lisabon v rámci závazku 
Evropského zeleného města 2020 
(European Green Capital 2020 
Commitment) Pollutrack sesbíral 
údaje z 73 mobilních a 19 sta-
cionárních sensorů instalovaných 
na našich vozidlech a ve výdejních 
místech. Díky těmto datům vyt-
vořilo město novou nízkoemisní 
zónu přímo v samotném centru 
města. Lokalizovali hotspoty  
v rámci kvality ovzduší a plánu-
jí spustit službu pro spotřebitele, 
která jim umožní sledovat úroveň 
znečištění ovzduší. Identifikování 
hotspotů s jemnými částicemi (PM) 
pomocí Pollutracku objektivně 
pomohlo obyvatelům Lisabonu  
a zlepšit kvalitu ovzduší ve městě.

Kvalita ovzduší se postupně dostala na přední 
místo v rámci agendy veřejného zdraví. Z toho-
to důvodu je nutné, aby přepravní společnosti 
inovovaly své postupy a tím přispěly ke zlepšení 
dopadu na kvalitu vzduchu. Skupině DPD se 
nabízí jedinečná možnost podpořit aktivity  
jednotlivých měst ke zlepšení kvality vzduchu. 
Cíle dosáhneme minimalizováním škodlivých 
látek, které produkuje náš vozový park. K do-
sažení tohoto cíle spolupracujeme s různými 
organizacemi.

Program 
monitorování 
kvality 
ovzduší

„Toto partnerství je v podstatě vítězství na třikrát  
pro DPD Group a Pollutrack, které dosáhlo 
zavedení programu v Evropě, pro zákonodárce, 
kteří získají přístup k uceleným informacím  
o kvalitě ovzduší a mohou na ně reagovat, a pro 
zákazníky DPDgroup a samotnou veřejnost. Díky 
této spolupráci disponuje dnes Paříž nejlepším 
monitorovacím systémem na světě, který 
pomáhá městům a jejich obyvatelům.“

 

Ve spolupráci skupiny DPD  
a společnosti Pollutrack vznikl první 
systém k měření kvality vzduchu, 
který se vyznačuje velkým rozsahem a 
vysokou přesností. Pollutrack je prvním 
mobilním systémem na sledování 
polétavého prachu. Systém byl vytvořen  
a testován v Paříži během akce 
COP21. Původně tento systém 
poskytoval jasnější obraz  
o odlišných a měnících se úrovních 
znečištění vzduchu v Paříži. DPDgroup 
je první společností, která instalovala 
tyto měřiče na svá vozidla v rámci 
Evropy.

Eric Poincelet
spoluzakladatel Pollutracku 

Pollutrack -jemné částice PM2.5 hotspoty v Lisabonu – červen 
2019

Jedinečné partnerství  
v mapování poletavého 
prachu

Přispíváme k měření 
kvality ovzduší
Program kvality ovzduší Pollutrack 
již monitoruje jemné částice ve 
městech, jako je Paříž, Lisabon nebo 
Madrid. Dodávky, depa, ale i výdejní 
místa v těchto hlavních městech 
jsou vybaveny Pollutrack laserovými 
senzory. Tyto snímače sbírají data 
každých 12 sekund v jednotlivých 
ulicích. Data z této diagnózy kvality 
ovzdušínposkytují ucelený a detailní 
obraz o kvalitě vzduchu v oblastech, 
kde působíme. Skupina DPD má  
v plánu využít výsledky z programu 
a následně přizpůsobit strategii do 
budoucna k omezení škodlivin. Dále 
plánujeme zavést tento program 
do provozu v dalších 20 evropských 
městech do konce roku 2021 – mezi 
prvními v Dublinu a Rotterdamu  
a pomocí získaných dat přizpůsobit naši 
strategii  snížení objemu škodlivin.

Klíčovou roli ke zlepšení kvality 
života a zdraví ve městech hraje 
monitorování kvality ovzduší. Z to-
hoto důvodu zpřístupňujeme oby-
vatelům informace a data o kvalitě 
ovzduší online. Díky přesnosti dat 
umožňujeme vedením měst pro-
vést jednotlivé kroky k omezení 
znečištění ovzduší a samotní oby-
vatelé mohou sledovat kvalitu 
ovzduší ve měst, podle čehož si 
mohou naplánovat své aktivity pro 
daný den.
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*porovnání s rokem 2013

Žijeme pro společnost

DPDgroup přispívá k pomoci místním komunitám v nejvyšší možné míře. Vynakládá své 
finanční zdroje a nabízí své odborné zkušenosti. Spoluprací s nevládními organizacemi se  
v zemích, kde působíme, dokážeme přizpůsobit požadavkům spotřebitelů a zvyšujeme míru 
spokojenosti zákazníků. Povzbuzujeme naše zaměstnance, aby se podíleli na dobrovolných 
aktivitách a přiložili ruku k dílu a pomohli udělat svět lepším. Podle průzkumu spokojenosti 
zaměstnanců v 18 evropských zemích se zapojilo vysoké procento našich kolegů a kolegyň:

Dále rozvíjet aktivní účast našich 
zaměstnanců na komunitních 
projektech.

