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POLITIKA OZNAMOVÁNÍ ŠKODLIVÉHO JEDNÁNÍ (Whistle-blowing) (“POLITIKA”) 

 
1. Úvod  
 
Naší hlavní činností je hydroenergetika. Provozujeme vodní elektrárny ve Střední a Východní 
Evropě, u Černého moře a na Kavkazu. Podílíme se také na distribuci a prodeji elektřiny, 
provozujeme velkokapacitní rozvodné sítě v Bulharsku a Gruzii, které dodávají energii více než 
2,3 milionům zákazníků. 
 
Naše společnost vznikla v roce 1994 ve Svitavách a zúčastnila se modernizace a rehabilitace 
hydroenergetiky v období ekonomické transformace Střední a Východní Evropy. Celková 
instalovaná kapacita našich elektráren je 1,243 MW, přičemž roční objem výroby energie 
překračuje 3,8 TWh. 
 
Součástí nadnárodní skupiny ENERGO-PRO, jejíž hlavní sídlo je v Praze, je slovinský výrobce 
vodních turbín Litostroj Power d.o.o., realizující projekty ve více než 60 zemích po celém světě. 
Jeho pobočkou je společnost Litostroj Engineering a.s., registrovaná v České republice (dříve 
známá pod názvem ČKD Blansko Engineering, a.s.), která se zaměřuje na výzkumnou, 
vývojovou a inženýrskou činnost. Skupina Litostroj dodává zařízení pro vodní elektrárny, 
včetně přečerpávacích elektráren a čerpacích stanic. 
 
V říjnu 2019 Evropský parlament a Rada Evropy schválila Směrnici EU 2019/1937 (dále jako 
„směrnice“) stanovující požadavky na ochranu vnitřních oznamovatelů, tzv. whistleblowerů, a 
uznávající důležitost zajišťování vyrovnané a účinné ochrany vnitřních oznamovatelů. Česká 
republika, společně s dalšími členskými státy EU, musí přenést ustanovení této směrnice do 
národní legislativy. Tato politika definuje povinnosti a závazky společnosti ENERGO-PRO vůči 
ochraně vnitřních oznamovatelů a vztahuje se na ENERGO-PRO a.s. (dále jako „společnost“), 
spolu s jejími pobočkami (dále jako „skupina“).1 
 
2. Definice 
 
Evropská unie definuje oznamovatele jako „osoby, které oznamují (v rámci dané organizace 
nebo vnějšímu orgánu) nebo zveřejní (veřejnosti) informace o nekalém jednání získané 
v souvislosti s prací, pomáhají předcházet škodám a odhalují ohrožení nebo újmy veřejnému 
zájmu, které by jinak mohly zůstat skryté“. 
 
Pro účely této politiky může být oznamovatelem potenciální, současný nebo bývalý partner, 
ředitel, vedoucí zaměstnanec, manažer, zaměstnanec, dodavatel, smluvní partner, 
dobrovolník, nebo praktikant kterékoli ze společností skupiny. 
 
Oznamovatel je podle této politiky chráněn, pokud se dozví o možném protiprávním jednání 
(nebo jiném závažném pochybení) oznamovatel v některé z následujících oblastí: 
 
• Zneužití moci. 
• Boj proti hospodářské soutěži. 

 
1 Skupina zahrnuje DK Holding Investments, s.r.o., výhradního a přímého akcionáře ENERGO-PRO a.s., a všechny jeho 
přímé a nepřímé pobočky. 
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• Porušení pravidel podpory EU pro státní podporu. 
• Praní špinavých peněz. 
• Porušení Globálního kodexu chování a firemních politik. 
• Úplatkářství a korupce. 
• Střet zájmů. 
• Zdanění firem. 
• Ochrana zákazníků (včetně bezpečnosti a shody výrobků). 
• Diskriminace. 
• Ochrana životního prostředí (včetně zdraví a dobrých životních podmínek zvířat). 
• Finanční služby včetně účetnictví a vnitřních kontrol. 
• Obtěžování, šikana a nevhodné sexuální chování. 
• Bezpečnost a zdraví (včetně ochrany veřejného zdraví). 
• Porušování lidských práv. 
• Zneužívání majetku společnosti včetně krádeží. 
• Zneužívání informací v obchodním styku. 
• Ochrana osobních údajů a soukromí.  
• Bezpečnost sítí a informačních systémů. 
• Zákon o zadávání zakázek. 
• Ochrana finančních zájmů EU. 
• Ochrana veřejného pořádku a vnitřní bezpečnost. 
• Zneužívání návykových látek nebo drog. 
• Nevhodné chování na pracovišti. 
 
Otázky, týkající se osobních stížností souvisejících s prací, se řeší prostřednictvím vnitřního 
mechanismu podávání stížností. Otázky, týkající se externích zájmových stran, jako jsou 
například komunity, se řeší prostřednictvím mechanismu podávání stížností zájmových stran. 

