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Úvod

Smyslem veřejné role ČS penzijní společnosti je zajištění 
doplňkového příjmu pro občany v poproduktivním věku. 
 Ve všem svém konání akcentujeme prvek dlouhodobosti, 
stability a společenské odpovědnosti. Věříme, že pouze 
organizace, která se chová společensky odpovědně, 
může být dlouhodobě úspěšná a tím prospěšná nejen 
sama sobě a svým akcionářům, ale především dobře 
sloužit svým klientům i zaměstnancům, pozitivně 
ovlivňovat celou společnost a přispívat k jejímu dalšímu 
růstu a rozvoji. Společenská odpovědnost se stala 
nedílnou součástí naší strategie, promítá se a ovlivňuje 
naše činnosti v ekonomické, etické i ekologické rovině. 
Součástí naší společenské odpovědnosti je stanovení 
principů a politiky odpovědného investování a jejich 
dodržování při správě penzijních úspor klientů.

ČS penzijní společnost spravuje Transformovaný fond 
 v produktu penzijního připojištění a účastnické fondy 
 v produktu doplňkového penzijního spoření. Všechny 
námi spravované fondy dodržují základní kritéria odpo-
vědného investování. Etický fond, založený a spuštěný 
od listopadu 2017, dodržuje rozšířená kritéria odpověd-
ného investování. Cílem tohoto dokumentu je detailní 
popis stanovených principů a postupů odpovědného 
investování a jednotlivých kritérií, včetně popisu  
procesu jejich naplňování  a dodržování.

ČS penzijní společnost se řídí vnitřním předpisem  
Politika odpovědného investování, který v oblasti 
udržitelnosti definuje cíle, rizika, kritéria a procesy 
odpovědného investování a kategorizaci fondů dle 
Nařízení (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací 
týkajících se udržitelnosti v odvětví finančních služeb.

Všechny námi spravované fondy začleňují do investičních 
rozhodnutí rizika týkající se udržitelnosti. Etický fond 
prosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti 
investic a udržitelné investice tvoří minimálně 51 %.

V plném rozsahu regulace aktuálně nezohledňujeme 
všechny nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti. 
 V rámci investičního procesu v maximální možné míře 
přihlížíme k dostupným nepříznivým dopadům udržitel-
ných investic. Fondy mohou investovat i mimo hlavní 
globální trhy, kde je prozatím dostupnost indikátorů pro 
spolehlivé, kontinuální zohledňování nepříznivých 
dopadů na faktory udržitelnosti velmi omezená.

Při návrhu, schvalování a zavádění zásad odměňování 
usiluje vedení společnosti o udržitelný obchodní model. 
Udržitelnost je zahrnuta do cílů vybraných členů vedení 
společnosti s vazbou na odměňování.

Odpovědné investování je dlouhodobě orientovaný 
investiční přístup, který spočívá v zohlednění široké 
perspektivy investičního procesu, který se zaměřuje 
nejen na ekonomické faktory, ale také na aspekty 
ekologické, společenské a podnikové řízení. Odpovědné 
investování kombinuje základní investiční analýzu 
a hodnocení  plnění faktorů ESG (Environmental/Ekolo-
gické, Social/Společenské, Governance/Podnikové řizení) 
 s cílem dosažení vyšších dlouhodobých výnosů pro 
investory a zároveň dosažení pozitivního vlivu na 
odpovědné a udržitelné chování emitentů cenných 
papírů. V praxi jsou tyto zásady integrovány do celého 
investičního procesu a jádrem tohoto procesu je analýza 
ESG kritérií. Jsme přesvědčeni, že takový přístup přináší 
nejen významný pozitivní přínos pro společnost, ale také 
vede  ke stabilním a dlouhodobým výnosům a může 
přinášet pozitivní efekt v podobě snížení rizikových 
faktorů investic.

Od roku 2017 je ČS penzijní společnost signatářem 
mezinárodních standardů odpověného investování 
Principles for Responsible Investment, čímž se zavazu-
jeme dodržovat jednotné a mezinárodně uznávané 
zásady. Součástí těchto zásad jsou kritéria odpovědných 
 investic ESG.