Ambice 2019 Statistika

zaměstnanců se zapojilo do 
aktivit27 007

oddělení se zapojilo do 
programu komunitní spolupráce100 %

místní nadace (SEUR ve 
Španělsku, DPD Německo, DPD 
Polsko)

3

312 podporovaných organizací

Stmelování vztahů 
a spojování lidí  
k posílení 
a podpoře 
nejbližších komunit

Komunity podporujeme dvěma způsoby::

Amélie Ranaivojaona
CSR Manager, DPD France

„Tím, že necháme 
každého se plně zapojit 
do iniciativ a projektů, 
které podporujeme, 
umožňujeme našim 
zaměstnancům osvojit 
si a sdílet naše společné 
hodnoty, které budou  
o to důležitější pro svět 
po skončení zdravotnické 
krize.“

Solidárnost v přepravě
Zastřešení logistických operací pro místní 
projekty.

Nasazení zaměstnanců
Sdílíme náš čas, ochotu pomoct znalosti.

Jak na to?

Pro dosažení cílů udržitelného rozvoje OSN je spolupráce mezi zeměmi nezbytná, což 
znamená jak utužování stávajících partnerských vztahů, tak i vytváření nových. K tomu 
patří i kooperace firem, jako je DPDgroup.Toto představuje utužování partnerských 
vztahů tak jako i vytváření nových v rámci kolektivního nasazení. Podniky, mezi nimi 
DPDgroup, k tomu výrazně přispívají.
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Zaměstnanci DPD se každý jeden 
den při doručování zásilek setkávají  
s problémy, které musí dané komunity 
řešit. Záleží na budování blízkých vztahů  
s komunitami, a proto věnujeme obzvlášť 
pozornost charitativním projektům  
a také podporujeme zaměstnance DPD 
aby samí přišli s projekty, které jsou blízké 
jejich srdci. Naši pracovníci se zapojují do 
různých dobročinných aktivit; snaží se jim 
věnovat svůj čas, sdílet své zkušenosti 
a poznatky. Spolupracujeme také  
s nevládními a neziskovými organizacemi 
a místními komunitami, abychom zajistili 
podporu a implementaci různých konceptů 
poskytnutím přepravy zboží a budujeme 
dlouhodobé vztahy, abychom zvýraznili 
pozitivní vliv na své okolí.

Frank Vergien
člen rady nadace  

DPD Německo

interview

Pomocná ruka DPD Německo 
pro nadaci DPD

DPD Německo jako firma si uvědomuje 
důležitost společenské odpovědnosti. 
Snaží se angažovat i v projektech  
z jiných oblastí. Nadace DPD se zaměřuje 
na tři hlavní oblasti. V první řadě jde o 
poskytování pomoci zaměstnancům, 
kurýrům a dalším pracovníkům  
v krizových/vážných životních situacích 
přes Fond pomoci. Za druhé, nováčkové 
u DPD DE se aktivně podílejí na pomoci 
dětem v nouzi z Afriky, Asie a Latinské 
Ameriky. V neposlední řadě DPD DE 
podporuje charitativní a neziskové 
projekty organizované nadací Plan 
international s dalšími partnery. Aktuálně 
se věnujeme projektu ve Rwandě, jehož 
cílem je vzdělávání dětí školního věku  
a budování perspektivní budoucnosti pro 
tyto děti.

Proč byl Fond pomoci založen?

Kdokoliv se může ocitnout ve finanční 
tísni – ať už je důvodem je nemoc, 
živelní pohroma, nehoda nebo rodinná 
záležitost. Chceme pomoci všem, 
pracovníkům, smluvním partnerům, 
kurýrům a všem, kteří spolupracují  
s DPD a jejich blízkým v případě nesnází 
a osobních problémů. Fond poskytuje 
rychlou a přímou finanční pomoc a za  
5 let stihla pomoci 51 členům DPD rodiny.

Jak mohou přiložit ruku k dílu 
zaměstnanci?

Existuje mnoho způsobů, jak se mohou 
pracovníci zapojit. Můžou například 
dobrovolně odevzdat centy ze své 
výplaty nebo jakoukoliv jinou částku. 
Do této iniciativy s příznačným názvem 
REST CENT se zapojilo již téměř 6000 
zaměstnanců. Mimo jiné se organizují 
pravidelné sbírky, například tomboly nebo 
prodej koláčů. Tyto akce se konají buď 
přímo na depech nebo na jiných místech. 
Výtěžky putují pak na účet nadace.

Nadace DPD působí i ve 
Rwandě. Proč právě Rwanda, 
ptáte se?

Nadaci DPD nejsou lhostejné osudy 
dětí ve Rwandě, která se kromě jiných 
problémů musela vzpamatovávat  
z genocidy 90. let minulého století. Proto 
nadace podporuje vzdělání místních dětí 
a zlepšuje jejich životní úroveň.

