Cesta vpřed.
Udržitelná cesta.

Loomis dal obecné myšlence udržitelného
rozvoje podobu jasných provozních priorit a
pustil se do odvážných iniciativ. Nastoupil tak
na důležitou cestu a my doufáme, že se na ní
budete podílet.

Loomis kráčí vpřed
Posláním společnosti Loomis je rozvíjet a zajišťovat
v lokálních komunitách po celém světě efektivní
ekosystém hotovosti a cenin. Na konkurenčním
trhu nám naši zákazníci neustále projevují důvěru,
protože Loomis umí držet slovo. Díky našim
zaměstnancům, naší bezúhonnosti, našim skvělým
provozním výsledkům, důrazem na lokální souvislosti a důslednému řízení rizik a bezpečnosti
dokazujeme, že měníme slova v činy.
V roce 2017 jsme učinili důležitý krok a zahrnuli
cíle v oblasti udržitelného rozvoje do strategického
plánu Loomis na období 2018–2021. Rozhodli
jsme se tak, protože věříme v hlubokou pravdu trojí
zodpovědnosti: když vyvážíte zájmy dlouhodobé ziskovosti, sociální spravedlnosti a ochrany životního
prostředí, vytvoříte udržitelnou budoucnost pro
všechny zúčastněné strany – jak externí, tak interní.

Výsledkem procesu přetváření obecné myšlenky
udržitelného rozvoje v jasné a zásadní provozní priority je šest základních oblastí, na které se Loomis
chce zaměřit. Představíme vám je na následující
stránce. Všechny považujeme za naprosto klíčové
pro hodnocení dopadu činnosti společnosti Loomis
jako významného hráče v oboru.
Jsme připraveni proměnit tímto způsobem ekosystém hotovosti a cenin a doufáme, že na této důležité
cestě sehrajete svou roli i vy.

Patrik Andersson
President a CEO

Šest základních oblastí
udržitelného rozvoje

Tyto oblasti jsou
také začleněny do
strategického plánu
společnosti Loomis
na rok 2021.
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Být férovým zaměstnavatelem, který nabízí
rovné příležitosti
Nulový počet zranění
na pracovišti
Snižovat uhlíkové
emise
Snižovat objemy
plastů
Být hráčem na
místním trhu
Nulová tolerance
podvodného jednání

Proaktivní úsilí o bezpečnost našich zaměstnanců a snaha
být férovým zaměstnavatelem. Řídit rizika a získávat si
důvěru zákazníků optimálním řízením integrity. Snižovat
dopad naší činnosti na životní prostředí a být hráčem na
místním trhu. To všechno jsou klíčové faktory při budování
základů našeho úsilí o udržitelný rozvoj.
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Být férovým
zaměstnavatelem,
který nabízí
rovné příležitosti

Při budování společnosti, která
je úspěšná na poli udržitelného
rozvoje, je naprosto zásadní to,
jak si vedeme jako zaměstnavatel
a jak řídíme obecná rizika,
bezpečnost a zdraví při práci.
Cíle jsme si nastavili vysoko, ale
spokojit se s něčím menším pro
nás nepřipadá v úvahu. Budeme
v naší snaze pokračovat, protože
chceme vynikat nad ostatními.

Loomis je společnost, která poskytuje služby. Úspěch
Loomis je z velké části závislý na výkonech svých zaměstnanců. V našem oboru podnikání hrají klíčovou roli profesionální dovednosti a schopnosti zaměstnanců, které budí
u zákazníků důvěru. Naší výzvou – a také odpovědností –
je vytvářet a poskytovat bezpečné a inspirativní pracoviště,
kde budou mít zaměstnanci pocit, že mají příležitost
rozvíjet své profesní i osobní dovednosti. Kvalifikovaní
a angažovaní zaměstnanci přispívají k růstu udržitelné
společnosti – takové, která může přilákat nové talenty.
Se správnými lidmi si dokážeme udržet vynikající výkon
a důvěru našich zákazníků. Naším cílem je stát se férovým
zaměstnavatelem, který nabízí rovné příležitosti.
Náš výkon je sledován podle toho, jak nás vnímají zaměstnanci a zákazníci a jak je Loomis hodnocen na základě následujících tvrzení:

· „V Loomis s námi jednají férově bez ohledu na věk,
etnický původ, pohlaví, sexuální orientaci a
zdravotní handicapy.“
· „Věřím, že Loomis je odpovědný zaměstnavatel,
který nabízí rovné příležitosti“

· „Věřím, že Loomis je férový, odpovědný

zaměstnavatel a člen skupiny, která nabízí
rovné příležitosti.“

Naše výroční zpráva o udržitelném rozvoji obsahuje aktuální informace o tom, jak si vedeme.
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Nulový počet
zranění
na pracovišti

