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O NÁS

Toyota Material Handling Europe
je součástí koncernu Toyota
Industries Corporation (TICO), který
je od roku 2001 globální jedničkou
na trhu manipulační techniky.
Snahou TICO je stát se z pozice
dodavatele kompletních řešení
pro projekty všech velikostí první
volbou pro všechny zákazníky
v oboru manipulace s materiálem.
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ÚVOD
DIALOG S PARTNERY

NAŠI PARTNEŘI
Zaměstnanci
Potenciální zaměstnanci
Studenti
Zákazníci
Dodavatelé
Distributoři
Toyota Industries a podniky této skupiny
Místní komunity
Veřejné orgány
Evropská rada zaměstnanců
* Evropská rada zaměstnanců (EWC) se zaobírá problémy
a otázkami týkajícími se práce a zaměstnání. Každoročně
na zasedáních EWC prezentujeme plnění klíčových ukazatelů
v oblasti HR a bezpečnosti a při přípravě akčních plánů
zohledňujeme názory zástupců zaměstnanců.

Při přípravě zprávy za rok 2019 nám jako základ pro výběr stěžejních témat a otázek této zprávy posloužila zpětná vazba na naši zprávu za rok
2018. Před sepsáním zprávy za rok 2018 jsme, stejně jako při přípravě zprávy o trvale udržitelném rozvoji z roku 2013, znovu zapojili naše partnery
a zúčastněné strany, a společně s nimi jsme identifikovali další stěžejní otázky, ve kterých naši partneři vyžadují transparentnost.

ZMĚNY

Naše předchozí zpráva znamenala důležitou skokovou změnu, protože musela být v souladu se směrnicí EU o nefinančním výkaznictví a rozmanitosti
dozorčích rad. Naše první dvě zprávy byly dobrovolné, vypracované v dvouletém cyklu a v souladu s pokyny Global Reporting Initiative (GRI) G3.1.
Tato zpráva se zabývá řízením udržitelnosti a činností společnosti Toyota Material Handling Europe, která je součástí Toyota Industries Europe, dceřiné
společnosti plně vlastněné koncernem Toyota Industries Corporation. Tato zpráva byla, stejně jako loňská, připravena podle metodiky GRI: úroveň
„Core“.
Popisné oddíly zprávy odrážejí stav organizace na konci účetního roku FY19 (do 31. března 2019). Pokud není uvedeno jinak, číselné údaje se vztahují
k našemu FY19 a pokrývají více než 95% našich zaměstnanců. Údaje pocházejí ze čtyř továren* (Švédsko, Francie a dvě v Itálii); 21 prodejních a servisních
organizací (Rakousko, pobaltské země, Belgie, Česká republika, Dánsko, Francie, Finsko, Německo, Řecko, Maďarsko, Itálie, Nizozemsko, Norsko, Polsko,
Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené království); a čtyřech administračních center (ředitelství v Mjölby, evropská
kancelář v Bruselu, Logistics Solutions v Göteborgu a evropská kancelář logistiky).
U této zprávy nebylo provedeno externí ověření. Nicméně za FY19 byla veškerá naše činnost z pohledu trvale udržitelného rozvoje již potřetí posouzena
agenturou EcoVadis. To sice přímo nepředstavuje auditované externí ověření této zprávy, ale považujeme to za nezávislé externí hodnocení řízení
udržitelnosti v naší společnosti.

NÁŠ PŘÍSTUP
S našimi partnery spolupracujeme SPOLEČNĚ na splnění
našich společných cílů v oblasti udržitelnosti.
Soustředěním našeho úsilí můžeme SPOLEČNĚ dosáhnout
většího efektu.

Tři různé ikony označující odkazy
S Odkaz na jinou část 		

zprávy nebo slovníček

L Odkazy na webové stránky 		
nebo externí dokument

{ Video

*Ú
 daje z naší páté továrny, Simai S.p.A (Itálie), nejsou zatím ještě ve zprávě zahrnuty. Jedná se o nedávnou akvizici podniku o 40 zaměstnancích, a je třeba teprve určit tempo
integrace. Plánujeme začlenit tento podnik do našich zpráv o udržitelnosti od FY22.
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O SPOLEČNOSTI TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE
STRUČNÁ FAKTA
Toyota Material Handling Europe je součástí
skupiny Toyota Industries Europe AB
Group,dceřiné společnosti koncernu Toyota
Industries Corporation, který je od roku
2001 globální jedničkou na trhu manipulační
techniky. Cílem společnosti je být nejžádanějším
evropským dodavatelem v oboru manipulace
s materiálem.

Součást silné
globální sítě

5

továren

187 581

Aktivity ve

42

prodaných strojů

404 000

zemích

vozíků pod servisní
smlouvou

podpůrné subjekty

4 miliony
servisních návštěv
ročně.

+300
dodavatelů

21

prodejních a servisních
organizací

+5 100

školených servisních
techniků

200

dealerů
a 15 distributorů

TOYOTA INDUSTRIES
CORPORATION

FY19
vs FY13

TOYOTA MATERIAL
HANDLING GROUP

FY19
vs FY13

TOYOTA MATERIAL
HANDLING EUROPE

FY19
vs FY13

ZAMĚSTNANCI

64 641

+36%

44 878

+117%*

11 410

+37%

OBRAT

17,2 mld EUR

**

11,4 mld EUR

**

2,5 mld EUR

+47%

STRUKTURA

3

obchodní jednotky

Manipulace s materiálem,
Automobilový průmysl, Textilní strojírenství

5

regionů

Japonsko, Evropa, Severní Amerika,
Čína, International

* Včetně několika akvizic: Vanderlande, Bastian, Tailift; čísla pro Vanderlande v Evropě nejsou zahrnuta pod Toyota Material Handling Europe
** Přechod z japonského na IFRS standard komplikuje srovnání s předchozími roky - ale nárůst zhruba koresponduje s nárůstem zaměstnanců
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„MUDA NA NULE“
JE NAŠE VIZE
„Prostřednictvím výroby přispějeme společnosti a světu.“ Tato slova našeho zakladatele Sakichi Toyody nám
byla inspirací při budování naší vybroušené strategie, která staví kvalitu do středu zájmu veškerého našeho
snažení. To platí i pro vztahy s našimi obchodními partnery, našimi zaměstnanci i životním prostředím.
MAXIMALIZOVAT KVALITU A BEZPEČNOST ZÁKAZNÍKŮ
Naše nová obchodní strategie se zaměřuje na kvalitu našich produktů a řešení a na spokojenost
našich zákazníků. Za posledních 10 let získaly naše produkty 26 mezinárodních ocenění za design.
Naši odborníci na kvalitu navštěvují každý rok stovky dodavatelů, abychom se ujistili, že spolu s námi
sdílejí naši vášeň pro kvalitu. Neustáváme také v dalším zdokonalování našich schopností v oblasti
TPS a školení řidičů, které nám umožní navázat těsnější spolupráci s našimi zákazníky a předat jim
zkušenosti z naší cesty za vyšší kvalitou a bezpečností.
OPTIMALIZOVAT PŘÍLEŽITOSTI PRO ÚSPĚŠNÝ RŮST NAŠICH LIDÍ
Prostřednictvím naší personální strategie se staráme o to, aby byla každá místní organizace schopna
identifikovat a řešit místní priority, a dokázala tak přilákat a udržet talentované lidi. Od roku 2014
jsme vyškolili více než 300 vedoucích pracovníků, kteří nyní mohou ve své práci více využívat metody
koučování, které lidem umožní růst a otevřou jim cesty k úspěchu. Každý rok pořádáme řadu soutěží,
v rámci kterých oceňujeme výjimečné dovednosti v některých z našich klíčových profesí: konstruktér,
svářeč, obchodník, servisní technik. Od roku 2010 jsme partnery kampaně EU OSHA „Zdravá
pracoviště“, a řada našich subjektů od té doby dosáhla výrazných zlepšení v oblasti bezpečnosti práce.
Hodnoty Toyota podněcují naše týmy v neustálém hledání lepších způsobů práce.
MINIMALIZOVAT EKOLOGICKÉ DOPADY
I přes růst výroby jsme podstatně snížili emise CO2 a naším cílem je do roku 2021 využívat pouze
obnovitelné zdroje elektřiny. Ve Švédsku jsme právě v procesu přechodu našeho největšího závodu
z LPG na bioplyn. Prostřednictvím těchto akcí se snažíme aktivně přispívat k tomu, aby si koncern TICO
udržel i nadále svoji pozici globálního lídra, například v podobě AA ratingu uděleného organizací CDP
v kategoriích změna klimatu a ochrana vody. Průběžně revidujeme naši nabídku produktů a služeb tak,
abychom našim zákazníkům pomohli dosáhnout jejich vlastních cílů ve snižování emisí.

Kvalita je klíčem
k udržení chodu
podniku Pojďme tedy
společně pracovat na
nulové poruchovosti,
nulové nehodovosti
a nulových emisích
uhlíku.
Matthias Fischer,
President & CEO, Toyota Material
Handling Europe

TRANSPARENTNOST A ZODPOVĚDNOST
Jako člen koncernu Toyota Industries Corporation podporujeme v souladu s vizí TICO Vision 2030 také
cíle udržitelného rozvoje stanovené OSN. Používáme nezávislá hodnocení EcoVadis, abychom byli co
nejtransparentnější pro naše zákazníky a dosáhli maximální efektivity v rámci naší vlastní sítě. Vzhledem k tomu,
že Toyota Material Handling Europe jako celek, a také 16 z našich 25 lokálních subjektů dosáhlo v hodnocení
EcoVadis úrovně Gold, jsme na nejlepší cestě stanovit do roku 2021 úroveň Gold jako minimální standard pro
všechny subjekty Toyota Material Handling.

Matthias Fischer
President & CEO Toyota Material Handling Europe
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KVALITA, ZÁKLAD NAŠÍ
OBCHODNÍ STRATEGIE
Efektivní, bezpečná a udržitelná manipulace s materiálem – to je hodnota, kterou chceme přinášet našim
zákazníkům. V roce 2019 aktualizovala Toyota Material Handling Europe svoji obchodní strategii s cílem zvýšit
úspěšnost a i nadále být pro své zákazníky nejlepším partnerem v procesu transformace:
ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADNÍ NABÍDKY
Prémiové vidlicové vozíky a tahače a související servisní služby a programy pronájmu tvoří dlouhodobě naši
základní nabídku a i nadále budou stěžejní. Kromě toho nabízíme řešení na poli automatizace, konektivity
a produktivity – nyní plně jako součást naší základní nabídky. Abychom si udrželi svoji významnou pozici, je
třeba být lídrem i v těchto oblastech.
KVALITA VE VŠEM, CO DĚLÁME
Kvalita byla v Toyotě vždy ústředním bodem zájmu jako základní kámen našeho úspěchu. Nový rozměr kvality
a její další zvyšování ve všech oblastech našeho podnikání je klíčem k naší strategii a nezbytností pro naše
zákazníky, kteří musí čelit složité budoucnosti plné nových technologií, integrovaných systémů, nových služeb,
nové konkurence a nových partnerů. Snažíme se posouvat kvalitu na novou úroveň a rozšiřovat ji tak, abychom
přinášeli našim zákazníkům maximální užitek. Rychle, snadno a spolehlivě, to je nová Kvalita.

NADŠENÍ LIDÉ DOKÁŽÍ POHNOUT SVĚTEM
Naše podniková kultura je neobyčejná. Základem byli vždy lidé a kvalita. Problémy vnímáme jako příležitosti, rádi
je řešíme a pomáháme zákazníkům být ještě úspěšnější. Tato kultura je v naší společnosti hluboce zakořeněna
a vrací se k našemu zakladateli Sakichimu Toyodovi a jeho zásadám. Přispíváme k pozitivním zkušenostem
s doručováním po celém světě a efektivnější pohyb zboží dělá svět udržitelnějším. Naším cílem je úspora energií
a omezení odpadů. Nástroji jsou digitalizace, automatizace a nové služby, a to bude také těžištěm našeho
oboru pro nadcházející desetiletí. Logistika a manipulace s materiálem jsou po výrobě další v řadě.
MUDA NA NULE ZMĚNÍ VŠE
Chceme vytvářet budoucnost, ve které je Muda pouhou historií. Veškeré vyrobené zboží a poskytované
služby přinášejí koncovým uživatelům přidanou hodnotu. Překážky jako čekání, nedostatky a chyby jsou pryč.
Je to budoucnost, ve které jsou systémy a manipulační technika propojené a na všech úrovních vzájemně
integrované, a v maximální možné míře také automatizované. Muda na nule, to je naše vize.

VYTVÁŘENÍ UDRŽITELNĚJŠÍHO SVĚTA PROSTŘEDNICTVÍM VIZE MUDA NA NULE

Konektivita
&
Produktivita
Služby

KVALITA

zkušenosti

Zákazník na prvním místě

KVALITA

Transformace nabídky

služeb

Služby

Zlepšení a harmonizace procesů

KVALITA
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Cesta do digitálního věku

Štíhlé myšlení

Pronájem

Prémiové
vidlicové vozíky
a tahače

Přístup zvenčí-dovnitř

produktů

Kompetenční výhody
Zvýšit inovace a rychlost

MUDA NA NULE

Automatizace
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE

TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION
TOYOTA INDUSTRIES EUROPE
TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE

TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION

Naším vlastníkem je světová jednička na trhu vysokozdvižných vozíků, skladových vozíků a souvisejících služeb
a řešení. Má čtyři obchodní jednotky: manipulační technika (59%), automobilový průmysl (motory, klimatizace,
auto-elektronika ) (34%), textilní strojírenství (4%) a logistika (3%). Toyota Industries Corporation zaměstnává
64 641 lidí a za FY19 dosáhla společnost obratu 18,6 miliardy EUR. Společnost je zapsána na tokijské burze.
Přečtěte si více v nejnovější výroční, environmentální a CSR zprávě Toyota Industries Corporation L.

TOYOTA INDUSTRIES EUROPE

Toyota Industries Europe AB je soukromá společnost ve Švédsku, která každoročně podává zprávy orgánům
podle švédských účetních standardů pro větší společnosti. Toyota Industries Europe AB je právní mateřskou
společností vybraného počtu dalších společností, včetně Toyota Material Handling Europe AB (představující
většinu příjmů a zaměstnanců), jakož i Vanderlande BV. Vanderlande vydává svou vlastní správu o udržitelnosti.
V květnu 2017 převzala Toyota Industries Europe AB mezinárodní společnost Vanderlande Industries Holding BV
s více než 5 000 zaměstnanci, která je globálním lídrem na trhu automatizace logistických procesů ve skladech,
zásilkových a poštovní společnostech a při manipulaci s letištními zavazadly. V období vykazovaném v této
zprávě neměla tato akvizice vliv na velikost, strukturu ani dodavatelský řetězec Toyota Material Handling
Europe.
Nejnovější výroční zprávu skupiny Toyota Industries Europe AB s konsolidovanou účetní uzávěrkou a dalšími
informacemi o společnosti si můžete vyžádat (ve švédštině) od Bolagsverket L, oficiálního švédského orgánu
spravujícího obchodní rejstřík.
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V roce 2006 byla dokončena integrace společnosti Toyota Industrial Equipment se společností BT Industries
AB. Sídlo společnosti máme ve švédském Mjölby, s evropskou kanceláří pro marketing a prodej sídlící v Belgii,
a působíme ve více než 40 zemích. Zaměstnáváme 11 410 lidí a za FY19 jsme dosáhli obratu 2,5 miliardy EUR.
Naše produktové portfolio (deset produktových řad S) se vyrábí v našich evropských závodech ve Švédsku
(Mjölby), Francii (Ancenis) a Itálii (Boloňa a Ferrara). Lift Truck Equipment S.p.A. ve Ferraře je plně vlastněný
výrobce stožárů pro vysokozdvižné vozíky, zásobující naše továrny ve Francii a Itálii. Ve FY17 jsme získali pátý
výrobní závod: Simai v italském Miláně. Simai vyrábí pod vlastní značkou tahače pro letiště a zaměstnává asi 30
zaměstnanců. V této zprávě nejsou konsolidována žádná data pro Simai. Produkty z mimoevropských továren
TICO tvoří méně než 5% objemu prodávaného naší společností v Evropě.
Naše společnost má 21 národních prodejních a servisních společností a čtyři podpůrné subjekty, doplněné více
než 200 dealery a 15 nezávislými distributory ve 20 zemích. Přečtěte si informační list naší společnosti L.
Naši lidé tvoří více než 25% všech zaměstnanců skupiny Toyota Material Handling Group po celém světe. Další
regiony skupiny jsou Japonsko, Severní Amerika, Čína a „International“, pokrývající ostatní světové trhy. Toyota
Material Handling Group je napříč pěti konitnenty globální jedničkou v manipulaci s materiálem.

Naše interní a externí síť
Ředitelství
Továrny
Národní zastoupení Toyota
Nezávislí distributoři
Prodejní a servisní organizace

Zpráva o Udržitelnosti 2019

O nás

Toyota Material Handling Europe

O této zprávě

MAXIMALIZACE

OPTIMALIZACE

MINIMALIZACE

GRI indexy

Slovníček

SPRÁVNÍ RADA

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE

Naše společnost má čtyřčlennou správní radu, kterou tvoří Terry Unnai, Yuichiro Yamazaki, Toru Inagawa
a Matthias Fischer. Terry Unnai je předsedou představenstva a také výkonným koordinátorem v týmu
výkonného vedení společnosti Toyota Material Handling Europe. Matthias Fischer je prezident a CEO, který řídí
naše skupiny výkonného vedení.

VÝKONNÝ MANAGEMENT SPOLEČNOSTI

Terry Unnai
Předseda
Executive Coordinator

Správní rada odpovídá za organizaci a řízení společnosti. Správní rada se schází jednou za měsíc a na žádost
předsedy nebo člena představenstva pořádá mimořádná zasedání věnovaná konkrétním tématům nebo
účelu. Od každé dceřiné společnosti Toyota Material Handling Europe (viz úplný seznam S) dostává správní
rada externími auditory ověřenou výroční zprávu s finančními výsledky. Naše představenstvo má konečnou
zodpovědnost za to, že je konsolidovaná účetní uzávěrka naší společnosti sestavena v souladu s platnými
zákony a účetními zásadami.

Matthias Fischer
President & CEO

Kristian Björkman

Per Fyrenius

Ralph Cox

SVP
Supply Operations

SVP
Logistics Solutions

SVP
Market Operations

Peter Damberg

Lars Hägerborg

Hiroyuki Taniguchi

SVP
HR / Sustainable Development /
Corporate Communications

SVP
Finance

SVP
Research & Development

FUNKČNÍ ODPOVĚDNOST
Marketing
& Sales

Service &
Logistics

Supply

Logistics
Solutions

Finance

HR

Rental
& Used

REGIONÁLNÍ ODPOVĚDNOST
Research &
Development

21 prodejních a servisních organizací
spadajících pod odpovědnost třech regionálních RVP

Corporate
Development

VÝBORY
IS/IT

Audit

Compliance

Compensation

Product Strategy

* Řízení dodávek, výrobní provozy, vývojová centra, strategické nákupy, kvalita produktů
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Risk management

Investment

VÝKONNÝ MANAGEMENT SPOLEČNOSTI

Výkonné vedení tvoří šest vicepresidentů, náš prezident & CEO a náš předseda. Výkonné vedení nastavuje,
zakotvuje a reviduje vizi, poslání a strategii společnosti. Řada výborů zajišťuje meziresortní rozhodování
o tématech týkajících se produktové strategie, kompliance, řízení rizik, auditu a odměňování zaměstnanců
na úrovni výkonných a řídicích pracovníků.
Organizace je spravována v maticovém modelu. Řídící tým pořádá měsíční schůzky, na která jsou zváni ředitelé
a ve stanovených intervalech nebo v případě potřeby další zástupci různých oddělení nebo regionů.
Členové řídícího týmu mají různorodou profesní minulost, jejich dosavadní zkušenosti v oboru manipulace
s materiálem se snoubí s jejich strategickou specializací a detailní a dlouhodobou znalostí naší společnosti.
Podrobné profily jednotlivých členů vedení zobrazíte kliknutím na jejich jména ve schématu řídicí struktury.

ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍCH

Matthias Fischer je členem představenstva Evropské federace manipulační techniky (FEM) L a v rámci této
federace také presidentem skupiny pro průmyslové vozíky L.
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NÁŠ HODNOTOVÝ ZÁKLAD
SAKICHI TOYODA A JEHO ZÁSADY

V roce 1935 formulovala Toyota Industries Corporation zásady Sakichiho Toyody L, aby zachytila inovativní
principy, na kterých Sakichi Toyoda společnost založil, a zajistila jejich živoucí platnost i po jeho odchodu. Zásady
Sakichiho Toyody jsou někdy označovány jako naše firemní krédo a historický odkaz.

 Vždy buďte věrni svým povinnostem, a tím přispívejte společnosti a celkově dobru.

TOYOTA WAY

Toyota Way jsou naše sdílené firemní hodnoty, které Toyota Material Handling přijala za své v roce 2004.
Byly inspirovány zásadami Sakichiho Toyody a tvoří základ naší firemní kultury, založené na neustálém
zdokonalování (Kaizen, Zdolávání překážek, Genchi Genbutsu) a úctě k lidem (Respekt a Týmová práce). Toyota
Way nám pomáhá hovořit společnou řečí a sdílet společné cíle napříč společností a jejími subjekty.

Zdolávání překážek

Máme dlouhodobou vizi a snažíme se čelit všem výzvám s odvahou a kreativitou
nezbytnou k realizaci této vize.

Kaizen

Kaizen znamená „neustálé zlepšování“ a tvrdí, že každý produkt nebo proces lze
vždy vylepšit.

Genchi Genbutsu

Úplné porozumění problému vyžaduje „jít až ke zdroji“ (genchi genbutsu) a vše
osobně vyhodnotit.

Respekt

Respektujeme své partnery a věnuje veškeré úsilí pochopení druhých, přijímáme
zodpovědnost a maximální měrou usilujeme o vybudování vzájemné důvěry.

Týmová práce

Chápeme důležitost sdílení znalostí a snahy učit se jeden od druhého. Týmová
práce nám pomáhá dosáhnou maximálního výkonu jednotlivců i týmu.

 Vždy buďte pilní a kreativní a snažte se být neustále v předstihu.
 Vždy buďte praktičtí a vyvarujte se lehkomyslnosti.
 Vždy se snažte vytvořit domáckou atmosféru, která je vřelá a přátelská.
 Vždy mějte úctu k duchovním záležitostem a nikdy nezapomínejte na vděčnost.

Těchto pět zásad je nejdůležitějším souborem principů, kterým se řídí všechny společnosti koncernu Toyota
Industries Corporation. Zaměstnancům i vedoucím pracovníkům slouží jako vodítko pro jejich veškeré konání,
od každodenní práce až po strategická obchodní rozhodnutí.

S našimi pěti firemními hodnotami seznamujeme všechny zaměstnance v rámci jejich úvodního školení.
Procesy, postupy a obchodní nástroje zajišťují začlenění hodnot Toyota Way do naší kultury rozhodování, našich
způsobů komunikace a našeho chování na pracovišti. Posouzení souladu zaměstnanců s hodnotami Toyota
Way je součástí jejich ročního hodnocení.
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FÉROVÉ OBCHODÍ PRAKTIKY
ŘÍZENÍ PODNIKU

Naše Strategie zodpovědného nakupování (interní dokument) odráží naše firemní zásady a hodnoty.
Doporučuje našim zaměstnancům, aby se zaměřovali na sociálně odpovědné dodavatele, a podněcuje je
k rozšiřování povědomí o ekologicky odpovědném nakupování. Přečtěte si o Zodpovědném nakupování v Toyota
Material Handling S.

VEDENÍ

Naše Linka důvěry Etického kodexu je platforma zajišťovaná nezávislou třetí stranou, která je zaměstnancům
k dispozici 24 hodin/7 dní v týdnu prostřednictvím telefonu nebo webového rozhraní.

V této zprávě zveřejňujeme rozsáhlejší údaje o našem řízení, než v předchozích zprávách: jasná organizační
struktura, silné vedení, zásady a směrnice, které se kromě férových obchodních praktik zabývají také řízením
rizik, dodržováním předpisů, úplatkářstvím a korupcí.

Naše Filozofie vedení, ustanovená v roce 2012, je soubor principů, které určují chování našich lídrů při jejich
každodenní práci a ve vztazích s ostatními. Vzhledem k vývoji, kterým prochází náš obor a celá společnost, bude
v průběhu FY20 Filozofie vedení aktualizována a změny budou komunikovány napříč podnikem. Prostřednictvím
Filozofie vedení se snažíme:






sladit vedení s vizí a strategií naší společnosti
stvrdit společná očekávání a odpovědnosti našich vedoucích
rozšířit rozsah vedení a zaměřit se více na mezirezortní vedení
klást větší důraz na vedení orientované na změnu
a nastavit očekávání na požadované chování vedoucích

Vedoucí mají tří různé, ale vzájemně se doplňující role: manažer podporující týmy při zajištění požadovaných
výstupů a dosažení obchodních cílů; kouč poskytující zpětnou vazbu a podporující otevřenou komunikaci
v týmech; a stratég podněcující inovace a vylepšení, která přispívají k naplnění vize společnosti. Vedoucí mají
také odpovědnost za výsledky, stejně jako za pokrok.
V posledních pěti letech se naše evropská HR organizace zaměřila hlavně na vzdělávání a rozvoj vedoucích
pracovníků. Obecný výzkum ukazuje, že pokud lidé opouštějí organizaci, je nejdůležitějším důvodem jejich
odchodu kvalita vedení.