Na začátku vznikla 4 centra předškolní 
výuky pro téměř 2000 dětí do 6 let. 
Momentálně se nadace soustřeďuje na 
projekt pomoci dětem s názvem Good 
education for children. Tento projekt má 
pomoci asi 11000 dětem ze 20 škol  
a 25 školek v regionech Bugesera  
a Nyzauaja.

Program 
komunitní 
spolupráce
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Pomoc dětem v nemocnicích 
během Vánoc

Doručování do 9 nemocnic v Maďarsku

DPD Maďarsko spojilo síly s iniciativou One Table Love 
jako dárce i přepravní partner. DPD HU zabezpečuje 
přepravu především hraček, oblečení a jiného pro děti 
z devíti nemocnic přímo v Budapeští a jeho okolí. DPD 
Maďarsko celkově darovalo 2800 EUR pro oddělení 
dětské chirurgie nemocnice sv. Jana a nemocnici 
Bethesda.

Maďarsko

Darování 
oděvů pro 
uprchlíky

Poskytnuto 1 800 € 
na přepravu

Žadatelé o azyl, kteří dorazí na ostrov Lesbos, žijí po 
příjezdu v nevyhovujících životních podmínkách. DPD 
Švýcarsko spolupracuje s humanitární organizací 
Lighthouse Relief. Pomáhá, aby se oblečení dostalo  
k uprchlíkům na severním pobřeží ostrova, a zabezpeči-
lo tak důstojné podmínky v prvních dnech po příjezdu 
DPD. Švýcarsko financovalo polovinu nákladů na pře-
pravu a sponzorovalo i sbírku oblečení.

Švýcarsko

Doručování  
balíků vážně  
nemocným  
dětem

Rozposláno 100 balíků

DPD Slovensko se zapojilo do pomoci přepravy jídla, 
ošacení, léků a hraček, společně s nadací Angel Wings 
na podporu vážně nemocných dětí a jejich rodin. 
Nadace podporuje rodiny po finanční i emocionál-
ní stránce. Zařizuje rehabilitace pro děti a zkvalitňuje 
život samotných dětí i rodin.

Slovensko

Využíváme svých možností k podpoře místních komunit, 
poskytujeme humanitární pomoc a doručujeme životně 
důležité zásilky zranitelným skupinám.

Solidarita  
je v kurzu

Portugalsko

Vánoční dárky pro děti  
z chudých rodin

Doručeno 2 355 dárků

DPD Portugalsko i nadále pokračuje s podporou pro 
Armádu spásy v rámci doručování dárků dětem ze 
sociálně slabších rodin. Lidé mohli své dary odevzdat 
přes program Angel Tree do místních výdejních míst, 
kde byly následně vyzvednuty DPD a doručeny přímo 
Armádě spásy.

Plníme sny dětem

3 048 darů pro znevýhodněné děti

DPD Litva společně s nadací, která také spolupracuje 
se sociálními pracovníky, pomáhá dětem ze sociál-
ně slabých vrstev. DPD Litva doručuje již přes 6 let 
vánoční dárky těmto znevýhodněním dětem a v roce 
2019 dokonce rozvezla více než 3000 dárků dětem po 
celé zemi.

Litva
Cenná pomoc 
zvířecím útulkům

Dar nezbytných pomůcek  
pro 5 útulků

V Lotyšsku jsme vysbírali finance přes kampaň 
„Warm the Paws“ pro zvířecí útulky, které pomáhají 
zvířatům během chladných zimních měsíců.  
V rámci promoakcí vyzývalo DPD Lotyšsko nejen 
své zaměstnance, nýbrž celou veřejnost k darování 
potravin, hraček a doplňků, jakými jsou například 
pelíšky, kočičí záchody, písek. DPD pomohlo tyto 
dary následně rozvést do útulků po celé zemi.

Lotyšsko
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Pomáháme sportem změnit 
osudy dětí

160 podílejících se zaměstnanců

Roku 2019 spustil Chronopost program Chrono 
United Tour. Tento program financoval regionální 
závody, kde zaměstnanci mohli přispět 5€ každým ki-
lometrem, který zaběhli. Zaměstnanci takhle vybra-
li 10 000 EUR pro Premiers de Cordée Association, 
která organizuje a nabízí sportovní aktivity pro děti  
v nemocnicích. Pomáhá také zvýšit povědomí o tom, 
jak důležité je zapojit hendikepované děti do spor-
tovních aktivit. Krom toho se povedlo zaměstnancům 
v Angers vybrat 1 000 EUR a financovat tímto spe-
ciální vybavení, které pomůže dětem v léčbě nemocí.

Francie

Program 
komunitní 
spolupráce

Snažíme se sdílet náš čas, nasazení a zkuše-
nosti, abychom pomáhali na všech místech 
naší působnosti a zkušenosti přetavili do 
pozitivního vlivu na tyto komunity.

