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PERSONÁLNÍ 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 si uvědomuje, že naši zaměstnanci jsou klíčem k úspěchu a nezbytní pro dosažení 
našich cílů. Tato politika byla vypracována na základě a v souladu s našimi firemními 
hodnotami a tvoří pevný základ pro efektivní a účinné řízení zaměstnanců ve skupině. Je 
naprosto zásadní respektovat místní právní předpisy a postupy spolu s principy uvedenými ve 
Všeobecné deklaraci lidských práv OSN, obecných zásadách OSN pro podnikání a lidská 
práva, v dobrovolných zásadách v oblasti bezpečnosti a lidských práv, a v deklaraci 
Mezinárodní organizace práce o základních zásadách a právech při práci. 
 
Společnosti v jednotlivých zemích skupiny si mohou vypracovat vlastní politiky, které budou 
v souladu s touto globální skupinovou politikou. Dodavatelé a subdodavatelé jsou povinní 
dodržovat tuto politiku. 
 
2. Prohlášení skupiny 
 
Cílem ENERGO-PRO je vytvářet prostředí, ve kterém se ke všem zaměstnancům přistupuje 
spravedlivě a s respektem a které podporuje osobní a profesní růst všech zaměstnanců. 
 
Pro udržení takového prostředí je důležitý přístup každého zaměstnance. Hlavní odpovědnost 
nese vedení společnosti, a podstatnou roli při vytváření prostředí plného respektu hrají vedoucí 
zaměstnanci a manažeři. 
 
Povinností všech zaměstnanců a zejména manažerů, je: 
 
• Chovat se spravedlivě a férově, respektovat právo každého zaměstnance na spravedlivé 

zacházení, uznávat skutečnost, že pracovní pozice jsou rozdílné, avšak pro naši činnost 
všechny stejně důležité. 

• Prosazovat harmonii a týmovou práci ve všech vztazích. 
• Podporovat vzájemnou spolupráci a komunikaci. 
• Chovat se k sobě slušně, s úctou a respektem, netolerovat žádnou formu diskriminace, 

obtěžování nebo zneužívání. 
• Povzbuzovat ostatní k vyjádření svých názorů a brát jejich názory v úvahu, podporovat je 

v rozhodování, které ovlivňuje jejich práci a kariéru. 
• Podporovat růst a rozvoj zaměstnanců, napomáhat jim v dosahování jejich profesních cílů 

v rámci organizace i mimo ni. 
• Snažit se předcházet konfliktům na pracovišti, a pokud k nim dojde, reagovat spravedlivě 

a efektivně. 
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• Mít na paměti, že zaměstnanci mohou mít osobní problémy. Je proto důležité projevovat 
účast a pochopení.  

 
Každý zaměstnanec má právo na otevřený rozhovor s nadřízeným a kolegy, a/nebo využívat 
mechanismů a postupů pro podávání stížností. 
 
V případě neshody mezi zaměstnancem a jeho/jejím nadřízeným nebo jiným zaměstnancem 
poskytnou zaměstnanci HR oddělení podporu, aby se neshody vyřešily nestranně. Zároveň 
poskytnou každé straně možnost vysvětlit vlastní pohled na věc bez ohledu na hierarchické 
postavení. 
 
3. Společná odpovědnost 
 
Každý zaměstnanec nese vlastní odpovědnost za své jednání, ať už jako vedoucí týmu, nebo 
jako kolega. 
 
Linioví manažeři nesou hlavní odpovědnost za budování a udržování prostředí, v němž lidé mají 
prostor se angažovat, jsou motivováni k práci a vydávají ze sebe to nejlepší k zajištění úspěchu 
skupiny. Linioví manažeři rozhodují o všech personálních záležitostech v rámci své 
odpovědnosti a v mezích stanovených politikami a zásadami skupiny. 
 
HR manažeři a odborný HR tým poskytují profesionální podporu při řešení personálních 
záležitostí, avšak nenahrazují práci příslušného vedoucího zaměstnance. Jejich hlavní 
povinností je aktivně přispívat ke kvalitě řízení zaměstnanců napříč organizací tím, že navrhují 
odpovídající zásady a plány, které jsou v souladu s touto politikou a zajišťují její důsledné 
uplatňování a správné provádění. Poskytují radu a nabízejí řešení s cílem dosáhnout pozitivního 
dopadu na efektivitu organizace. 
 