 
3. Cíle 
 
Cílem této politiky je: 
 
• Zajistit soulad se směrnicí a s českou legislativou o ochraně oznamovatele. 
• Chránit osoby, které oznamují porušení předpisů (tedy možnou nezákonnou činnost nebo 

jiná závažná pochybení, jak je popsáno výše), o kterých se dozvěděli v souvislosti se svou 
prací. 

• Předcházet represivnímu jednání2 vůči oznamovatelům. 
 
4. Postup oznamování 
 
Osoby, které chtějí v souladu s touto politikou oznámit porušení předpisů, se řídí následujícím 
postupem: 
 

A. Obraťte se telefonicky, poštou nebo e-mailem na osobu určenou pro oznamování 
(kontaktní osoba WBDP) uvedenou v odstavci 5 této politiky. Pro oznámení porušení 
předpisů, které se týká, nebo by se mohlo týkat, úplatkářství nebo praní špinavých 
peněz, vyplňte a odešlete elektronický formulář oznámení o protiprávním jednání dle 

 
2 Represivní jednání může zahrnovat například propouštění, snížení platu, diskriminaci, převedení na jinou pracovní 
pozici nebo pracoviště, změnu časového režimu práce.  
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odstavce 5 Skupinové politiky týkající se úplatkářství a praní špinavých peněz, který je 
dostupný na webu společnosti. Osoby, které si přejí zůstat v anonymitě, musí tuto 
skutečnost sdělit při prvním kontaktu s kontaktní osobou. Je možno také sjednat osobní 
schůzku s kontaktní osobou (nebo osobou jím/jí určenou). 
 

B. Kontaktní osoba zaznamená klíčové body, které vzbuzují obavy a vyžádá si listinné 
důkazy, pokud jsou k dispozici. Oznamovatel musí poskytnout co nejpodrobnější 
informace ve smyslu dat a podrobného popisu předmětného problému.  
Mezi užitečné údaje patří např.:  
- Datum, čas a místo. 
- Jména zúčastněných osob, jejich pozice a oddělení. 
- Vztah k zúčastněné osobě/osobám. 
- Povaha obavy. 
- Jak byly informace o obavách získány oznamovatelem. 
- Svědci  
- Další relevantní informace podporující zprávu (např. dokumenty, fotografie, atd.) 

 
C. Kontaktní osoba potvrdí přijetí každého hlášení nejpozději do 7 dnů a poté provede 

počáteční šetření, přičemž bude cíleně vyhledávat potřebnou podporu příslušných 
odborů a/nebo pracovišť. Pokud je potřeba kontaktovat různé odbory/pracoviště, 
kontaktní osoba zajistí, aby osoby podporující vyšetřování byly seznámeny s 
ustanoveními této politiky a požadavky na ochranu oznamovatele včetně prevence 
jakékoli formy represe.  
 

D. Jestliže úvodní šetření potvrdí možné nezákonné jednání, kontaktní osoba informuje 
generální radu skupiny („GRS“) a pokračuje ve vyšetřování. Kontaktní osoba bude 
GRS informovat o postupu vyšetřování. 
 

E. V závislosti na předmětu zprávy a dostupných podpůrných důkazech provede 
kontaktní osoba důkladné vyšetřování. V případě potřeby je možno vyžádat vnitřní a 
vnější právní pomoc.  
Proces šetření: 
- Bude spravedlivý. 
- Bude důvěrný (včetně neveřejného projednávání bez účasti neoprávněných 

zaměstnanců). 
- Bude probíhat efektivně a bez prodlení. 
- Určí, zda jsou k dispozici dostatečné důkazy pro prokázaní pravdivosti údajného 

jednání nebo pochybení. 
- Bude nezávislý na lidech, jichž se zpráva týká. 
- Bude předpokládat nevinu dotčených osob až do ukončení vyšetřování. 

 
F. Kontaktní osoba vypracuje zprávu s podrobnostmi o věcné podstatě a výsledcích 

vyšetřování. Zprávu předloží General Counsel skupiny (GC). 
 

G. GC zprávu přezkoumá nejpozději do 1 týdne a neprodleně ji spolu se shrnutím 
hlavních zjištění a návrhem dalšího postupu předá ke schválení správní radě. 
 

H. Kontaktní osoba informuje oznamovatele o výsledcích vyšetřování a průběhu postupu 
schváleného správní radou nejpozději do 3 měsíců od přijetí prvotního oznámení. 
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Další informace pro oznamovatele: 
 

A. Oznamovatelé by se měli ujistit, že mají důvodné podezření na jednání, které je třeba 
oznámit. V reálné situaci je nepravděpodobné, že by pouhé tvrzení bez důkazů nebo 
podpůrných informací, prokázala nějaké pochybení. 

B. Oznamovatel nemusí své tvrzení prokázat (to je věcí kontaktní osoby), důkazy však 
významně usnadní proces vyšetřování. 