Základní principy

– ESG kritéria jsou součástí našich analýz 
a investičních rozhodnutí.

– Jsme aktivními vlastníky a ESG kritéria jsou 
součástí investiční politiky.

– Požadujeme, získáváme a využíváme ESG 
informace o společnostech, do nichž 
investujeme.

– Propagujeme a podporujeme implementaci 
ESG principů v investičním odvětví.

– Spolupracujeme v investičním odvětví s cílem 
zvýšit náš vliv na emitenty cenných papírů.

– Pravidelně zveřejňujeme zprávu o našich 
aktivitách a pokroku v oblasti odpovědného 
investování.

www.unpri.org

Transparentnost

ČS penzijní společnost je členem Eurosif a dodržujeme 
evropský kodex transparentnosti společensky 
odpovědných investic. Eurosif je přední celoevropská 
členská organizace pro udržitelné a odpovědné 
investice, jejímž posláním je podporovat udržitelnost 
prostřednictvím evropských finančních trhů.

www.eurosif.org

Naplňování principů

Při správě prostředků maximálně využíváme znalosti 
 a zkušenosti v oblasti správy aktiv společnosti Erste 
Asset Management, která má již více než 18 let 
zkušeností  s odpovědným a udržitelným způsobem 
investování. Erste Asset Management je naším 
dodavatelem služeb správy portfolia a zajišťuje 
implementaci a dodržování stanovených principů 
odpovědných investic.

www.erste-am.at/en/private-investors/sustainability



Základní kritéria

Všechny fondy dodržují základní kritéria 
odpovědného investování. Jedná se o kritéria 
omezující investice do oblastí s negativním 
dopadem na globální oteplování, válečné 
konflikty, produkci a dostupnost potravin.  
Jsme aktivními vlastníky a ESG kritéria jsou 
součástí naší investiční politiky.

Uhlí

Zavazujeme se zdržet investic do společností, které   
se zabývají těžbou uhlí, výrobou elektřiny z uhlí nebo 
syntézou paliva z uhlí.

Spalování uhlí je jedním z největších přispěvatelů 
k emisím skleníkových plynů a tím ke globální změně 
klimatu. Světový summit o klimatu 2015 v Paříži stanovil 
cíl omezit globální oteplování na únosnou úroveň 
maximálně 1,5  až 2 stupně Celsia. Má-li být tohoto cíle 
dosaženo, nesmí být spáleno více než 10 až 20 % 
současných světových zásob uhlí.

Na základě těchto poznatků a ve spolupráci  
s externími partnery v oblasti výzkumu a poskytovateli 
dat hodnotíme společnosti z hlediska jejich zapojení  
do následujících oblastí:
– Výroba a obchod s tepelným uhlím
– Výroba energie z uhlí
– Syntéza kapalného nebo plynného paliva z uhlí

Hutní uhlí není touto politikou dotčeno, protože se 
používá jako surovina a ne jako palivo.

Pokud společnost překročí jednu z následujících 
prahových hodnot, vyloučíme ji z investičního vesmíru 
všech dotčených fondů:
– Těžba tepelného uhlí a zpracování 30% základní 
kritéria (5% rozšířená kritéria)

– Výroba elektřiny z uhlí 100% základní kritéria   
(20% rozšířená kritéria)

Zbraně

Zavazujeme se zdržet se investic do společností,  
které mohou být spojeny s aktivitami v oblasti výroby 
 a využívání kontroverzních zbraní.

Pojem kontroverzní zbraně označuje zbrojní výrobky, 
jejichž použití nebo výroba je odmítnuta a zakázána 
mezinárodními úmluvami, jako například úmluva 
 o biologických a chemických zbraních kvůli nepřimě-
řenému způsobení újmy a utrpení.