Podpora tréninku dvou 
asistenčních psů

Dar 40 000 EUR

Psi dokážou poskytnout asistenci, útěchu a společnost 
lidem, kteří trpí tělesnou nebo duševní poruchou. 
DPD Nizozemsko darovalo 40 000 EUR nadaci pro 
asistenční psy v Nizozemsku. Organizace využila tyto 
prostředky k výcviku dvou psů, kteří se naučili až 70 
pokynů. Tím je připravují pro asistenci lidem trpícím 
různými onemocněními.

Nizozemsko

Boj proti dětské rakovině

3 miliony kroků = 10 000 €

Vedení DPDgroup zvalo zaměstnance k zapojení se 
do výzvy „Steps Challange“. Tím přispěli do sbírky 
nadace boje proti dětské rakovině „Larger than Life“. 
Dohromady se během výzvy udělaly 3 milionu kroků, 
což přineslo výdělek 10 000 EUR. Tento výtěžek bude 
věnován na inovativní léčbu dětí, které trpí rakovinou 
ve Francii.

Francie

Během proti rakovině

30 zaměstnanců získalo prostředky ve výši  
4 250 EUR

30 zaměstnanců DPD France běželo nebo kráčelo na 
charitativním běhu „Course des Héros“, aby podpoři-
lo finanční sdružení RoseUp pomáhající, vzdělávající  
a chránící práva žen s rakovinou. Zaměstnanci se 
rozhodli zúčastnit běhu na 2,6 nebo 10 km trať, čímž 
podpořili asociaci sumou 4 250 EUR.

Francie

Příspěvek k podpoře lékařské 
péče pro děti

Dar 4 000 EUR

DPD Chorvatsko přispělo sumou 4 000 EUR aso-
ciaci Naša Djeca, která pomáhá vážně nemocným 
dětem dostat co nejlepší zdravotní péči, například 
poskytováním ubytování a darováním lékařských 
zařízení pro léčbu.

Chorvatsko Pomáháme financovat životně 
důležité automatizované 
externí defibrilátory u škol

Pomoc školám již druhým rokem

DPD BE darovalo 300 EUR charitě Heartsaver. Orga-
nizaci, která usiluje o instalování automatizovaných 
externích defibrilátorů (AED – automated external 
defibrilators) u škol, jež mohou zachránit lidské živo-
ty v případě srdečních záchvatů. Mít přístup k AED je 
rozhodující ve chvíli, kdy dojde k zástavě srdce a insta-
lování AED u škol má za úkol ochránit právě ty nejzra-
nitelnější, nám k srdci nejbližší

Belgie
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Sdílíme své 
zkušenosti, 
odbornost  
a podnikatelského 
ducha, aby místní 
podniky vzkvétaly

*srovnání s rokem 2013

Přicházíme s inovacemi

Podnikání a inovace jsou dalšími ze stavebních kamenů DPDgroup. Modernizujeme procesy, 
abychom naplnili očekávání zákazníků, a proto se snažíme pomáhat a podporovat místní/
lokální podniky.

Ambice

iniciativ z 9 evropských 
podniků14

2019 Statistika

podnikatelů podpořeno61

sociálních podnikatelů  
z organizace Ashoka získalo 
podporu DPDgroup od 2011

16

„Naším cílem je sladit 

inovativní procesy  

s prioritami z oblasti CSR. 

Tyto inovace nám umožňují 

poskytovat zákazníkům služby 

s vyšší přidanou hodnotou.“

Łukasz ZEMBOWICZ
ředitel prodeje a marketingu 
Board Member, DPD Polsko 

Podporujeme podnikání třemi způsoby:

Jak na to?

Podáváme pomocnou ruku
podnikatelům v sociální oblasti.

Podněcujeme
zaměstnance.

Pomáháme
podnikatelům s nápadem v oblastech, kde 
působíme.

Implementace inovativních 
podnikatelských programů  
k rozvíjení nových nápadů  
a podnikání.

Podpora inovací je jádrem skupiny DPDgroup a klíčem k nalezení řešení v oblasti 
udržitelnosti. V příštím desetiletí usilujeme o podporu podnikání všude, kde působíme, 
a o pomoc při rozšiřování prospěšných inovací.
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Oceňujeme nápady 
zaměstnanců

Program zaměstnanecké  
iniciativy
Nedílnou součástí našeho podnikání je využití schop-
ností a odbornosti našich pracovníků. Pomocí našeho 
podnikatelského programu vyzýváme zaměstnance 
napříč společností, aby přihlásili své projekty do sou-
těže. Tyto se následně interně vyhodnotí a zvolí se ty 
nejperspektivnější. V roce 2019 se zapojilo do toho-
to programu 52 týmů z 12 BU´s a odprezentovalo 23 
návrhů z oblasti udržitelnosti, zlepšení služeb, lidských 

zdrojů a zákaznického servisu.

V roce 2019 se stal jedničkou projekt DPD Irska, jehož 
cílem je zlepšení komunikace se zákazníky. Tento pro-
jekt DPD Irska s podporou expertů DPDgroup bude 
financován z firemních prostředků.