Zajišťování nepřetržitého koloběhu hotovosti a cenin je
spojeno s obavami z rizik a bezpečnosti. Je třeba každý
den toto riziko minimalizovat a dbát na to, aby byli
všichni lidé i majetek v bezpečí, což představuje obrovský závazek a neustálou výzvu. To jak dobře si přitom
vedeme, má významný dopad a důsledky nejen na naše
zaměstnance, ale i na celou společnost a na udržitelnou
prosperitu společnosti Loomis. V rámci našeho proaktivního úsilí o zajišťování zdraví a bezpečnosti zaměstnanců
dbáme především na to, aby 24 000 našich zaměstnanců
dodržovalo naše postupy, které se týkají rizik a bezpečnosti a abychom je v tomto směru důkladně proškolili. Dalším aspektem je proaktivní řízení rizik s cílem nejen přijmout kontrolovaná rizika a vynaložit veškeré úsilí
k prevenci zranění a finančních ztrát, ale i minimalizovat
rizika, která jsou přijatelná. Řízení rizik průběžně monitorujeme. Je založeno na dvou zásadních principech:
žádné ztráty na životech a rovnováha mezi ziskovostí a
rizikem krádeže a loupeže. Za každodenní proaktivní
kontroly a řízení známých i neznámých operativních rizik je odpovědný management místních poboček.
Naším cílem je Nulový počet zranění na pracovišti.
Naše výkony jsou měřeny ve vztahu k počtu zranění na
pracovišti, dopravních nehod a jak zaměstnanci vnímají a hodnotí Loomis na základě tohoto prohlášení:
„Postupy a standardy společnosti Loomis jsou vyvinuty tak, abych byl/a v práci v bezpečí.“
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Snížit uhlíkové
emise o 30%

Ekologická stopa společnosti Loomis souvisí především s
objemy svozů, spotřebou paliva, plastovými bezpečnostními
vaky a do jisté míry i se spotřebou elektrické energie v našich
prostorách - všechny tyto aspekty jsou spojeny s uhlíkovými
emisemi. Naším cílem je snížit do roku 2021 naše uhlíkové
emise o 30 %. Chceme toho dosáhnout následujícím způsobem:

Zajišťujeme nepřetržitý oběh hotovosti a cenin ve společnosti. Vlastníme a provozujeme zhruba 7 000 vozidel.
Z analýzy údajů o uhlíkových emisích společnosti Loomis
jasně vyplývá, že jejich hlavním zdrojem jsou emise vznikající při přepravě. Mezi výzvy související s tím, že máme
denně na silnicích několik tisíc vozidel, patří potřeba
jejich častých oprav, emise paliv, neekonomické využívání paliva způsobené příliš vysokým počtem zastávek,
nedostatečné plánování svozů a neefektivní způsob jízdy.
Klíčem k dosažení našeho strategického cíle, tj. snížení
uhlíkových emisí o 30 %, je efektivní řízení vozového parku. Máme-li toho dosáhnout, musíme ještě více optimalizovat spotřebu paliv a plánování svozů, snížit opotřebení
vozidel a kdykoliv je to možné nahrazovat dieselová paliva
jinými nefosilními palivy. Zlepšením efektivity nákladů a
snižováním dopadů na životní prostředí naplníme strategii, která je prospěšná pro všechny.
Nějaké kroky v tomto směru už podnikáme a připravují
se další iniciativy. Jednou z aktivit, kterou jsme zahájili v

roce 2016, je investice společnosti Loomis do pokročilého
softwaru využívaného celou skupinou, díky němuž můžeme ostře sledovat a měřit spotřebu paliv a využití vozidel jak na individuální, tak na skupinové úrovni. Tento
software bude nainstalován do všech vozidel Loomis.
Emise vznikající při přepravě našimi vozidly představují
zhruba 80 % naší uhlíkové stopy. Za zbytek jsou odpovědné plasty a účty za elektřinu. Věříme, že využívání
plastů vyráběných z fosilních materiálů je praxe, která je
v příkrém rozporu s udržitelným vývojem a proto se právě
na tuto oblast zaměřujeme. Pokud jde o spotřebu elektrické energie, věříme, že efektivnější využívání nákladů
v kombinaci s větším využitím energie z obnovitelných
zdrojů může napomoct změně, o kterou usilujeme.
Naše výsledky při snižování uhlíkových emisí se ostře
sledují a měří ve vztahu k celkovému objemu provozu a k
faktorům KPI, jako je spotřeba paliva/km, energie/m2 a
navýšení spotřeby paliv a zdrojů energie z obnovitelných
zdrojů.
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Snížení objemu
plastu o 30%
V našem oboru se při přepravě
mincí a bankovek běžně
používají plastové bezpečnostní
vaky, protože se prokázalo, že
tento materiál splňuje řadu
přísných bezpečnostních
požadavků. V Loomis bychom
velmi rádi iniciovali změnu,
která by vyústila ve snížení
dopadu na životní prostředí.