Na základě těchto smluv a ve spolupráci s externími 
partnery hodnotíme společnosti z hlediska jejich 
zapojení nebo potenciálního zapojení do následujících 
oblastí:
– Biologické a chemické zbraně
– Clusterová munice
– Protipěchotní miny
– Jaderné zbraně
– Uranové zbraně

Pokud bude u jednoho z těchto titulů identifikována 
 účast v kontroverzních zbraních, je klasifikována na 
základě dostupných údajů  
do jedné z následujících kategorií:
– Potvrzeno: Zapojení společnosti do výroby nebo 
obchodu s kontroverzními zbraněmi je považováno  
za zřejmé nebo prokázané. To bylo buď potvrzeno 
samotnou společností, nebo zvláště důvěryhodným 
externím zdrojem.

– Pravděpodobné: Zapojení společnosti do výroby nebo 
obchodu s kontroverzními zbraněmi je považováno  
za pravděpodobné. To je podloženo důvěryhodnými 
zdroji.

– Možné: Dostupné informace zahrnují hmatatelné 
potenciály z vnějších zdrojů k zapojení společnosti  
do výroby nebo obchodu s kontroverzními zbraněmi 
(nebo k prokázání historické implikace). Přesnost 
a aktuálnost těchto informací však nelze pomocí 
dostupných údajů bezpochyby ověřit.

Společnosti, které spadají do jedné z těchto kategorií, 
jsou  z investičních možností vyloučeny.

Potraviny

Zavazujeme se zdržet se investic do derivátů  
na potraviny ve všech spravovaných fondech 
a portfoliích.

Obchodování se všemi deriváty na měkké komodity, 
 které spekulují na vývoj cen potravin, jsou zakázány. 
Nařízení se zaměřuje výhradně na derivátové nástroje. 
Deriváty jsou finanční smlouvy, které odvozují jejich 
hodnotu z výkonu podkladového aktiva nebo jednotky.

Prostřednictvím finančních derivátů na potraviny byl 
 v posledních letech prakticky každý investor schopen 
investovat do zemědělství, což vedlo k významnému 
nárůstu počtu transakcí. Ve stejném období se ceny 
jednotlivých potravin výrazně navýšily a častěji také 
zvyšovaly ceny. Spekulanti nakupují prostřednictvím 
derivátů velké množství měkkých komodit, jako je 
pšenice, kukuřice nebo sója. To vytváří umělý nedostatek 
na trzích  a přináší negativní dopad na ceny měkkých 
komodit. Investování do potravinových derivátů vede 
k růstu cen potravin a má negativní dopad na jejich 
reálné koncové uživatele. Takovéto zhodnocování 
finančních prostředků považujeme za společensky 
neodpovědné, a proto jsou investice do derivátů na 
potraviny ve všech fondech zakázány.



Rozšířená kritéria

Etický fond dodržuje rozšířená kritéria 
odpovědného investování. Prostředky fondu jsou 
zhodnocovány výhradně investicemi do spole-
čensky odpovědných firem, zelených dluhopisů 
a dluhopisů států, které naplňují rozšířená kritéria 
a doplňkově také do akcií. Jsme přesvědčeni 
o tom, že aktivní správou úspor v souladu 
 s přísnými etickými zásadami jsme schopni přímo 
ovlivnit naše okolí a měnit jej k lepšímu.

Investiční proces

V investičním procesu Etického fondu dodržujeme 
rozšířená kritéria odpovědného investování.

Vylučující kritéria

Neinvestujeme do společností, které porušily některé 
 z vylučujících kritérií.

– Zbrojní průmysl 
Zdržujeme se investic do společností, které disponují, 
vyvíjí nebo jinak působí v oblasti zakázaných zbraní 
dle konvencí OSN. Mezi takové patří například 
biologické, chemické nebo nukleární zbraně.

– Tabákový průmysl  
Neinvestujeme do firem, které produkují nebo 
obchodují s tabákem a tabákovými výrobky.

– Jaderná energie  
Neinvestujeme do firem věnující se výrobě a obchodu 
 s jadernou energií.

– Těžba uhlí  
Neinvestujeme do těžařských firem a uhelných dolů.

– Spekulace na potraviny  
Nebudeme obchodovat s deriváty na potravinové 
komodity nebo investovat do fondů třetích stran, které 
spekulují na růst cen potravin.