Inovativní kategorie 2018 vítěz: 
Buy World umožňuje inovativní 
přeshraniční doručování

Asi 10 % zákazníků na internetu nemá možnost dostat se k doručení 
spotřebních výrobků přímo v jejich zemi. Zaměstnanci DPD Pobaltí pro-
to vytvořili projekt „Buy World“, aplikaci, která umožňuje přeposílat zá-
silky i přes zahraniční webové stránky. Vyhledává distribuční středisko  
v nejbližším státě, které následně funguje i jako doručovací adresa. 
DPDgroup dále zabezpečuje přeshraniční přepravu a tím umožňu-
je obejít omezení spojené s doručováním v dané zemi, což přispívá  
k větší volnosti v nakupování. S podporou a financováním od DPD-
group bude vítězný tým dokončovat svůj projekt a spouštět provoz 
v roce 2020 v Lotyšsku.

2019 vítěz:  
Zlepšení komunikace 
se zákazníky

DPD Irsko přišlo s myšlenkou, jak 
zlepšit komunikaci se zákazníky. 
Pomocí satelitní technologie ob-
drží adresát notifikaci a videona-
hrávku s přesnou adresou k loka-
lizování svých doručených zásilek 
(bezpečné místo, dům sousedů 
atd.) Zákazníci tak budou ujištěni 
o doručení zásilky a nebudou mít 
potřebu volat na zákaznický servis.

Tento projekt byl financován ze 
zdrojů DPDgroup ve výši 30 000 
EUR a dostane se mu i podpory od 
expertů v rámci DPD Irsko. Projekt 
bude uveden do provozu v roce 
2020 a zaměřuje se na posílení 
důvěry neustálým zlepšováním 
služeb. V neposlední řadě pomůže 
snížit počet požadavků pro naše 
zákaznické a operační týmy a zvýšit 
efektivitu práce.

DPD PobaltíDPD Ireland

2019 výsledky zaměstnaneckých projektů

Vývoj pokrokového online nástroje 

V roce 2018 vyvinulo DPD Polsko online nástroj/aplikaci, která pomáhá 
zákazníkům zefektivnit balení zásilek podle jejich potřeb. Mimo jiné 
pomáhá tato aplikace redukovat a optimalizovat balící proces, čím 
se sníží objem odpadu a lépe využije daný prostor. Neustále se také 
DPD Polsko snaží rozšiřovat nabídku balení/obalů a zavádí recyklo-
vané nebo opětovně využitelné materiály.

UPDATES

DPD Polsko

CSR oriented

Process improvement

Customer relationship

New markets/services

HR-oriented

3

3 4

3

10

Vztah k zákazníkům

Zlepšení procesů

Důraz na CSR

HR zaměření

Nové trhy/služby

46 47



Je to již devátý rok, co spolupracujeme  
s organizací Ashoka, největší mezinárodní 
asociací sociálních podnikatelů. Společně 
jsme přispěli k podpoře mnoha sociálních 
inovátorů, kteří chtějí přispět ke změně.

Podáváme 
pomocnou ruku 
inovátorům 
sociálního 
podnikání 
Sponzorování Ashoka inovátorů

Ashoka se zaměřuje na nejperspektivnější sociální 
inovátory, sleduje nové trendy a inspiruje lidi po celém 
světě, aby byli nositeli společensky pozitivních změn. 
DPDgroup sdílí tyto cíle a podporuje činnost Ashoky  
a zároveň se snaží identifikovat možné příležitosti 
zapojení zaměstnanců a jejich podnikatelských nápa-
dů, které by pomohly místním komunitám.

Naše spolupráce s Ashokou se prohlubuje, v roce 2011 
jsme začínali s podporou 5 projektů a už v roce 2011 
jsme organizovali evropskou „co-creation“ soutěž 
a akci „Changemaker days“ v Paříži. Tato aktivita jen 
potvrdila naše snahy o podporu v sociální a ekolo-
gické oblasti, zdůraznila společenskou angažovanost  
a podpořila růst do budoucna.

SPEAK: Propagace 
multilingvální 

inkluze a rovnosti

EasyPeasy: 
Motivace rodičů  
k výchově dětí

Paliativní péče  
pro dětí

Znalost jazyka je jednou z bariér, 
která stěžuje integraci migrantů 
do místního společenství. Program 
SPEAK, vytvořený členem skupiny 
Ashoka – Hugo Meninem, propa-
guje začlenění a rovnost sdílením 
kulturních hodnot a jazyka mezi 
migranty a místními obyvateli.

Program byl uveden v Portugalsku 
roku 2018 a byl přijat místní vládou. 
Nyní funguje už i ve Španělsku, 
Německu a Itálii. Zapojilo se do něj 
až 13900 lidí z desítky měst. Zhruba 
5700 se účastnilo akcí programu 
SPEAK a 6100 lidí se účastnilo 
těchto jazykových výměn a kurzů. 
Zaměstnanci DPDgroup se také 
podílejí na těchto kurzech, což je-
nom potvrzuje náš závazek k inklu-
zi a diverzitě.