Plast představuje v mnoha ohledech fantastickou inovaci: jeho výroba je levná a je nesmírně odolný. Jeho
odolnost je ovšem zároveň i problém. V důsledku
výroby plastů z fosilních materiálů (ropy) se ztenčují
fosilní zdroje a ty nejsou obnovitelné. Kdyby se recyklací starých, použitých plastů vyráběly nové plastové
produkty, mělo by jejich využívání méně škodlivý dopad. V současné době většina plastů končí na obrovských skládkách nebo v oceánu, případně se pálí.
Proto věříme, že používání nových plastů vyráběných
z fosilních materiálů je neudržitelná praxe. Jednou z
oblastí, na kterou se zaměřujeme v rámci většího cíle,
je snížit uhlíkové emise.
Loomis přijal řadu opatření k dosažení cíle snížit objem plastů vyráběných z fosilních materiálů o 30 %.
Hodláme zefektivnit naše zdroje a objemy svozů, aby
byly dostatečně velké a mohli jsme požadovat výrobu
vaků z recyklovaných plastů. Investovali jsme do elektronického portálu, který se věnuje distribuci plastových vaků. Probíhá pilotní program. Naším cílem jsou
plastové vaky, při jejichž výrobě se minimálně z 60
% používají recyklované materiály. Také navrhujeme
plán, který má zredukovat rozsáhlé množství rozměrů,
typů a provedení plastových vaků. Díky tomu by se
snížilo celkové množství vyráběných vaků. Testujeme
to nejprve na evropském trhu, USA bude následovat.
Doufáme, že se k nám zákazníci na této cestě připojí a
naše úsilí podpoří.
Náš výkon při dosahování cíle snižování nových plastů
vyráběných z fosilních materiálů je měřen a vykazován
ve vztahu k provozním objemům, změnám ve využití
recyklovaného plastu a účinnosti výroby.
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Být hráčem
na místním trhu
V Loomis máme závazky vůči komunitám, které obsluhujeme.
Být hráčem na místním trhu a znát dobře své zákazníky je
hlavní klíč k úspěchu. Oblasti, na které se zaměřujeme v úsilí
o udržitelný rozvoj, formulujeme na úrovni celé skupiny, ale
skutečné kroky podnikáme na úrovni lokální. Zde uvádíme
několik příkladů:

UK

Španělsko

V srpnu 2017 získal Loomis Velká Británie za snížení
svých emisí certifikát Carbon Footprint License. Na roky
2014–2016 byl vytyčen cíl snížit emise o dvě procenta,
skutečný dosažený pokles emisí ale překročil veškerá
očekávání a dosáhl sedmi procent. Klíčem k dosažení
tohoto zlepšení bylo snížení emisí vozového parku (díky
vyšší efektivitě svozů):

Loomis Španělsko realizuje různé aktivity spojené se
sociálně a ekologicky udržitelným rozvojem. Jednou
z nich je tzv. Green Project, interní školicí program
zaměřený na bezpečnost, který např. instruuje, jak nosit
těžká břemena a nezranit se a jak nejlépe parkovat bez
obtěžování veřejnosti.

• Změny profilu vozového parku, snížení hrubé váhy
89 vozidel ze 4,6 na 3,5 tuny. Přitom se díky vyšší
výkonnosti motorů a nižší váze vozidel úrovně emisí
snížily. Očekáváme, že v letech 2018/2019 budou
tyto změny profilu vozidel pokračovat.
• I nadále se projevuje pozitivní účinek zavedení
výkonnějšího softwaru v roce 2016, který poskytuje
řidičům v reálném čase nástroje k efektivnímu stylu
jízdy a managementu dodává informace k monitoringu chování řidičů.
Dalším faktorem, který přispěl k dosažení tohoto cíle,
bylo zavedení osvětlení LED a pohybových senzorů PIR
během rekonstrukce řady poboček a zvýšené povědomí
všech našich zaměstnanců o využívání elektrické energie,
např. vypínání osvětlení v době, kdy není třeba svítit.

Mezi příklady drobných, ale chytrých změn naší práce
patří nový formát balení hotovosti, díky němuž se sníží
fyzická pracovní zátěž a zásilky se budou lépe zvládat.
Jinou takovou změnou je zavedení systému Flody, který
zvýší bezpečnost pracovníků i dopravy, třebaže sníží
počet přeprav a tím i ujetých kilometrů a logicky také
objem emisí. Výraznější změnou je nový projekt videomonitoringu, který zajišťuje Informační a kontrolní centrum. Mezi jeho důležité přínosy patří dálková kontrola
jednotlivých procesů a nouzová podpora samostatně
pracujících členů posádek. V roce 2018 se zaměříme na
efektivní a bezpečný způsob jízdy. Pilotně odzkoušíme
náš nový software ve Valladolidu, a pak ho zavedeme i v
Granadě, Jaénu a Almeríe.