C. ENERGO-PRO bude chránit totožnost oznamovatele s výhradou zákonných zveřejnění. 
D. Oznamovatelé mohou zůstat v anonymitě, avšak v takovém případě bude obtížné 

záležitost vyšetřit nebo učinit účinná opatření, pokud oznamovatel neposkytne 
podrobné podpůrné důkazy. 

E. Pokud má oznamovatel obavy z jakékoli represe ze strany společnosti, musí o tom 
ihned uvědomit kontaktní osobu. 

F. Aby se oznamovateli dostalo ochrany ve smyslu této politiky, musí oznámení učinit 
prostřednictvím kontaktní osoby. 

G. Při podávání oznámení se očekává, že oznamovatel bude mít důvodné podezření, že 
oznamované informace jsou pravdivé. Je-li tomu tak, avšak informace se ukáže jako 
nepravdivá či nesprávná, nebude oznamovatel nijak potrestán. Nicméně pokud 
oznamovatel vědomě poskytne nepravdivé nebo zavádějící informace, může to vést 
k disciplinárnímu řízení a/nebo dalším právním následkům. 

H. Fyzické a legálně získané elektronické (včetně audiovizuálních) záznamy zpráv, 
rozhovorů a schůzek, pořízené v souladu s touto politikou a další materiály související 
s vyšetřováním oznámení, budou uchovávány po nezbytnou a přiměřenou dobu. 
Veškeré zápisy nebo přepisy zpráv, rozhovorů a schůzek budou oznamovateli 
předloženy k revizi a schválení. 

I. V souladu s politikou může oznamovatel učinit externí oznámení jakémukoli veřejnému 
orgánu, avšak pouze v případě, že již využil/a interní postup pro podávání oznámení 
stanovený touto politikou a důvodně a spravedlivě dospěl/a k názoru, že tento 
postup není za daných podmínek účinný. 

 
5. Určená osoba ENERGO-PRO  
 
S výhradou následujícího odstavce se kontaktní osobou pro oznamovatele ustanovuje: 
 

Environmental and Social Group Head 
Catherine Garcia  
ENERGO-PRO a.s. 
Palladium, Na Poříčí 3a 
110 00 Praha 1, CZ 
c.garcia@energo-pro.com 
[telefonní číslo: +90 534 277 5234 (Turecko) a +420 777 731 616 (Česká republika)] 
 

V případě, že má některá ze skupin společnosti divizi interního auditu, bude v případě 
nahlášení závadného jednání kontaktní osobou pro oznamovatele dle této politiky ustanoven 
vedoucí této divize interního auditu. 
 
 
 

mailto:c.garcia@energo-pro.com
mailto:c.garcia@energo-pro.com
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6. Závazek ENERGO-PRO  
 
ENERGO-PRO se zavazuje prošetřit všechna podaná oznámení a zacházet se všemi osobami 
nahlašujícími závadné jednání, s respektem, bez obtěžování a bez odvetných opatření. 
Stejná ochrana bude poskytnuta všem spolupracujícím nebo propojeným osobám 
oznamovatele a/nebo všem právnickým osobám, které oznamovatel vlastní, pro které 
pracuje nebo s nimi jinak spolupracuje. 
 
ENERGO-PRO si uvědomuje problémy, kterým mohou zaměstnanci při oznamování čelit, a 
respektuje, že si oznamovatelé mohou přát zůstat v anonymitě. V těchto situacích bude 
totožnost oznamovatele utajena, s výjimkou zákonných oznámení. Kontaktní osoba 
s oznamovatelem tento postup projedná a neodhalí jeho/její identitu bez jeho/jejího 
souhlasu. 
 
ENERGO-PRO nebude iniciovat ani tolerovat jakoukoli formu represe oznamovatelů, zejména 
ze strany osob, jichž se oznámení oznamovatelů týká. Příkladem represe může být: 
 
• Propuštění. 
• Přeřazení na nižší pracovní funkci. 
• Snížení platu. 
• Zkrácení nebo prodloužení pracovní doby. 
• Přeřazení na jinou práci bez souhlasu. 
• Zabránění přístupu k povýšení nebo příležitostem ke zvyšování kvalifikace. 
• Negativní hodnocení pracovního výkonu, které neodráží skutečný pracovní výkon. 
• Obtěžování, zastrašování, výhružky a/nebo šikana. 
 
7. Distribuce  
 
Politika je dostupná na webu společnosti, je součástí vybraných standardních obchodních 
podmínek a může být revidován vedoucími pracovníky společnosti, vedením, zaměstnanci, 
smluvními partnery a subdodavateli. Tato politika podléhá pravidelným revizím a je 
aktualizována dle potřeby tak, aby splňovala požadavky zákona, osvědčených postupů, 
partnerů a zainteresovaných stran. 
 
 
8. Účinnost 
 
Tato verze Politiky lidských práv vstupuje v platnost dnem 15. července 2021. 
 
 


