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ENVIRONMENTÁLNÍ, SPOLEČENSKÁ A ŘÍDÍCÍ POLITIKA (“POLITIKA”) 

 

1. Úvod 

 

Naší hlavní činností je odvětví vodní energie. Provozujeme vodní elektrárny ve střední a 

východní Evropě, Černém moři a na Kavkaze. Zabýváme se také distribucí elektřiny a 

obchodováním s elektřinou, provozujeme rozsáhlé distribuční sítě v Bulharsku a Gruzii s více 

než 2,3 miliony zákazníků sítě. 

 

Naše společnost byla založena v roce 1994 v českém městě Svitavy a podílela se na 

modernizaci a obnově vodní energie ve střední a východní Evropě v období ekonomické 

transformace. Celkový instalovaný výkon našich elektráren je 1,243 MW, zatímco roční výroba 

energie je více než 3,8 TWh. 

 

Součástí nadnárodní skupiny ENERGO-PRO se sídlem v Praze je slovinský výrobce vodních 

turbín Litostroj Power d.o.o., s projekty dodávanými do více než 60 zemí světa. Její dceřiná 

společnost Litostroj Engineering a.s., registrovaná v České republice (dříve známá jako ČKD 

Blansko Engineering, a.s.), se zaměřuje na výzkumné, projekční a inženýrské práce. Litostroj 

Group také dodává zařízení pro vodní elektrárny, včetně přečerpávacích HPP a čerpacích 

stanic. 

 

ENERGO-PRO se zavázala k udržitelnému investování a podávání zpráv. Tato 

environmentální, společenská a řídící politika (Environmental, Social and Governance Policy – 

ESG) popisuje naše vnímání ESG a je nedílnou součástí našeho rámce udržitelnosti. Věříme 

v odpovědné investování a uvědomujeme si důležitost udržitelného přístupu ke komunitám, 

v nichž působíme, k životnímu prostředí a biologické rozmanitosti a ke způsobu, jakým 

navazujeme partnerství a podnikáme. Stanovili jsme klíčové ukazatele výkonnosti (Key 

Performance Indicators – KPI), a Skupina je povinna o těchto klíčových ukazatelích výkonnosti 

podávat zprávy (KPI jsou uvedeny v samostatném dokumentu). 

 

Uvědomujeme si, že k úspěchu ve všech aspektech našeho podnikání potřebujeme 

odhodlání a podporu všech zaměstnanců a dodavatelů, a proto zveme všechny 

zaměstnance, dodavatele a subdodavatele, aby se k nám připojili na naší cestě za 

udržitelností. V našich pobočkách v jednotlivých zemích jsme z řad vedoucích zaměstnanců 

jmenovali kontaktní osoby pro ESG (ESG Focal Points), jejichž úkolem je zajišťovat plnění 

našich požadavků v oblasti ESG, včetně podávání zpráv a sdílení údajů o dodavatelích a 

subdodavatelích. 

 

 

2. Cíle 

 

Cíle politiky ESG jsou: 

 

• respektovat a prokazovat správnou mezinárodní průmyslovou praxi (Good International 

Industry Practice – GIIP) týkající se ESG. 

• Vytvořit rámec pro podávání zpráv o ESG. 

• Pozitivně přispívat k image naší značky. 

• Přispívat neustálému zlepšování v oblasti životního prostředí, společenských hodnot 

a v aspektech prospěšného řízení společností 

• Umožnit ENERGO-PRO přístup k finančním prostředkům, včetně zelených dluhopisů, 

od finančních partnerů, kteří vyžadují podávání zpráv o ESG a udržitelnosti 

 

3. Prohlášení politiky ESG  

 