ZÁSADY A SMĚRNICE

Náš Etický kodex stanoví očekávané morální chování našich zaměstnanců ve vzájemném styku a ve styku se
zákazníky, dodavateli a dalšími zúčastněnými stranami nebo společností obecně. Zahrnuje širokou škálu témat,
jako je diskriminace a respekt k lidským právům, či situace, jako je používání majetku společnosti, zneužití
informací v obchodním styku, dodržování místních zákonů a předpisů a ochrana životního prostředí. Přečtěte
si celý Etický kodex L.
Náš Etický kodex dodavatele stanovuje minimální standardy očekávané od všech našich dodavatelů, s důrazem
na společensky a ekologicky odpovědné chování. Přečtěte si celý Etický kodex dodavatele L.
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Ve FY19:
 absolvovalo 100% našich zaměstnanců školení bezpečnosti
	
v našich závodech v Mjölby a Ancenis jsme realizovali následná školení věnovaná zásadám odpovědného
nakupování a zadávání zakázek
	
všichni naši hlavní dodavatelé podepsali náš Etický kodex dodavatele

ŘÍZENÍ UDRŽITELNOSTI

Udržitelnost je vždy součástí agendy našeho výkonného managementu a dvakrát do roka má své pevné
místo jako hlavní téma: členové diskutují o tom, jak tyto otázky udržitelnosti interagují s ostatními obchodními
prioritami a stanovují budoucí priority a cíle. Regionální viceprezidenti jsou čtvrtletně informováni o plnění
klíčových ukazatelů (KPI) a spolupracují s místními výkonnými řediteli na stanovení priorit činnosti. Ty se mohou
na základě regionálních rizik a příležitostí pro jednotlivé subjekty lišit.
OdděleníUdržitelného rozvoje sídlí v naší centrále v Mjölby a v naší bruselské kanceláři. Ředitel odboru
Udržitelného rozvoje podléhá přímo senior viceprezidentovi pro oblast lidských zdrojů, firemní komunikace
a udržitelného rozvoje, a ten je zase přímo podřízen našemu prezidentovi a generálnímu řediteli.
Lokální specialisté udržitelnosti, jmenovaní výkonným ředitelem pro každý z našich 30 subjektů, odpovídají za:
	
implementaci environmentálních závazků koncernu TICO, vize zdraví&bezpečnost a politiky společenské
odpovědnosti (CSR)
	
zajištění právního souladu v oblastech týkajících se udržitelnosti
	
podávání zpráv o pokroku v ukazatelích udržitelnosti směrem ke stanoveným cílům
	
koordinaci lokálních EcoVadis podání
	
prosazování správné praxe s místním vedením
	
účast na měsíčních online schůzkách organizovaných oddělením udržitelnosti za účelem dosažení souladu
s direktivami výkonného vedení
	
účast na výročním setkání udržitelnosti se zaměřením na sdílení osvědčených postupů
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KOMPLIANCE

V letech FY15 a FY18 jsme uspořádali dvě evropské konference, na nichž jednotliví LCO diskutovali nejnovější
výzvy a sdíleli osvědčené postupy. Pro LCO organizaci je náročné pracovat s tématy kompliance v kontextu
každodenního provozu a zároveň Komplianci rozvíjet od prostého dodržování zákona směrem k vytvoření
etického a kulturního způsobu práce. Musíme se připravit a posílit naši schopnost čelit rostoucím komplexním
rizikům, jako jsou pokusy o podvody a kybernetické útoky.

ORGANIZACE
Náš komplianční výbor dohlíží na dodržování nefinanční kompliance, včetně kompliančního systému zajišťujícího
soulad se zákony a předpisy.

OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
Od 25. května 2018 má EU společný celoevropský zákon upravující ochranu dat obecně a zejména osobních
údajů. GDPR stanovuje vyšší standardy a zvedá laťku pro všechny strany zainteresované ve zpracování
osobních údajů.

Komplianční organizaci předsedá náš hlavní právník (General Counsel). Tvoří ji 29čelný tým místních
kompliančních úředníků (LCO), se zástupci z našich továren, prodejních a servisních organizací a podpůrných
subjektů, kteří zastávající pozice v oblasti financí, lidských zdrojů, kvality a kompliance. LCO zodpovídá
za implementaci kompliančního systému, včetně zásad a směrnic v oblasti kompliance. Osobní školení vedená
jednotlivými LCO jsou doplněna interaktivním online e-learningovým kurzem Etickému kodexu ve 13 jazycích.

V rámci Toyota Material Handling Europe bylo identifikováno více než 400 systémů zpracovávajících osobní
údaje. Naše právní a IS/IT oddělení navrhla GDPR plán a sestavila program, který nám umožní zajistit, aby byly
tyto systémy v souladu s GDPR.

V souladu s naším Etickým Kodexem usilujeme o bezúhonnost a dodržování všech platných zákonů a předpisů
zemí, ve kterých působíme. Považujeme za svou povinnost znát veškeré zákony, které se na nás mohou
v jakékoli situaci související s naším podnikáním vztahovat, včetně zákonů na ochranu hospodářské soutěže či
zákonů na ochranu životního prostředí.

Ve FY19 spustila Toyota Material Handling Europe pro všechny zaměstnance jako prioritní doplněk školení
Etického kodexu také školení Security Awareness Training. Cílem školení je chránit naše nejcennější bohatství,
kterým jsou informace. Jedině tak budeme pro naše zákazníky důvěryhodným a spolehlivým obchodním
partnerem a ochráníme naši značku a zajistíme tak dlouhodobou životaschopnost a rentabilitu.
LCO má na starosti také kontinuální vzdělávání v otázkách kompliance, jako je například dopad nových
protikorupčních předpisů a způsoby řešení kompliančních případů, například porušení Etického kodexu.
Naše nástroje pro posuzování rizik v oblasti kompliance se skládají z obecného Posouzení kompliančních rizik
(CRA-Compliance Risk Assessment), což je součást ERM procesu, který je v současnosti v Toyota Material
Handling Europe aplikován. LCO všech lokálních subjektů provádějí CRA, identifikují potenciální rizika pro
naši společnost a prodiskutovávají rizika a strategie jejich zmírňování s příslušným vedením. Výkonný ředitel
každého lokálního subjektu nese konečnou zodpovědnost za zavedení a uplatňování zmírňujících opatření
a sledování pokroku.
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MAXIMALIZACE

Během FY19 jsme zřídili pracovní skupinu pro ochranu údajů (DPWG-Data Protection Working Group), která
bude nadále pracovat na otázkách souvisejících s GDPR a ochranou údajů. DPWG zajišťuje podporu organizace
a sleduje dodržování implementovaných procesů. Vydali jsme Zásady ochrany osobních údajů, založené
na sedmi základních principech, kterými se řídí veškeré zpracování osobních údajů napříč veškerými našimi
operacemi, a také návodné dokumenty pro bezpečný vývoj a údržbu IT služeb.

ÚPLATKÁŘSTVÍ A KORUPCE

Náš etický kodex nám zakazuje v souvislosti s obchodním stykem přímo nebo nepřímo požadovat nebo přijímat
jakékoli nepatřičné dary nebo jiné neoprávněné výhody od jakýchkoli dodavatelů, zákazníků či jakýchkoli třetích
stran (včetně veškerých úřadů, státních orgánů, a podobných veřejných institucí).
Jako podporu jsme zavedli Směrnici pro dary a pohoštění, kterou jsme začlenili do našich školení Etického
kodexu. Tato směrnice vychází ze stávajících právních pokynů pro přijímání a poskytování darů, výhod
a pohoštění; Poskytuje vodítka a zavádí minimální požadavky pro všechny naše zaměstnance. Darovací test
dává návod, jak se zachovat, stojí-li zaměstnanec před rozhodnutím poskytnout nebo přijmout dar či pohoštění.
V obtížných případech je zaměstnanec povinen požádat o radu kolegy, nadřízené, nebo svého místního
kompliančního úředníka.
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RISK MANAGEMENT

EcoVadis hodnotí dodavatele podle 4 aspektů: Environmentální management, pracovní praktiky, etika
a zodpovědné nakupování. Hodnocení etiky se zaměřuje na výkonnost v oblastech popsaných na předchozích
stránkách zprávy: struktura řízení, správa a řízení společnosti, vedení, kompliance, úplatkářství a korupce, řízení
rizik atd.

Naše podnikové zásady řízení rizik (Enterprise Risk Policy - ERP) stanoví pro naši společnost a její místní
subjekty povinné procedury, jak „identifikovat, analyzovat, zmírňovat a reportovat rizika“ pomocí mechanismů
ERA (Enterprise Risk Assessment - posouzení podnikových rizik) a ERM (Enterprise Risk Management podnikový systém řízení rizik).

Díky odhodlanému úsilí v této oblasti získala společnost Toyota Material Handling Europe a 12 z jejích dceřiných
společností hodnocení „advanced“ a dalších 8 dceřiných společností získalo hodnocení „confirmed“. Více
informací o EcoVadis na stranách 22 a 30.

V souladu s naším Etickým kodexem usilujeme o dodržování všech platných předpisů a o takové jednání, které
se neodrazí negativně na pověsti naší společnosti. Risk management je zásadní pro řízení nebo zmírňování
dopadů na naše podnikání a provoz a pro zajištění naší kredibility ve společnosti.

Výkonní ředitelé jednotlivých subjektů zodpovídají za každoroční provedení ERM a za definování a implementování
zmírňujících opatření v průběhu roku. Jednou ročně provede náš výbor pro rizika (Risk Committee), tvořený
předsedou představenstva, ředitelem&CEO, CFO, SVP, HR, kompliančním úředníkem, hlavním právníkem,
interním auditorem a ředitelem interního auditu, přezkoumání rizik identifikovaných a analyzovaných
místními subjekty. Potenciální rizika jsou kategorizována jako „provozní“, „finanční“, „strategická“, „mimořádná“
a „komplianční“. Úkolem místního výkonného ředitele je také mezi zaměstnanci a dalšími zúčastněnými
stranami zvyšovat povědomí o možných rizicích.
Náš interní audit chce být „nezávislou, objektivní poradenskou aktivitou, přinášející přidanou hodnotu
a zdokonalení našich operací“.

ETICKÉ SKÓRE
- Podle EcoVadis

Rozdělení skóre podle témat
Toyota Material
70%
Handling Europe

100%
75%
50%

Jelikož je Toyota Industries Corporation zapsána na japonské burze, je většina našich subjektů povinna
dodržovat požadavky na kontrolu podle pravidel J-Sox nebo japonského zákona Sarbanes-Oxley. Tento zákon
obsahuje specifická prahová kritéria pro příjmy, počet osob atd., které určují, zda je účetní jednotka povinna
dodržovat J-Sox. Všechny subjekty koncernu provádějí sebehodnocení vlastního prostředí vnitřní kontroly. To
je dokumentováno formou Dotazníku sebehodnocení (SAQ). Na začátku každého fiskálního roku vyhodnotí
místní vedení jednotlivých subjektů skupiny svou vnitřní kontrolu a výsledek zdokumentuje v SAQ. V případě, že
jsou v prostředí vnitřní kontroly identifikována slabá místa, je stanoven plán nápravy, aby se omezila potenciální
rizika spojená s řízením a kompliancí.
Ve FY12 zřídila naše společnost svůj Výbor pro Audit , který má dohlížet na proces auditu, podnikový systém
vnitřní kontroly a dodržování zákonů a předpisů. Tvoří jej náš předseda představenstva, prezident&CEO, CFO,
hlavní právník a ředitel finanční kontroly. K dalším zúčastněným stranám auditu patří ostatní členové výkonného
vedení společnosti a místní výkonní ředitelé. Konsolidovaný přehled je poskytnut oddělením auditu a CSR při
Toyota Industries Corporation.

25%
0%

25

45

65

85

100

Všechny společnosti hodnocené EcoVadis v našem oboru

>=80% Vynikající

70% Pokročilý

60% Pokročilý

50% Průměrný

40% Dílčí

30% Prošel

<30% Neprošel

Operátoři 3. stran

Továrna
Prodejní a servisní organizace
Toyota Material Handling Europe
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Udržitelnost
je úzce spjata
s našimi
hodnotami
Toyota, takže
nám spousta našich zaměstnanců
po celé Evropě pomáhá neustále
nacházet zlepšení v otázkách,
které jsou pro nás a naše partnery
nejvýznamnější.
Tom Schalenbourg,
Director Sustainable Development,
Toyota Material Handling Europe
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O TÉTO ZPRÁVĚ
STRUČNÁ FAKTA
Transparentnost se stává v podnikání novým
paradigmatem. To nám pomáhá vyprávět náš
příběh, ale co je nejdůležitější, pohání naši
vnitřní diskuzi a snahu být ještě lepší.

Zapojte se do debaty
na našich sociálních
kanálech

69%

z našich 71 cílů
v oblasti udržitelnosti
jsou na cestě k dosažení do roku 2021
Nově v této zprávě

Nová obchodní strategie
& filozofie vedení
>95%

našich tržeb
a zaměstnanců
pokryto

15

Pokrývá

17

významných
témat

GRI
Standard

zpráva na úrovni
Core

Zpráva o Udržitelnosti 2019
Toyota Material Handling Europe
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POSOUZENÍ VÝZNAMNOSTI
HISTORIE DIALOGU PARTNERY

V roce 2012 jsme uspořádali první oficiální kolo „dialogu zainteresovaných stran“ s cílem určit nejvýznamnější
problémy 28 interních a externích partnerů.
V roce 2013 jsme vydali naši první správu o udržitelnosti L a nechali ji posoudit panelem externích
zainteresovaných stran.
V roce 2015 jsme publikovali naši druhou zprávu L, ve které jsme zohlednili doporučení, která vyplynula
z panelu zúčastněných stran.
V roce 2017 jsme zorganizovali druhé kolo „dialogu zainteresovaných stran“, abychom aktualizovali seznam
důležitých otázek, které by chtěli účastníci do zprávy zahrnout. Oficiální dialog jsme zopakovali v roce 2017
a aktualizovali naši matici významnosti, když jsme požádali 56 zúčastněných stran, aby seřadili podle
důležitosti 27 témat, o kterých si myslíme, že spadají do naší „sféry vlivu“. Ke 34 interním účastníkům patřili
vedoucí pracovníci a činitelé Toyota Material Handling Europe na regionální i funkční úrovni, jak z našich
ústředí, tak i místních subjektů. Zajistili jsme silné zastoupení pracovníků z oblasti poprodejní péče a servisních
služeb (kteří tvoří téměř polovinu z našich zaměstnanců, ale jsou obtížněji dosažitelní e-mailem). Toho jsme
docílili zapojením 15 vedoucích jednotlivých servisních týmů, kteří na svých obvyklých poradách oslovili okolo
250 techniků. Mezi 22 externími účastníky byli oborové asociace, zástupci občanské společnosti, externí
konzultanti, auditor, náš vlastník, dceřiné a sesterské společnosti, akademická obec, média, zástupci místní
samosprávy, pracovníci mimo zaměstnanecký vztah, a řada dodavatelů a zákazníků. Názorové zastoupení je
nakonec mnohem širší, než počet provedených průzkumů: mnoho účastníků zapojilo do vyplňování průzkumu
další odborníky/činitele ze svých oddělení a organizací.

17 ZÁSADNÍCH TÉMAT

Právě tato analýza významnosti je tím, co formuje základ obou posledních zpráv o Udržitelném rozvoji, jak
za rok 2018, tak i 2019. Zúčastněné strany identifikovaly celkem 17 důležitých témat, o nichž jsme se rozhodli
ve zprávě v souladu s principy standardů GRI 2016 referovat. Přestože zúčastněné strany nepovažovaly
environmentální management za nejzásadnější téma, trváme na jeho zařazení do zprávy, protože se jedná
o důležitý cíl Toyota Industries Corporation. Referujeme tedy o 17 tématech. Definujeme důležité otázky, které
mohou mít podle interních a externích zúčastněných stran „zásadní“ nebo „vysoký“ obchodní vliv.
Nová zásadní témata, která mohou mít podle nás v následujících třech až pěti letech významný vliv, jsou
oběhové hospodářství, diverzita a rovné příležitosti. V prosinci 2017 naše evropské vedení potvrdilo výsledky
dialogu zúčastněných stran a novou matici významnosti.
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MAXIMALIZACE

OPTIMALIZACE

MINIMALIZACE

GRI indexy

Slovníček
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Toyota Material Handling Europe

MAXIMALIZACE

O této zprávě

Angažovanost
zaměstnanců

Kvalita

Compliance

Transparentnost a otevřenost

Bezpečnost
zákazníků

Oběhové hospodářství

Slovníček

Nastavili jsme vysoký standard obchodního chování
Proto zveřejňujeme údaje o našich základech, o naší obchodní struktuře
a organizaci. Poskytujeme více informací o našich interních předpisech,
zásadách a pokynech, které zajišťují náležitý soulad s evropskými a národními
zákony v oblasti řízení rizik, podnikového řízení, potírání korupce a kompliance.

Risk management
Zaměstnanci
Zdraví a bezpečnost

Dodávání prostřednictvím
obchodních partnerů

Školení a rozvoj
Environmentální
management

Uhlíková stopa za
životní cyklus

Rovné příležitosti & diverzita

Sociální
prospěšnost

Cíle udržitelného rozvoje
podle OSN

Úplatkářství
a korupce
Energetický
management
v provozech

Důležitá témata udržitelnosti

Externí zúčastněné strany

Řízení podniku

Důležitá obchodní témata

Přilákat
a udržet
talenty

Vodní hospodářství

Interní zúčastněné strany

Méně důležitá témata

Podmínky místního trhu
Služební cesty
& mobilita
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GRI indexy

Přijímáme odpovědnost za naše aktivity z ekonomického, sociálního
a environmentálního hlediska a integrujeme udržitelnost do každodenní práce
ve výrobních závodech, prodejních a servisních organizacích i podpůrných
subjektech.

Energeticky úsporná
řešení pro zákazníky

Vytváření
lokálních
hodnot

MINIMALIZACE

PRIORITIZACE DŮLEŽITÝCH TÉMAT

MATICE VÝZNAMNOSTI 2019

Zodpovědné nakupování

OPTIMALIZACE

MAXIMALIZOVAT kvalitu a bezpečnost zákazníků
Pro naši výrobu, procesy, produkty a služby nabízené zákazníkům je klíčová
kvalita, zaručující jejich maximální bezpečnost.

OPTIMALIZOVAT příležitosti pro úspěšný růst lidí
Naši zaměstnanci jsou strůjci našeho úspěchu: v této oblasti jsou prioritami
řízení talentů, odměňování, školení a rozvoj, angažovanost zaměstnanců,
zdraví a bezpečnost zaměstnanců, rovné příležitosti a diverzita.

MINIMALIZOVAT ekologické dopady
V souladu s vizí TICO 2030 zvyšujeme naši odbornost ve vývoji energeticky
hospodárných produktů a služeb pro naše zákazníky. Chceme také snížit
spotřebu energií v našich provozech a prostřednictvím environmentálního
managementu naši spotřebu vody a produkci odpadu. V souladu s naším
pevným přesvědčením, že dlouhodobá životaschopnost našeho podnikání
a kvalita služeb našich dodavatelů závisí na společensky a ekologicky
odpovědném chování, podporujeme rozvoj našich obchodních partnerů
v rámci vzájemných vztahů založených na těchto principech.

Zpráva o Udržitelnosti 2019

O nás

Toyota Material Handling Europe

O této zprávě

PŘEDKLÁDÁNÍ ZPRÁV O
UDŽITELNOSTI
POKRYTÍ

Všech29 subjektů podává od roku 2012 čtvrtletní zprávy o HR, zdraví a bezpečnosti a ekologii do Sofi by
Thinkstep, našeho cloudového řešení pro sledování udržitelnosti. Tato platforma umožňuje efektivní sběr dat
a sledování KPI ukazatelů definovaných na základě klíčových témat stanovených v naší zprávě z roku 2015.
Toyota Industries Corporation začala se zaváděním vlastního cloudového software pro environmentální
reporting s názvem RISE. Pilotní provoz tohoto řešení probíhá v současné době v našich čtyřech továrnách
a v Toyota Material Handling Poland. V nadcházejících letech bychom chtěli převést veškerý náš environmentální
reporting na RISE.
Od zveřejnění naší poslední zprávy o udržitelnosti v roce 2018 zůstal počet subjektů vykazujících údaje
o udržitelnosti stejný, což pokrývá více než 95% našich operací a více než 90% našich zaměstnanců.

Rozšiřování naší sítě udržitelnosti
Pokrytí
Rozsah zprávy 2013

> 58%

Připojeno ke zprávě 2015

> 82%

Připojeno ke zprávě 2018

> 95%

Nezávislá síť dealerů
(aktuálně mimo pokrytí)

18

% pokrytých
zaměstnanců

MAXIMALIZACE

OPTIMALIZACE

MINIMALIZACE

GRI indexy

Slovníček
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CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE (SDG) PODLE OSN

Vize 2030 koncernu TICO na obrázku vpravo odkazuje přímo na cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje (SDG).
Klíčovou inspirací, kterou čerpáme z SDG, je důležitost spolupráce s našimi zúčastněnými stranami na vytváření
udržitelnějšího světa. Proto se v celé zprávě zaměřujeme na příklady partnerství s našimi zákazníky, dodavateli,
zaměstnanci, oborovými orgány, institucemi, univerzitami a místními komunitami. Naše partnerství s EUOSHA, datující se od FY10, je vynikajícím příkladem, jak spolupracujeme s institucemi EU a našimi zákazníky na
prosazování „Zdraví a kvalitního života“ mezi našimi zaměstnanci, zákazníky a dodavateli, v souladu s obecnou
snahou Cíle 3.
V naší zprávě o udržitelnosti se zabýváme několika prioritami, obsaženými v šesti ze 17 cílů SDG:

MAXIMALIZACE

OPTIMALIZACE

MINIMALIZACE

GRI indexy

TICO VIZE 2030

Podnikání, struktura a organizace koncernu TICO se neustále rozšiřuje. Proto byla v reakci na interní i vnější
změny Vize 2030 revidována. Při revidování Vize byly rovněž zohledněny trendy čtvrté průmyslové revoluce,
zvýšená geopolitická rizika a rostoucí sociální požadavky na nefinanční výkaznictví. Skupina TICO usiluje o řešení
sociálních problémů prostřednictvím podnikových aktivit, čímž přispívá k dosažení cílů udržitelného rozvoje,
vytyčených organizací OSN.

PŘEHLED NOVÉ VIZE

Přispívat k proměně Země v lepší místo pro život, obohacovat životy lidí a podněcovat rozvoj solidární
společnosti prostřednictvím rozvoje průmyslové a sociální infrastruktury po celém světě skrze trvalou nabídku
produktů a služeb předjímajících potřeby zákazníků.

Pro
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hatit životy lidí a podn
ro život, obo
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místo p
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Automobily

Manipulační
technika /
Logistika

Přijímat výzvy a vstupovat do nového podnikání
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• Zdraví a kvalitní život

Strany 28 až 30, 40 až 44

Cíl 5

• Rovnost mužů a žen

Strana 39

Cíl 9

• Průmysl, inovace a infrastruktura

Strany 22 až 25

Cíl 12

• Odpovědná výroba a spotřeba

Strany 53 až 57

Cíl 13

• Klimatická opatření

Strany 47 až 52, 57

Cíl 17

• Partnerství ke splnění cílů

Strany 24 až 28, 38
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Vytvářet nové hodnoty pílí a kreativitou

Cíl 3

Slovníček
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VÝVOJ NAŠICH ZPRÁV O TRVALÉ UDRŽITELNOSTI

Toyota Material Handling Europe

Toyota Material Handling Europe
Sustainability Report 2015

Sustainability Report 2013

together we make a difference

Zpráva o Udržitelnosti 2013

Zpráva o Udržitelnosti 2015

Za roky FY13 + FY12

Za roky FY14 + FY15

Standard
GRI G3.1. úroveň C+

Standard
GRI G3.1. úroveň C+

Zaměstnanci (%)
>58%

Zaměstnanci (%)
>82%

Standard
Není kompletní zprávou, pouze aktualizace

Subjekty (#)
8

Subjekty (#)
14

Zaměstnanci (%)
>82%

Důležitá témata (#)
11

Důležitá témata (#)
11

Důležitá témata (#)
11

Strany (#)
26

Strany (#)
30

Strany (#)
4

Externí ověření
Panel zúčastněných stran

Externí ověření
Částečné, PWC

Externí ověření
Ne

Sustainability Report 2018

* Toyota Traigo 80 - heavy duty electric forklift
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Standard
GRI Standardy úroveň Core
Zaměstnanci (%)
>95%
Subjekty (#)
29
Důležitá témata (#)
17
Strany (#)
60
Externí ověření
Ne

Za roky FY16 + FY17

Toyota Material Handling Europe

Za roky FY18 + FY17 + FY16

TOGETHER
we make a difference

Hlavní témata
Udržitelnosti 2017

Matthias Fischer
President Toyota Material Handling Europe

Zpráva o Udržitelnosti
2019

Zpráva o Udržitelnosti 2018

Toyota Material Handling Europe

TOGETHER
we make a difference

We did not know where the
sustainability journey would
lead us, but we knew taking
the first steps needed strong
leadership.