Turecko

Portugalsko

Česká republika a Slovensko

Děláme výrazné pokroky v úsilí o obnovu našeho vozového parku. Výsledkem je podstatné snížení spotřeby
paliv a následný zhruba 60 % pokles uhlíkových emisí
ve srovnání se staršími vozidly. V tomto úsilí budeme
pokračovat i nadále, dokud neobnovíme celý náš vozový
park. Zvláštní pozornost věnujeme i snižování počtu
nehod na pracovišti. Motivujeme a školíme naše zaměstnance a zároveň využíváme bezpodmínečnou podporu
našich dodavatelů, např. pojišťoven. Díky tomu jsme
dosáhli 42 % snížení počtu nehod na pracovišti. Každý
rok věnujeme finanční příspěvek nějaké dobročinné
organizaci, která podporuje děti a mládež.

Vzhledem k nedávnému vývoji se provoz v České republice a na Slovensku musel vypořádat s výzvou, kterou
představoval vozový park. Úroveň i stáří jednotlivých
vozidel se lišily a některé z nich měly stále ještě nejnižší
standardy EU1 a EU2. Sjednocení a analýza údajů ze
třinácti poboček nám zabraly šest měsíců. Začátkem
roku 2016 jsme se rozhodli, že náš vozový park obnovíme a že vozidla s nejnižším bezpečnostním standardem
a nejvyššími emisemi vyměníme. V první fázi jsme
vybrali 50 vozů, které jsme v druhé polovině roku 2016
a první polovině roku 2017 nahradili novými. Ta splňují
nejvyšší emisní standard EU6, což u každého nahrazeného vozu znamená dvoutřetinové snížení emisí. Týmy
v České republice a na Slovensku nedávno vypracovaly
plány dalšího snižování emisí v letech 2018 a 2019. Od
ledna 2017 dáváme u obchodních cest přednost vlakové
dopravě. Od října 2017 se setkání na republikové úrovni
konají s využitím nástroje Skype.

V roce 2017 jsme se rozhodli podpořit CrescerSer, což
je národní organizace, která svými sociálními a komunitními službami pomáhá zranitelným dětem, mládeži a
celým rodinám.

Francie
Loomis Francie se v roce 2017 zaměřil na snižování
spotřeby elektrické energie v datových centrech a
omezování spotřeby papíru. Ve Francii se využívají
datová centra externího dodavatele. Koncem roku
2016 jsme změnili systém uchovávání dat a rozhodli
se stoprocentně přejít na technologii flash. Díky tomu
pracují naše oddělení IT, podpůrné služby i pobočky
svižněji a efektivněji. Také se tím v porovnání s diskovou
technologií o 70 % snížily naše náklady na chlazení.
Tato nová technologie zajišťuje chlazení z udržitelných
zdrojů a zdrojů s nízkými uhlíkovými emisemi. Velká
část naší elektrické energie pochází z udržitelných zdrojů
včetně vody, sluneční a větrné energie. Vysoce efektivní
flashová technologie umožňuje duplikaci dat a stejné
množství dat uchovává s obrovskou úsporou kapacity a
tím i elektrické energie. Další téma, na které se Loomis
Francie zaměřil, jsou dodavatelské a zákaznické faktury a
budoucí zákaznické smlouvy: začínáme využívat varianty
bez použití papíru.

Udržitelnost pro Loomis Turecko znamená propagaci
dlouhodobě odpovědného jednání, které přináší
zákazníkům, zaměstnancům i firmě jako celku přidanou hodnotu. Mezi tyto aktivity patří školení pro
zaměstnance zaměřené na Etický kodex a Protikorupční
politiku, protože důvěra s našimi úspěchy úzce souvisí.
V roce 2014 jsme se zavázali snížit naši uhlíkovou stopu
a stanovili si cíl snížit do roku 2020 uhlíkové emise o
0,30 g/km. Splnili jsme ho v roce 2017, kdy měly emise
hodnotu 0,22 g/km a Loomis Turecko získal cenu Green
Fleet Award. Tohoto výsledku dosáhl díky investicím do
nových vozů s ekologickými motory, instalaci omezovačů
rychlosti, školení zaměstnanců o rizicích a bezpečném
a úsporném stylu řízení a důkladnému monitoringu
emisí specializovaným softwarem. Od roku 2017 Loomis
Turecko také využívá nové datové centrum na solární energii a snižuje tak související uhlíkové emise o 10–15 %.
V rámci pilotního projektu PETDER v Ankaře se odpadní
olej zpracovává v zařízeních s certifikátem Ministerstva
životního prostředí a urbanistického plánování nebo se
likviduje, podle toho, do jaké kategorie spadá. Loomis
Turecko brzy tento projekt rozšíří na všech 250 vozidel
svého vozového parku.