Podpora a motivace dětí rodiči 
již v útlém věku vede následně 
ke školním úspěchům. Ovšem 
mnoho nemá tu možnost vě-
novat dětem dostatek času  
a prostředků, které tak po-
třebují ke správnému vývoji.  
V roce 2018 partnerka programu 
Ashoka Jen Lexmond přišla s re-
voluční technologií EasyPeasy, 
která umožňuje rodičům v Spo-
jeném království překlenout tuto 
propast odesíláním zábavných  
a poučných nápadů přímo do 
jejich smartphonů. Zapojilo se 
30 800 domácností, zlepšuje  
kognitivní schopnosti u dětí už po  
10 týdnech a je především po-
pulární v znevýhodněných sociál-
ních skupin. DPDgroup považuje 
tuto technologii za nástroj pro 
zlepšení kvality vzdělávání u dětí.

Partner programu Ashoka pro rok 
2019 Ricardo Martino pomáhá 
vytvořit první španělský národ-
ní systém domácí paliativní péče  
o děti s nevyléčitelnými cho-
robami. Snahou projektu je 
umožnit těmto dětem žit plno-
hodnotně, zůstat doma co nej-
déle a zmírňovat utrpení rodin. 
Této 24hodinové služby, kterou 
poskytuje madridská nemocnice 
Nino Jesús, již využilo na 800 dětí 
a jejich rodin a 65 % z nich zesnu-
lo přímo ve svých domovech. Do 
školení vytvořeného Ricardovou 
nadací se zapojilo přes 300 lékařů 
a zdravotních sester. Projekt spo-
lupracoval s dalšími 62 nevládními  
organizacemi, podniky, nemocni-
cemi a školami.

Start 
of the partnership

5 Ashoka entrepreneurs are 
supported by DPDgroup.

Reorganisation 
of the partnership 

around 3 key actions

• Support of 3 innovative 
social entrepreneurs.

• Launch of a Co-Creation 
European competition to 
enable partnerships between 
social entrepreneurs and 
businesses, receiving 338 
proposals from 34 countries.

• Organisation of
"Changemaker Days" in Paris, 
two-day events gathering 
more than 550 innovation 
players and changemakers.

Alignment 
of the partnership 

with DrivingChange

• A stronger alignement with 
the key topics of 
DrivingChange.

• A better European dynamic 
with the participation of key 
countries (e.g. France, 
Switzerland, Spain, Germany, 
Poland).

• A greater involvement of 
DPDgroup employees in the 
partnership to develop a 
culture of innovation and 
social commitment.

2011-2014 2014-2016 2017-2019

Začátek spolupráce 

DPDgroup podporuje  
5 podnikatelů z organizace 

Ashoka

Reorganizace a zaměření  
na 3 hlavní aktivity 

podpora 3 sociálních inovátorů 

spuštění evropské soutěže 
CoCreation umožňuje spolupráci 

mezi sociálními inovátory  
a podniky. Obdrženo 338 návrhů 

z 34 zemí 

organizace Changemaker Days  
v Paříži, dvoudenní akce, které se 

účastnilo na 550 inovátorů  
a hybatelů v sociální oblasti

Integrování spolupráce v rámci 
DrivingChange 

silnější propojení s hlavními 
tématy DrivingChange 

lepší dynamika v evropském 
prostoru s účastí nejdůležitějších 

zemí (např. FR, CH, ES, DE, PL) 

větší podílení se zaměstnanců 
DPDgroup na spolupráci 

ve snaze vytvořit inovativní 
prostředí se sociálním 

smýšlením
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Podporujeme místní, inova-
tivní podnikatele, pomáháme 
jim s realizací nápadů pomocí 
projektů, které odráží naše  
3 priority v oblasti inovací: 
spolufinancování, odborná 
příprava a poskytování 
bezplatných nebo zlevněných 
služeb v přepravě. 

Podporujeme  
„jiné“ podnikatelské 
nápady 

Digitální transformace  
a elektronický obchod

3 pilíře inovací v DPDgroup

Inteligentní městská přeprava

Vývoj technologíí, které umožňu-
jí spotřebitelům mít kontrolu 
nad procesem, např. doručení na 
požádání, zasílání oznámení v reál-
ném čase. 

Technologie a vozidla, které 
pomáhají lépe se přizpůsobit po-
třebám našich zákazníků a zároveň 
se dokážou vypořádat s výzvami  
v rámci udržitelnosti/ekologie. 

Šetříme potravinami 
díky SirPlus 

V Německu se ročně vyhodí 
zhruba 20 tun potravin, což 
přibližně odpovídá  500 000 
plně naloženým kamionům.  
V roce 2018 se člen skupiny Ashoka, 
Raphael Felmer, rozhodl pomoci 
lidem v nouzi a omezit plýtvaní 
potravinami a vytvořil SirPLus, 
supermarket pro odkupuje čerstvé 
potraviny od supermarketů nebo 
dodavatelů a následně je prodává 
za nižší, výhodnější ceny. DPD 
Německo se na tomto projektu 
spolupodílí a zabezpečuje  
přepravu potravin. Také se 
snažíme zvýšit povědomí o této 
organizaci a její vizi i díky pořádání 
charitativních večírků. Tím, že 
nevyhazujeme potraviny, šetříme 
polnohospodářskou půdu a vodu 
a mimo jiné snižujeme uhlíkovou 
stopu.