Zpráva o Udržitelnosti 2019
Za rok FY19

Standard
GRI Standardy úroveň Core
Zaměstnanci (%)
>95%
Subjekty (#)
30
Důležitá témata (#)
17
Strany (#)
67
Externí ověření
Ne
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MAXIMALIZACE

OPTIMALIZACE

MINIMALIZACE

GRI indexy

Slovníček

MAXIMALIZACE
KVALITY A BEZPEČNOSTI
ZÁKAZNÍKŮ

Kvalita ve všem,
co děláme to je ústřední
motiv naši
nové obchodní
strategie. Kvalita se vztahuje
na naše výrobky, naše služby
a zkušenosti zákazníků. Jednou
z cest, jak usilujeme o vyšší
kvalitu spokojenosti zákazníků,
je větší transparentnost vůči
našim zákazníkům v ekologických
a sociálních otázkách a v otázkách
řízení. Více než 50% lokálních
subjektů získalo od nezávislé
ratingové agentury EcoVadis
hodnocení Gold.
Per Fyrenius,
Senior Vice President,
Logistics Solutions,
Toyota Material Handling Europe
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ROZLOŽENÍ CELKOVÉHO SKÓRE ZA 2018
Toyota Material 76%
Handling Europe

100%
75%
50%

SKÓRA ZA
UDRŽITELNOST

25%
0%

Toyota Material Handling Europe
a 16 jejích dceřiných společností
získalo doposud od agentury EcoVadis
hodnocení Gold.
Mapa zobrazuje aktuální situaci
k 1.říjnu 2019.
Subjekty

EcoVadis
benchmark

Gold

17

Top 10%

Silver

9

Top 30%

Bronze

-

Top 60%

Továrna

22

45

65

85

100

Všechny společnosti hodnocené EcoVadis v našem oboru

Podle EcoVadis

Úroveň
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Prodejní a servisní organizace

Ředitelství

Kancelář
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MAXIMALIZACE KVALITY A BEZPEČNOSTI ZÁKAZNÍKŮ
STRUČNÁ FAKTA
Vynikající kvalita díky proaktivním metodám
a trvalé nabídce atraktivních produktů, které
předjímají potřeby zákazníků - to jsou hlavní
ingredience naší nové strategie kvality.
V Toyota Material Handling Europe se
zaměřujeme na kvalitu vývoje a výroby
produktů, nakupování a služeb, která
se řídí principy neustálého zlepšování
a bezpečnosti zákazníků.

52

Net Promoter Score
(NPS)
Zákazníci hodnotili naše služby
na stupnici od -100 do +100.
Ve FY19 nám v průměru dali
o 3 body více než ve FY18.

34

certifikátů
ISO 9001, ISO 14001,
ISO 45001, ISO 50001
a OSHAS 18001

Zdvojnásobení počtu vozíků vybavených
systémem správy flotily I_Site
zvýšilo bezpečnost a efektivitu
zákazníků
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Vyškolení

35 000
řidičů vozíků po celé Evropě,
+45% oproti FY18

96%
Vyřešení
při první
návštěvě

Supplier
Excellence Award
od EcoVadis za ‘Best Group
Engagement’ v roce 2018 za
dosažení úrovně Gold u 30%
poboček a umístění mezi top
3% v našem oboru

75%

tržeb generováno závody a prodejními
organizacemi s certifikací ISO 9001
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OPTIMALIZACE

MINIMALIZACE

GRI indexy
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Zákazníci se nyní mohou učit Lean principy přímo od zdroje, prostřednictvím naší Toyota Lean
Academy. Při práci se zákazníky se soustředíme na 3 oblasti: efektivní toky, vedení a lidé.
Pär Forsell,
Senior Manager,
Toyota Material Handling Europe

KVALITA PRODUKŮ
Vize TICO 2030 L, která se vztahuje na všechny členy skupiny Toyota Industries Corporation, definuje svou
filozofii v zajišťování kvality a nabízení pouze vysoce kvalitních produktů a služeb. V souladu s naším Etickým
kodexem nabízíme vysoce kvalitní produkty, služby a řešení, přičemž se spolu s našimi dodavateli řídíme
každoročně aktualizovanými směrnicemi kvality. Ty jsou prezentovány na pravidelných schůzkách zajištění
kvality a vrcholový management pravidelně přezkoumává jejich implementaci.

HOLISTICKÝ PŘÍSTUP

Uvažování o kvalitě se v našem oboru obecně vyvinulo od striktního zaměření na produkt k holističtějšímu
přístupu, který bere do úvahy informace, které organizace o svých produktech získává v průběhu jejich celého
životního cyklu. Tento vývoj potvrzuje nová norma pro certifikaci systémů řízení kvality ISO 9001:2015, která:
	
pomáhá strukturovaným způsobem řešit organizační rizika a příležitosti
	
řeší účinněji problémy s řízením dodavatelského řetězce
Tato změna standardu systému řízení bude mít významný dopad na to, jak řídíme kvalitu v našich podnicích: více
než 62% našich příjmů za FY19 vygenerovaly továrny a prodejní a servisní organizace s certifikací ISO 9001S.

VÝVOJ ŘEŠENÍ

Toyota je původním zdrojem štíhlého myšlení, vycházejícího z ikonického výrobního systému Toyota TPS.
Podniky se nyní mohou učit štíhlým principům přímo od zdroje prostřednictvím naší nové konzultační služby
Toyota Lean Academy. Náš přístup je postaven na lidech, kteří jsou středem našeho zájmu, protože právě lidé
vytvářejí hodnoty. Při práci se zákazníky se soustředíme na 3 oblasti:
 Toky - Cílem je zvýšit hodnotu toku eliminací plýtvání a kompletním odstraněním aktivit, které nepřinášejí
žádnou hodnotu
 Vedení - Hodnota získaná z plynulých toků je akcelerována prostřednictvím Genchi Genbutsu vedení
a vizuálního managementu
 Lidé - Úspěšné řízení změn vyžaduje, aby lidé byli v centru celého procesu Kaizen. Hodnota je realizována
prostřednictvím lidí
Zjistěte více o Toyota Lean Academy L.
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Vývoj produktů směrem k chytrým skladovým vozíkům (Chytré vozíkyL) implementací telematiky již ve standardu během výroby pro snadné propojení se systémem správy flotily I_Site (I_Site L), zaměření na automatizaci (Autopilot), kontinuální vývoj vlastních lithium-ion řešení (Lithium-ion L) a nejmodernější software
(T-ONE, T-Stream).

NOVÁ STRATEGIE KVALITY

V souladu s touto evolucí se naše organizace pro kvalitu rozhodla posunout se od pouhého snižování záručních
nákladů a zaměřit se více na kvalitu z pohledu zákazníka a celého životního cyklu produktu. Vynikající kvalita
díky proaktivním metodám a neustálé nabídce atraktivních produktů, které předjímají potřeby zákazníků - to
budou hlavní ingredience naší nové strategie kvality. Strategie bude založena na 4 pilířích.
Vývoj
produktů

Budeme aktivněji využívat data získaná z našich vozíků přímo, prostřednictvím
našeho systému správy flotily I_Site a dalších softwarových aplikací, jako je
T-ONE, a nepřímo, prostřednictvím T-Stream, z údržby a oprav prováděných
našimi servisními techniky.

Prevence recidivy
& proaktivní prevence

V této oblasti provedeme ve všech našich továrnách a u některých z našich
dodavatelů FMEA jak designu, tak procesů (hodnocení rizik).

Zajištění
kvality dodavatelů

Budeme i nadále úzce spolupracovat s našimi dodavateli na zlepšování kvality
prostřednictvím pravidelných školení „Dantotsu“ (jak být nejlepší z nejlepších)
a pravidelných auditů v závodech dodavatelů.

Rozvoj HR
Týmová práce

Zúčastňujeme se řady celosvětových soutěží TICO v různých dovednostech,
jako je svařování, kontrola, servis atd. To nám pomáhá rozvíjet kompetence a
zvyšovat motivaci.
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DOKONALOST DESIGNU
TOYOTA LOGICONOMI PŘÍSTUP
Logiconomi popisuje náš způsob myšlení - zaměření na štíhlé procesy, eliminace plýtvání, maximalizace
efektivity a snižování nákladů. To vše s pomocí inovací a spolupráce s podobně smýšlejícími partnery. Je to naše
spolupráce pro budoucnost, realizování naší štíhlé vize pro budoucnost. Štíhlá logistika a kontinuální toky jsou
výzvou nejen dneška, ale především budoucnosti.

VYHRÁVÁME CENY
Konstrukční centrum
Od prvotního nápadu až po finálně zpracovaný produkt - konstruktérský tým Toyota Material Handling Europe
myslí při návrhu kvalitních vozíků na pohodlí a bezpečí zaměstnanců a zákazníků. Náš konstruktérský tým se
pyšní celou řadou oceněných produktů. Tato ocenění jsou výsledkem úzké spolupráce se zákazníky, odborníky
na ergonomii, techniky, marketingovými odborníky a obchodníky v terénu.
Naše konstrukční návrhy nejsou jen o estetice, ale nabízejí také dokonalou rovnováhu mezi klíčovými hodnotami
Toyota: bezpečností, odolností, produktivitou, ovladatelností a jednoduchostí. Ve vývoji produktů hraje stále
důležitější roli také udržitelnost.
„Záměrem bylo být protiváhou pro výzkum a vývoj a od tohoto počátečního záměru jsme ušli kus cesty. Dnes
máme v našem týmu asi deset lidí a stále rosteme, zejména v oblasti UX / UI. Nové technologie jako AR a VR se
neustále vyvíjejí, což ovlivňuje způsob práce našeho studia. Je stále obtížnější předvídat současné potřeby, a to
i jen ve srovnání se situací před pouhými deseti lety,“ říká Magnus Oliveira Andersson, šef konstrukce.

Ocenění za design
Konstrukční centrum si získalo mezinárodní věhlas vývojem funkčních a ergonomických vozíků s osobitým
charakterem a stylem.
Toyota Material Handling Group (TMHG) je držitelem více než 40 ocenění, z nichž polovina jsou mezinárodní
ceny za design Good Design Awards. To demonstruje naše odhodlání vyvíjet inovativní konstrukční řešení, která
zákazníkům pomohou zvýšit efektivitu procesů.
Loni v březnu získala Toyota Material Handling 2 ocenění iF Design Award za modely roku 2019. Jedno
za elektrický čelní vozík Toyota Traigo 80 v disciplíně Produkt, kategorie automobily/vozidla, a druhé
za autonomní paletový vozík v disciplíně Profesionální koncept, kategorie Mobilita.
Zároveň také získal Traigo80 počátkem roku ocenění German Design Award za vynikající kvalitu designu.
Slavnostní předávání cen se uskutečnilo v rámci veletrhu Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem.

Magnus Oliveira Andersson, Simone Fremondi,
Tomas Jankauskas
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Mattias Nilsson, Tomas Jankauskas, Luigi Buzzi
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ORGANIZUJEME SOUTĚŽE
Soutěž Toyota Logistic Design Competition
Toyota Logistic Design Competition byla zahájena v roce 2014 s cílem navázat dialog s mladými designéry
a otevřít prostor pro svěží myšlenky a nápady. V ročníku 2018 vyzvala Toyota Material Handling Europe
univerzitní studenty a čerstvé absolventy, aby změnili budoucnost manipulace a logistických procesů. Toyota
hledala nové koncepty doručování balíků. Účastníci byli vyzváni, aby opustili myšlenku tradičního doručovacího
řetězce a zamysleli se nad možnostmi přímého doručení zákazníkům. Nad tím, jak optimalizovat „poslední
míli“ každého balíku doručovaného zákazníkovi. A aby přišli s logistickým řešením, které bude rychlé, trvale
udržitelné a především revoluční.
První místo získal al.packer, jehož autory jsou Hannah Rayner a Matt Putman (Univerzita Loughborough, Velká
Británie). Jedná se o novou aplikaci, která nabízí sociálně udržitelné řešení poslední míle doručovacího řetězce.
Opouští tradiční schéma doručovacího řetězce a zavádí třetího účastníka, mikropodnikatele, který garantuje
přijetí zásilky. Koncový zákazník má možnost vyzvednout si balík kdekoli a kdykoli si přeje, což zlepšuje
komunikaci, spolehlivost a spokojenost mezi zúčastněnými stranami.
Druhým vítězem byl CIPS - balíková služba s kombinovanou infrastrukturou od Paula Pötzelbergera
a Mohammada Moradiho (Univerzita umění Berlín-Weissensee, Německo). Koncept nabízí alternativní způsob
doručení, využívající jako základní vrstvu pro rychlejší a efektivnější místní doručení ekologicky šetrnou sít
autobusové veřejné dopravy. S využitím autobusových zastávek jako distribučních míst může příjemce nastavit
preferovaný čas a místo vyzvednutí své zásilky nebo si objednat speciální službu doručení do domu. CIPS
pomáhá dostávat produkty blíže k zákazníkům a zvyšuje flexibilitu a adaptabilitu distribučních sítí při současném
využití celosvětově dostupné dopravní sítě.
Třetí místo získal koncept Toyota Bee Davida Woltera (Univerzita v Lundu, Švédsko), založený na HIVE systému,
sestávajícím z několika menších BEE jednotek a mobilních řídicích bodů. Zásilky lze díky vyvážené spolupráci
mezi BEE a lidským protějškem doručovat nepřetržitě po celý den. Možnost přecházet mezi stacionárním
režimem doručení a mobilním režimem doručení je to, co dělá systém Toyota Bee tak všestranným.

Terry Unnai, Mattias Barrklev, Oscar Brännström, Magnus Persson
Soutěž Logistic Engineering Challenge
Po úspěchu Toyota Logistic Design Competition, zvedla Toyota Material Handling laťku soutěže pro rok 2018
ještě o stupínek výš a vyzvala švédské studenty a čerstvé absolventy technických univerzit, aby vytvořili
inovativní a zároveň technicky proveditelná řešení vítězného návrhu z druhého ročníku: FLOCK. FLOCK je
odpovědí na otázku, zda mohou plně automatizovaná řešení autonomně spolupracovat tak, jak to vysokozdvižné
vozíky řízené člověkem nedokáží.
Vítězem se stal Woodpecker, odvozený z vozíku Mother Goose konceptu FLOCK. Tento návrh byl řešením,
které porota hledala. Spolupracuje se satelity Nestling (následníci robotizovaných paletových vozíků Duckling
z konceptu FLOCK, zajišťujících horizontální přepravu) a vertikálně přemisťuje jimi připravený náklad.
Woodpecker může také pracovat autonomně, a je navržen s ohledem na udržitelnost a snadnou údržbu. Návrh
od Mattiase Barrkleva a Oskara Brännströma (Universita v Linköpingu) byl kompaktní a technicky dovedně
zpracovaný, založený na správných výpočtech a zohledňující kontext celého systému manipulace s materiálem.
Nestling, praktická realizace vozíků Duckling z konceptu FLOCK, navržená Fredrikem Engströmem, Alexanderem
Nilssonem a Valdemarem Melinem (Universita v Linköpingu), se umístila na druhé příčce. Tento malý
autonomní vozík přepravuje náklad na úrovni podlahy a pracuje společně s vozíkem Woodpecker. Jeho zdvihací
mechanismus byl navržen s ohledem na efektivní využití prostoru, snadnou údržbu a spolupráci a principy
oběhového hospodářství.
Třetí místo získal Jonas Dahlgren (Technologický institut v Luleå) se svým elektromechanickým systémem
zdvihu s řemenovým pohonem. Díky omezenému počtu součástek, jednoduché konstrukci a elektrickým
motorům je snadno sestavitelný a energeticky úsporný.
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Zaměřili jsme se důkladněji na servis, což vedlo k lepšímu NPS skóre od našich zákazníků. Za tímto
účelem jsme aplikovali Servisní koncept Toyota TSC: získání ASEC certifikátů, zlepšení pracovních metod,
organizace a kontroly, STEP certifikace servisních techniků a mnoho dalšího. Naše společné hodnoty
Toyota jsou srdcem všech těchto procesů.
Ion Stroe,
Service Director,
Toyota Material Handling Romania

KVALITA PROCESŮ
VÝROBNÍ SYSTÉM TOYOTA TPS

Výrobní systém Toyota TPS L je náš štíhlý výrobní systém, který pracuje na principech tahového systému:
vyrábíme pouze to, co je objednáno. TPS svěřuje členům týmu jasně definované zodpovědnosti, jak
optimalizovat kvalitu neustálým zdokonalováním procesů a eliminací zbytečného plýtvání přírodními, lidskými
a podnikovými zdroji. TPS ovlivňuje každý aspekt naší organizace, protože zahrnuje společný soubor znalostí,
hodnot a procesů. TPS nám pomáhá soustředit se na kontinuální workflow (princip ‘just-in-time’) a zajišťuje
také kvalitu tohoto workflow.

Součástí TSC jsou dva celoevropské akreditační programy, ASEC (Aftersales Service Evaluation & Certification)
a STEP (Service Technician Education Programme). Tyto programy zajišťují, aby servisní týmy a distributoři měli
správné znalosti odpovídající technickým požadavkům a byli schopni budovat se zákazníky vztahy založené na
důvěře. Naše techniky školíme, jak provádět servis vozíků v nejvyšší kvalitě, bezpečně a s ohledem na životní
prostředí.
Naše programy ASEC a STEP L jsou zásadním prvkem pro zdokonalování dovedností našich servisních
organizací. Budeme i nadále pracovat na dosažení našeho cíle: do FY21 100% techniků proškoleno v rámci
STEP na úroveň Bronz a 100% naší sítě na vstupní úrovni certifikace ASEC.
Se Servisním konceptem Toyota TSC je spojen také T-Stream L, vyvinutý ve spolupráci se společností
Microsoft, který slouží jako interní nástroj umožňující technikům řídit svoji práci. T-Stream je platforma pro
konektivitu servisních služeb, jehož první verze byla uvedena v průběhu FY19. Další verze s ještě více funkcemi
se objeví během FY20, v budoucnu bude nástroj ještě více integrován s údaji z telematiky a rozšířenou realitou.
To přispěje k lepší podpoře techniků a zákazníků a přiblíží nás k vizi nulových poruch.

NET PROMOTER SCORE

SERVISNÍ KONCEPT TOYOTA

Servisní koncept Toyota (TSC) L popisuje náš přístup k plánování, řízení a zajištění mimořádného standardu
servisních služeb po celou dobu životnosti vozíků a náš vztah se zákazníky. Je založen na řadě hodnot
odrážejících zásadní otázky, které máme při zajišťování servisních služeb neustále na zřeteli. Konečným cílem
implementace TSC je přinášet našim zákazníkům maximální spolehlivost. Své úsilí soustředíme na poskytování
nejvyšší kvality a zajištění maximální provozuschopnosti, produktivity a hospodárnosti vozíku, bez kompromisů
v bezpečnosti nebo ekologii. Naším cílem je, aby v FY20 už všechny servisní a prodejní organizace používaly
TSC.
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Od roku 2015 provádíme každodenní vyhodnocování našich služeb s podporou celosvětově uznávaného Net
Promoter Score (NPS). NPS je manažerský nástroj, který lze použít k měření spokojenosti zákazníků a jejich
vztahu k naší společnosti. Téměř 68 000 reakcí zákazníků z 19 evropských trhů poskytlo cenné informace pro
zlepšení našich služeb. Prostřednictvím každodenního měření vidíme, jak se realizovaná nápravná opatření
promítají do spokojenosti zákazníků. Náš index spokojenosti zákazníků (NPS skóre) každým rokem roste.

VE FY19

	
na 19 našich trzích získaly naše služby NPS skóre 49
	
napříč sítí jsme dosáhli 96% vyřešení problému při první návštěvě
	
všichni nově přijatí technici prošli školením bezpečnosti i udržitelnosti
	
zvýšili jsme podíl ASEC akreditace servisů naší sítě ze 41% na 54%
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Přispíváme inspirujícím způsobem k růstu společnosti Toyota a podněcujeme sebe i naše partnery
z řad dodavatelů k inovativním a udržitelným řešením s co nejvyšší hodnotou pro zákazníka.
Stéphane Lolicart,
Supply Purchasing Director,
Toyota Material Handling Europe

ZODPOVĚDNÉ NAKUPOVÁNÍ
Více než 80% našeho ročního objemu zdrojů pochází od evropských dodavatelů. Mnoho z nich se nachází
v blízkosti našich výrobních závodů, což podporuje místní ekonomiku a omezuje ekologické dopady dopravy.
Se všemi našimi dodavateli úzce spolupracujeme na zajištění souladu s našimi kvalitativními, společenskými
a ekologickými kritérii. Uplatňováním „zodpovědného nakupování“ chceme pozitivně působit na více než 300
dodavatelů, zmírnit rizika pro naše vlastní podnikání a vytvářet budoucí hodnotu pro zákazníky. Naše dosavadní
aktivity nám v oblasti „zodpovědného nakupování“ vynesly od agentury EcoVadis hodnocení 65%, čímž jsme se
zařadili mezi jedno procento nejlepších dodavatelů posuzovaných agenturou EcoVadis v kategorii strojírenské
výroby (výrazně nad průměrným skóre 38% ostatních 150 dodavatelů v odvětví těžkého strojírenství).
V souladu s naším Etickým kodexem chceme podnikat férovým a čestným způsobem a stát se
nejrespektovanějším a nejdůvěryhodnějším evropským partnerem pro manipulaci s materiálem. Odpovědnost
za výrobu našich evropských produktů je sdílena mezi různými podniky, odděleními a zeměpisnými oblastmi:
Toyota Industries Corporation, naše vývojové oddělení a oddělení vědy a výzkumu. Ty definují požadavky
kladené na produkt a starají se o využití nejnovějších dostupných technologií. Hlavními nákupními kategoriemi
jsou surová ocel, mechanické komponenty, elektromechanika, elektronika a hydraulika.
Zodpovědné nakupování se řídí zásadami Toyota Industries Corporation, Toyota Material Handling Europe
a našich čtyřech továren, a podléhá také směrnicím EU a zákonům zemí, ve kterých operujeme a ze
kterých nakupujeme. Cílem interního dokumentu Responsible Procurement Policy je integrovat do našeho
dodavatelského řetězce sociálně a ekologicky odpovědné dodavatele a zvýšit povědomí o ekologicky
odpovědném nakupování a zadávání zakázek. V koordinaci s ostatními odděleními zahrnuje oddělení nákupu
do procesu výběru dodavatelů také sociální a ekologická kritéria.

EcoVadis hodnotí dodavatele podle 4 aspektů: Environmentální management, pracovní praktiky, etika
a zodpovědné nakupování. Díky odhodlanému úsilí v této oblasti získala společnost Toyota Material Handling
Europe a 4 z jejích dceřiných společností hodnocení „advanced“ a dalších 5 dceřiných společností získalo
hodnocení „confirmed“. Více informací o EcoVadis na stranách 22 a 30.

ZODPOVĚDNÉ NAKUPOVÁNÍ
- Podle EcoVadis
Rozdělení skóre podle témat

100%

Toyota Material
70%
Handling Europe

75%
50%
25%
0%

25

45

65

>=80% Vynikající

100

70% Pokročilý

60% Pokročilý

50% Průměrný

40% Dílčí

30% Prošel

<30% Neprošel

Operátoři 3. stran

Továrna
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Všechny společnosti hodnocené EcoVadis v našem oboru
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Pro nás v Toyota Material Handling Norway je důležité mít dobré a dlouhodobé vztahy s našimi nejdůležitějšími
dodavateli. Dosahujeme toho pomocí našeho Etického kodexu pro dodavatele, který klade velký důraz na
schopnost dodavatelů soustředit se na zlepšení podmínek a bezpečnosti zaměstnanců.
Solfrid Marken,
HR/IT/Quality/HMS Manager,
Toyota Material Handling Norway

Všichni hlavní dodavatelé přijali náš Etický kodex dodavatele podepsáním deklarace Zodpovědného
nakupování. Součástí všech nových smluv je přijetí našeho Etického kodexu dodavatele a sleduje se také jeho
celkové osvojení.
Již řadu let konzistentně vyžadujeme od našich dodavatelů získání certifikátu ISO 14001. Tento systém
environmentálního managementu zaručuje, že naši dodavatelé splňují požadavky environmentálních zákonů
v zemích svého působení a že mají pro oblasti největších ekologických dopadů implementovány zásady
a procedury neustálého zdokonalování. V současnosti tento program pokrývá přes 98% z celkové částky
100 000 Eur za součástky nakoupené každý rok od našich dodavatelů.