"ENERGO-PRO se zavázala investovat zodpovědně, pracovat čestně a zajistit, aby byly 

aspekty ESG integrovány do všech fází našeho podnikání, od návrhu, přes provoz až po 
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uzavření. Jsme přesvědčeni, že ESG je odpovědností všech zaměstnanců, je pevnou součástí 

našeho vedení, rozhodovacích procesů a našich každodenních činností. Věříme v budování 

vztahů se zúčastněnými stranami, které jsou založeny na důvěře a vzájemném respektu, 

na budování rozmanitých a inkluzivních pracovišť, na péči o životní prostředí a biologickou 

rozmanitost, na úsilí snižovat emise skleníkových plynů a dekarbonizaci našich provozů a na 

poctivém a etickém podnikání. Náš závazek k udržitelným investicím prokazujeme 

prováděním činností, které nám umožňují vykazovat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), které 

jsou v souladu s cíli udržitelného rozvoje OSN a uznávanými závazky ESG. ” 

 

4. Principy ESG  

 

Principy ESG společnosti ENERGO-PRO jsou: 

 

• Uvádění přesných údajů a náležité zveřejňování. 

• Začlenění ESG do všech aspektů skupiny, včetně rozhodování o provozních záležitostech. 

• Čestné a transparentní jednání. 

• Jednat odpovědně ve všech věcech společnosti, životního prostředí a řízení společnosti. 

• Jednat v souladu s cíli udržitelného rozvoje a správnou mezinárodní průmyslovou praxí. 

• Investovat odpovědně. 

• Zajistit odpovědnost představenstva. 

• Aktivně identifikovat a účinně řídit rizika a identifikovat příležitosti. 

• Dodržovat platné právní předpisy. 

• Zavázat se k vypracování a realizaci konkrétních a realizovatelných plánů ESG, které jsou 

v souladu s našimi obchodními cíli a GIIP a/nebo globálními a místními předpisy. 

• Mít na paměti, že ESG se neustále vyvíjí a adaptovat se na tyto změny. 

• Usilovat o neustálé zlepšování v oblasti ESG. 

 

 

5. Správa ESG  

 

Pro řízení ESG byl ustanoven Výbor ESG. Členy tohoto výboru jsou mimo jiné generální ředitel, 

dva výkonní ředitelé pro strategický rozvoj, finanční ředitel, the Group General Counsel, a 

vedoucí skupiny ES. Výbor se schází čtyřikrát ročně.  K hlavním povinnostem výboru patří 

zejména: 

 

• Revidovat a aktualizovat skupinové politiky ESG. 

• Usilovat o dosažení pokroku v integraci ESG do podnikání. 

• Zajišťovat pravidelné výroční vykazování KPI a přesnost údajů. 

• Zajišťovat zavádění politiky a porozumění obsahu politiky všemi zaměstnanci.  

• Zajistit, aby byly na všech pracovištích ustanoveny kontaktní osoby pro ESG z řad 

vedoucích pracovníků. 

• Zajišťovat dohled nad všemi otázkami týkajícími se ESG a dohled nad činnostmi ESG a 

podpora neustálého zlepšování. 

• Identifikovat příležitosti, rizika a výzvy a zajišťovat řešení pro zvládání těchto výzev. 

• Pracovat v těsné součinnosti s poskytovateli hodnocení ukazatelů ESG. 

• Dohlížet nad přípravou výročních zpráv o udržitelnosti. 

 

Konečnou odpovědnost za uplatňování zásad ESG a udržitelnosti má představenstvo.  

 

6. Oblasti zájmu 

 

ENERGO-PRO si uvědomuje, že ESG se stále vyvíjí, a že postupy a činnosti se budou muset 

měnit v závislosti na monitoringu, očekáváních zájmových stran a našich finančních partnerů. 
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Níže jsou popsány tři hlavní oblasti zájmu pro odpovědné investování. Zaměřují se na 

nefinanční klíčové indikátory, které vyjadřují náš přístup k udržitelnosti, včetně dopadů na 

životní prostředí, komunity, naše zaměstnance, jakož i na etické řízení a správu společnosti. 