Laura to vyjádřila skvěle: „Jednou z
cenných hodnot společnosti Loomis
jsou lidé a já si našich lidí cením.“

Získávat si důvěru zákazníků
optimálním řízením integrity.

Michael: „Jsem opravdu spokojený,
když se zákazník může na naší službu
dlouhodobě spolehnout.“

O zdraví a bezpečnost zaměstnanců
jde Loomisu především.

Sarah: „Lomis je jako moje druhá
rodina. Dal mi možnost rozvíjet moje
profesní dovednosti a dokázat moje
schopnosti.“

Nuno: „U Loomis jsem začal pracovat
před šesti lety. Každý den se snažím
podat co nejlepší výkon. Jsem moc
pyšný na to, čeho se nám každý den
podaří dosáhnout.“

Švédsko

Dánsko

Loomis Švédsko dodává služby úschovy finanční hotovosti
a cenin více než čtyřiceti tisícům zákazníků. Většina z nich
rozepisuje součty svých denních tržeb na papír, který vkládá
do vaků s hotovostí. Pokud by tyto informace sdělovaly na
internetu, byla by tato služba efektivnější a přispívala by k
udržitelnému rozvoji. I díky digitalizaci by celý proces byl
ekologičtější. Každý měsíc se odevzdává zhruba 400 000
denních pokladních zásob, což odpovídá nejméně 300 000
rozpisům na papíře. „Proces zpracování by mnohem více
napomáhal udržitelnému rozvoji,“ říká manažer pobočky
Johan Vikman. „Další výhodou je to, že předáváním informací na internetu se vytváří komunikační kanál k tomu,
kdo manipuluje s vaky s hotovostí, a my tak můžeme snáze
komunikovat přímo se zákazníky.“

Cíl naší skupiny snižovat uhlíkové emise podnítil nové nápady a kroky. Jedním ze zajímavých dánských projektů je nový,
dynamický monitoring hotovostních kazet v bankomatech.
Tento projekt probíhá ve spolupráci s jedním z největších
dánských zákazníků využívajících obsluhu bankomatů.

„Digitalizace znamená, že se celý proces zjednoduší o jeden
krok, protože vaky se nemusejí kontrolovat, už jsou připravené a informace o jejich obsahu byly odeslány. V budoucnosti
by se díky tomu měly zákazníkům také zkrátit lhůty vyřízení
jejich záležitostí. Zákazníci budou moct prostřednictvím
odkazu na naší webové stránce rychle sledovat stav jejich
denních stvrzenek,“ vysvětluje Johan Vikman. „Doufám, že
polovina ze čtyřicet tisíc našich zákazníků bude brzy využívat
možnost předávat nám informace elektronicky.“

Finsko
Rozvíjíme procesy CIT a CMS díky optimalizaci zákaznických stvrzenek tištěných na zařízeních PDA. Omezujeme
tak tisk, prostory i informace, které nejsou nezbytně nutné.
Cílem je ušetřit čas posádek CIT a snížit spotřebu stvrzenkových ruliček o 20 %.
Redukujeme čas nakládky a vykládky CIT na nakládací
rampě, aby se minimalizoval čas, kdy vozidla stojí nevyužita.
Cílem je dosáhnout vyšší efektivity pracovních procesů a
snížit nevyužitý čas vozidel i emise o 2 %.
Pilotně zavádíme špičkový software, který podporuje ekologičtější styl jízdy.
Soustředíme se na energeticky efektivní techniky a přístupy,
zavádíme osvětlení LED a dosáhli jsme značné úspory
elektrické energie.
Nahrazení papírových mzdových listů elektronickými nám
přineslo úsporu 7 000 tištěných listů a snížilo emise GHG
při doručování pošty.
Vyměnili jsme poskytovatele služeb pracovního lékaře. Nyní
naši zaměstnanci dostávají ještě kvalitnější a důkladnější
péči s rovným přístupem ke všem. Rozvíjíme také následnou
kontrolu těchto služeb a usilujeme o to, aby byly měřitelné.
Ročně nabízíme minimálně čtrnáct stáží pro mládež.

Loomis Dánsko v současné době obsluhuje pro tohoto
zákazníka asi 450 bankomatů po celé zemi, což obnáší
zhruba 25 000 zastávek ročně. Neví se ale, jestli konkrétní
bankomat potřebuje doplnit, nebo ne. Doufáme, že díky
službě dynamického monitoringu snížíme počet zbytečných
zastávek a dosáhneme efektivnějšího plánování přepravy.
Očekává se, že tím přímo snížíme počet ujetých kilometrů,
počet zastávek, spotřebu paliva a uhlíkové emise.
Tento projekt je momentálně v testovací fázi. Naším
cílem je navýšit do konce roku 2018 počet dynamicky
monitorovaných bankomatů tohoto zákazníka z 30 na
450 a snížit četnost zastávek z 25 000 na 20 000.