ETICKÝ KODEX PRO DODAVATELE
PRACOVNÍ PRÁVO A LIDSKÁ PRÁVA

ETIKA

Anti-diskriminace

Poctivé podnikání

Férové zacházení

Získávání nerostů

Zákaz nucené práce a obchodování s lidmi

Dary a pohoštění

Zákaz dětské práce

Zveřejňování informací

Mladiství zaměstnanci

Ochrana oznamovatele a anonymní stížnosti

Pracovní doba, mzda a benefity

Sociální zodpovědnost

Svoboda sdružování

Ochrana osobních údajů, duševní vlastnictví a důvěrnost

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Pracovní úrazy

Látky vyvolávající obavy

Prevence při práci s chemickými látkami

Odpadové hospodářství

Prevence havárií, připravenost a včasná reakce

Vodní hospodářství

Procedury a systémy pro zajištění bezpečnosti práce

Emise do ovzduší

Ergonomie

Kontaminace půdy

Sociální zařízení a stravování

Ekologická povolení a reporting

Informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Prevence znečištění

Výbory ochrany zdraví a bezpečnosti práce

Omezení spotřeby zdrojů
Energetická hospodárnost
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Kromě toho byl v roce 2015 s pilotní skupinou 14 dodavatelů spuštěn program sebehodnocení CSR. V roce 2017
jsme ve Švédsku provedli posouzení CSR 30 hlavních přímých dodavatelů materiálu a 10 nepřímých dodavatelů
materiálu, čímž jsme překročili náš cíl z roku 2015. Francie provedla posouzení CSR pro 21 strategických
dodavatelů. A v Itálii provedlo 14 dodavatelů sebehodnocení CSR. V roce FY18 absolvovalo 100% našich
zaměstnanců v odděleních nákupu školení „zodpovědného nakupování“. V roce FY19 provedla naše švédská
továrna posouzení CSR pro 5 dalších dodavatelů.
Náš každoroční Den dodavatelů přilákal ve FY19 více než 250 účastníků: příležitost prodiskutovat společné
výzvy, inovace v oboru a prováděná zlepšení.
Jsme v souladu s evropskou legislativou „REACH“, evropskou směrnicí ROHS a směrnicí pro regulaci
perzistentních organických látek (POP). Doplněním našeho Etického kodexu o kapitolu o konfliktních minerálech
jsme dokonce šli nad rámec povinné právní shody pro naše odvětví. Toyota Material Handling Europe má
navíc povinnost informovat zákazníky o všech našich produktech obsahujících látky ze seznamu SVHC (látky
vzbuzujících mimořádné obavy). Seznam SVHC L je aktualizován každých čest měsíců.
Se zavedením lithium-iontových baterií do našeho vlastního značkového sortimentu si také uvědomujeme
nutnost zvýšené ostražitosti ohledně přítomnosti konfliktních minerálů v námi používaných materiálech.
Při montáži Li-Ion baterií v našich továrnách v Mjölby a Boloni používáme bateriové články pouze od dvou
dodavatelů: Samsung* a MIDAC**.
* Pokud jde o konfliktní minerály, nejsou v našich článcích 18650/21700 žádné konfliktní minerály - jak jsou definovány legislativou
USA, která v současnosti zahrnuje kovy tantal, cín, wolfram a zlato. Kobalt není zahrnut do konfliktních minerálů, ale většina kobaltu
pochází z oblasti Konga, kde téma lidských práv ožehavou otázkou. SDI, jakožto společnost využívající kobalt, vyvíjí mnohostranné
úsilí, včetně due diligence, aby splnila požadavky mezinárodního společenství. Zpráva o udržitelnosti společnosti SDI L (str. 59-61).
** Podle MIDAC neobsahují bateriové články dodávané společnosti TMHE žádný kobalt, zlato, tantal, cín nebo wolfram.
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Jsme hrdí na to, že TMHUK dosáhla EcoVadis skóre 72%, což je nejlepší výsledek mezi lokálními
subjekty Toyota Material Handling. Ve svém oboru jsme ve Velké Británii jedničkou v udržitelnosti,
což je úhelný kámen pro vytváření atraktivních pracovních míst pro členy našeho týmu.
Michelle Clark,
HR & QHSE Director,
Toyota Material Handling UK

TRANSPARENTNOST A
OTEVŘENOST
ECOVADIS

Naši hlavní zákazníci stále častěji do svých procesů nákupu začleňují i CSR hodnocení. EcoVadis je součástí
rostoucího globálního trendu zvyšování transparentnosti a odpovědnosti dodavatelského řetězce. Pro více než
55 000 dodavatelů z celého světa poskytuje hodnocení udržitelnosti z hlediska jejich ekologického, sociálního
a etického chování. Tato online platforma umožňuje 175 nadnárodním společnostem přístup k hodnocení
vybraných dodavatelů ze 150 zemí.
Ve fiskálním roce 2019 získala Toyota Material Handling Europe v hodnocení společenské odpovědností firem
(CSR) od agentury EcoVadis celkové skóre 76%, což nás řadí mezi top 3% podniků v sektoru všeobecného
strojírenství. Toyota Material Handling Europe získala hodnocení EcoVadis Gold a také 16 z našich 25 místních
subjektů dosáhlo hodnocení EcoVadis Gold. Místní EcoVadis hodnocení v této zprávě jsou založena na

nejnovějších dostupných údajích z EcoVadis za kalendářní roky 2018 a 2019. K datu zveřejnění této zprávy bylo
celkem [osm] subjektů agenturou EcoVadis přehodnocováno. V dubnu 2018 nám společnost EcoVadis udělila
vůbec první ocenění „Best Group Engagement“ za naše úsilí o transparentní informování o činnosti všech našich
lokálních subjektů.

CDP

Když nás zákazníci žádají o naše skóre CDP, odkazujeme na skutečnost, že výsledky CDP jsou zveřejňovány
pouze na nejvyšší korporátní úrovni. V kalendářním roce 2019 Toyota Industries Corporation dosáhla dvou
hodnocení CDP úrovně A L, 1 za klimatickou změnu a 1 za ochranu vody.

ISO

Všech našich 34 certifikátů L je k dispozci na webu.

NAŠE ÚSPĚCHY V HODNOCENÍCH ECOVADIS
Vykazovaný rok
Umístění Toyota Material Handing Europe
Hodnocení Toyota Material Handing Europe
EcoVadis celkové skóre
EcoVadis dílčí skóre - Pracovní postupy
EcoVadis dílčí skóre - Ekologie
EcoVadis dílčí skóre - Férové obchodí praktiky
EcoVadis dílčí skóre - Zodpovědné nakupování
Gold na lokální úrovni
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Cíl FY21

FY19

Top 3%

Top 2%

Gold
75%
80%
80%
70%
70%
20

Gold
76%
80%
80%
70%
70%
16

FY18
Top 3%,
Cena Best Group Engagement
Gold
73%
70%
80%
60%
70%
10

FY13
Top 60%
Silver
51%
50%
70%
50%
30%
-
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Zákazníci od nás stále častěji očekávají, že budeme analyzovat jejich rizika a podpoříme je řešeními, která
zlepší bezpečnost a ochranu zdraví v jejich provozech. V reakci na to jsme zdvojnásobili naše aktivity v oblasti
školení řidičů a obsluhy manipulační techniky, nyní máme v Evropě 136 kvalifikovaných školitelů obsluhy
a stále rosteme. Nicméně některá z našich nejrychleji rostoucích školení nejsou určena řidičům, například
školení pro manažery skladů a pro pěší personál.
Olivier Drouin,
Sales Development Manager, Safety & Training,
Toyota Material Handling Europe

BEZPEČNOST ZÁKAZNÍKŮ
Veškeré naše úsilí věnované zvyšování kvality produktů a procesů má jeden hlavní cíl: zajistit maximální
bezpečnost našich zákazníků. Bezpečnost zákazníků je naše společenská zodpovědnost číslo jedna (k 10%
vážných úrazů v průmyslu EU dochází za účasti manipulační techniky) a naše primární příležitost k uplatnění
pozitivního sociálního vlivu (ke 40% všech úrazů v EU dochází v důsledku manuální manipulace se zbožím,
a tomu naše řešení pomáhají předcházet).
Proto musíme nabízet bezpečná zařízení a kvalitní služby, ale jelikož jsme zjistili, že ve více než 80% případů
je problémem nesprávné použití vozíku, je nám také jasné, že pomáhat našim zákazníkům se zvyšováním
bezpečnosti znamená kromě podpory procesů také podporu vedení a programy, ve kterých se naši školitelé
zaměřují na bezpečné chování. Při hledání řešení se řídíme základní příčinou problému. Když se podíváme
na analýzy kořenových příčin, vidíme, že 43% nehod je s účastí pěších. Bezpečnostními plakáty se snažíme
pomoci našim zákazníkům pojmenovat tato rizika a lépe jim čelit.
STATISTIKY NEHOD VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ
Ostatní 6%
Kolize pěších s vozíkem 43%

Osoby zasažené objektem
padajícím z vozíku 6%
Pád z výšky z plošiny
na vidlicích vozíku 8%

Nehody s účastí řidiče vozíku 29%

* Evropská statistika pracovních úrazů (ESAW), 2015.
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Zachycení mezi objektem
a vozíkem 8%

NÁŠ PŘÍSTUP

Náš přístup je založen na „Bradleyově bezpečnostním modelu“, který manažeři bezpečnosti práce našich
zákazníků používají k dosažení nulové nehodovosti.

ČTYŘI KROKY K BEZPEČNOSTI ZÁKAZNÍKŮ

1.

Vedení

2.

Vybavení

3.

Procesy

4.

Lidé

1. Vzájemná podpora vedení
Od roku 2010 jsme aktivním partnerem kampaněEvropské agentury bezpečnosti
práce (EU-OSHA L). Připojili jsme se k řídícímu výboru hodnotící iniciativy EU-OSHA.
Můžeme si tak vyměňovat osvědčené postupy s ostatními partnery EU-OSHA,
důkladně porozumět problematice bezpečnosti zákazníků a pochopit, jak a kdy dochází
k nehodám. Během kampaně roku 2018 „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod
kontrolou“ jsme se prostřednictvím našich webových stránek a sociálních sítí snažili
mezi našimi zákazníky zvýšit povědomí o otázkách bezpečnosti. Další informace
o kampaních a akcích EU-OSHA L.

Nulové nehody
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2. Bezpečnostní vybavení
Dodávání bezpečných vozíků je pro nás klíčovou zákonnou povinností. Máme zavedeny robustní procesy,
které v případě nehod s účastí našich produktů shromažďují a analyzují informace. Když je třeba, provedeme
kompletní analýzu kořenové příčiny nehody. Konstrukční chyba se systematicky zaznamená do posudku
konstrukce v našem Systému včasného varování (EWS), a výrobní chyba je zaznamenána do systému ISO
9001 příslušné továrny.
Máme za sebou dlouhou historii inovací zvyšujících bezpečnost uživatelů našich vozíků. V roce 1998 představila
Toyota pro čelní vozíky Systém Aktivní Stability (SAS), který omezuje riziko převrhnutí při zatáčení s nákladem,
což je jedna z nejčastějších příčin úrazu řidičů vysokozdvižných vozíků (29%), a s touto technologií je Toyota
Material Handling doposud unikátní.
Neodmyslitelným faktorem pro zajištění bezpečnosti zákazníků je výrobní systém Toyota TPS, který klade velký
důraz na kvalitu a minimum reklamací.
3. Procesy
Prostřednictvím našeho systému správy strojového parku a programů školení řidičů pomáháme našim
zákazníkům zajistit bezpečné používání vozíků. Naší zákazníci nás také stále častěji žádají o vyvinutí
automatizovaných a poloautomatických řešení, která by jim pomohla optimalizovat produktivitu a zajistila
maximální bezpečnost pracovišť. Typický příklad podpůrné publikace věnované zlepšování ergonomie lze nalézt
na tomto odkazu L.
Automatizované bezobslužné provozy využívající naše Autopilot L vozíky zajišťují přesnou a bezpečnou
manipulaci a výrazně snižují riziko nehod ve frekventovaných prostředích. Automaticky naváděné vozíky (AGV)
Autopilot jsou vybaveny senzory pro detekci překážek a dokáží určit, kdy zpomalením nebo zastavením předejít
nehodě. Mohou tak bez potíží pracovat ve smíšených provozech spolu s manuálně ovládanými vozíky a volně se
pohybujícím personálem. Tyto vozíky, vhodné pro řadu různých prostředí, snižují náklady na energie a omezují
plýtvání v podobě škod na zboží a vybavení. Na mnoha pracovištích po celé Evropě přispěly automatizované
vozíky Autopilot k nárůstu produktivity až o 70%-80%.
Skladové vozíky Toyota jsou nyní chytré vozíky, vybavené již ve standardu telematickými funkcemi. Zákazníci
mohou své chytré vozíky snadno připojit do systému správy flotily Toyota I_Site L. To jim umožní řídit,
měřit a zdokonalovat každodenní operace, a to jak z pohledu strojů, tak i řidičů. Prostřednictvím na míru
přizpůsobeného informačního panelu mobilní aplikace I_Site mají zákazníci kdykoli a kdekoli kompletní přehled
o situaci ve svých provozech. V důsledku toho mohou prostřednictvím chytrých vozíků připojených do Toyota
I_Site zvýšit produktivitu, zlepšit bezpečnost pracoviště a snížit celkové náklady.
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4. Chování lidí
Ze všech úrazů způsobených každý rok vysokozdvižnými vozíky je přibližně 25% připisováno nedostatečnému
zaškolení obsluhy. Naše základní školení řidičů má za cíl zajistit odpovídající kvalifikaci řidičů vyžadovanou
zákonem.
Ve většině zemí neřeší legislativa odpovídajícím způsobem bezpečné chování. V mnoha zemích je legislativa
podle našeho názoru obecnější, než by bylo pro zajištění bezpečnosti provozů žádoucí. V řadě zemí stačí k získání
povolení řídit vozík složitější než automobil pouze jednodenní školení. Nikdo ale nečeká, že za pouhý jeden den
bude moci řídit auto. Proto jsme navrhli Evropskou koncepci, která je v souladu s většinou místních předpisů
a zároveň oslovuje některá z ambicióznějších očekávání našich zákazníků na harmonizovaný evropský program
školení řidičů L. Od roku 2015 jsme zajistili školení pro 350 globálních manažerů bezpečnosti práce { našich
zákazníků. Ve FY19 naše společnost vyškolila přes 35 000 operátorů manipulační techniky v 11 zemích z celé
Evropy a rozšířila své školící kapacity i do dalších evropských zemí. Toyota Material Handling Europe provozuje
v současnosti 86 školicích středisek a disponuje 136 instruktory.
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MAXIMALIZACE KVALITY A BEZPEČNOSTI ZÁKAZNÍKŮ
VIZE 2050

KVALITA PRODUKTŮ
Implementací bezchybných procesů zajistit trvalou nabídku
atraktivních produktů předjímajících potřeby zákazníků

KVALITA PROCESŮ
Být etalonem kvality procesů ve všech 21 prodejních
a servisních organizacích

CÍLE A KPI PRO FY21

3

2

5

-

1

-

1 soutěž pro studenty techniky každé 2 roky

-

1

-

Dodavatelé absolvující školení ‘Dantotsu’ (není stanoven cíl)

8

10

44

Dodavatelé, kteří prošli kontrolou kvality ‘Dantotsu’ ve svých závodech (není stanoven cíl)

295

317

346

Dodavatelé, kteří prošli audity kvality ve svých závodech (není stanoven cíl)

104

161

238

ISO 9001 certifikace pokrývá >75% provozů z celkového obratu

>70%

>75%

>75%

100% prodejních a servisních organizací implementuje servisní koncept Toyota TSC
50% prodejních a servisních organizací implementuje T-Stream
100% prodejních a servisních organizací držitelem ASEC certifikace
100% prodejních a servisních organizací dosáhne Vyřešení při první návštěvě > = 95%

Zajistit, aby všichni hlavní dodavatelé měli podepsaný náš Etický kodex dodavatele

Být v transparentnosti a otevřenosti i nadále mezi prvními
3% ze všech 40 000 globálních dodavatelů hodnocených
agenturou EcoVadis v otázkách ekologie, společenské
odpovědnosti a řízení

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKŮ
Docílit v EU nulové nehodovosti s účastí manipulační techniky

12

10 (cíl 21)

První vydání T-Stream

Předběžné studie

55%

41%

35%

NPS = 52

NPS = 49

NPS = 42

95,7%

95,3%

95,5%

Proces zaveden

Proces zaveden

238

100%

100%

100%

-

Zavedeno

100%

100%

100% (cíl 100%)

50

30

30 (cíl 30)

Sebehodnocení CSR 10 nepřímých dodavatelů materiálu

Pilot hotov

Pilot hotov

5

Instalovat nástroj posouzení rizik pro všechny hlavní přímé dodavatele materiálu

Zavedeno

-

-

Probíhá revize

-

-

Top 3%

100% nákupčích proškoleno v zodpovědném nakupování
Sebehodnocení CSR všech hlavních přímých dodavatelů materiálu

Top 1%

Top 3%

Toyota Material Handling Europe si na celoevropské úrovni udrží hodnocení EcoVadis Gold

Zachovat vedoucí pozici Toyota Material Handling Europe v transparentnosti a udržitelnosti

1

1

1

17 místních organizací dosáhne na místní úrovni hodnocení Gold

16

9

10

8 nezávislých distributorů dosáhne v hodnocení EcoVadis úrovně Bronze
Pokračující vykazování udržitelnosti podle GRI pokrývá > 95% zaměstnanců

Pilot zahájen

-

-

GRI Standardy

GRI Standardy

GRI Standardy

> 95%

> 95%

> 90%

Externí ověření GRI zprávy do FY21
Zahájili jsme s naším finančním auditorem spolupráci/plánování/přípravu rozpočtu na rozšíření jeho ověřovacích služeb,
s výhledem na začlenění jeho stanoviska do Zprávy o udržitelnosti za FY21.

Ne

Ne

Ne

Ještě intenzivněji pomáhat našim zákazníkům se zvyšováním bezpečnosti a ochrany zdraví při manipulaci s materiálem
Publikovat ročně 3 případové studie zákazníků

3
Glud & Marstrand L,
Logitri L, Kesko L

-

-

Všechna naše řešení pro bezpečnost zákazníků dostupná ve všech 21 prodejních a servisních organizacích
(dojo, plakáty, analýza rizik, školení, telematika, automatizace)

Ano

-

-

Integrace dalších bezpečnostních technologií ve standardních produktech

Ano

-

-

100% vozíků schopných pracovat s I_Site systémem správy flotily

Ano

+ 150%

+100%

182 (nový cíl bude upřesněn)

60 (cíl 60)

50 (cíl 50)

Ano

Ano

Ano

Školení v oblasti vysokozdvižných vozíků pro globální manažery bezpečnosti práce našich zákazníků: 100
I nadále v partnerství s EU-OSHA, zahájeném v roce 2010, pokračovat v propagování bezpečnosti
Analýzy rizik zákazníka - Implementace ve třech zemích během FY20; Implementace v 6 zemích do FY21

Chcete-li získat více informací o předchozích letech, nahlédněte prosím do našich předchozích Zpráv o udržitelnosti.
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20
Vydání 1 implementováno
v 17 MSCO organizacích

Probíhá revize

Kontrolní mechanismy pro posouzení kompliance dodavatelů

Revidovat procesy posouzení CSR pro všechny dodavatele

TRANSPARENTNOST A OTEVŘENOST

STAV FY17

5 dalších ocenění za design v období FY18 – FY21

50% prodejních a servisních organizací implementuje T-ONE

Nalezení správného partnera, který nás a naše zákazníky
podpoří v dosažení cílů udržitelnosti

STAV FY18

1 soutěž pro studenty designu každé 2 roky

100% prodejních a servisních organizací získá Net Promoter Score > = 54

ZODPOVĚDNÉ NAKUPOVÁNÍ

STAV FY19

Spuštění
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Jsem hrdý na
naši silnou síť
regionálních HR
lídrů, uvádějících
v praxi naši
ambiciozní
personální strategii. Ve výsledku
více než 80% z našich 11 410
zaměstnanců v Evropě nyní
pracuje v továrnách a prodejních
organizacích, jejichž pracovní
postupy byly nezávislou ratingovou
agenturou EcoVadis vyhodnoceny
jako “Advanced”.
Do roku 2021 chceme optimalizací
příležitostí pro úspěšný růst našich
lidí docílit toho, aby všechny naše
subjekty v celé Evropě dosáhly
statutu “Outstanding” nebo
“Advanced”.
Peter Damberg,
Senior Vice President Human Resources,
Sustainable Development
and Corporate Communications,
Toyota Material Handling Europe
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SKÓRE V OBLASTI
PRACOVNÍHO PRÁVA
A LIDSKÝCH PRÁV
Podle EcoVadis

>=80% Vynikající

70% Pokročilý

60% Ověřený

50% Průměrný

40% Dílčů

30% Prošel

<30% Neprošel

Operátoři 3. stran

ROZDĚLENÍ SKÓRE PODLE TÉMAT

Toyota Material
Handling Europe

80%

100%
75%
50%
25%
0%

25

45

65

Všechny společnosti hodnocené EcoVadis
v našem oboru
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85

100

Továrna

Prodejní a servisní organizace

Toyota Material Handling Europe
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OPTIMALIZACE PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ÚSPĚŠNÝ RŮST LIDÍ

200

STRUČNÁ FAKTA
Schopnost Toyota Material Handling Europe
udržet a rozvíjet své podnikání a i nadále
nabízet zákazníkům vysoce kvalitní produkty
závisí na angažované spoluúčasti vlastních
lidí. Proto je pro nás zcela zásadní schopnost
přilákat, udržet a rozvíjet kvalifikované
zaměstnance napříč celou naší organizací.
Jelikož jsme vybudovali harmonizovanou
celoevropskou personální strategii, funkční
HR organizaci a soubor KPI ukazatelů pro
oblast lidských zdrojů, dosahujeme větších
úspěchů při prosazování osvědčených
postupů v oblasti získávání a udržení
talentů, rozvoji našich lidí, respektování
rovných příležitostí a angažovanosti našich
zaměstnanců.

manažerů absolvovalo

v rámci programu LEAD školení zaměřená na vůdčí schopnosti

12

E-learning
školení
absolvovaných
v průměru
na zaměstnance
a rok

15%

manažerek
kdy 16 % pracovní
síly tvoří ženy

OHSAS 18001
(nyní ISO 45001) pro

4 továrny
3 p rodejní

a servisní
organizace

1 481

nových
zaměstnanců
přijatých od FY18
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100%

zaměstnanců
pracuje v subjektech
s ambiciozní místní
„Personální strategií“

1032
kurzů

k dispozici v rámci naší
e-learning akademie,
pokrývající 13 jazyků
(+39% oproti FY18)
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PŘILÁKAT A UDRŽET TALENTY
ZAŠKOLOVÁNÍ A ODCHODY ZAMĚSTNANCŮ

Náš úspěch jako zaměstnavatele první volby je založen na našem trvalém investování do našich lidí, do jejich
profesních kompetencí a osobního rozvoje. Od roku 2014 jsme zvýšili investice do našich zaměstnanců
a vyvinuli programy a procesy pro nábor správných lidí a udržení pracovníků, kteří jsou motivovaní a zodpovědní.
Za naše pracovní postupy jsme od agentury EcoVadis získali skóre 80% a úroveň „Advanced“.

Jelikož zaměstnanci v podnicích s kvalitními zaučovacími programy získávají plnou odbornost výrazně rychleji,
považujeme je za velmi důležité. Třikrát ročně pořádáme v našich hlavních organizacích dny otevřených dveří
a vybízíme naše subjekty, aby organizovaly místní náborové aktivity.

V souladu s naším Etickým kodexem zlepšujeme naši výkonnost, abychom mohli být i nadále atraktivním
zaměstnavatelem a udrželi férové a stabilní pracovní podmínky. Snažíme se také vytvořit harmonické
a motivující pracovní prostředí.

V roce 2019 jsme zaznamenali 10% fluktuaci zaměstnanců, což zhruba představuje 10% průměr
ve zpracovatelském průmyslu a mírný nárůst oproti 8% v loňském roce. Snížení tohoto čísla se stalo hlavní
prioritou. Naším cílem je udržet toto číslo v budoucnu pod 8%.