 

Životní prostředí 

 

Naším cílem je chránit přírodní a fyzické prostředí ovlivněné naším provozem. Vnímáme 

rostoucí globální obavy ze změny klimatu a vyčerpávání přírodních zdrojů. Hlavními oblastmi 

našeho zájmu jsou: 

• Kalkulace množství produkovaných emisí skleníkových plynů, stanovení vědecky 

podložených cílů v souladu s SBTi a Pařížskou dohodou, podávání zpráv o dosaženém 

pokroku a vypracování konkrétních opatření ke snížení emisí skleníkových plynů a dosažení 

nulových čistých emisí prostřednictvím dekarbonizačních plánů. 

• Monitorování a podávání zpráv o spotřebě energie a vody včetně vypouštění vody, 

odpadů a zajištění účinnosti. 

• Zavedení systémů environmentálního a sociálního řízení (ESMS)a práce na certifikaci ISO 

všech našich obchodních jednotek. 

• Efektivní využívání přírodních zdrojů, včetně biologické rozmanitosti, ekosystémů a 

využívání půdy. 

- Minimalizace plastů na jedno použití. 

• Snížení používání nebezpečných odpadů a zajištění jejich efektivního využívání a 

odpovědné přepravy a likvidace 

• Vytvoření a provádění plánů obnovy a restaurování na všech našich lokalitách, jejichž 

cílem je obnova narušené půdy a dalších přírodních zdrojů. 

- 

. 

Společnost 

 

Uvědomujeme si význam přispívání ke společenskému a ekonomickému vývoji v oblastech, 

kde působíme, stejně jako důležitost zajišťování pozitivního pracovního prostředí. Oblastmi 

našeho zájmu jsou: 

 

• Inkluze, vlastní kapitál a diverzita. 

• Mzda umožňující důstojné životní podmínky. 

• Respekt k lidským právům. 

• Zdraví a bezpečnost zaměstnanců. 

• Pracovně právní a pracovní podmínky. 

• Rovné příležitosti, včetně rovnosti pohlaví, stejná odměna za stejnou práci, kariérní postup, 

školení a rozvoj dovedností, inkluzivní podmínky pro osoby s postižením. 

• Lokální zaměstnávání a zadávání zakázek. 

• Ochrana půdy a majetku komunit. 

• Respekt ke kulturnímu dědictví a archeologickým lokalitám. 

• Investování do místních komunit. 

• Zapojení zúčastněných stran a transparentní konzultace 

 

Řízení společnosti 

 

Zavazujeme se dodržovat platné zákony a provozovat naši činnost etickým a transparentním 

způsobem. Do této oblasti patří především: 

 

• Firemní hodnoty. 

• Diverzita v řídících orgánech. 

• Globální etický kodex. 

• Politika oznamování škodlivého jednání (Whistle-blowing). 

• Politika proti uplácení a praní špinavých peněz. 

• Nulová tolerance k jakékoli formě korupce a neetickému jednání. 
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• Uplatňování nejvyšších standardů poctivosti a integrity ve všech našich činnostech a 

provozech na všech pracovištích, v jednání s vládními orgány, partnery a komunitami. 

• Přesné a transparentní vykazování a zveřejňování výsledků v oblasti ESG a udržitelnosti 

prostřednictvím celosvětově uznávaných platforem ESG. 

 

7. Klíčové ukazatele výkonosti  

 

Zavazujeme se ke zveřejňování každoročních zpráv o ESG a udržitelnosti. Nastavili jsme soubor 

klíčových indikátorů výkonu (KPI), které jsou v souladu s cíli udržitelného rozvoje a správnou 

mezinárodní praxí v oblasti ESG.  KPI jsou k dispozici uvedeny v samostatné zprávě. 

 

8. Distribuce  

 

Tento dokument je k dispozici na webových stránkách skupiny a je zároveň začleněn do 

vybraných standardních obchodních podmínek. Může být upravován managementem 

společnosti, zaměstnanci, dodavateli a subdodavateli. Tato Politika bude pravidelně 

revidována a aktualizována tak, aby splňovala aktuální požadavky partnerů a dalších 

zúčastněných stran. 

 

9. Účinnost 

 

Tato verze Politiky vstupuje v platnost a je účinná od května 2022 a plně nahrazuje jakoukoli 

dřívější verzi Politiky. 

 


