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POLITIKA ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK („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 zavazuje k dodržování nejvyšších standardů udržitelnosti a 
environmentálních, sociálních a řídících faktorů (Environmental, Social, and Governance - 
ESG). ENERGO-PRO od svých zaměstnanců, návštěvníků, smluvních stran (v tomto dokumentu 
označovaných jako dodavatelé) a subdodavatelů vyžaduje, aby uplatňovali stejné 
standardy, které jsou uvedeny v Globálním kodexu chování a v politikách společnosti. 
Způsob, jakým spravujeme dodavatelský řetězec a činnost našich dodavatelů, ovlivňuje 
životní prostředí, komunity, image značky, náš provozní a finanční úspěch a v konečném 
důsledku také naši udržitelnost a výkon v oblasti ESG. 
 
2. Cíle 
 
Cílem této politiky je: 
 
 Identifikovat a řídit rizika související s dodavateli. 
 Maximalizovat transparentnost a efektivnost našeho dodavatelského řetězce.  
 Zajistit, aby způsob, jakým nakupujeme zboží a služby, a jednání dodavatelů byly 

v souladu s naším Globálním kodexem chování a politikami společnosti, zejména ve věci 
biodiverzity, lidských práv, práce, boji proti korupci a úplatkářství, zapojení 
zainteresovaných stran, našich závazků v oblasti změny klimatu, dětské práci, pro 
podporu diverzity a inkluze pracovní síly, zdraví a bezpečnosti při práci, oznamování 
v oblasti ESG a řádné správy. 

 Maximalizovat lokální obsah, včetně zadávání zakázek místním dodavatelům a 
zaměstnávání místních lidí. 

 Zajišťovat, aby panovalo dobré porozumění rozsahu práce, rolím a odpovědnostem 
dodavatelů. 
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3. Požadavky 
 
ENERGO-PRO je vázána na udržitelný dodavatelský řetězec a věří, že dodavatelé hrají 
klíčovou roli v úspěchu našeho podnikání a našich závazcích v oblasti udržitelnosti/ESG. 
Vyžadujeme, aby všechny činnosti v dané zemi, vedoucí k rozvoji postupů v zadávání 
zakázek, byly v souladu s naším Globálním kodexem chování a politikami definujícími proces 
zadávání zakázek a uplatňování přístupu transparentního výběru. Podrobnosti procesu 
zadávání zakázek jsou definovány a popsány v Interní směrnici o nákupu.  
 
Specifické požadavky této politiky zahrnují: 
 

I. Řízení zhotovitelů 
 
Smlouvy s konzultačními firmami, dodavateli zboží a služeb a se stavebními firmami 
vymezí rozsah prací, které jsou obsahem dodávky. To zahrnuje technické a finanční 
podrobnosti, časový rozvrh, požadavky na reporting a výstupy. Zahrnuje to také 
potvrzení souladu s firemními politikami ENERGO-PRO. 

 
II. Výběr dodavatele 

 
Výběr dodavatelů musí být řízen transparentním způsobem, ve shodě s politikou i proti 
úplatkářství a praní špinavých peněz a na základě schopnosti dodavatelů plnit 
úkoly/poskytovat zboží. Je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti: 
 

 Schopnost a zkušenosti dodavatele s prováděním činností. 
 Posouzení historie výkonu v oblasti udržitelnosti. 
 Hodnocení zboží a/nebo služeb. 
 Schopnosti lidských zdrojů. 
 Etické postupy a podnikatelská integrita. 
 Soulad s politikami a hodnotami ENERGO-PRO.  
 Finanční návrhy. 

 
III. Lokální obsah 

 
Dodavatelé poskytnou podrobné informace o tom, jak zamýšlejí maximalizovat 
zadávání zakázek v místním měřítku a zaměstnávání místních lidí. To zahrnuje místní 
komunity a regiony na které má naše činnost dopad. ENERGO-PRO od všech svých 
obchodních partnerů očekává, že vyvinou přiměřené úsilí pro navázání místních 
partnerství prostřednictvím pracovních a obchodních příležitostí. 
 

IV. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 

Od dodavatelů je vyžadováno dodržování našich politik bezpečnosti a zdraví při práci 
a souvisejících standardů a procesů. Dodavatelé budou mít možnost volby, zda 
budou používat standard(y) řízení bezpečnosti a zdraví při práci ENERGO-PRO nebo 
používat svůj vlastní systém, je-li ve shodě se systémem ENERGO-PRO. 
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V. Pracovní a lidská práva 

 
Od dodavatelů se očekává dodržování politik ENERGO-PRO v oblasti lidských práv a 
zaměstnanců Zejména se to týká diskriminace, inkluze, diverzity pracovní síly, pohlaví, 
zajištění prostředků pokrývajících životní náklady a ubytování pracovníků. Od našich 
dodavatelů očekáváme, že budou respektovat lidská práva včetně zákazu dětské 
práce, práva na život, svobodu, práva volného sdružování, bezpečnosti, osvobození 
od otroctví a dodržování všech souvisejících zákonů. 
 

VI. Životní prostředí a změna klimatu 
 
Očekáváme, že naši dodavatelé budou dodržovat všechny naše politiky a budou 
dodržovat pevný závazek v oblastech: 
 

 Energetické efektivity. 
 Snižování a/nebo eliminace odpadu. 
 Eliminace používání jednorázových výrobků z plastu. 
 Odpovědného environmentálního managementu. 
 Nahlašování všech environmentálních incidentů a eliminace incidentů. 
 Odpovědného využívání přírodních zdrojů, včetně vody. 
 Omezování dopadů změny klimatu včetně emisí skleníkových plynů. 
 Využívání ekologicky udržitelných technologií. 
 Managementu a ochrany biodiverzity. 

 
4. 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. 
 
5. Účinnost 
 
Tato verze Politiky lidských práv vstupuje v platnost dnem 15. července 2021. 
 
 
 