PERSONÁLNÍ STRATEGIE

Zaměstnancům opouštějícím společnost je dopřáno sluchu a mohou vyjádřit svou nespokojenost
prostřednictvím výstupního pohovoru, používaného napříč celou společností. Tak můžeme lépe porozumět
důvodům odchodu a shromáždit spolehlivé údaje pro stanovení priorit nápravných opatření. Tuto praxi jsme
zahájili ve FY18 a naší ambicí je, aby do FY21 dostalo 80% lidí opouštějících naši společnost příležitost zúčastnit
se těchto výstupních pohovorů.

Všechny naše subjekty schválily své lokální personální strategie, takže místní HR týmy mohou podporovat
podnik v rozvoji místní pracovní síly nezbytné k realizování obchodní strategie, vždy se zaměřením na tři místní
HR priority.
Zrevidovali jsme naši centrální personální strategii, abychom podpořili start naší nové korporátní strategie
„Muda na nule“. Sladění HR aktivit s novými prioritami naší korporátní strategie znamená také větší zaměření
na digitalizaci, například v podobě investic do kompetencí a nových zdrojů pro naše divize Logistických řešení.

RYCHLOST A
ODPOVĚDNOST

KOMPETENČNÍ
VÝHODY

• Nové digitální
pracoviště

• Agilní vedení

• Značka

• Talentsoft

• Delegování

DIGITALIZACE

a výkon
• Mezioborovost
• Talenty
a stážisté

zaměstnavatele
• Nové
kompetence
• Zvýšení
schopností

KOMUNIKACÍ KE
ZMĚNĚ

PRŮKOPNÍK
UDRŽITELNOSTI

• Důvěra

• Hodnoty v akci

• Transparentnost

• Zdraví a

• Strategická
čistota
• Jedním směrem

bezpečnost
• Klima a energie

ODMĚNY A BENEFITY

V Toyota Material Handling Europe věříme ve spravedlivý a transparentní proces odměňování na základě zvyklostí
trhu a individuálního výkonu. Srovnáváme vývoj mezd na evropské a místní úrovni z pohledu fixních a variabilních
složek platu a penzijních systémů. Snažíme se dále zdokonalovat způsob práce s těmito informacemi.
Ve FY16 jsme vypracovali Politiku odměňování, která slouží jako vodítko pro rozvoj plánů a strategií v podoblastech,
jako jsou krátkodobé pobídky a programy náhrad a benefitů. Tyto nové zásady odměňování prosazují férovost,
transparentnost a rovné příležitosti pro všechny. Našich 21 servisních a prodejních organizací má svou platební
strukturu sladěnou s modelem Toyota Material Handling Europe a podporuje tak strategický záměr společnosti.
V souladu s obchodními strategiemi jsme připravili smlouvy o výkonu funkce a krátkodobé pobídkové plány.
Na všechny výkonné pozice aplikujeme jednotnou manažerskou smlouvu, což podtrhuje, že v rámci celé Evropy
působíme jako jedna společnost se srovnatelnými smluvními podmínkami pro jednotlivé pozice.

• Nové
příležitosti

Ve FY14 jsme ustavili Výbor pro odměňování, který rozhoduje o odměnách a benefitech vedoucích pracovníků.
Výbor, složený z předsedy představenstva, prezidenta&CEO a senior vicepresidenta HR, monitoruje a řídí oblast
odměn a benefitů. Rozhoduje také o všech nových nebo pozměněných programech. Ve výboru pro odměňování
je načrtnut a připraven ke schválení proces ročního přezkumu mezd. Všechny výkonné pozice byly odstupňovány
s pomocí nezávislého externího partnera, což nám umožňuje mít každoročně aktualizované referenční údaje
o platech a situaci na trhu. Ve všech našich dceřiných společnostech zajišťujeme znalost a dodržování systému
penzí a benefitů.
Ve FY18 jsme dokončili audit penzijních systémů a systémů pojištění v celé Evropě s cílem dosáhnout
prostřednictvím harmonizace větší konzistence a spravedlivosti.
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ŠKOLENÍ A ROZVOJ
Růst našich lidí je zásadní nejen pro jednotlivce, ale i pro naše zákazníky a naši společnost jako celek. Proto
našim lidem poskytujeme příležitosti k rozvoji a zdokonalování jejich kompetencí a dovedností a investujeme
také do naší sítě prodejců a dodavatelů.
V souladu s naším Etickým kodexem trvale podporujeme osobní růst a zdokonalování profesních schopností
našich zaměstnanců, jak prostřednictvím školení, tak i všech ostatních vhodných prostředků.
Naše programy vedení a rozvoje zaměstnanců zaručují, že naši lidé:
• jsou vyškoleni a pracují v souladu s naším Etickým kodexem, našimi principy a hodnotami (zásady
Sakichiho Toyody a Toyota Way) a jsou vedeni lídry, kteří těmto hodnotám rozumějí a řídí se naší filozofií
vedení.
• dostávají příležitost projevit se jako lídři a jsou v tomto aktivně podporováni, a mohou prověřit své kariérní
ambice prostřednictvím našich programů LEAD, LIFT a Talent
• mají možnost v rámci svého kariéry v naší společnosti rozvíjet své dovednosti a odbornost prostřednictvím
technických školení, jako například TPS (Toyota Production System) nebo našeho zaučovacího programu
pro obchodníky
• jsou spravedlivě ohodnoceni za svoji práci, mají prostor pro kontinuální dialog se svými vedoucími
prostřednictvím nově vyvinutého nástroje Agile Performance a dostává se jim podpory pro jejich další
rozvoj, jak je formulováno v našich Zásadách rozvoje kompetencí
• jsou z vnějšího prostředí doplňování vysoce výkonnými pracovníky jako součást našeho programu
Management Trainee

38

MAXIMALIZACE

OPTIMALIZACE

MINIMALIZACE

GRI indexy

Slovníček

Zpráva o Udržitelnosti 2019

O nás

Toyota Material Handling Europe

O této zprávě

MAXIMALIZACE

OPTIMALIZACE

MINIMALIZACE

GRI indexy

Slovníček

Svět se neustále mění, zákazníci na to reagují a mají odlišná očekávání, a stejně tak
se vyvíjí i náš způsob řízení lidí. Díky programu LEAD se cítím ve své vedoucí roli
sebejistější, obohacená jak svými kolegy, tak i kouči.
Nathalie Arlt,
Marketing Manager,
CESAB Material Handling Europe

ROZVOJ VEDENÍ

Filozofie
vedení

Program

LIFT

Program

LEAD

Program

TALENT

TalentPool
Rozvoj, plánování
a umístění

ÚSPĚŠNÉ
PLÁNOVÁNÍ

Během FY16 se programu LEAD zúčastnilo 16 manažerů, dalších 60 ve FY17 a 120 ve FY18. Ve vyhodnocení
provedeném šest měsíců po uzavření programu LEAD průzkumy ukázaly, že účastníci dosáhli jako vedoucí
výrazného pokroku, což se okamžitě promítlo do lepšího výkonu týmu, lepší komunikace a lepšího využití
potenciálu při koučování. Naším cílem je postupně navyšovat kapacitu programu LEAD. Během FY19 se
programu LEAD účastnilo 85 vedoucích pracovníků.

LIFT

Program
MANAGEMENT
TRAINEE

V posledních pěti letech se naše evropská HR organizace intenzivně zaměřila na vzdělávání a rozvoj našich
lídrů. Tento zájem je poháněn vědomím zásadní role vedení pro růst našich lidí a našeho podnikání. Také obecné
výzkumy ukazují, že primárním klíčem k udržení lidí je kvalita vedení. V následujících 5 letech se budeme i nadále
soustředit na rozvoj našich schopností v oblasti vedení.

LEAD

Klíčovým krokem pro Toyota Material Handling Europe bylo zavedení programu LEAD (Leadership Development
Programme) jako permanentního nástroje. Tento třináctidenní program, sestávající ze čtyř modulů, podporuje
rozvoj jednotlivých účastníků v jejich manažerských rolích. Obsah programu sahá od využití potenciálu našich
firemních hodnot po rozvoj technik koučování a rozšiřování obecného obchodního rozhledu účastníků. Snažíme
se zvýšit procento žen na vedoucích pozicích a proto klademe obzvláštní důraz na účast žen v programu LEAD.
Naším cílem je, aby do FY21 tvořily 30% účastníků rozvojových programů ženy.

39

Abychom splnili rostoucí nároky na schopnost generovat hodnoty s přesahem přes několik organizačních
funkcí, spustili jsme náš první program LIFT, který nám pomůže vychovat mezirezortní lídry. Během FY 19 se
prvního programu LIFT účastnilo 14 osob a do FY21 dokončí program více než 50 zaměstnanců.

TALENT

V celkovém součtu se talentového programu Toyota účastnilo 34 junior a senior manažerů. Program vybaví
účastníky na další kariérní postup směrem k seniorním manažerským pozicím. Třetí program jsme spustili
v dubnu 2019.

PROGRAM MANAGEMENT TRAINEE

Jako doplněk k našim programům interního rozvoje vedoucích pracovníků jsme spustili program Management
Trainee. V průběhu FY19 jsme spustili první program s 8 účastníky. Do programu jsme zařadili 8 vysoce
výkonných pracovníků z celé Evropy (5 mužů a 3 ženy) se 3 až 8 lety profesních zkušeností, kteří v naší
společnosti pracovali na různých úkolech a v různých lokalitách. Po jednom úspěšném roce byly praktikantům
v rámci organizace nabídnuty pozice odpovídající potřebám naší společnosti a dovednostem a potenciálu
účastníků.
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PROGRAMY ROZVOJE ZAMĚSTNANCŮ

V prosinci 2015 byla napříč naší organizací přijata politika Rozvoje kompetencí. Formální vzdělání a požadovaná
školení jsou zdokumentována v plánu rozvoje a kompetencí zaměstnance, který je projednáván v rámci
každoročního hodnocení zaměstnanců.

ŠKOLÍCÍ AKADEMIE

Pro zaměstnance na částečný nebo trvalý pracovní úvazek zajišťujeme možnosti vzdělávání a školicích kurzů.
Naši online i offline akademii má na starosti speciální oddělení. Neustále jsou vyvíjeny a aktualizovány školicí
programy na míru pro specifické oblasti podniku nebo určené všem zaměstnancům. Například v rámci našeho
smíšeného portfolia online a offline školení „Sales Training Portfolio“ se tým specialistů stará o to, aby všichni
zaměstnanci pracujícím v prodeji měli přístup ke školení v jimi vybraném jazyce.
Ve FY19 bylo v naší akademii k dispozici 1032 kurzů (oproti 745 ve FY18), s nabídkou 21 jazyků pro systémové
prostředí a 15 jazyků kurzů.
Abychom mohli zrealizovat čtyři miliony servisních úloh každý rok, spoléháme na těsnou spolupráci s více
než 200 prodejci a 15 nezávislými distributory z celé Evropy. Jedná se sice o nezávislé společnosti, ale jejich
zaměstnanci pracují s našimi produkty a službami, takže je třeba zajistit školení a hodnocení, která zajistí, že
se svými zákazníky jednají v souladu se standardy Toyota Material Handling. Ve FY17 měla naše Network
Academy okolo 3 000 externích uživatelů a nabízela více než 170 kurzů zaměřených na prodej, servis, technické
dovednosti a software pro správu flotily Toyota I_Site.

SERVISNÍ KONCEPT TOYOTA A ŠKOLENÍ

Servisní koncept Toyota (TSC) se snaží přizpůsobit štíhlé principy výrobního systému TPS specifickým potřebám
našich servisních služeb. Servisní koncept Toyota (TSC) popisuje náš přístup k plánování, řízení a zajištění
mimořádného standardu servisních služeb po celou dobu životnosti vozíků a náš vztah se zákazníky. Technické
školení je klíčem k efektivnímu servisu vozíků.
Náš program vzdělávání servisních techniků STEPL (Service Technician Education Programme) je
dostupný servisním týmům a certifikovaným nezávislým distributorům a dealerům. STEP zajišťuje,
aby měli technici potřebné znalosti odpovídající technickým nárokům a dokázali si získat důvěru
zákazníků. 92% techniků je vyškoleno, jak provádět servis vozíků v nejvyšší kvalitě, bezpečně a s ohledem
na životní prostředí. Přečtěte si, jak STEP pomáhá prodejcům v Itálii L pracovat na zvýšení efektivity.
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Na naše zaměstnance, nezávislé distributory a dealery je také zaměřen program Aftersales Service Evaluation
Certification L (ASEC). ASEC zajišťuje globální standardizaci pro všechny prodejní a servisní organizace v 280
různých lokalitách. Zaručuje před zahájením práce každého servisní technika splnění podmínek Toyota ’5S’ S (Sort-Straighten-Shine-Standardise-Sustain), například osobní ochranné pomůcky, environmentální
management, recyklace, školení atd. Každé pracoviště podléhá každé 3 roky auditu, kontrolujícímu řádné
uplatňování ASEC.
Naše programy ASEC a STEP jsou zásadním prvkem pro zdokonalování dovedností našich servisních organizací.
Budeme i nadále pracovat na dosažení našeho cíle: Do FY21 100% techniků proškolených v rámci STEP
na úroveň Bronz a 100% naší sítě na vstupní úrovni certifikace ASEC.
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Věřím v pracoviště pečující o emocionální a duševní pohodu svých zaměstnanců, které jim umožní
profesně růst a co nejlépe naplňovat potřeby našich zákazníků. Skvělé vedení je největším
přínosem pro budování naši podnikové kultury. Je třeba se plně zaměřit na plnění našich závazků a
vzít za své vše, co děláme. V dnešní době je více než kdy dřív udržitelnost součástí zodpovědnosti
každého zaměstnance.
Viktória Prevužňáková,
HR & Compliance Manager,
Toyota Material Handling Slovensko

ANGAŽOVANOST ZAMĚSTNANCŮ
Zapojení zaměstnanců je klíčem k jejich přilákání a udržení. Je známo, že angažovaní zaměstnanci jsou
motivovanější ve své každodenní práci, produktivnější v dosahování svých cílů, kreativnější a loajálnější ke
svému zaměstnavateli. V souladu s naším Etickým kodexem respektujeme očekávání a ambice zaměstnanců
prostřednictvím nikdy nekončící snahy o zlepšení.

OHODNOCENÍ

Věříme, že silná firemní kultura, která podněcuje maximální výkon jednotlivce i podniku, přispívá k pracovnímu
uspokojení zaměstnanců. Individuální performance management je klíčem k motivaci zaměstnanců, jejich
udržení a celkové výkonnosti podniku. Časem nám technologie umožní zapojit všechny zaměstnance na
mnohem osobnější a individuálnější úrovni. Tato zpráva konsoliduje ohodnocení z 29 subjektů. Ve FY19 prošlo
73% našich zaměstnanců ročním ohodnocením výkonnosti. Děkujeme 15 subjektům, které již dva roky před
stanoveným termínem 2021 dosáhly cílové hodnoty 80%: Rakousko, Švýcarsko, Česká republika, Španělsko,
Finsko, Maďarsko, výroba Francie, výroba Švédsko, Nizozemsko, Slovensko, Rumunsko, Rusko, Švédsko,
Norsko a TMHEL Antwerpy.
V porovnání s FY18:
• 11 subjektů zlepšilo svou úroveň hodnocení výkonnosti
• 7 subjektů zůstalo na stejné úrovni
• 11 subjektů provedlo méně hodnocení
Toyota Material Handling Europe se snaží posilovat hodnocení výkonnosti a učinit práci pro všechny poutavější
a smysluplnější a zaujmout strukturovaný přístup k realizaci změn v naší organizaci.

ZASTOUPENÍ

Dodržujeme veškeré právní předpisy týkající se kolektivních smluv, které pokrývají většinu našich zaměstnanců
(> 80%). Některé země mají odlišné uspořádání vyplývající ze specifických zvyklostí, tradic a pracovního práva
dané země. Toyota Material Handling Europe poskytuje kanály pro zapojení zaměstnanců do podnikových
aktivit a vyjádření jejich názoru.
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EVROPSKÁ RADA ZAMĚSTNANCŮ

Evropská rada zaměstnanců (EWC) je partnerem a důležitým přispěvatelem do debaty o otázkách ovlivňujících
zaměstnance ve více zemích EU. Zabývá se problémy jako je zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Každoročně
na zasedáních EWC prezentujeme plnění klíčových ukazatelů v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce.
Při přípravě akčních plánů se zohledňují také názory zástupců zaměstnanců. EWC byla založena v roce 1996
podle evropského a švédského pracovního práva. Každý subjekt má možnost v závislosti na své velikosti vybrat
jednoho nebo více zástupců. Výroční schůze se účastní náš prezident a několik členů vedení společnosti.

DOBROVOLNICTVÍ

Abychom zvýšili povědomí našich zaměstnanců o udržitelném rozvoji, organizujeme každý rok řadu aktivit,
zejména kolem Světového dne OSN pro životní prostředí (červen) a Evropského týdne bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (říjen).
Jsme odhodláni přispívat k blahu společnosti a chceme do tohoto úsilí zapojit i naše zaměstnance. Ve FY19
jsme sociálním a ekologickým neziskovým organizacím věnovali přibližně 100 000 Eur. Navíc se více než 500
zaměstnanců zúčastnilo různých dobrovolnických aktivit nejrůznějšího charakteru: získávání peněz na charitu,
podpora místních ekologických akcí, zvyšování povědomí o problematice handicapovaných osob, akce pro
studenty, atd.
Řada subjektů pořádá charitativní běhy. 51 zaměstnanců Toyota Material Handling France se zúčastnilo
triatlonu La Baule, 24 zaměstnanců se v Itálii zúčastnilo běhu proti rakovině a ve Švédsku 260 zaměstnanců
podpořilo charitativním během iniciativy zaměřené na dárcovství krve.
S podporou externích organizací uspořádala Toyota Material Handling France workshop pro zvýšení povědomí
o problémech handicapovaných. Workshop je určen pro zdravé zaměstnance, aby lépe pochopili každodenní
potíže a pocity zaměstnanců se zrakovým, sluchovým a jiným fyzickým postižením nebo s psychosomatickým
onemocněním. Akce se zúčastnilo 81 zaměstnanců, kteří si mohli vyzkoušet vaření s klapkami na očích nebo
špunty do uší. Prostřednictvím simulací zdravotního postižení zažili pocity svých kolegů a sdíleli své poznání.
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ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI &
DIVERZITA
Jako velký zaměstnavatel ve více než 20 zemích Evropy chováme ke všem stejný respekt, přijímáme rozdíly
a reflektujeme globální povahu rodiny Toyota a jejích hodnot. Věříme, že rozmanitost zaměstnanců napříč naší
společností hraje důležitou roli a přímo ovlivňuje náš obchodní úspěch. V souladu s naším Etickým kodexem
netolerujeme diskriminaci. V této zprávě jsme konsolidovali údaje o pohlaví a věku pro 29 subjektů, v porovnání
se 14 ve zprávě za FY15.
Na konci FY19 měla Toyota Material Handling Europe celkem 11 410 zaměstnanců. Dočasní pracovníci tvořili
asi 3,8%, zatímco 96,2% má smlouvy na plný úvazek. Naši pracovníci jsou z 16% ženy a 22% zaměstnanců je
starších 50 let. Máme 5 100 servisních techniků, z nichž pouze jedna je žena.
Zatímco na konci FY19 bylo mezi manažery 15% žen, chceme toto procento postupně zvýšit zařazením 30% žen
do našich školících programů pro vedoucí pracovníky.

Jelikož je přibližně každý pátý zaměstnanec starší 50 let, již jsme pracovali na podpoře aktivního stárnutí
na pracovišti a na zajištění pracovního prostředí vhodného pro zaměstnance všech věkových skupin. Vnímáme
„zdravé pracoviště“ jako nedílnou součást strategie udržení zaměstnanců. Chceme také povzbudit tyto
zaměstnance, aby zůstali aktivní a účastnili se našich vzdělávacích a rozvojových programů. Čtyři subjekty
s vyšším než průměrným věkem zaměstnanců zavedly nástupnické plány, aby zajistily, že se budou znalosti
těchto zaměstnanců interně přenášet na naši pracovní sílu budoucnosti.
Inspirována lokálními iniciativami, jako byly „Plán rovného zacházení“ (2016- 2018) a akční plán „Genderová
rozmanitost“ (2017) ve Švédsku, vytvořila Toyota Material Handling Europe na začátku roku 2018 pracovní
skupinu genderová rozmanitost. Tu tvoří členové z našeho centrálního HR a z oddělení Sustainable
Development a Legal & Compliance, kteří podávají pravidelná hlášení našemi Řídicímu výboru. Bude měřit naši
aktuální genderovou rozmanitost, hodnotit potenciální rizika a příležitosti a bude se snažit do FY21 definovat
a implementovat strategii rozmanitosti a rovných příležitostí.

ZAMĚSTNANCI PODLE VĚKU A POHLAVÍ

ZAMĚSTNANCI PODLE FUNKCE A POHLAVÍ
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ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
ZAMĚSTNANCŮ
Bezpečnostní vize nulové nehodovosti Toyota Industries Corporation stanoví, že každý zaměstnanec, vedený
naším firemním krédem, usiluje o vytváření firemní kultury, jejíž nejvyšší prioritou je udržení bezpečnosti
ve všech oblastech, a zaměřuje se také na vzájemnou ohleduplnost a bezpečnost, jakož i na vytváření pracovišť,
která jsou skvělým místem pro práci. Přečtěte si více o Vizi bezpečnosti Toyota Industries Corporation L,
a přístupu k bezpečnosti pracoviště L.
V souladu s naším Etickým kodexem vytváříme bezpečná a zdravá pracovní prostředí pro všechny. Domníváme
se, že zdraví a bezpečnost jsou společnou odpovědností vedoucích i zaměstnanců. Vedoucí by měli zajistit
bezpečné fyzické prostředí pro vytváření kultury bezpečnosti. Povinností zaměstnanců je dodržovat
bezpečnostní pokyny a předpisy a podnikat aktivní kroky k zajištění bezpečnosti sebe a svých kolegů.
S podněty některých našich nejvýznamnějších odborníků na bezpečnost a ochranu zdraví z našich podniků
ve Francii, Španělsku a Švédsku, jsme načrtli detailní celopodnikové Zásady ochrany zdraví a bezpečnosti, které
byly přijaty evropským vedením a v průběhu FY19 oznámeny v rámci koncernu.
Abychom dosáhli našeho cíle nulových nehod, úrazů a nemocí z povolání, snaží se Toyota Material Handling
Europe:
	
zajistit bezpečnost jakožto integrální součást všech aktivit a rozhodnutí napříč společností
	
spolupracovat na prevenci nehod a nemocí z povolání prostřednictvím identifikace, posouzení a odstranění
rizik
	
systematicky identifikovat a eliminovat kořenové příčiny nehod a situací hrozících nehodou, s cílem zabránit
jejich výskytu
	
zajistit, aby za bezpečnost práce odpovídalo vedení a liniové organizace s pomocí odborníků na bezpečnost
práce
	
zajistit, aby všichni manažeři šli příkladem. Ti jsou odpovědní za pracovní prostředí a musí sloužit jako dobrý
vzor
	
zajistit, aby všichni zaměstnanci měli k dispozici všechny nezbytné instrukce, školení a vybavení nezbytné
pro bezpečnou práci
	
zajistit soulad se všemi platnými zákony, předpisy a požadavky
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ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE (BOZP)

Bezpečnost práce je řízena funkčně a místně.