Vyšší efektivita 
doručení, větší data

Internetový prodej neustále roste, 
což vede k velkým změnám i v pře-
pravním sektoru, obzvláště co se 
týče fluktuace množství zásilek ze 
dne na den. Přesné odhady, efek-
tivní dělba práce a plánování zdrojů 
proto představují důležitý nástroj 
k zvládnutí tohoto procesu. Po-
mocnou ruku podala společnost 
PiperLab naší pobočce SEUR ve 
Španělsku. Nástroj PiperLab Fore-
cast pomáhá 350 zaměstnancům 
SEUR lépe zpracovávat objednávky 
zákazníků a následně rozplánovat 
zdroje a práci pro daný den nebo 
čas. Díky své spolehlivosti po-
mohl nástroj vylepšit efektivitu 
doručování ve Španělsku a vyhrál 
SEURu již několik ocenění v logis-
tice.  

NěmeckoŠpanělsko

Soutěž start-upů

Polským studentům se povedlo 
vyhrát DPD soutěž startu-upů. 
Skupinka vytvořila mobilní aplika-
ci, díky které dokážou spotřebitelé 
snadněji komunikovat s opravna-
mi elektrospotřebičů, a to vše po-
mocí hlasové schránky. Tito mladí 
vývojáři z technické fakulty Ostrów 
Wielkopolsk se dokázali prosadit 
se svým nápadem v konkuren-
ci dalších pěti finalistů. Získali fi-
nanční prostředky ve výši více než 
2000 EUR, účastnili se pařížského 
veletrhu a budou těžit z možnosti 
spolupráce s DPDgroup.

Doručování pomocí 
robotů Starship

V roce 2018 rozběhlo inovativní 
službu DPD Estonsko, a to pomocí 
robotů. Tato služba nabízí inte-
ligentní, flexibilní a praktické do-
ručování všem zákazníkům. Přímo  
v Tallinnu si mohou zákazníci zvolit 
doručení přes roboty Starship díky 
aplikaci vytvořené technologickou 
firmou „Starship“ Technologies.  
V roce 2019 bylo rozvezeno těmi-
to roboty na 306 zásilek. Roboti 
zvládnou doručovat z dep i přímo 
z obchodů rovnou zákazníkům do 
vzdálenosti 3 kilometrů. Doba do-
ručení se pohybuje od 5 do 30 mi-
nut. Služba se neustále optimali-
zuje, aby se co nejlépe přizpůsobila 
aktuálním potřebám zákazníků. 

Polsko

Estonsko

Trhy v oblasti špičkových 
technologií

Silné zaměření na inovace, díky 
kterým se DPDgroup může dostat 
na nové trhy, například přeprava 
mražených a čerstvých potravin. 
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Základem našeho podnikání je etika.  Protože  partneři stále  více usilují o větší transparentnost 
a vysoký morální kredit, pokračujeme v integraci firemní odpovědnosti do našich pracovních 
procesů a děláme i kroky nad rámec našich obchodních cílů, abychom byli pozitivním 
příkladem pro společnost. Naše strategie přizpůsobujeme, aby byly v souladu s mezinárodně 
uznávanými standardy a stále přísnějšími směrnicemi a předpisy.

Boj proti korupci

Mimo jiné jsme také v roce 2018 
vytvořili nový protikorupční pro-
gram, který je plně v souladu  
s francouzským zákonem Sepin II. 
Tento přísný program je založen na 
důkladném a komplexním cvičení 
mapování rizik, pro které každé 
oddělení vyplní protikorupční do-
tazník. Pomáhá nám to následně 
identifikovat a vyhodnotit všechny 
rizika spojená s našimi aktivitami. 
Společně jsme tedy po odborné 
konzultaci se třetí stranou, jsme 
vypracovali strategii a plán, jak  
předcházet a případně řešit ko-
rupční chování v naší společnosti.

Dodržování pravidel 
mezinárodního 
obchodu

DPDgroup, tak jako i ostatní sub-
jekty v logistice, podléhá me-
zinárodním závazkům např.  
v souvislosti se sankcemi uvalený-
mi OSN, Evropskou unií nebo 
vládami jednotlivých zemí. DPD-
group přistupuje velice svědomitě   
k dodržování mezinárodních pře-
dpisů a podporuje svá oddělení, 
aby dodržovala náležitě všecha 
omezení, ekonomické sankce  
a předpisy vztahující se na em-
barga. V rámci dodržování pravi-
del zavedla DPDgroup kontrolní 
program pro zajištění obchodní 
spolupráce s legitimními partnery. 
Program se o opírá o naši globální 
sankční politiku, definované právní  
předpisy  zavedení screening nás-
troje GeoCheck. 