Norsko
Staví se nové ředitelství, které bude mít ekologický certifikát Breeam-Nor. BREEAM je přední světová metoda
hodnocení udržitelnosti plánování ploch, infrastruktury a
budov. Tato metoda hodnotí a odráží hodnotu spočívající
ve vyšší výkonnosti během celého životního cyklu zastavěného prostředí. Loomis Norsko v rámci tohoto projektu
zavádí efektivní a ucelený systém recyklace.

Obnova vozového parku, která má přispět ke snížení
emisí výfukových plynů a hluku.
Školení zaměstnanců zaměřená na vytváření bezpečnějšího
pracovního prostředí a na odpovědné a bezpečné chování.
Školení by mělo přispět k snížení četnosti úrazů.

Rakousko
Loomis Rakousko má pracovníka řízení odpadů, který
zajišťuje dodržování národních předpisů upravujících
nakládání s odpady. Klíčovými prvky jsou identifikace,
zavádění a analýza metod, jak bránit vzniku odpadu,
snižovat jeho objem a recyklovat ho. Pokud zaměstnanci
absolvují školení o chování, které neškodí životnímu
prostředí, začnou zavádět změny i ve svém osobním
životě. Plánujeme i další opatření na pracovišti: aktivity
v kancelářích zaměřené na snižování využití papíru,
oboustranný tisk a maximální omezení barevného tisku,
zvláštní odpadkové koše na papír, omezení faxování,
práce s opakovatelně využitelnými nádobami a velkými
baleními atd. Loomis Rakousko je od roku 2003 také
držitelem certifikátu ISO 9001, který vychází z řady
zásad řízení kvality. Patří mezi ně např. silné zaměření
na zákazníky, motivace a angažovanost vyššího managementu, přístup k pracovním procesům a neustálé
zlepšování. Díky tomu zákazníci neustále dostávají
kvalitní zboží a služby a vzniká i řada benefitů pro naše
podnikání. V roce 2017 byl tento certifikát obnoven.

USA
Loomis USA si zakládá na řízení rizik a zajišťování bezpečnosti. Snaží se realizovat myšlenku „dokonalého dne“,
během kterého se řidiči vyvarují zranění, dohlížejí na to,
aby ceniny i hotovost zůstávaly v bezpečí a po skončení
směny se v pořádku vracejí domů. Zároveň aktivně
minimalizuje rizika hrozící vozovému parku. Díky tomu
Loomis USA snížil četnost i vážnost nehod a s nimi spojených nákladů na lidi, vybavení a dobrou pověst firmy
dbající na bezpečnost.
Vyspělý software shromažďuje z jednotlivých vozidel
rozsáhlé údaje o zahájených akcích a kontroluje a vyhodnocuje provozní výkony a výkony v oblasti bezpečnosti.
Následně poskytuje využitelné provozní zprávy, poučná
videa a jednoduché výukové nástroje pro řidiče. V současné době tento program využívá všech 3 000 vozidel
a Loomis je díky němu schopný dále doplňovat svůj
program na řízení rizik díky zlepšování dovedností svých
zaměstnanců v oblasti řízení. Na začátku každého pracovního dne se procházejí údaje z tohoto softwaru a hledají
se příležitosti k vzdělávání a instruktáži zaměstnanců.
K nehodám ve velké míře napomáhá nesoustředěnost
řidičů, překračování rychlosti a nedodržování dostatečné
vzdálenosti. Loomis USA je díky tomuto nástroji schopný
vytvářet bezpečnější prostředí. Od zavedení tohoto systému snížil počet autonehod o více než 50 %.

Do všech vozidel momentálně instalujeme technologii
Eco drive, což povede ke snížení spotřeby paliva, počtu
nehod a míry opotřebení vozového parku.
Chceme dále rozvíjet náš celkový trh, především nové
pracovní pozice. Proto máme oddělení rozvoje podnikání, které pracuje na nových příležitostech. Také jsme
se připojili k dobrovolné dohodě „Inclusive Working
Life“ (IA) a dodržujeme ji. Tato dohoda představuje pokus zvrátit trend odchodů z pracovního procesu. Cílem je
začleňovat do našich týmů lidi, kteří by jinak práci těžko
sháněli, např. osoby s nějakou zdravotní anamnézou
nebo přistěhovalce, kteří mají vzhledem ke svým jazykovým dovednostem omezené možnosti.