VÝROBA

Jelikož zaměstnanci ve výrobě používají průmyslové stroje, věnujeme jejich zdraví a bezpečnosti práce obzvláštní
pozornost. Navíc díky našemu partnerství s EU-OSHA víme, že k 10% všech nehod v průmyslu dochází za účasti
vysokozdvižných vozíků.
Management
Místní zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce všech našich továren reflektují specifické národní zákony
a místní kontext. Vypracování a přijetí zásad ochrany zdraví a bezpečnosti práce na úrovni závodu je základním
požadavkem certifikace „BOZP OHSAS 18001“ (od roku 2013), nyní nově ISO 45001. Správná aplikace tohoto
systému řízení bezpečnosti je dvakrát ročně prověřována, kdy každá továrna prochází recertifikačním auditem.
Podívejte se na certifikace našich subjektů a naše zásady ochrany zdraví a bezpečnosti práce ve výrobě S.
V souladu s globálními bezpečnostními prioritami společnosti Toyota Industries Corporation vyžaduje BOZP
oddělení společnosti Toyota Industries Corporation od našich továren měsíční zprávy o činnosti v oblasti BOZP
a každoroční předkládání akčního plánu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jednou ročně organizuje
BOZP oddělení Toyota Industries Corporation schůzku se zástupci všech továren na téma ochrany zdraví
a bezpečnosti práce.
Výbory BOZP
100 % zaměstnanců pracujících v Toyota Material Handling Europe ve výrobě spadá pod oficiální výbor pro
bezpečnost a ochranu zdraví. Jejich struktura se mírně liší v závislosti na specifických právních požadavcích
a místním kontextu. V závislosti na konkrétní zemi a místně platném pracovním právu se tyto výbory setkávají
jednou, dvakrát nebo čtyřikrát do roka, nebo v případě nehody či situace hrozící nehodou za účelem analýzy
nehody a posouzení rizik. Jsou také konzultovány v případě jakýchkoli úprav a zásahů do zásad nebo procesů.
Ve všech závodech probíhají také průběžné kontroly. Tréningová „dojo“ nebo aktivní výukové prostory
na pracovišti zajišťují průběžné proškolování v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví (a také ekologie a kvality).
Prostřednictvím praktických cvičení a s využitím Toyota ‘5 S’ metodologieS se vizuálně prezentují analýzy
kořenové příčiny nebezpečných situací nebo skutečných nehod a výsledky těchto analýz, a jsou představována
nová preventivní opatření, bezpečnostní nástroje a ochranné prostředky.
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Na práci technika mám rád naprostou samostatnost při jednání se zákazníky: pracují v
terénu a řídit svůj vlastní rozvrh. Do Toyoty jsem nastoupil poměrně nedávno, takže účast v
celoevropské dovednostní soutěži servisních techniků pro mě byla velká příležitost.
Kévin Ferrand,
Servisní technik, Toyota Material Handling France,
Vítěz European Service Skills Competition 2018

PRODEJNÍ A SERVISNÍ ORGANIZACE

Management
V případě našich servisních a prodejních organizací se může vedení jednotlivých subjektů samostatně
rozhodnout, zda přijmout systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001, nyní ISO 45001.
Dosud byl přijat v našich továrnách v Itálii, Francii a Švédsku a v našich prodejních organizacích v Itálii, České
republice a Rumunsku. Prodejní organizace v UK a Francii plánují certifikaci do FY21.
V souvislosti s touto velkou skupinou zaměstnanců věnujeme obzvláštní pozornost takovým tématům
bezpečnosti a ochrany zdraví, jako je odpovědné řízení, správné používání nástrojů a bezpečné chování
na pracovištích zákazníků.
Přijetí a uplatnění správných zásad, systémů řízení a projektových změn doplňujeme postupným zařazováním
speciálně navržených školení a v souladu s naším firemním krédem trvale kultivujeme kulturu bezpečného chování.
Všichni servisní technici procházejí po nástupu do Toyota Material Handling naším programem STEP (Service
Technician Education Programme). Jeho součástí jsou školení bezpečnosti a bezpečnostní balíčky, zahrnující
správné používání nástrojů, zacházení s chemikáliemi a bezpečné provádění servisu na pracovištích zákazníka.
Naším cílem je zajistit, aby celý náš segment servisu a poprodejní péče získal do FY21 certifikaci STEP na úrovni
Bronze.
V dubnu 2018 byla spuštěna celoevropská soutěž servisních dovedností, otevřená všem praktikantům STEP,
přímým zaměstnancům servisu a poprodejních služeb, a také zaměstnancům pracujícím pro naši síť externích
distributorů a dealerů. Jejím cílem je motivovat všechny zúčastněné k dalšímu rozvoji v oblasti bezpečného chování.
Výbory BOZP
Ve více než polovině z našich 21 prodejních a servisních organizací fungují oficiální výbory BOZP, které pokrývají
všechny zaměstnance, a jsou v závislosti na místním pracovním právu zřízeny buď povinně ze zákona, nebo
na dobrovolné bázi.
Tam, kde nejsou oficiální výbory přítomny (Slovensko a Rakousko), řeší problémy týkající se blaha, zdraví nebo
bezpečnosti zaměstnanců interně místní HR oddělení, které o nich referuje v rámci našich systémů řízení
a v souladu s místně platnými postupy a právními požadavky informuje místní úřady.
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Všechny naše servisní a prodejní organizace hlásí veškeré nehody a incidenty prostřednictvím oddělení
technických operací, kde jsou sdíleny s příslušnými odděleními na centrální úrovni, což umožňuje sdílení
zkušeností a osvědčených postupů, jakož i rychlou a účinnou nápravu a zavedení preventivních opatření.

PODPŮRNÉ SUBJEKTY A LOGISTIKA

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je v gesci místních HR oddělení, pokud místní zákoník práce dané země
nestanoví jinak.

NAŠE EXTERNÍ SÍŤ

Naše síť zahrnuje 15 nezávislých distributorů ve 20 zemích a více než 200 prodejců.
Náš program vzdělávání servisních techniků STEP (Service Technician Education Programme) je dostupný
také certifikovaným nezávislým distributorům a dealerům. V rámci programu STEP se provádějí pravidelná
hodnocení, aby se zajistilo, že mají týmy bezpečné vybavení, potřebné znalosti a dovednosti pro nakládání
s nebezpečnými produkty a odpadem, a že přijímají nezbytná preventivní opatření k zajištění bezpečnosti sebe
a osob v blízkosti.
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Od roku 2012 se nám v Toyota Material Handling Belgium podařilo díky důrazu na osvětu a prevenci
snížit míru absencí o 30%. V lednu 2019 se Toyota Material Handling Belgium přestěhovala do nové
budovy, kde bylo představeno „Safety Dojo“. Jedná se o prostor pro aktivní vzdělávání v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který je otevřen všem zaměstnancům. Postupně chceme
vybudovat kulturu, v níž je pro každého zdraví a bezpečnost na prvním místě.
Marina Rooms,
Human Resources Manager,
Toyota Material Handling Belgium

Walter Van Vlasselaer,
Quality & Safety Manager,
Toyota Material Handling Belgium

ÚDAJE O ABSENCI, ÚRAZECH A ÚRAZOVÉ ČETNOSTI

ABSENCE NA ZAMĚSTNANCE A ROK – PRŮMĚR ZA 29 SUBJEKTŮ
12
10

MÍRA ABSENCÍ

8

Od roku 2016 je míra absencí integrována do strategických HR ukazatelů, které jsou každoročně hlášeny jak
hlavnímu HR oddělení naší organizace, tak výkonnému vedení. Naši HR odborníci zaznamenávají všechny
případy absencí, ale při sdílení těchto informací musí čelit striktním předpisům na ochranu soukromí
a odlišnostem v národních definicích. Proto na centrální úrovni nejsme schopni shromažďovat kořenové příčiny
absencí a stanovit celoevropské priority se stejnou detailností, jako v případě kořenových příčin nehod.
Obecně lze říci, že za několik posledních let připadalo průměrně 6% absencí na
pracovní úrazy, zatímco absence z důvodu nemoci tvořily zbývajících 94%.
VYKÁZANÉ ABSENCE ZA FY19
94%

4
2
0

FY17

FY18

FY19

MÍRA ÚRAZOVOSTI

Míra úrazovosti stejných 29 subjektů činí v průměru 30 úrazů na milion odpracovaných hodin (oproti 35
za FY17). Naše továrny vykázaly nárůst celkové úrazovosti, ale úspěšně snížily procento závažných úrazů.
Nárůst je způsoben hlavně nárůstem drobných úrazů, jako jsou řezné rány a pohmožděniny.

ÚRAZŮ ZA MILION ODPRACOVANÝCH HODIN – PRŮMĚR ZA 29 SUBJEKTŮ

6%

# dlouhých

# úmrtí

# středních

# vážných úrazů

# krátkodobých

# úrazů/ # dní absence

# zaměstnanců s nízkým pracovním

# skoronehod

Pyramida zdraví

Bezpečnostní pyramida

Absence z důvodu nemoci

Absence z důvodu úrazu

Konkrétněji lze říci, že v průměru za poslední tři roky činí u našich 29 subjektů míra absence přibližně 9 dní
na zaměstnance ročně a Toto číslo je poměrně stabilní.
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Jelikož že Toyota Material Handling Europe zaměstnává více než 5 100 servisních techniků, představují téměř
50% zaměstnanců společnosti. Navíc je 25% z celkového počtu zaměstnanců starších 50 let. Zatímco v továrnách
a závodech lze namáhavé pohyby eliminovat, mobilní technici pracující v provozech zákazníků v nepohodlných
polohách, které mohou snadno vést k přetížení.
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Implementací osvědčených pracovních postupů mohou zaměstnavatelé chránit zdraví svých
zaměstnanců a zabezpečit budoucnost svých podniků. S aktivní podporou zúčastněných stran se
snažíme ukazovat pozitivní příklady úspěšných strategií a vytvářet v Evropě kulturu prevence.
Christa Sedlatschek,
Ředitelka Evropské agentury bezpečnosti práce

DALŠÍ INICIATIVY V OBLASTI BEZPEČNOSTI
KAMPANĚ EU-OSHA

Jako oficiální partner kampaní Evropské agentury bezpečnosti práce EU-OSHA (od roku 2010) a jako člen řídící
skupiny pro partnerství kampaní (od roku 2014) propagovala Toyota celoevropské dvouleté kampaně EU-OSHA
„Bezpečná údržba“, „Partnerství při prevenci rizik“, „Zdravé pracoviště zvládne i stres“ a „Zdravé pracoviště pro
všechny bez rozdílu věku“’ na svých webových stránkách a v sociálních médiích ve všech 27 jazycích, které EUOSHA prostřednictvím svých nástrojů nabízí.
Toyota propaguje kampaň EU-OSHA pro roky 2018-2019 „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod
kontrolou“ mezi svými zaměstnanci, evropskými zákazníky a dodavateli, a sdílí osvědčené postupy s partnery
kampaně.
Ve spolupráci s partnery EU-OSHA jsme zjistili, že k 10% vážných úrazů v průmyslu EU dochází za účasti
manipulační techniky a že v 80% nehod je na vině lidská chyba, což nás utvrzuje v přesvědčení, že bezpečnost
zákazníků je naší prioritou číslo jedna. Z tohoto důvodu se většina našich odborů, jako je výzkum a vývoj, logistika,
marketing a prodej, zavázala do FY21 zlepšit a zefektivnit naši nabídku řešení pro bezpečnost zákazníků.

KONFERENCE O UDRŽITELNOSTI

Vedoucí pracovníci a odborníci na bezpečnost se také účastní výročních konferencí věnovaných udržitelnému
rozvoji. Od roku 2013 představuje bezpečnost a ochrana zdraví více než 50% agendy. Ve FY19 jsme na akci
„Správná praxe“, pořádané Toyota Material Handling Europe, Toyota Industries Corporation Europe a Toyota
Industries Corporation Japan, měli více než 40 expertů na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a lokálních
a regionálních specialistů na udržitelnost z 20 různých subjektů. Sedmá evropská konference se zaměřovala
na dodržování právních předpisů, posílení naší kultury bezpečnosti a zlepšení technologií a opatření na ochranu
zdraví a bezpečnosti práce. Ústřední evropský tým prezentoval plnění lokálních a korporátních cílů v oblasti
nehodovosti a absencí, zatímco místní subjekty představily své osvědčené postupy.
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OPTIMALIZACE PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ÚSPĚŠNÝ RŮST LIDÍ
VIZE 2050

PŘILÁKAT A UDRŽET TALENTY
Zařadit se mezi nejatraktivnější zaměstnavatele v průmyslu EU,
přitáhnout a udržet talenty

CÍLE A KPI PRO FY21

Být ve svém oboru vzorovým podnikem ve vzdělávání a rozvoji

STAV FY18

STAV FY17

Fluktuace <8%

10,2%

8%

% výstupních pohovorů s dobrovolně odcházejícími: 80%

17,8%

8%

-

80%

70%

70%

EcoVadis HR skóre 80% - úroveň „Advanced“
3 případové studie „přístup našich lidí“ každý rok
Zavést celoevropské principy odměňování

ŠKOLENÍ A ROZVOJ

STAV FY19

8%

0

Schválena personální strategie

Pokračovat v zefektivňování
HR procedur. Zaměřit se na
strukturu platů a funkcí

Zefektivnit HR procedury,
struktury

Založen výbor pro
odměňování

Představena nová filozofií
vedení

Zaveden proces

-

Programy rozvoje vedoucích pracovníků
100% nových manažerů absolvuje základní školení pro vedoucí pracovníky a jsou zasvěceni do naší Filozofie vedení
Program GROW pro meziresortní vedoucí: 40* vyškolených v období 2015-2021

12

Spuštění procesu

Program Management Trainee: 16* vyškolených v období 2015-2021

8

Program spuštěn

-

Program LEAD pro oborové vedoucí: 300* vyškolených v období 2015-2021

200

120

60

Talentový program pro budoucí seniorní manažery: 50* vyškolených v období 2015-2021

50

34

34

100% nových zaměstnanců absolvuje úvodní školení

Program implementován,
4 byly splněny

Program připraven ke spuštění

-

Zavést a aplikovat kompetenční profily

4 profily implementovány

Zaveden proces

Programy rozvoje zaměstnanců

ANGAŽOVANOST ZAMĚSTNANCŮ
Posílit naši kulturu obousměrné komunikace prostřednictvím
zapojení zaměstnanců

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI & DIVERZITA
Stát se zaměstnavatelem s dobro praxí v rovných příležitostech
a diverzitě

Počet kurzů dostupných v e-learning akademii (není stanoven cíl)

1032

745

Počet jazyků dostupných v e-learning akademii (není stanoven cíl)

13

13

13

Program vzdělávání servisních techniků: 92% na úrovni Bronze

92%

92%

92%

Míra hodnocení 100%

73,2%

63% (cíl 80%)

65% (cíl 80%)

Subjekty s hodnocením > = 80%

15

10

17

Nástroje Agile Performance implementovány pro 29 subjektů

9

9

Zavést zaměstnanecké dotazníky v řadě subjektů (není stanoven cíl)

2

2

Všechny naše evropské programy rozvoje vedoucích pracovníků by měly zahrnovat
••

30% žen

22%

20%

••

různorodou paletu národností





••

různorodé věkové kategorie





V procesu

Iniciováno

-

Rozvíjet strategii diverzity a rovných příležitostí

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PERSONÁLU
Stát se lídrem odvětví ve zdraví a bezpečnosti personálu a
dosáhnout TICO vize nulové nehodovosti
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681

Implementovat celopodnikové zásady a strategii bezpečnosti a ochrany zdraví
> 80% zaměstnanců spadá pod výbory pro bezpečnost a ochranu zdraví

> 80%

> 80%

> 80%

Úrazovost - počet úrazů za milion odpracovaných hodin (není stanoven cíl)

30

33

35

Míra absencí - pracovní absence (nemoci a úrazy dohromady) na zaměstnance (cíl <8 dní / zaměstnanec / rok)

9,4

9,9

10

40 expertů účastnících se akcí věnovaných bezpečnosti a ochraně zdraví

50

40

40

Zvýšit operační pokrytí systémů řízení BOZP na >60% obratu
při přechodu všech systémů z OHSAS 18001 na normu ISO 45001

41%

49%

48%

Zpráva o Udržitelnosti 2019
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Od roku 1993 je
Toyota Industries
Corporation
(TICO) jednou
z prvních
společností, které se zavázaly
k provádění Kjótského protokolu.
Díky našemu systematickému
přístupu se emise CO2 v našich
4 největších závodech v Evropě
snížily o 2 100 tun. To je o 20%
méně emisí za rok než v roce 2012,
přestože se výroba za toto období
téměř zdvojnásobila.
To je jeden z mnoha důvodů,
proč TMHE a 10 jejích dceřiných
společností získalo od agentury
EcoVadis za svůj environmentální
management hodnocení
„outstanding” nebo „advanced“.
Kristian Björkman,
Senior Vice President Supply Operations
Toyota Material Handling Europe
a Managing Director Toyota Material Handling
Manufacturing Sweden AB

48

O nás

O této zprávě

MAXIMALIZACE

OPTIMALIZACE

MINIMALIZACE

GRI indexy

Slovníček

MINIMALIZACE
EKOLOGICKÝCH
DOPADŮ

Zpráva o Udržitelnosti 2019

O nás

Toyota Material Handling Europe

O této zprávě

MAXIMALIZACE

OPTIMALIZACE

MINIMALIZACE

GRI indexy

Slovníček

SKÓRE ZA
ENVIRONMENTÁLNÍ
MANAGEMENT
Podle EcoVadis

>=80% Vynikající

70% Pokročilý

60% Ověřený

50% Průměrný

40% Dílčů

30% Prošel

<30% Neprošel

Operátoři 3. stran

ROZDĚLENÍ SKÓRE PODLE TÉMAT

Toyota Material
Handling Europe

80%

100%
75%
50%
25%
0%

25

45

65

Všechny společnosti hodnocené EcoVadis
v našem oboru

49

85

100

Továrna

Prodejní a servisní organizace

Toyota Material Handling Europe
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MINIMALIZACE EKOLOGICKÝCH DOPADŮ
STRUČNÁ FAKTA
Cílem environmentální vize Toyota Industries
Corporation je prostřednictvím nulových
emisí uhlíku z našich produktů a operací
do roku 2050 přispět k nízkouhlíkové
společnosti. Jednáme ve shodě s prioritami
Toyota Industries Corporation pro rok
2020 v oblasti snižování emisí z našich
produktů a operací, jak je uvedeno v Šestém
environmentálním akčním plánu.
To zahrnuje podporu inovativních,
energeticky hospodárnějších produktů,
snižování spotřeby energie v našich
provozech, zkoumání možností využití
obnovitelných zdrojů energie, snižování
spotřeby vody a produkce odpadů
a zlepšování recyklovatelnosti našich
produktů.

90%

82%
elektřiny

produktových řad s elektrickým pohonem
k dispozici s Li-Ion: o 13% až 25% nižší spotřeba
a o 10% až 20% nižší energetické ztráty

v Evropě z obnovitelných zdrojů
s nulovými emisemi CO2

>55%
+47% prodejů

použitých vozíků
ve FY19 oproti FY13

tržeb

generováno závody
a prodejními
organizacemi s
certifikací ISO 14001

+53%
nárůst

naší flotily krátkodobého a dlouhodobého
pronájmu od FY13 (optimalizace
životního cyklu produktů)
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98%

dodavatelů získalo certifikaci
environmentálního managementu ISO 14001

-38%

CO2 emisí
vztaženo k obratu
(tun CO2 / EUR)

-21%

CO2 emisí
v továrnách
(tuny CO2)
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NULOVÉ EMISE UHLÍKU Z
NAŠICH PRODUKTŮ A ŘEŠENÍ
ČTYŘI KROKY K MINIMALIZACI SPOTŘEBY ENERGIE A EMISÍ UHLÍKŮ ZÁKAZNÍKŮ

Jako výrobce i poskytovatel řešení hledáme způsoby, jak zlepšit spotřebu našich produktů a jak zákazníkům
umožnit jejich optimální využití. Cílem environmentální vize Toyota Industries Corporation je přispět
k nízkouhlíkové společnosti dosažením nulových emisí uhlíku z našich produktů a řešení do roku 2050. Šestý
Environmentální akční plánL Toyota Industries Corporation chce do roku 2020 snížit produkci emisí CO2
zaměřením se na:
	
energeticky ještě úspornější technologie
	
elektrifikaci
	
redukci hmotnosti
	
snížení energetických ztrát
	
vodík a palivové články
V souladu s naším Etickým kodexem nabízíme čisté produkty, služby a řešení. Naším cílem je vyvinout nové
produkty s omezenými emisemi a lepší energetikou účinností. V souladu s postojem Toyota Industries
Corporation chce Toyota Material Handling Europe do roku 2050 docílit společnosti s nulovými emisemi
CO2. V roce 2011 naše první korporátní analýza uhlíkové stopy dospěla k závěru, že 95% emisí napříč naším
hodnotovým řetězcem bylo generováno našimi produktypři jejich používání.
Od naší předchozí zprávy nyní přes 90% našeho sortimentu elektrických vozíků nabízí energeticky úspornou
technologii li-ion baterií. U naší řady se spalovacími motory jsme podnikli významné kroky ke splnění emisní
normy Stage V pro nesilniční stroje.

Náš přístup

Spolupracujeme s našimi zákazníky na snižování spotřeby energie a emisí CO2 tak, aby mohli dosáhnout svých
cílů v udržitelnosti a současně ušetřit náklady.
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1.

Monitorování
spotřeby energie

2.

Zamezení
plýtvání energií

3.

Inovace energetická účinnost

4.

Inovace - řešení
s malou uhlíkovou
stopou

Nulové emise

1. Monitorování spotřeby energie
Tradiční olověné akumulátory mají omezenou životnost. V průměru je lze nabít až 1 500 krát. V mnoha
aplikacích nejsou plně vybíjeny a nabíjeny. To zkracuje životnost baterie a zvyšuje jak náklady pro zákazníka,
tak i ekologické dopady.
Náš nástroj pro správu vozového parku I_Site L umožňuje zákazníkům optimalizovat hospodárnost provozu
a prodloužit životnost a upozorňuje na potřebu výměny baterie.
2. Zamezení plýtvání energií
Vybízíme také zákazníky, aby kdykoli je to technicky možné, používali vysokofrekvenčních nabíječky, protože
se tak: zkracuje doba nabíjení (a tím optimalizuje produktivita vozíku), zvyšuje pravděpodobnost, že budou
baterie plně nabity (prodloužení životnosti baterií) a zvyšuje energetická účinnost nabíjení baterie až o 15%.
3. Inovace – energetická účinnost
Tahač s palivovými články je koncepční model, využívající technologie původně vyvinuté pro vysokozdvižné
vozíky Toyota Industries. Vozidla s palivovými články lze rychle doplnit vodíkem a nabídnout tak stejnou
provozuschopnost jako u bateriových strojů a vyšší hospodárnost provozu.
Od zprávy za rok 2015 Toyota také zvýšila energetickou hospodárnost svých elektrických vozíků. Následující
tabulka ukazuje na příkladu několika elektrických vozíků, jak se u nejnovějších modelů oproti předchůdcům
výrazně zlepšila energetická účinnost. Pro stanovení spotřeby energie byla použita metodika průmyslové
normy VDI. Konkrétně je použita norma VDI 2198.
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Náš unikátní modulární přístup, využívající ještě menší bloky lithium-iontových článků,
nám umožňuje přehodnotit design vozíků a nabídnout zákazníkům menší a lehčí
model. V kombinaci s výrazně vyšší energetickou účinností oproti tradičním bateriím to
znamená, že je BT Levio LWI nejen energeticky úspornější, ale zároveň nabízí obsluze
lepší ergonomii. Zákazníkům využívajícím elektřinu z neobnovitelných zdrojů umožní
úspora energie také snížení jejich uhlíkové stopy.
Craig Walby,
Product Management Director,
Toyota Material Handling Europe

85% elektrických produktových řad je nyní k dispozici s Li-ion bateriemi a naším cílem je zkompletování
celé řady do konce FY19. Inteligentní konstrukční vlastnosti těchto li-ion baterií přinášejí o 13 až 25% nižší
spotřebu elektřiny oproti olověným akumulátorům. Toto první zlepšení energetické účinnosti je dáno nižšími
energetickými ztrátami při nabíjení li-ionových baterií oproti tradičním bateriím. Předností je rychlé nabíjení
a provozuschopnost vozíku zvyšuje také větší kapacita a o 10%-20% nižší energetické ztráty. Prvotní náklady
na li-ion baterii jsou vyšší než na tradiční olověné akumulátory. Mnoho našich zákazníků ale vidí v této
technologii jasné ekonomické výhody díky delší životnosti, nižším provozním nákladům, výraznému snížení
spotřeby energie a emisí CO2.

Kategorie
vozíku

Druh vozíku

Název
vozíku

Výchozí
spotřeba
na 100%

Rok
výchozího
modelu

Vylepšená
spotřeba
nového
modelu

Uvedení
nového
modelu

Procentuální
zlepšení

Class 3

Elektrický zakladač

SPE160L

100%

2003

87%

2015

13%

Class 3

Elektrický paletový vozík

LWE130

100%

2005

86%

2017

14%

Class 3

Elektrický zakladač

SWE120

100%

2008

90%

2014

10%

Class 1

Elektrický čelní vozík

Traigo 80 8T

100%

2009

75%

2018

26%

Automatizace snižuje nehodovost a stres v náročných pracovních prostředích, telematika propojuje vozíky
a další informační zdroje do cloudových systémů správy flotily, a díky vyšší míře využití a lepší správě baterií tak
snižuje dopady na životní prostředí. Naše řešení I_Site L bylo rozšířeno o mobilní aplikaci pro chytré telefony,
umožňující vzdálenou správu flotily, předprovozní kontroly pro manažery bezpečnosti a systém kontroly
přístupu řidičů.
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4. Inovace - řešení s malou uhlíkovou stopou
Neustále vyvíjíme a prosazujeme technologie a podnikové postupy k dosažení co nejmenších ekologických
dopadů na planetu.
Palivové články lze nyní použít k napájení 90% našich produktových řad. Jejich jedinými emisemi jsou voda
a teplo a doplnění vodíku až na 10 hodin provozu je stejně rychlé jako u spalovacích motorů. Většímu využívání
palivových článků v dopravě dnes brání nedostatečná vodíková infrastruktura, ale někteří z našich zákazníků
nacházejí ekonomické důvody pro instalaci nezbytné infrastruktury na svých pracovištích. V reakci na tuto
poptávku vyvíjíme technologii pro další produkty. Použití vozíků s palivovými články snižuje emise CO2 o 300 tun
za rok. Díky své schopnosti dodávat elektřinu mohou vysokozdvižné vozíky s palivovými články sloužit během
mimořádných událostí jako zdroj napájení.
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NULOVÉ EMISE UHLÍKU Z
NAŠICH PROVOZŮ
Jsme přesvědčeni, že snížením spotřeby energie v provozech zákazníků prostřednictvím našich produktů
a řešení můžeme pomoci zlepšit jejich energetickou efektivitu a emise CO2, což je i pro ně prioritou.