Vedle toho také navrhují nejlepší postupy a poskytují podporu a poradenství kolegům. 
Společně pak jednají jako spoluodpovědní partneři pro všechny personální záležitosti. Toto 
partnerství je klíčem k efektivitě při řízení lidí. 
 
Komunikační dovednosti personálních pracovníků musí být na dostatečné úrovní, aby dokázali 
řešit citlivé záležitosti a situace, které se v oblasti lidských vztahů často vyskytují.  
 
4. Požadavky 

 
I. Výběr, přijímání, nástup a adaptace zaměstnanců 
 
Náš dlouhodobý úspěch závisí na naší schopnosti přitáhnout, udržet a rozvíjet 
zaměstnance, kteří budou schopni zajistit náš růst. To je prvořadou odpovědností všech 
manažerů. 
 
Naší zásadou je přijímat zaměstnance s osobními předpoklady a odbornými dovednostmi, 
které jim umožní rozvíjet dlouhodobé vztahy v rámci skupiny. 
Potenciál profesního rozvoje je proto jedním ze základních měřítek pro nábor 
zaměstnanců. 
 
 Při náboru se v úvahu berou pouze odpovídající dovednosti a zkušenosti, a stejně tak i 
dodržování výše uvedených předpokladů. Hlavní požadavky jsou: 
 
• Zajistit, aby postupy výběru a najímání zaměstnanců byly objektivní a nestranné; 

vyhnout se střetu zájmů, tj.  aby v procesu výběru nerozhodoval zaměstnanec, který je 
s uchazečem v příbuzenském či obdobném osobním vztahu.  

• Podporovat přístup mladých lidí k jejich prvnímu zaměstnání prostřednictvím stipendií a 
placených stáží či jiných dohod. 
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• Podporovat nábor diverzifikované pracovní síly, včetně žen, zveřejňováním nabídek 
pracovních příležitostí speciálně zmiňujících diverzitu a pohlaví. 

• Dětská práce je na všech lokalitách a pracovištích zakázaná. 
• Poskytovat uchazečům atraktivní a komplexní pracovní nabídky cílené na výběr 

a nábor těch nejvhodnějších odborníků. 
• Podporovat nábor zaměstnanců ze znevýhodněných skupin.  
• Pracovní nabídka musí být založena na rovných příležitostech, diverzitě a inkluzi, 

konkurenceschopném odměňování, zdravém, rozmanitém a inkluzivním pracovním 
prostředí a na rovnováze mezi pracovním a osobním životem. 

• Maximalizovat příležitosti zaměstnávání a budování kapacit místních a regionálních 
komunit. 

 
Investice prostředků do procesu nástupu a adaptace jsou stejně důležité jako investice do 
náboru. Úspěšný nástup a adaptace mají významně pozitivní vliv na finanční a provozní 
výkonnost. Zavedení formálních postupů náboru a adaptace (onboardingu) v kombinaci 
s přímou a neustálou komunikací mezi personálním oddělením, manažery a zaměstnanci 
je klíčem k zajištění rychlé orientace, začlenění do týmu spolupracovníků i všech 
pracovních procesů.   
 
Všichni zaměstnanci musí mít před zaměstnáním pracovní smlouvu na plný nebo částečný 
úvazek a popis pracovní náplně. Nadřízení provádějí hodnocení výkonnosti všech 
zaměstnanců, včetně vypracování plánu školení, pokud je vyžadováno. 
 
Podmínky práce a zaměstnání 
 
Všem zaměstnancům zajišťujeme dobré pracovní podmínky, bezpečné a zdravé pracovní 
prostředí a flexibilní možnosti zaměstnání, které podporují rovnováhu mezi pracovním a 
osobním životem. 
Pokud zaměstnání vyžaduje práci na vzdáleném pracovišti (staveništi), bude 
zaměstnancům zajištěno řádné ubytování a kancelářské zázemí a bude vypracován 
ubytovací plán. 
 