Ochrana osobních 
údajů 

Abychom splnili nařízení Evropské 
unie o GDPR z května 2018, zavedli 
jsme nástroj na ochranu dat, pro-
vozních a organizačních informací 
v rámci firmy. V roce 2019 jsme také 
zavedli akční plán, podporovaný 
řídícími mechanismy. Udržujeme si 
celkový přehled o vývoji našich dat, 
zatímco každé evropské oddělení 
si určilo kontaktní místo/osobu  
v rámci GDPR. Aby naše evropské 
podniky mohly zůstat v souladu  
s GDPR, vyvinuli jsme nástroje 
pro vyhodnocení všech nových 
projektů z hlediska osobních 
údajů. Neustále vynakládáme 
úsilí k plnění požadavků GDPR, 
a proto jsme i provedli audit 
našeho předchozího dvouleté-
ho úsilí a činnosti v roce 2019  
a vytvořili jsme výbor pro dohled 
nad touto činností a vyhodno-
cování nových kroků. Výbor se 
schází pravidelně, sleduje aktuali-
zace a řídí strategii ochrany údajů 
společnosti. 

Pravidla chování

Náš  Kodex  obchodního  chování  je  páteří  všech  
našich činností.  Je  založen na světově definovaných  
právech  a osvědčených postupech, schválených 
úmluvami Mezinárodní organizace   práce,   a   musí   být 
interpretován každým oddělením v souladu   s místní-
mi právními  předpisy. Dodržování kodexu je povinné 
pro všechny zaměstnance a externí  poskytovatele  
služeb  a  je  klíčovou  součástí rozhodování a zapo-
jení zúčastněných stran. V rámci našich  pravidelných  
hodnocení, jsme v  roce  2017 aktualizovali manuál ko-
dexu,   abychom   zajistili   jeho   soulad   s nedávným   
francouzským   zákonem   Sapin   II,   zejména v oblas-
ti boje  proti  korupci. Po nelichotivém  vyhodnocení  
z roku 2019 jsme se jej rozhodli aktualizovat a zařadit 
do něj více příkladů z praxe. Tato  nová verze  bude 

publikována začátkem roku 2020. Snažíme  se zajistit  
dodržování  pravidel  v rámci obchodního chování po-
mocí systému  řízení DPDgroup. Odpovědnost za sprá-
vu je v rukou naších senior manažerů v protikorupčním  
oddělení pro  hospodářskou soutěž,  kteří dohlíží 
jak   na dodržování hospodářské soutěže pravidel  
ve světě, tak na protikorupční  programy.  Poradce  
v záležitostech profesní etiky se     zabývá     problé-
my     v rámci jednotlivých  oddělení. Zaměstnanci mo-
hou nahlásit porušení těchto pravidel již  zmíněným  
oddělením nebo   anonymním   systémem   pro 
upozornění  na protiprávní jednání (whistle-blowing 
system).

Etický kodex

5  
hodnot

Postoj DPDgroup   
v otázce etiky představuje  

všeobecný rámec  celé 
firmy a je založen  

na 5 hodnotách

4  
závazky
Etické obchodní pravidla 
jsou zahrnuta  
ve 4 závazcích v rámci 
služeb poskytovaných 
firmou

Solidarita
Není to jen  

o balíku, je to  
o lidech

Náš zákazník, 
náš pán

Předvídáme 
a rychle 

reagujeme

Doručujeme  
s radostí

Respekt

Transparentnost

Odpovědnost

Tolerance
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O zprávě

Tato zpráva DPDgroup, publikovaná v červnu 2019, je 
již čtvrtou  v pořadí k otázce společenské   odpověd-
nosti firmy a týká se 19 zemí napříč Evropou, plně ve 
vlastnictví DPDgroup. Tato tvoří 89 % celkové obratu 
DPDgroup. V rámci programu    DrivingChange    pra-
cujeme    na postupném začleňování dalších  oddělení,    
které vlastníme nebo financujeme. Tato zpráva ob-
sahuje pouze informace týkající se roku 2019, pokud 
není uvedeno jinak. DPDgroup působí i pod následu-
jícími značkami: DPD, Chronopost, SEUR a BRT. Infor-
mace zahrnuté v této zprávě  byly  shromážděny  přes 
reportovací  nástroje, zdokumentované  informace  
a rozhovory  s interními a externími zúčastněný-
mi stranami. Chtěli  bychom poděkovat všem,  kteří 
přispěli  a podíleli se na tvorbě této zprávy. V přípa-
dě jakýchkoli  otázek ohledně této zprávy nebo té-
mat  týkajících se  našeho  programu  o společenské 
odpovědnosti DPDgroup, se na nás můžete obrátit 
prostřednictvím e-mailové adresy drivingchange@
dpdgroup.com. Prohlédněte si naši webovou stránku 
k tématu CSR: www.dpd.com/group/en/sustainabi-
lity.
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