Argentina
Žárovky ve společných prostorách se nahrazují úspornějšími.
Ve společných tranzitních prostorách se instalují pohybová čidla, která zapínají a vypínají osvětlení.
Ekonomická spolupráce se dvěma nevládními organizacemi, které se věnují boji s rakovinou u dětí a usilují o
inkluzi mládeže z nízkopříjmových skupin do vzdělávání.

Loomis International
Hrubým odhadem se na celém světě nachází tisíce
muzeí, uměleckých galerií a trhů. Křehká umělecká díla
nevyčíslitelné hodnoty se v nekonečném koloběhu výstav
převážejí tam a zpět.
„Specializujeme se na logistiku manipulace s cennými
uměleckými díly, která nesmí utrpět byť jen mikrosko-

galerie, umělce, umělecké instituce a soukromé sběratele.
„Kromě samotné přepravy se staráme i o všechny složité
otázky různých omezení, zvláštní povolení na dočasné
zápůjčky uměleckých děl, skladování a daňové aspekty:
příprava logistiky jedné výstavy, na kterou se sjíždějí
artefakty z celého světa, může zabrat i celé měsíce.“

pický škrábanec,“ říká Barbara Schlagbauer, generální
manažerka Loomis Artcare, jenž je součástí Loomis
International.

To všechno svádí k závěru, že takové množství spe-

Při převozu uměleckých děl nevyčíslitelné hodnoty je
hlavní výzvou dodat vynikající služby, které jsou doko-

„Chápu, že si to někdo může myslet. Ve skutečnosti ale
využíváme systém pronájmu přepravních beden. Ty se
můžou opakovaně využívat až patnáct let, a zbytečného
odpadu je pak minimum,“ vysvětluje Barbara Schlagbau-

nale, na milimetr přesně definovány. Speciální přepravní
bedny na ochranu proti výkyvům teploty, vlhkosti,
nárazům a vibracím představují jen jednu stránku tohoto
nelehkého úkolu.
Loomis Artcare zajišťuje každý měsíc zhruba dvacet pět
výstav. Navíc realizuje různé dovozy a vývozy děl pro

ciálních přepravních beden a obalů vede ke vzniku
velkého množství odpadu a příliš častým převozům.

er. „Hlavní výzvou je sjednotit převozy. Jejich koordinace
musí být efektivní, to je klíčem k ziskovosti. Když ale
musíme plnit požadavky majitelů jedinečných, nenahraditelných děl, není to vždy možné.“
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Nulová tolerance
podvodného jednání

Korupce a úplatkářství mají v našem oboru vážné důsledky.
Úspěšná firma musí mít nejen přísná bezpečnostní opatření,
ale také vysoce morální zásady. Etický kodex Loomis a
Protikorupční zásady jsou nám vodítkem k tomu, jak
podvodnému jednání proaktivně předcházet.

Morální kulturu v Loomis vytvářejí lidé. Právě díky našim
lidem a našemu Etickému kodexu vytváříme společnou
hodnotovou základnu, která platí bez ohledu na hranice a
pracovní kategorie. Jsme si vědomi řady rizik a výzev, které
jsou s naší činností spojeny. Pokud jde o korupci a úplatkářství, je největším rizikem vždy podvodné jednání, ať už
interní nebo externí. Naši zákazníci nám svěřují své ceniny.
Musíme férově a otevřeně počítat s tím, že pokud při práci
selžeme, nenávratně o jejich důvěru přijdeme a naše podnikání tím utrpí. Právě proto jsou pro nás hodnoty a morálka tak zásadní a proto je považujeme za něco, co souvisí s
udržitelným rozvojem.
Řízení integrity a dodržování morálních zásad neustále
rozvíjíme. Je to úkol, který nikdy nemůžeme považovat za
splněný. Právě proto jsme si nevytyčili za cíl nulový počet
případů podvodného jednání, protože to by mohlo být
v konečném důsledku kontraproduktivní. Místo toho je
naším cílem nulová tolerance podvodného jednání. Jedním z našich nejdůležitějších ukazatelů KPI je naše schop-

nost prokazovat, že každičký projev podvodného jednání
prověřujeme.
Na podporu tohoto důležitého úsilí a zajištění dodržování
etických zásad využíváme řadu propojených kroků. Jedním z nich je nábor správných zaměstnanců. Jiným z nich
je podmínka, aby 100 % našich zaměstnanců absolvovalo
každý rok e-learningové školení v Etickém kodexu a Protikorupční politice. Od roku 2010 také vyvíjíme systém
hlášení nesprávného jednání na kterémkoliv místě naší
společnosti. Sdělování těch nejvážnějších a nejcitlivějších
problémů usnadňuje telefonní linka Loomis Integrity Line.
Díky anonymnímu hlášení v rodném jazyce, ať už telefonicky či na internetu, je o poznání snazší sdělit obavu z
nesprávného jednání. Jiným důležitým faktorem je dialog
se zúčastněnými stranami v místní komunitě. Jednou z
důležitých otázek našeho každoročního zákaznického dotazníku je: „Je pro vás Loomis důvěryhodný partner?“ Odpověďmi se důkladně

K dosažení udržitelného rozvoje je potřeba
dosáhnout rovnováhy mezi dopadem na životní
prostředí, ekonomické faktory a sociální otázky.
K tomuto je třeba přidat zákonné požadavky
a očekávání akcionářů. Vodítkem je vizuální
kontrolní seznam společnosti Loomis, kde vidíme,
co je potřeba zavést do praxe.