Bezpečnost zaměstnance na pracovišti je pro skupinu nesmírně důležitá. Proto je nezbytné 
dodržovat všechny mezinárodní a specifické národní předpisy pro bezpečnost a zdraví při 
práci dle příslušných národních právních předpisů upravujících pracovní dobu a pracovní 
podmínky. S ohledem na chápání důležitosti bezpečnosti pracoviště skupina vypracovala 
politiku bezpečnosti a zdraví při práci, v níž jsou uvedeny podmínky pro prevenci 
pracovních úrazů a poškození zdraví.  
 
Od zaměstnanců s přímou řídící odpovědností se vyžaduje, aby převzali osobní 
odpovědnost a podporovali pracovní prostředí, které je bezpečné. 
 
 
II. Rovnost, diverzita a inkluze 
 
Efektivní práce v rozmanitém prostředí je nezbytnou součástí našeho firemního chování. 
Skupina se plně zavazuje k dodržování rovných příležitostí, stejně jako uplatňování zásad 
spravedlivého náboru, výběru, řízení výkonu, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců 
a dodržování antidiskriminačních zákonů.  Všechna pracoviště jsou povinna prokázat 
realizované kroky pro podporu diverzifikace, včetně zaměstnávání žen ve vedoucích 
pozicích. 
 
Od všech zaměstnanců vyžadujeme, aby se chovali v souladu s Etickým kodexem skupiny 
ENERGO-PRO. Očekáváme také, že naši obchodní partneři a spolupracovníci budou 
vyznávat a dodržovat podobné standardy a že se budou řídit zákony zemí, ve kterých 
působí. 
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Skupina se zavazuje zajistit a prosazovat: 
 
Vzájemný respekt – nulová tolerance diskriminace a obtěžování: 
 
• Naše přístup proti diskriminaci a obtěžování jde ruku v ruce. Netolerujeme žádnou formu 

diskriminace, která vytváří nepřátelské nebo nepříjemné prostředí pro zaměstnance, 
stážisty a dobrovolníky. 

• Uvědomujeme si, že někdy se diskriminace může vyskytnout neúmyslně, protože všichni 
můžeme mít nevědomé předsudky, které je těžké si uvědomit a překonat. V případě, 
že zjistíme, že se zaměstnanec dopustil nevědomé diskriminace, podpoříme ho 
prostřednictvím školení a poradenství a zavedeme procesy, které předsudky zmírní. 

• Nebudeme tolerovat žádnou formu útoků, sexuálního obtěžování nebo násilí na 
pracovišti, ať už fyzické nebo psychické. 

 
Strategii nulové tolerance k jakýmkoli formám nucené nebo dětské práce ve skupině:   
 
• V souladu s deklarací Mezinárodní organizace práce nebudeme zaměstnávat děti, 

a to bez ohledu na jakékoli národní předpisy nebo místní nařízení s opačným účinkem. 
• Nebudeme zaměstnávat děti před dosažením zákonného věku pro ukončení povinné 

školní docházky, jak je definováno v příslušných právních předpisech 
• Uplatňujeme nulovou toleranci vůči všem druhům nucené práce. 
 
Spravedlnost a diverzitu – usilujeme o vytvoření pracovního prostředí, které podporuje 
diverzitu a inkluzi. Rozdíly mezi zaměstnanci vítáme. Proto: 
 
• Respektujeme diverzitu mezi našimi odborníky, podporujeme nediskriminační přístup. 
• Rozvíjíme princip rovných příležitostí, jehož dodržování je jedním ze základních pilířů 

profesionálního rozvoje a zahrnuje závazek poskytovat a projevovat spravedlivé 
a rovné zacházení. 

• Podporujeme rovnost pohlaví, zejména pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornou 
přípravu, osobní rozvoj a pracovní podmínky. 

 
Pokud se zaměstnanci domnívají, že byli vystaveni diskriminaci nebo obtěžování, jsou 
svědky takového chování nebo si ho jsou vědomi, měli by to oznámit prostřednictvím 
mechanismu podávání stížností svému manažerovi nebo pracovníkovi HR oddělení. 
 