ENERGIE A ŘÍZENÍ EMISÍ

Cílem environmentální vize Toyota Industries Corporation je prostřednictvím nulových emisí uhlíku z našich
provozů a logistiky do roku 2050 přispět k nízkouhlíkové společnosti. V roce 1993 se společnost Toyota ve svém
prvním environmentálním akčním plánu veřejně zavázala začlenit energetickou hospodárnost do své obchodní
strategie. Toyota Industries Corporation definovala klimatickou změnu jako environmentální prioritu číslo jedna
a stanovila cíl snížit do roku 2020 emise uhlíku ve všech našich továrnách o 26%. V roce 2019 jsme na -21%
a máme připraveny další projekty k dosažení našeho cíle. Toyota Industries Corporation také vyžaduje od naší
prodejní a servisní sítě každoroční zprávy o spotřebě energie a vybízí jednotlivé organizace, aby stanovily své
místní cíle v souladu se Šestým environmentálním akčním plánem L.

V této zprávě jsme konsolidovali KPI ukazatele emisí CO2 a spotřeby energie pro 24 subjektů. Ve všech
zahrnutých subjektech máme 100% majetkovou a provozní kontrolu. Naše výpočty jsou založeny na „Protokolu
o skleníkových plynech“, konkrétně na standardu pro vykazování emisí skleníkových plynů.

V souladu s naším etickým kodexem usilujeme o snížení spotřeby energie a omezení emisí, aby byl ekonomický
růst slučitelný se zachováním životního prostředí. Naši partneři, a zejména naši zákazníci, považují spotřebu
energie a emise CO2 za klíčové otázky udržitelnosti, které reflektují ve svých poptávkách nebo prostřednictvím
nezávislých platforem hodnotících kvalitu dodavatelského řetězce, jako je například EcoVadis. Většina našich
emisí CO2 a hlavních rizik budoucího zvyšování cen energií leží spíše napříč hodnotovým řetězcem, než uvnitř
našich vlastních operací (méně než 3% naší uhlíkové stopy). Nicméně abychom mohli být lídrem našeho odvětví
a ovlivňovat naše zákazníky a dodavatele v oblasti energetické hospodárnosti a nízkouhlíkových řešení, musíme
jít sami příkladem.

Ve FY19 spotřebovala společnost Toyota Material Handling Europe 771 TJ energie, což představuje nárůst
o 22% oproti FY12. Nafta je s 32% v našem energetickém mixu hlavním zdrojem energie. Používá se hlavně
v servisních vozech. 80% podíl nafty v palivovém mixu našich automobilů z roku FY12 se díky naší politice
ekologických automobilů snížil na 24% (viz dále ‘Chytřejší flotila’ S). 20% naší celkové spotřeby energie pochází
z obnovitelných zdrojů. Tento podíl chceme do FY21 zvýšit na více než 35%.

Naše oddělení Udržitelného rozvoje má na starosti přípravu energetické směrnice a příslušné energetické
a CO2 strategie. Vicepresidenti odpovědní za jednotlivé resorty a regiony stanoví a dohodnou cíle, které naši
místní specialisté udržitelnosti uvedou do praxe. Od roku 2015 čtyři naše továrny a 11 prodejních a servisních
organizací sestavilo specializovaný Tým energetického managementu (EMT), složený ze správců zařízení,
správců strojových parků a manažerů výroby. EMT navrhuje a aktualizuje Plán řízení energie (EMP-Energy
Management Plan), rozprostřený až do roku 2020, který se zaměřuje na příležitosti ke zlepšení energetické
hospodárnosti a snížení uhlíkové stopy. V dalších pěti subjektech zastává funkci energetického managementu
místní vedení.
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Subjekty vykazují údaje o spotřebě energie do našeho systému nefinančních reportů a tento software
automaticky vypočítává odpovídající hodnoty emisí CO2 a slouží jako úložiště dat pro sledování pokroku vůči
stanoveným cílům na místní, regionální a evropské úrovni.

Emise související se spotřebou energie lze snížit zlepšením energetické účinnosti a lepším využíváním
obnovitelných zdrojů energie. Systematické řízení energetické účinnosti a výroba elektřiny z obnovitelných
zdrojů zvyšuje energetickou hospodárnost a snižuje emise.

ENERGETICKÝ MIX A SPOTŘEBA ELEKTŘINY

Z celkové spotřeby energie představuje elektřina 24%, přičemž 80% pochází z obnovitelných zdrojů. Naším cílem
je 100% do FY21.

RŮST SPOTŘEBY ENERGIE A EMISÍ CO2 VERSUS RŮST PŘÍJMŮ

Ve FY19 se naše příjmy od výchozího roku FY12 zvýšily o 45%, zatímco naše celková spotřeba energie vzrostla
pouze o 22%. Díky důslednému úsilí mnoha našich subjektů při implementaci energeticky úsporných opatření
a projektů v oblasti obnovitelné energie zůstaly naše emise CO2 téměř stejné (+0,1% od FY12). To znamená, že
na každé euro vygenerované z prodejů ve FY19 připadá o 34% méně emisí než ve FY12. Klíčovou hnací silou byly
naše továrny, které od FY12 snížily celkové emise o 21%. V rámci našich prodejních a servisních organizací se
v absolutních číslech emise CO2 zvýšily o 8%, ale poklesly o 29% v přepočtu na každé euro obratu.
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Výše uvedené emise kategorie 2 podle lokality jsou kalkulovány jako součet emisí z dálkového vytápění plus emise z rozvodné sítě a zelené elektřiny
s aplikací příslušných IEA emisních koeficientů.
Výše uvedené emise kategorie 2 podle trhu jsou kalkulovány odlišně: podle této metody aplikujeme na spotřebu zelené elektřiny nulový emisní
koeficient a na elektřinu ze sítě emisní koeficient residuálního mixu z AIB, zatímco složka emisí z vytápění je stejná jako v metodě podle lokality.
Snížení spotřeby elektřiny v průběhu času, patrné z grafu emisí podle trhu, bylo dosaženo přechodem na obnovitelné zdroje.
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Jsme hrdí na to, že jsme první prodejní organizací, která dosáhla energetické certifikace ISO 50001.
V porovnání s FY12 jsme dosáhli 47% snížení spotřeby energie na jednotku obratu. Jsme rádi, že
můžeme tento závazek sdílet s našimi dodavateli, prodejci a zákazníky.
Jiří Franz,
Business Controller & Sustainability Champion,
Toyota Material Handling Česká republika

KONKRÉTNÍ PROGRAMY SNÍŽENÍ SPOTŘEBY ENERGIE

Od zahájení našeho programu snižování spotřeby energie v roce 2015 jsme napříč Evropou realizovali 146 lokálních
opatření na úsporu energie, které ušetří více než 2,2 milionu Eur ročně. Konkrétní akce se týkají energeticky
úsporných a emise omezujících iniciativ, zaměřených na chytřejší vozíky, chytřejší továrny a chytřejší budovy.

CHYTŘEJŠÍ FLOTILA

Ve FY15 jsme pro podnikové vozy zavedli zelenou směrnici posouvající náš vozový park směrem k hybridním
automobilům a snížili jsme spotřebu paliva naší flotily. Podíl nafty v palivovém mixu našich služebních aut
a servisních dodávek byl od FY12 snížen z 89% na 70%.
Se čtyřmi miliony servisních návštěv každý rok představuje palivo pro naše servisní dodávky 60% spotřeby
paliva a 29% celkové spotřeby energie. Díky snížení hmotnosti přepravovaného vybavení o 20%, používání
menších servisních dodávek, využívání GPS a ekonomickému způsobu jízdy spotřebováváme méně paliva
a snižujeme emise CO2.

CHYTŘEJŠÍ BUDOVY

Již ve zprávě za FY15 jsme vykázali, že naše továrny v Itálii a naše organizace v České republice dosáhly
certifikace ISO 50001, a že naše společnost v Nizozemsku docílila výrazného snížení CO2 . Tyto subjekty nyní
fungují jako centra excelence v oblasti energetického managementu. Další továrna (Francie) a dvě prodejní
a servisní organizace získají certifikaci ISO 50001 v průběhu FY21. Toyota Material Handling Manufacturing
Sweden zahájila přechod na zkapalněný bioplyn (LBG) a snížila tak ve FY19 jediným projektem celkovou
produkci CO2 Toyota Material Handling o více než 5%.
V našich provozovnách jsme také otevřeli dvě demonstrační stanoviště se solárním nabíjením:
	
V kampusu Toyota Material Handling Netherlands ve městě Ede je energie ze solárních panelů využívána
k napájení solárních nabíjecích stanic a nabíjení elektrických manipulačních zařízení.
	
Lift Truck Equipment S.p.A. (LTE), naše společnost vyrábějící stožáry a sídlící v Itálii, instalovala v květnu 2017
vodíkovou stanici, která vyrábí vodík z obnovitelné elektřiny generované solárními panely (140 kW). Vodík je
následně plněn do vysokozdvižných vozíků Toyota s palivovými články a přispívá tak ke snížení emisí CO2.
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Díky svému úsilí v oblasti energetické hospodárnosti a nízkouhlíkových technologií oba subjekty již dnes splnily
své cíle ve snižování spotřeby energie a emisí CO2 na rok 2020. Ve FY16 navštívili naši specialisté udržitelnosti
společnost Toyota Material Handling Netherlands a ve FY18 naši továrnu Lift Truck Equipment (LTE) v italské
Ferraře, aby se naši odborníci mohli poučit z jejich zkušeností a osvědčené praxe.
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Budoucnost je výsledkem rozhodnutí dneška: Je na nás, abychom chránili naši planetu
a zvyšovali povědomí o ekologických otázkách.
Giorgio Polonio,
Managing Director,
Toyota Material Handling Manufacturing Italy

ENVIRONMENTÁLNÍ
MANAGEMENT
Od předchozí zprávy jsme v souladu s prioritami koncernu Toyota povýšili environmentální management,
ochranu vody a odpadové hospodářství na zásadní otázky udržitelnosti. Cílem Vize 2050 koncernu Toyota
Industries Corporation je přispět ke společnosti orientované na recyklaci (například programem „Žádná voda
do odpadu“), rozvíjet společnost založenou na harmonii s přírodou (propagováním pozitivního vlivu biodiverzity)
a prosazovat environmentální management. Vize 2030 L, staví do středu obchodní strategie společnosti
Toyota 3 „E“ (Ekologie, Energie a Environment).
Šestý Environmentální akční plánL Toyota Industries Corporation po nás požaduje:
	
snížit prostřednictvím opětovného použití a recyklace produkci odpadů o 30%
 monitorovat v jednotlivých zemích vstupy a výstupy vody a vypracovat a prosazovat příslušná opatření
 snížit emise VOC o 36%
	
zkoumat chemické látky obsažené v produktech a provádět nahrazování SVHC a dalších látek vzbuzujících
obavy
V souladu s naším etickým kodexem usilujeme ve výrobě a distribuci o omezení emisí, produkce odpadů
a používání nebezpečných chemikálií. Věříme, že ekonomický růst a ochrana životního prostředí mohou jít ruku
v ruce.
Naši zákazníci považují naši environmentální správu za klíčové téma udržitelnosti, které reflektují ve svých
poptávkách nebo nebo prostřednictvím nezávislých platforem hodnotících kvalitu dodavatelského řetězce,
jako je například EcoVadis, která společnosti Toyota Material Handling Europe udělila hodnocení „Advanced“
v kombinovaných tématech environmentálního managementu (pokrývajících také naše zásadní otázky
„spotřeba energie v provozech“ a „energeticky hospodárná zákaznická řešení“).
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Toyota Industries Corporation požaduje od našich továren systém environmentálního managementu
s certifikací ISO 14001. Kromě toho i naše prodejní a servisní organizace ve Francii, Velké Británii, České republice,
Rumunsku, Španělsku, Finsku a Švédsku také dobrovolně přijaly ISO 14001 v reakci na situaci místního trhu.
ISO certifikáty S všech těchto subjektů je možné stáhnout na www.toyota-forklifts.eu/sustainability L.
V Nizozemsku se naše místní prodejní a servisní organizace rozhodla pro certifikační standard „BMWT“.

SPOTŘEBA VODY

Hospodaření s vodou a energiemi spolu úzce souvisí: nižší spotřeba vody implikuje nižší spotřebu energie, což
s sebou nese nižší náklady: 10% spotřebované elektřiny v průměrném průmyslovém provozu připadá na čerpání
a rozvod vody; 10% úspora vody tedy povede k úsporě dalšího 1% na účtu za energii.
V této zprávě všech 29 subjektů Toyota Material Handling v Evropě (čtyři továrny, 20 prodejních a servisních
organizací a čtyři podpůrné subjekty) vykazuje spotřebu vody. V součtu přes 98 % vykazované spotřeby vody je
voda z veřejných zdrojů. Dešťová voda přispívá méně než 0,9%, recyklovaná voda méně než 0,6% a na podzemní
vodu připadá méně než 0,32%. Ve FY19 spotřebovala Toyota Material Handling přes 70 000 m³ vody, z čehož
bylo více než 56% použito v našich továrnách jako součást výrobního procesu. Většina vody použité v našich
prodejních a servisních organizacích byla použita na čištění nájemních a použitých vozíků. Naše továrny
spotřebovaly oproti FY15 o 7,5% méně vody, zatímco tržby společnosti vzrostly o 50%, což činí pokles spotřeby
v relativních číslech ještě významnějším.
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Od FY15 se vykazovaný objem nebezpečného odpadu zvýšil o 37% a ne-nebezpečného odpadu o 47%. Od
FY15 se celkový objem odpadu zvýšil o 46%, zatímco tržby továren se za stejné období zvýšily o více než
50%. Znamená to tedy, že celkový nárůst odpadu je nižší, než rychlost růstu, což dokládá přiměřenou míru
regulace. Relativně rychlejší nárůst v nebezpečných odpadech je dán lepším vykazováním, změnami v místních
legislativách a změnami procesů.
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NEBEZPEČNÝ ODPAD ZA FY19

V této zprávě jsme již podruhé konsolidovali KPI ukazatele odpadového hospodářství z našich čtyřech továren.
Tyto továrny generovaly odpad převážně při výrobě, údržbě a likvidaci vozíků. V současné době 15 z 20
našich prodejních a servisních organizací a ani jedna ze čtyřech administrativních organizací nevykazují údaje
odpadech, což nestačí pro spolehlivou extrapolaci. Pro nadcházející roky je naší ambicí, aby prodejní a servisní
organizace podávaly zprávy o odpadech, ve kterých budou odpady definovány konkrétněji, ne jen rozděleny na
nebezpečný a ne-nebezpečný.
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Slovníček

4 továrny (tuny t)

14,784 t

Skládky 31%

Recyklace 87%

Za FY19 nebyl žádný ne-nebezpečný odpad vykázán jako kompostovaný,
spálený, uložený na místě nebo jako znovu použitý. Do tohoto přehledu
se nezapočítává objem našich použitých vozíků.
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Majíce na paměti tři pilíře udržitelného rozvoje (profit, planeta, lidé), vytvořili jsme pro naše vozíky
strategii Druhý život a spustili kampaň „Použitá technika“. Jelikož naši zaměstnanci pochopili výhody
oběhového hospodářství, jednali jako mohutná prodejní síla tvořená 120 zaměstnanci. Spolupráce s
TMH Sweden na tomto projektu (růst v použité technice) vynesla oběma společnostem za minulý rok
první místo, jedné v relativním výkonu, druhé v zisku. Týmová práce, jedna z klíčových hodnot Toyota, tak
dostala mezinárodní podobu a udržitelnost se ukázala jako reálná cesta k úspěchu.
Leulescu Dragos,
Rental & Used Director,
Toyota Material Handling Romania

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

RENOVACE

Největším zdrojem emisí CO2 za celý životní cyklus produktu je spotřeba energie v provozech zákazníka, což
představuje 95% naší uhlíkové stopy.

ŽIVOTNÍ CYKLUS PRODUKTU

Oběhové hospodářství dosud není našimi partnery považováno za klíčové téma, přesto rok od roku pozorujeme
jeho rostoucí význam. Toto téma bude vyžadovat, abychom interně ještě více posílili naši environmentální
správu, ale také rozšířili působnost našeho environmentálního managementu na náš dodavatelský řetězec
a provozy našich zákazníků.
V lednu 2018 představila Evropská komise balíček k oběhovému hospodářství pro rok 2018, který má
transformovat Evropu na konkurenceschopnější ekonomiku, účinněji využívající zdroje. V rámci našeho podniku
již máme kontrolu nebo významný vliv na většinu fází životního cyklu našich produktů. Jak je vidět na následující
ilustraci, jsme s našimi produkty pevně spjati po celý jejich životní cyklus: od spolupráce s našimi dodavateli
na omezování nebezpečných látek v našich vozících, po řešení prodeje použitých vozíků.

Když vyloučíme používání zákazníkem, je hlavním zdrojem naší uhlíkové stopy (70%) výroba oceli (suroviny pro
naše vozíky). Renovace vysokozdvižných vozíků prodlužuje životnost kovového šasi a rozprostírá počáteční
„investici do uhlíku“ do delší doby životnosti. V letech 2015–2017 jsme se spojili s Univerzitou v Linköpingu,
abychom v centru vysokozdvižných vozíků společnosti Toyota Material Handling Sweden, přezdívaném
Truckhuset, provedli studii pozitivního vlivu renovace na životní cyklus vozíků.
UHLÍKOVÁ STOPA VČETNĚ POUŽÍVÁNÍ ZÁKAZNÍKEM

UHLÍKOVÁ STOPA BEZ POUŽÍVÁNÍ ZÁKAZNÍKEM
Továrny a kanceláře 6%
Obchodníci a
servisní dodávky 8%

Výroba

Ostatní 5%

Použití
zákazníkem

Dodavatelé

Produkt používán
zákazníkem 95%

Inovace
R&D
Recyklační
průmysl

58

V naší sféře vlivu

100%

Výroba
surovin 70%

Toyota Industries Corporation provedla podobný rozbor pro celý rozsah svých produktů. Ten lze ve zprávě Toyota Industries za rok
2019 nalézt na straně 74

Servis

Použité
vozíky

V naší sféře kontroly

100%

Logistika vozíků
a dílů 16%

Zatím omezené zapojení
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Udržitelnost a ochrana klimatu jsou základní požadavky na podniky a výrobce. V Rental &
Used máme na starosti „druhý“ a „poslední“ život našich vozíků. Neustále vyvíjíme procesy a
zásady pro zajištění vysokých standardů a minimálních ekologických stop. To je způsob, jak
zvýšit naši reputaci u zákazníků a podpořit naši strategii „Kvalita ve všem, co děláme“.
Gisela Fagerstedt,
Senior Manager Workshop Operations, Rental & Used,
Toyota Material Handling Europe

STRATEGIE DRUHÝ ŽIVOT

Cílem strategie Second Life společnosti Toyota Material Handling Europe je snížit v nadcházejících letech
podíl vyřazených vozíků o 20%. Pro vysoce intenzívní provozy jsou sice vhodné jen nové, energeticky úsporné
produkty, ale zákazníci uvítají použité nebo renovované vozíky jako alternativu pro méně intenzívní aplikace
nebo jako záložní stroje pro vykrytí rušnějších období. Naše případová studie strategie Second Life ukazuje,
jak je při výrobě nového vozíku výroba surovin zodpovědná za největší podíl z celkové uhlíkové stopy, zatímco
renovace zahrnuje pouze kabinu a motor, nikoli šasi.
S rostoucím využíváním naší nabídky dlouhodobého a krátkodobého pronájmu, která tvoří velký podíl našeho
podnikání, výrazně zlepšujeme životnost našich produktů a současně snižujeme emise plynoucí z přepravy
k zákazníkům a od zákazníků. A optimalizujeme tak také využití našich produktů, což je důležitý fakt
k zamyšlení, uvědomíme-li si, že průměrné využití vozíku je pouze 35%. Od FY14 se naše flotila krátkodobého
a dlouhodobého pronájmu rozrostla o 53%, což dnes představuje více než polovinu z celkového počtu strojů
dodaných našim zákazníkům každý rok.
Od FY13 se nám podařilo prodat téměř o 48% více použitých vozíků a současně tak snížit počet vyřazených
strojů o 3 procentní body. Renovované produkty dávají zákazníkům citlivým na cenu možnost koupit prověřený
vozík Toyota za nižší cenu.
48% NÁRŮST PRODEJE POUŽITÝCH VOZÍKŮ
50%
40%
30%
20%
10%
0%

FY14

% Vyřazených vozíků
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FY18

FY19

% Prodaných strojů

MINIMALIZACE

GRI indexy

Slovníček
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STAV FY19

STAV FY18

3
Uponor L,
Logitri L, Kesko L

2 předváděcí pracoviště
solárního nabíjení vozíků

Slovníček

MINIMALIZACE EKOLOGICKÝCH DOPADŮ
VIZE 2050

NULOVÉ EMISE UHLÍKU Z NAŠICH
PRODUKTŮ A ŘEŠENÍ
Cílem environmentální vize Toyota Industries Corporation
je prostřednictvím nulových emisí uhlíku z našich produktů
a řešení do roku 2050 přispět k nízkouhlíkové společnosti.

NULOVÉ EMISE UHLÍKU Z NAŠICH PROVOZŮ
Toyota Industries Corporation usiluje
o nulové emise uhlíku ze svých provozů

Do roku 2030 chce Toyota Industries Corporation
omezit emise uhlíku z provozů o 50%.
Jednáme ve shodě s prioritami Toyota Industries Corporation
pro rok 2020 v oblasti snižování emisí z našich procesů, jak je
uvedeno v Šestém environmentálním akčním plánu.

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAGEMENT
Environmentální management v souladu s vizí Toyota
Industries Corporation „rozvíjet společnost v harmonii
s přírodou“ a „snižovat ekologická rizika“

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Podpora oběhového hospodářství ve vizi Toyota Industries
Corporation nulového plýtvání

CÍLE A KPI PRO FY21
Zdokonalit podporu zákazníků v jejich úsilí o zlepšení energetické hospodárnosti a zmenšení uhlíkové stopy
publikovat každoročně 3 případové studie o tom, jak náš důraz na priority Toyota Industries Corporation pomohl
zákazníkům se zmenšováním jejich uhlíkové stopy

10 partnerství se zákazníky
na zlepšení energetické hospodárnosti
a zmenšení emisí CO2

Ještě více energeticky úsporných technologií (není specifikován cíl)

4

3

-

Elektrifikace (není specifikován cíl)

1

-

-

Omezení hmotnosti (není specifikován cíl)

1

-

-

Omezení energetických ztrát (není specifikován cíl)

1

-

-

Vodík a technologie palivových článků (není specifikován cíl)

1

1

1

Vyvinout strategii snížení spotřeby energie a emisí CO2 pro naše provozy
Každé 4 roky provést energetický audit v 10 subjektech

Probíhá revize
Termín splnění FY20

-

-

Probíhá

Podíl nafty v palivovém mixu
flotily snížen za 5 let z 89%
na 70%

Nejnovější
služební vozy
jsou hybridy

-10% spotřeba energie oproti FY12**

+23%

+13%

+9%

-10% spotřeba energie vztažené k obratu oproti FY12**

-26%

-27%

-23%

Rozšířit iniciativy k omezení spotřeby vozového parku (dodávky a služební vozy)

-30% emisí CO2 oproti FY12**

2%

2%

0%

Počet opatření na omezení spotřeby energie a emisí CO2

>146

146

131

100% spotřeby zelené elektřiny

82%

74%

67%

Zdvojnásobit procento tržeb pokrytých certifikací ISO 50001 na > 30%

13%

14%

14%

Rozšířit zprávy o hospodaření s odpady na všechny továrny

100%

100%

100%

Rozšířit zprávy o odpadech na všechny prodejní a servisní organizace

71%

71%

71%

Udržet >60% pokrytí tržeb certifikací ISO 14001

61%

61%

60%

Rozšířit zprávy o hospodaření s vodou na všechny továrny

100%

100%

100%

Rozšířit zprávy o hospodaření s vodou na všechny prodejní a servisní organizace

81%

81%

86%

Zvýšit prodej použitých vysokozdvižných a skladových vozíků

+48% oproti FY13

+44% oproti FY13

+32% oproti FY13

Omezení vyřazených vozíků oproti FY13

-19% oproti FY13

-11% oproti FY13

-22% oproti FY13

Ve FY19 nebyl průzkum proveden, proto se vykazovaná čísla nezvýšila.