KPIs pro
šest zaostřovacích oblastí
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Být férovým zaměstnavatelem,
který poskytuje rovné příležitosti

· Vnímání zaměstnanců a hodnocení společnosti

„Kontrolní seznam“
Dodržování zákonů.
Naše každoroční zpráva o udržitelném rozvoji vzniká v
souladu se švédským zákonem o výročních zprávách a
směrnicí EU o nefinančních údajích a uvádění informací
o rozmanitosti. Tuto zprávu podepisuje představenstvo
společnosti Loomis.
Firemní politika udržitelného rozvoje.
Tato firemní politika – neboli Pokyny CEO, jak jim říkáme – vytyčuje strategické cíle, oblasti zaměření a ukazatele KPI. Také zdůrazňuje, že při dosahování našich cílů
nám pomůže lokální odpovědnost.
Sustainability Report (Zpráva o udržitelném rozvoji).

Toto je jednodušší verze zprávy v plném znění, kterou
každoročně zveřejňujeme. Chcete-li se dozvědět více a
máte-li zájem o letošní výsledky, podívejte se, prosím,
na stránky www.loomis.com.

Standardy GRI.
Základem úsilí Loomis o udržitelný rozvoj a reportingu
jsou metody GRI. Celý tento proces vychází.
Průzkumy postojů.
Každoročně provádíme průzkumy, kterými prověřujeme,
jak zaměstnanci a zákazníci vidí naši práci.
Transparentní výsledky.
Místní pobočky Loomis každého čtvrt roku shromažďují
a hlásí údaje, které jsou nutné pro zajištění pokroku v
úsilí o dosažení zmíněných cílů a KPI. Tato data na úrovni
celé skupiny slučuje a hodnotí finanční oddělení. Výpočty
uhlíkových emisí společnosti Loomis poskytuje nezávislý
dodavatel systému řízení údajů o udržitelném rozvoji.

Loomis na základě tvrzení: „V Loomisu s námi
jednají férově bez ohledu na věk, etnický původ,
pohlaví, sexuální orientaci a zdravotní handicapy.“
· Vnímání zaměstnanců a hodnocení společnosti Loomis
na základě tvrzení: „Věřím, že Loomis je odpovědný
zaměstnavatel, který nabízí rovné příležitosti.“
· Vnímání zákazníků a hodnocení společnosti Loomis
na základě tvrzení: „Věřím, že Loomis je férový a
odpovědný zaměstnavatel a člen skupiny, která
poskytuje rovné příležitosti.“
· Průměrný počet hodin školení/zaměstnanec/rok.
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Snížení uhlíkových
emisí

· Celkové uhlíkové emise/objem provozu.
· Změna emisí a spotřeby paliva vozového parku/km.
· Počet vozidel, která mají instalovaný chytrý
technický software.
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2

Nulový počet zranění
na pracovišti

· Počet zranění na pracovišti.
· Vnímání zaměstnanců a hodnocení společnosti

Loomis na základě tvrzení: „Postupy a standardy
společnosti Loomis jsou vyvinuty tak, abych byl/
-a v práci v bezpečí.“
· Bezpečný styl jízdy: počet dopravních nehod/
celkový počet ujetých kilometrů.
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Snížení
objemu plastů

· Změna celkového objemu plastů.
· Změna ve využití recyklovaných plastů a plastů 		
vyrobených z jiných než fosilních materiálů.

· Změna ve využití zdrojů energie, které nevyužívají
fosilní materiály.

· Změna uhlíkových emisí.
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Nulová tolerance
podvodného jednání

· 100 % prověření všech hlášených případů podvodného

Být hráčem na místním trhu

· Oblasti, na které se zaměřujeme v úsilí o udržitelný
rozvoj, se definují na úrovni celé skupiny. Skutečné
kroky ale činíme na lokální úrovni. Čtvrtletní
a roční kontrola a reporting místních výsledků v
poměru ke všem ukazatelům KPI.

jednání.

· Počet zaměstnanců, kteří každý rok absolvují

e-learningové školení o Etickém kodexu a
Protikorupční politice.
· Vnímání zákazníků: Hodnocení společnosti Loomis na
základě tvrzení: „Loomis je důvěryhodný partner.„

Cesta vpřed.
Udržitelná cesta.