III. Odměňování 
 
ENERGO–PRO podporuje konkurenční, stimulující, transparentní a spravedlivé struktury 
odměňování, které nabízejí konkurenceschopnou a atraktivní odměnu.  
Všichni zaměstnanci, včetně zaměstnanců smluvních firem a subdodavatelů, musí být 
odměňováni nejméně nejnižší přípustnou výší odměny za práci, jak je definováno 
pracovněprávními předpisy jednotlivých zemí (minimální/zaručená mzda).  
 
Každá z poboček zavede spravedlivé a transparentní postupy odměňování i na základě 
srovnání s podmínkami odměňování na pracovním trhu a pravidel a právního rámce země. 
Doporučuje se provádět pravidelné průzkumy pro získávání relevantních informací o úrovni 
odměňování uplatňované na místní nebo národní úrovni. 
 
S každým zaměstnancem by měl být stráven dostatečný čas, aby mu byla vysvětlena jeho 
konkrétní situace ohledně odměňování, benefitů, očekávání a pracovních podmínek, 
v případě potřeby také s podporou HR oddělení.  
 
Přilákat nové zaměstnance a udržet si ty stávající není pouze o odměnách a benefitech, 
ale také o těžce vydobyté hodnotě a důvěře, kterou naše značka přináší těm, kteří u nás 
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pracují, o vztazích s našimi liniovými manažery a kolegy, o uznání a zkušenostech získaných 
při práci pro rozmanitou nadnárodní společnost, a také o možnostech učit se a růst. 
 
IV. Řízení výkonu a neustálé zlepšování 
 
V rámci skupiny se zaměřujeme na uplatňování procesu řízení výkonnosti, v jehož rámci 
zaměstnanci dostávají kontinuální a průběžnou zpětnou vazbu od svého vedení. 
Zaměřujeme se na rozvoj a vzdělávání zaměstnanců a na to, jak to může být prospěšné 
pro zaměstnance i pro společnosti. Na všech pracovištích je nutné provádět alespoň roční 
hodnocení výkonu zaměstnanců. Hodnocení probíhá s náležitým respektem a s uvedením 
oblastí ke zlepšení. 
 
Skupina určuje priority v oblasti vzdělávání a rozvoje a zaměstnanci na všech úrovních jsou 
podporováni ve zvyšování svých znalostí a dovedností. Odpovědnost za jejich přenesení 
do praxe nesou zaměstnanci, linioví manažeři a HR týmy.  
 
Primárním zdrojem učení je vlastní práce (nové úkoly, iniciativy). Manažeři jsou odpovědní 
za vedení a koučování zaměstnanců, aby uspěli ve svých stávajících pozicích. 
Svobodné sdílení znalostí a nápadů při práci na projektech je pak sekundárním zdrojem. 
Jsou podporovány postupy k získání dalších dovedností formou obohacení náplně práce 
a rozšíření odpovědnosti, stínování, zapojení do mezioborových týmů a projektů.  
Terciárním pilířem je vzdělávání v externích programech. 
 
Skupina se snaží nabízet možnost postupu těm, kteří mají odhodlání a potenciál rozvíjet své 
schopnosti. HR oddělení v rámci skupiny odpovídají za řízení talentů a leadership tréninky.  
 
V. Svoboda sdružování 
 
Skupina bude vždy v dobré víře, v rámci příslušného právního rámce, spolupracovat 
s odbory, radami zaměstnanců a dalšími orgány, které si zaměstnanci kolektivně zvolí, aby 
je zastupovaly. Je třeba dodržovat místní právní předpisy a stávající dohody.  
 
Skupina respektuje právo zaměstnanců zakládat spolky nebo organizace za účelem 
podpory a ochrany zájmů zaměstnanců a kolektivně nebo individuálně vyjednávat. Každý 
má právo sdružovat se v odborech a může svobodně vyhledat poradenství a podporu ve 
všech otázkách souvisejících se zaměstnáním od již zavedených odborových organizací a 
orgánů zastupujících zaměstnance. Manažeři nebudou zasahovat do rozhodnutí 
zaměstnanců týkajících se zastupování nebo členství v odborech. 
 
