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CSR report – DrivingChangeTM



4

DrivingChangeTM – program společenské odpovědnosti

Čtyři hlavní oblasti strategie:

Nechceme za sebou 

zanechávat emise:

• Měříme dopad na ŽP,

• Snižujeme dopad na ŽP: 

optimalizace tras, podpora 

k modernizaci flotily, třídění 

odpadů, …,

• Předcházíme haváriím,

• Kompenzujeme 

vyprodukované emise.

Přizpůsobujeme se 

modernímu životu ve městech:

• Výdejní místa Pick-up,

• Odpovídající technický 

stav dodávek,

• Ekologicky šetrná jízda 

(ekodriving),

• Certifikaci ISO 14001 

(EMS).

Vymýšlíme nové věci v rámci 

DPD i mimo něj:

• Pracujeme na osobním 

rozvoji a sdílíme 

zkušenosti,

• Spolupráce s výzkum. 

institucemi,

• Velkoobjemové kontejnery,

• Doručení v rámci 1 h.

Podporujeme skupiny lidí, 

které jsou nám nejblíž:

• Arkádie, Světluška, 

Dobrý anděl, Ukliďme 

Česko, Ježíškova 

vnoučata, 

• Zapojení do Stromy pro 

život, Kompostuj.cz, …,

• Dobrovolnický den pro 

zaměstnance.

Podnikáme s ohledem na společnost a životní prostředí.

Emise CO2e

snižujeme na nulu

Ve městech

doručujeme s citem

Přicházíme

s inovacemi
Žijeme pro naši

společnost
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Snižování emisí CO2e
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Snižování emisí CO2e

1. Měření a sledování dopadu na ŽP

• Emise z přepravy (pozemní, letecká),

• Produkci odpadů,

• Spotřebu energií, vody, papíru a dalších 

komodit.

2. Snižování dopadu na ŽP 

3. Kompenzace

• Dopad na ŽP analyzován a přepočítán na 

finanční kompenzace v rámci karbonového trhu 

naší mateřskou organizací GeoPost.

• Kompenzace dopadů na ŽP realizována 

pomocí offsetových programů.

• Optimalizujeme trasy – nejvýhodnější trasa pro 

doručení zásilky,

• Motivace dopravců k nákupu aut s 

nejmodernější emisní třídou či s alternativním 

pohonem,

• Doručení zásilky v průběhu 1 h a budování 

Pick-up míst – zvýšení šance na doručení,

• Snížení spotřeby energií a materiálu,

• Předcházení vzniku odpadů, třídění odpadů, 

zpětný odběr a výkup druhotných surovin.

Měříme Snižujeme Kompenzujeme
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Offsetové programy DPDgroup
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Česká republika

Čištění a jímání 
skládkového plynu

Podpora nových 

technologií pro čištění a 

jímání skládkového plynu 

pro výrobu elektřiny a tepla 

na 20 skládkách (např. 

Chrást, Chvaletice, 

Litvínov, Mutěnice, Ďáblice 

a další).

Podpora technologie 

pro čištění, záchyt a 

stlačení důlních plynů 

pro následnou 

produkci el. energie.

Programy v zahraničí i ČR

Polsko

Produkce stav. 
materiálu z odpadu

Německo

Čištění a jímání 
důlního plynu

Podpora technologie 

pro výrobu 

stavebního materiálu 

z vápenatého popílku 

emitovaného ze 

spalování uhlí.

Spojené království

Záchyt metanu z 
opuštěných lomů

Podpora technologie 

pro záchyt metanu 

unikajícího z 

opuštěného lomu a 

jeho přeměnu na 

elektřinu a teplo.
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Turecko

Větrné elektrárny, 
projekt Balikesir

Podpora výstavby 

větrných elektráren 

na vhodných 

lokalitách, výroba 

elektřiny pro asi 

35 000 obyvatel/rok.

Programy v zahraničí i ČR

Výměna spalovacího 

zařízení na fosilní 

paliva v továrně na 

cukrovinky a ořechy 

za kotel na biomasu, 

kde navíc popílek je 

využíván jako hnojivo.

Indie

Větrné elektrárny, 
projekt Hindi

Brazílie

Instalace spal. 
zařízení na biomasu

Podpora výstavby 

větrných elektráren 

na vhodných 

lokalitách, výroba 

elektřiny pro asi 

100 000 obyvatel/rok.

Celkem 7 projektů

Dosažení uhlíkové 
neutrality 

Výběr projektů ve 

spolupráci s 

partnerskou 

organizací EcoArt.

O zapojení do 

projektů rozhodli 

svým hlasováním 

zaměstnanci.

Shrnutí
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Děkuji Vám za pozornost!