60

STAV FY17
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PŘEHLED PRÁVNÍCH SUBJEKTŮ TOYOTA MATERIAL HANDLING, POKRYTÍ GRI, ECOVADIS A ISO CERTIFIKACEMI Z HLEDISKA POČTU ZAMĚSTNANCŮ A PŘÍJMŮ (%)
Funkce

Činnost

Název společnosti

Zkratka

Město

Země

GRI

EcoVadis

ISO / OSHAS

ISO

Komentáře

9001 14001 50001 18001 9001 14001 50001 45001
2013

2015

2019

2021

2019

2021

% pokrytých zaměstnanců

58%

81%

97%

98%

98%

99%

77%

62%

12%

43%

77%

62%

38%

60%

% pokrytých tržeb

59%

80%

96%

96%

98%

99%

76%

61%

14%

49%

77%

61%

39%

62%

Dodávky
(5 továren +
1 skladový provoz)

TMHMS

Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB

Mjölby

Švédsko

1

1

1

1

1

Gold

1

1

1

0

1

1

1

1

1

Továrna

TMHMF

Toyota Material Handling Manufacturing France SAS

Ancenis

Francie

1

1

1

1

1

Gold

1

1

1

0

1

1

1

1

1

Továrna

TMHMI

Toyota Material Handling Manufacturing Italy Supply

Boloňa

Itálie

1

1

1

1

1

Silver

1

1

1

1

1

1

1

1

1

L.T.E LiftTrucks Equipment S.p.A.

Ferrara

Itálie

1

1

1

1

1

Gold

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Továrna

Region
Central South (9)

Ostatní prodejní kanály

Personální
Logistická řešení

61

Finanční služby
(2)

LTE
SIMAI

Simai S.p.A

Milán

Itálie

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

1

1

1

1

Sklad

TMHEL

Toyota Material Handling Europe Logistics AB (pracoviště Mjölby)

Mjölby

Švédsko

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

1

Sklad

TMHEL

Toyota Material Handling Europe Logistics AB (pobočka Antverpy)

Wilrijk

Belgie

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prodej a servis

TMH DE

Toyota Material Handling Deutschland GmbH

Hanover

Německo

0

1

1

1

1

Silver

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Prodej a servis

TMH FR

Toyota Material Handling France SAS

Paříž

Francie

1

1

1

1

1

Gold

1

1

1

0

0

1

1

0

1

Prodej a servis

TMH IT

Toyota Material Handling Italia S.R.L

Boloňa

Itálie

0

1

1

1

1

Gold

1

1

0

1

1

1

0

0

1

Toyota Material Handling UK Ltd

Slough

Spojené
Království

1

1

1

1

1

Gold

1

1

1

0

0

1

1

0

1

Prodej a servis

Region
North East (8)

2021

Továrna

Továrna

Region
Big Countries (4)

2019

TMH UK

ISO 14067 - uhlíková stopa
produktu

V rozsahu TMHMS certifikací

Prodej a servis

TMH BA

Toyota Material Handling Baltic SIA

Riga

Lotyšsko

0

0

1

1

1

Gold

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Pokrývá také Estonsko a Litvu

Prodej a servis

TMH BE

Toyota Material Handling Belgium NV/SA

Willebroek

Belgie

0

1

1

1

1

Gold

1

0

0

0

0

1

0

0

0

Pokrývá také Lucembursko

Prodej a servis

TMH DK

Toyota Material Handling Danmark A/S

Slangerup

Dánsko

0

1

1

1

1

Gold

1

1

0

0

0

1

0

0

0

Prodej a servis

TMH FI

Prodej a servis

TMH NL

Toyota Material Handling Finland Oy

Helsinki

Finsko

0

0

1

1

1

Gold

1

0

1

0

0

0

1

0

0

Toyota Material Handling Nederland BV

Ede

Nizozemí

1

1

1

1

1

Silver

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Prodej a servis

TMH NO

Toyota Material Handling Norway AS

Trondheim

Norsko

0

1

1

1

1

Gold

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Prodej a servis

TMH RU

OOO Toyota Material Handling Russia

Moskva

Rusko

0

0

1

1

1

Silver

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Prodej a servis

TMH SE

Toyota Material Handling Sweden AB

Stockholm

Švédsko

1

1

1

1

1

Gold

1

1

1

0

0

1

1

0

0

Prodej a servis

TMH AT

Toyota Material Handling Austria GmbH

Vídeň

Rakousko

0

0

1

1

1

Silver

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Prodej a servis

TMH CH

Toyota Material Handling Schweiz AG

Bülach

Švýcarsko

0

0

1

1

1

Silver

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Prodej a servis

TMH CZ

Toyota Material Handling Czech s.r.o.

Praha

Česká Republika

0

0

1

1

1

Gold

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Prodej a servis

TMH ES

Toyota Material Handling Espana SA

Barcelona

Španělsko

0

1

1

1

1

Gold

1

1

1

0

0

1

1

0

0

Prodej a servis

TMH GR

Toyota Material Handling Greece SA

Atény

Řecko

0

0

1

1

1

Silver

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Prodej a servis

TMH HU

Toyota Material Handling Hungary Ltd

Budapešť

Maďarsko

0

0

1

1

1

Silver

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Prodej a servis

TMH PL

Toyota Material Handling Polska Sp z.o.o.

Jaktorov

Polsko

0

0

1

1

1

Gold

1

1

0

0

0

1

0

0

0

Prodej a servis

TMH RO

Toyota Material Handling Romania S.R.L.

Bukurešť

Rumunsko

0

0

1

1

1

Silver

1

1

1

0

1

1

1

1

1

Prodej a servis

TMH SK

Prodej a servis

N/A

Prodej a servis

N/A

Kancelář

TMHE

Kancelář

TMHE BXL

Toyota Material Handling Slovensko s.r.o.

Bratislava

Slovensko

0

0

1

1

1

Gold

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Cesab GmbH

Eberstadt

Německo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Cesab Ltd

Wellingborough

Spojené
Království

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toyota Material Handling Europe AB

Mjölby

Švédsko

0

0

0

0

1

Toyota Material Handling Europe Brussels NV/SA

Willebroek

Belgie

0

0

1

1

1

Gold

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kancelář

TMHLS

Toyota Material Handling Logistics Solutions AB

Gothenburg

Švédsko

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kancelář

TMHCF

Toyota Material Handling Commercial Finance AB

Mjölby

Švédsko

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kancelář

TMHTF

Toyota Material Handling Truckfleet AB

Mjölby

Švédsko

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kancelář

TMHFF

Toyota Material Handling FlexibleFleet AB (uzavřena v březnu 2018) Mjölby

Švédsko

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Certifikát ekologie a kvality BMWT,
H&S certifikát VCA

50% vlastnictví

Pokrývá také Kypr
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TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE ZVEŘEJNĚNÉ INFORMACE KE KONKRÉTNÍM VÝZNAMNÝM TÉMATŮM
Významná témata

DMA, KPI ukazatele, Cíle

Strany

Vazba na GRI Standard

MAXIMALIZACE
Kvalita
Zodpovědné nakupování
Transparentnost a otevřenost
Spokojenost zákazníků

Zveřejnění přístupu vedení

21 až 27

103-1, 103-2, 103-3

KPI ukazatele a cíle (počet ISO certifikací)

33

103-1, 103-2, 103-3

Zveřejnění přístupu vedení

28, 29

KPI ukazatele a cíle (# dodavatelů pokrytých systémem ISO, Sebehodnocení CSR, ... )

33

Zveřejnění přístupu vedení (obecné zveřejnění GRI)

18, 19, 20, 30

KPI ukazatele a cíle (EcoVadis skóre)

33

Zveřejnění přístupu vedení

31, 32, 46

KPI ukazatele a cíle (nulová nehodovost)

33, 47

103-1, 103-2, 103-3, 204-1, 308-1, 308-2, 414-1 a 414-2
103-1, 103-2, 103-3, 102-45, 417-1 až 417-3
103-1, 103-2, 103-3, 416-1 a 416-2

OPTIMALIZACE
Přilákání a udržení talentů
Školení a rozvoj
Angažovanost zaměstnanců
Diverzita a rovné příležitosti
Zdraví a bezpečnost zaměstnanců

Zveřejnění přístupu vedení

35, 36, 58

KPI ukazatele a cíle (míra fluktuace,...)

47

Zveřejnění přístupu vedení

38 až 40

KPI ukazatele a cíle (počet kurzů dostupných v e-learning akademii,...)

47

Zveřejnění přístupu vedení

41

KPI ukazatele a cíle (% zaměstnanců s ročním ohodnocením výkonnosti)

47

Zveřejnění přístupu vedení

42

KPI ukazatele a cíle (rozvrstvení zaměstnanců podle pohlaví, věku,…)

47

Zveřejnění přístupu vedení

43 až 48

KPI ukazatele a cíle (# dní absence na zaměstnance, # úrazů na milion odpracovaných hodin,...)

47

103-1, 103-2, 103-3, 401-1 až 401-3
103-1, 103-2, 103-3, 404-1 až 404-3
103-1, 103-2, 103-3, 401-1 až 401-3
103-1, 103-2, 103-3, 405-1 a 405-2
103-1, 103-2, 103-3, 403-1 až 403-4

MINIMALIZACE
Energeticky úsporná řešení pro zákazníky
Energetický management v provozech
Oběhové hospodářství
Environmentální management
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Zveřejnění přístupu vedení

49 až 52

KPI ukazatele a cíle (hospodárná spotřeba vozíků, % palivových článků,...)

60

Zveřejnění přístupu vedení

53, 54

KPI ukazatele a cíle (využití obnovitelné energie, nulové uhlíkové emise do 2050)

60

Zveřejnění přístupu vedení

58, 59

KPI ukazatele a cíle (snížit poměr vyřazených vozíků o 20%)

60

Zveřejnění přístupu vedení

55 až 57

KPI ukazatele a cíle (omezení spotřeby vody a produkce odpadů)

60

103-1, 103-2, 103-3, 302-1 až 302-5
103-1, 103-2, 103-3, 302-1 až 302-5
103-1, 103-2, 103-3, 301-1 až 301-3
103-1, 103-2, 103-3, 303-1, 306-2 a 306-4
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TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE OBECNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ ÚDAJE GRI
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Typ informace

Strany

Obecně zveřejňované údaje GRI 102

Profil organizace

5, 8, 9, 61

102-1

Činnosti, značky, produkty a služby

5, 7

102-2

Sídlo organizace

8

102-3

Umístění provozů

8, 61

102-4

Vlastnická struktura a právní forma

8, 9, 61

102-5

Obsluhované trhy

8

102-6

Velikost organizace

5

102-7

Informace o zaměstnancích a dalších pracovnících

5, 35 až 47

102-8

Dodavatelský řetězec

7, 28, 29, 30, 33, 58

102-9

Významné změny v organizaci a jejím dodavatelském řetězci

7, 8, 9

102-10

Princip předběžné opatrnosti

10, 11, 12, 13

102-11

Externí iniciativy

19, 25, 26, 30, 31, 46

102-12

Členství ve sdruženích

8

102-13

Prohlášení nejvýše postaveného představitele organizace

6

102-14

Hodnoty, zásady, standardy a kodexy chování

10, 11, 13

102-16

Struktura řízení

8

102-18

Řízení podniku

9, 13

102-18

Risk management

13

102-30

Compliance

12, 13

102-18

Úplatkářství a korupce

12, 13

205-1 a 205-2

Seznam skupin zainteresovaných subjektů

4, 16, 19, 41

102-40

Kolektivní vyjednávání

41

102-41

Identifikace a výběr zainteresovaných subjektů

16

102-42

Způsob zapojení zainteresovaných subjektů

16

102-43

Klíčová témata a oblasti zájmu

17, 18, 19

102-44

Subjekty zahrnuté v konsolidované účetní závěrce

8, 61

102-45

Stanovení obsahu zprávy a rozsah vykazovaných témat

16, 17, 18, 19

102-46

Seznam významných témat

17

102-47

Úpravy dříve zveřejněných informací

4

102-48

Změny ve vykazování

4

102-49

Vykazované období

4

102-50

Datum vydání předchozí zprávy

20

102-5

Vykazovací cyklus

4

102-52

Kontakt pro dotazy v souvislosti se zprávou

14, 15

102-53

Prohlášení o souladu s GRI Standardy

4

102-54

Obsahový rejstřík GRI

2, 62, 63

102-55

Externí ověření

4, 33

102-56

Zpráva o Udržitelnosti 2019
Toyota Material Handling Europe

O nás

O této zprávě

MAXIMALIZACE

OPTIMALIZACE

MINIMALIZACE

GRI indexy

Slovníček

Slovníček
UDRŽITELNOST: SLOVNÍČEK POJMŮ
Metodika 5 S
5S je metoda organizace pracoviště, založená na pěti japonských slovech: seiri, seiton, seiso, seiketsu,
a shitsuke. Ty by se daly volně přeložit jako Rozděl, Setřiď, Uspořádej, Zdokumentuj a Dodržuj. Seznam napovídá,
jak zorganizovat pracovní prostor tak, aby byl účelný a efektivní: identifikace potřebných nástrojů, jejich ukládání
na správné místo, dodržování nového pořádku. Proces rozhodování obvykle vychází z dialogu o standardizaci,
který mezi zaměstnanci vytváří shodu na tom, jak práci vykonávat.
ASEC
Školicí program Aftersales Service Evaluation & Certification, vyvinutý za účelem standardizace kvality servisu
a dodávky dílů. Je zaměřen na subjekty Toyota Material Handling a nezávislé dealery provozující servis a dodávku
dílů. Program má úrovně Good a Excellent.
Ekvivalent oxidu uhličitého (eCO2)
Mezinárodně uznávaný způsob vyjádření vlivu konkrétního skleníkového plynu na globální oteplování jako
množství CO2, které by bylo potřeba k dosažení stejného oteplovacího účinku za 100 let.
Uhlíková stopa
Měří se celkové emise skleníkových plynů (v ekvivalentech uhlíku) z jakéhokoli zdroje - ať už na úrovni jednotlivce,
organizace nebo produktu.
Nulové emise uhlíku - Carbon zero
Účelem tohoto postupu je snížit veškeré emise uhlíku na nulu, a to bez kompenzace.
Společenská odpovědnost firem (CSR)
Obecně řečeno se CSR podobá udržitelnosti a znamená zahrnutí sociálních a environmentálních hledisek
do strategie firmy. V Toyota Industries Corporation se CSR projevuje především v podobě příspěvkové činnosti
a dobrovolnictví.
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Dantotsu
Toto japonské slovo znamená „nejlepší z nejlepších“. Dantotsu produkty (bezkonkurenční produkty) je označení
používané pouze pro stroje považované za výrazně lepší než konkurenční produkty. Tato výlučnost navíc
zajišťuje, že je Dantotsu synonymem podstatně vyšší obchodní hodnoty.
Dealer/Prodejce
Dealer je nezávislá společnost, která distribuuje naše produkty a služby v části země, ve které máme národní
prodejní a servisní organizaci.
EcoVadis
EcoVadis poskytuje hodnocení udržitelnosti více než 55 000 dodavatelů z celého světa z hlediska jejich
ekologického, sociálního a etického chování. Tato online platforma umožňuje 175 nadnárodním společnostem
přístup k hodnocení vybraných dodavatelů ze 155 zemí.
Intenzita emisí
Intenzita emisí udává objem emisí skleníkových plynů na jednotku ekonomické činnosti, obvykle měřené v HDP
(hrubý domácí produkt). Na rozdíl od absolutní hodnoty emisí, která udává množství emisí, je intenzita emisí
relativní číslo vztažené na vyprodukované jednotky. Snížení intenzity emisí znamená snížení škodlivin na jednu
jednotku, ale pokud se zvýší produkce jednotek, vzrostou spolu s tím také emise.
Intenzita spotřeby energie
Množství energie použité při výrobě daného objemu nebo při určité činnosti (viz také Účinnost vs. intenzita).
Udává množství energie potřebné k vykonání určité činnosti (služby), vyjádřené jako energie na jednotku
objemu výroby nebo činnosti/služby.
EU-OSHA
EU-OSHA je decentralizovanou informační agenturou Evropské unie pro bezpečnost a ochranu zdraví při
práci, jejímž úkolem je shromažďovat, analyzovat a šířit relevantní informace, které mohou sloužit potřebám
lidí zapojených do bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. EU-OSHA pracuje prostřednictvím rozličných sítí
rozprostřených napříč EU. Její hlavní činnosti pokrývají tří různé oblasti: analýzu a výzkum, prevenci, a kampaně
zaměřené na zvyšování povědomí.
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First-time fix rate - Vyřešení při první návštěvě
Procentuální úspěšnost, s jakou technici Toyota opraví vysokozdvižný vozík při první servisní návštěvě.

Matice významnosti
Matice, která společnosti umožní rozhodnout, do kterých udržitelných iniciativ investovat.

Zelená elektřina
Je získávána z obnovitelných zdrojů, jako je větrná, sluneční a fotovoltaická energie nebo; nízkodopadové vodní
energie, z nízkoemisních geotermálních zdrojů, z udržitelně produkované biomasy nebo bioplynu. Certifikáty
obnovitelné energie lze prodávat samostatně, takže vaše elektřina je zelená pouze tehdy, pokud vám váš
dodavatel rovněž dodá certifikáty obnovitelného původu (ROC).

Muda (plýtvání)
Toto japonské slovo znamená „marnost; zbytečnost; plýtvání“. Jedná se o klíčový koncept v procesu štíhlého
myšlení, jakým je například výrobní systém Toyota TPS, zabývající se jedním ze tří typů odchylek od optimálního
alokace zdrojů (dalšími jsou mura a muri). Omezení plýtvání je účinný způsob zvýšení ziskovosti.

Skleníkový efekt
Plyny vznikající přirozeně nebo lidskou činností, které zadržováním tepelného záření ze slunce přispívají
k oteplování planety, známému jako globální oteplování.

Z pohledu koncového zákazníka je práce s přidanou hodnotou jakákoli činnost, která produkuje zboží nebo
poskytuje službu, za kterou je zákazník ochoten zaplatit; muda je jakékoli omezení nebo překážka, která je
zdrojem plýtvání.

GRI
Global Reporting Initiative (GRI) je mezinárodní organizace, založená v Nizozemsku v roce 1997. Poskytuje
rámcové šablony pro sestavení zprávy o udržitelnosti a metriky pro měření výkonnosti. Výsledkem je zpráva
o udržitelnosti, která informuje o vlivech organizace - pozitivních i negativních - na životní prostředí, společnost
a ekonomiku.

	
Přeprava

Přemisťování produktů, které ve skutečnosti není třeba pro daný účel provádět.

	
Inventář

Nadbytečné zásoby v podobě součástek, rozdělané práce a hotových výrobků, které
nepostupují dále procesem.

	
Pohyb

Lidé nebo vybavení pohybující se více, než je nezbytné k provedení úkonu

Nezávislý distributor
Nezávislá společnost nabízející naše produkty a služby na trhu, na kterém není společnost Toyota přítomna.

	
Čekání

Čekání na další krok výroby.

	
Nadprodukce

Výroba převyšující poptávku

ISO 9001
Stanoví základní požadavky na systém řízení kvality

	
Nadbytečné
zpracování

Vyplývá ze špatného návrhu nástroje nebo produktu, který je příčinou nadbytečné
činnosti.

ISO 14001
Stanoví základní požadavky na systém environmentálního managementu.

	
Vady

Úsilí spojené s kontrolou a opravou vad

ISO 45001
Stanoví základní požadavky na systém řízení BOZP.

Net Promoter Score
Index spokojenosti zákazníků (NPS-Net Promoter Score) vyjadřuje rozdíl mezi procentem spokojených
propagátorů a nespokojených kritiků. NPS není vyjádřen jako procento, ale jako absolutní číslo v rozmezí -100
až +100. Při měření NPS je zákazníkům položena otázka: jak je pravděpodobné, že byste společnost doporučili
svému příteli? Dotazovaní odpovídají na stupnici 0 až 10. Lidé s nízkým skóre (0-6) jsou kritici, ostatní jsou
propagátoři. Výsledné skóre NPS se získá odečtením procenta kritiků od procenta propagátorů.

ISO 50001
Stanoví základní požadavky na systém managementu hospodaření s energií.
Klíčový ukazatel výkonu (KPI)
Finanční a nefinanční ukazatel výkonnosti společnosti.
Analýza životního cyklu (LCA)
Nástroj pro hodnocení dopadu výrobku nebo služby na životní prostředí ve všech fázích jeho životního cyklu.
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Produktová řada Toyota Material Handling
Toyota Material Handling nabízí kompletní
řadu elektrických čelních vozíků, spalovacích
čelních vozíků, spalovacích a elektrických
vysokozdvižných vozíků a skladové techniky.
Všechny naše vozíky jsou vyráběny v souladu
s principy výrobního systému Toyota TPS,
zaručujícího vysokou kvalitu a minimální
dopady na životní prostředí. Naše rozsáhlé
portfolio služeb a řešení zahrnuje servisní
kontrakty, originální náhradní díly, programy
pronájmu, prověřené použité vozíky, systém
správy strojového parku I_Site a další logistická
řešení. Myslíme také na budoucnost, a proto je
většina naší produktové řady k dispozici s li-ion
bateriemi a palivovými články.

Produktová řada
Elektrické paletové vozíky

O této zprávě

Li-Ion

Palivové
články





Elektrické zakladače



-

Vychystávací vozíky





Retraky





VNA vozíky



-

Elektrické čelní vozíky





Tahače



-

Ruční paletové vozíky

-

-

Spalovací čelní vozíky

-

-

Automaticky naváděné vozíky (AGV)



-

Emise CO2 kategorie 1, neboli přímé emise ze zdrojů vlastněných nebo pod přímou kontrolou
Emise ze spalování fosilních paliv za účelem vytápění nebo pro jiné průmyslové aplikace a ze spalování fosilních
paliv při provozu vozidel nebo jiných forem mobilní dopravy.
Emise CO2 kategorie 2, neboli nepřímé emise ze zdrojů pod přímou kontrolou
Emise vyplývající ze spotřeby energie v rámci vlastních provozů podniku, ale generované někde jinde, například
elektřina ze sítě nebo dálkové vytápění. Elektrické vozíky generují emise CO2 kategorie 2, pokud nejsou nabíjeny
„zelenou elektřinou“.
STEP
Program vzdělávání servisních techniků. STEP zajišťuje, aby měli technici potřebné znalosti odpovídající
technickým nárokům a dokázali si získat důvěru zákazníků. Je rozdělen do tří úrovní: bronzová (v rámci
zaučování), stříbrná a zlatá.
Udržitelnost
Udržitelnost je zastřešujícím konceptem uspokojování potřeb současnosti, aniž by byla ohrožena schopnost
budoucích generací uspokojit jejich potřeby.
Udržitelný rozvoj
Zohlednění ekologických, sociálních a širších faktorů ekonomického úspěchu spolu s finančními ukazateli
v dlouhodobé strategii podnikání s cílem usilovat o udržitelnost.
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T-ONE
T-ONE je instalován jako integrační vrstva komunikující s automaticky naváděnými vozíky (AGV) Toyota
Autopilot a stávající infrastrukturou zákazníka, jako jsou WMS systémy řízení skladu, systémy identifikace zboží
a ostatní manipulační zařízení. Inteligentní software nabízí provozní robustnost a optimalizuje využití zdrojů
skladu a v budoucnu umožní dodávat automatizovaná řešení na míru.
T-Stream
Interní servisní nástroj, který technikům Toyota pomáhá v jejich každodenní práci.
TICO
Toyota Industries Corporation
TIE
Toyota Industries Europe
TPS
Výrobní systém Toyota TPS je náš štíhlý výrobní systém, založený na principech tahového systému: vyrábíme
pouze to, co je objednáno. TPS svěřuje členům týmu jasně definované odpovědnosti, jak optimalizovat kvalitu
neustálým zdokonalováním procesů a eliminací zbytečného plýtvání přírodními, lidskými a podnikovými zdroji.
TSC
Servisní koncept Toyota (TSC) popisuje náš přístup k plánování, řízení a zajištění mimořádného standardu
servisních služeb po celou dobu životnosti vozíků a náš vztah se zákazníky.
Transparentnost
Ředitelé společností a organizací a předsedové správních rad jsou povinni jednat průhledně, předvídatelně
a srozumitelně, a svým chováním tak podporovat angažovanost a odpovědnost. Informace by měly být
spravovány a zveřejňovány tak, aby byly: 1. relevantní a přístupné; 2. včasné a přesné.
Trojí zodpovědnost
Koncept trojí zodpovědnosti (anglicky Triple bottom line) přidává k tradičnímu pilíři ekonomické prosperity další
dva pilíře: ochrana životního prostředí a sociální odpovědnost.
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Pro více informací nás kontaktujte na
sustainable.development@toyota-industries.eu