Je třeba navázat konstruktivní spolupráci mezi zaměstnanci a zástupci zaměstnanců. Cílem 
je nalézt spravedlivou rovnováhu mezi ekonomickými zájmy skupiny a zájmy zaměstnanců. 
V případě sporů cíl zůstává stejný: zajistit dlouhodobě udržitelnou a konstruktivní spolupráci. 
 
 
VI. Zpětná vazba zaměstnanců 

 
Skupina chápe sílu zpětné vazby, která poskytuje nový pohled na pracovní postupy a 
praktiky. Bez upřímné zpětné vazby od zaměstnanců se nemusíme dozvědět o inovativních 
postupech, které by mohly posunout naše podnikání. Nebo nebudeme schopni zlepšit 
způsob personálního řízení – což může způsobit odchod našich nejlepších zaměstnanců. 
 
Podporujeme uplatňování různých postupů zjišťování zpětné vazby. Všechna pracoviště 
musí provádět průzkumy názorů zaměstnanců, ať již formou individuálních setkání 
s jednotlivými zaměstnanci, prostřednictvím výstupních pohovorů, podporováním politiky 
otevřených dveří či využíváním  mechanismu pro podávání stížností. 
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V duchu neustálého zlepšování podporujeme dialog s našimi zaměstnanci, analyzujeme 
výsledky a jednáme tak, abychom dosáhli a realizovali vzájemně výhodné dohody.  
 
VII. Lokální zaměstnávání 
 
Některé naše provozy se nacházejí v odlehlých oblastech s omezenou příležitostí 
zaměstnání místních komunit. Pobočky ENERGO-PRO se snaží v maximální míře 
zaměstnávat lidi z místních komunit a nabízet smysluplné pracovní pozice. Naši 
dodavatelé a subdodavatelé jsou rovněž povinni prokázat, jak hodlají maximalizovat 
lokální zaměstnanost. 

 
VIII. Firemní dobrovolnictví 

 
ENERGO-PRO se snaží být dobrým partnerem a sousedem a pozitivně přispívat k rozvoji 
nejbližších komunit prostřednictvím dobrovolnické činnosti našich zaměstnanců. 
 
Podporujeme skupinu v rozvoji firemních dobrovolnických programů a kampaní, aby se 
zaměstnanci zapojili   do dobrovolné činnosti ve prospěch komunity. 
 
Naši zaměstnanci hrají aktivní roli v rozvoji a realizaci naší politiky udržitelnosti, což je 
důležitým předpokladem odpovědného jednání v krátkodobém a dlouhodobém 
horizontu. 
 
IX. Genderová rovnost 
 
Všechna pracoviště musí při své činnosti uplatňovat postupy zohledňující rovnost pohlaví. 
Od postupů při náboru zaměstnanců, rozšiřování a posilování jejich schopností až po 
kariérní postup. Nabídky pracovních příležitostí zahrnují specifická prohlášení podporující 
ženy v tom, aby se ucházely o všechny pozice. Ženám budou k dispozici volná místa ve 
vyšším managmentu, ve vedoucích pozicích a ve správních radách. 
 
Na odlehlých lokalitách bude zajištěno ubytování pro ženy a dostatek oddělených toalet. 
Vyžadují-li to místní zvyklosti, je pro ženy zajištěna oddělená doprava. 
 
X. Snižování výdajů a propouštění 
 
Všechny lokality, kde je nezbytné propouštět a snižovat výdaje, například po dokončení 
projektu výstavby, musí mít k dispozici předem připravený plán snižování výdajů 
a propouštění, ve kterém budou jasně stanoveny podmínky ukončení smluv, odměn 
a zajištění školení pro zaměstnance, která jim umožní najít si alternativní zaměstnání. Bude 
zajištěno poskytování psychologické podpory pro ty, kteří ji potřebují. Budeme se snažit najít 
propuštěným pracovníkům místa ve společnostech skupiny. 
 

5. 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. 
 
6. Účinnost 
 
Tato verze politiky vstupuje v platnost a je účinná od 30. července 2021. 
 