– Geneticky upravené potraviny  
Neinvestujeme do výrobců a producentů geneticky 
upravených plodin.

– Dětská práce  
Neinvestujeme do firem, u kterých byly prokázány 
případy využívání dětské práce.

– Korupce  
Neinvestujeme do firem, u kterých byly prokázány 
případy korupce a podvodů.

– Trest smrti a lidská práva  
Neinvestujeme do státních dluhopisů zemí, které 
nezrušily trest smrti a které nedodržují lidská práva, 
 jako jsou například svoboda pohybu a náboženství, 
vlastnické a shromažďovací právo, pracovní práva.

Hodnotící kritéria

Při výběru investic vyhodnocujeme míru kritérií   
ESG, která se soustředí na ekologii a společenskou 
odpovědnost firem.

Hodnocená kritéria ESG (Enviromental/Ekologická, 
Social/Společenská, Governance/Podnikové řízení)  
jsou  v souladu s mezinárodními standardy společensky 
odpovědných investic Principles for Responsible 
Investiments.

Ekologická
– Ochrana přírody, přírodních zdrojů a vody
– Zachování fauny a flóry
– Omezení dopadů na změny klimatu
– Nakládání s odpadem a snižování znečištění
– Zamezení klinického testování na zvířatech
– Inovace produktů a procesů vedoucí ke zlepšení 
dopadů na přírodu

Společenská
– Respektování mezinárodních lidských práv
– Zákaz nucené práce
– Nulová tolerance diskriminace
– Zdraví a bezpečnost na pracovišti
– Vhodné pracovní podmínky
– Odpovídající odměna za práci



– Vzdělávání a odborná příprava
– Zdravotní péče a zabezpečení zaměstnanců
– Odpovědnost za výrobek a produkci
– Aktivita ve válečných zónách a v rizikových oblastech

Podnikové řízení
– Kultura a způsob řízení
– Prevence korupce
– Zamezení podvodů
– Nezávislí členové dozorčích orgánů
– Zajištění spravedlivé hospodářské soutěže

Výběr nejlepších

Na konci hodnotícího procesu zůstanou společensky 
odpovědné firmy a státy, které nejlépe naplňují etická 
kritéria.

Na základě externí i interní analýzy hodnotíme  
jednotlivé firmy a státy a vybíráme jako vhodné investiční 
příležitosti pouze ty z nich, které nejvíce naplňují 
definovaná etická kritéria ESG. Investičním instrumentům 
přidělujeme a pravidelně aktualizujeme interní ESG 
rating. Čím vyšší rating, tím více jsou naplněna jednotlivá 
hodnocená kritéria. Přísné hodnocení vylučuje přibližně 
60 % všech firem a států. Na tomto základě je pak 
vybíráno, kam je možné investovat prostředky Etického 
fondu.

Proces hodnocení

Stanovená kritéria interně i externě analyzujeme 
 a vyhodnocujeme jejich naplňování.

Při hodnocení stanovených kritérií využíváme analýzy 
odborníků společnosti Erste Asset Management včetně 
Etické poradní rady. Dále také využíváme řadu externích 
partnerů, kteří se na hodnocení parametrů společensky 
odpovědných investic specializují, např. oekom research, 
MSCI Research, ISS Governance, Sustainalytics.

Plně využíváme zkušenosti v oblasti správy aktiv   
koelgů z finanční skupiny Erste, která má již dlouholeté 
zkušenosti se zodpovědným a udržitelným přístupem 
 k investování. Dodržování a další rozvoj standardů 
odpovědného investování zajišťuje v Erste Asset 
Management poradní sbor složený z nezávislých 
odborníků.

Hlasovací práva

Zapojujeme se do dialogu s firmami, do jejichž aktiv 
investujeme a využíváme hlasovací práva.

Jsme aktivními vlastníky a cílem našeho přístupu je 
motivovat společnosti, do kterých investujeme, aby co 
možná nejvíce podporovali své ekologické a společensky 
odpovědné aktivity. Aktivní vlastnictví, které je 

realizováno především využitím hlasovacích práv na 
valných hromadách akcionářů společností, je zajištěno 
prostřednictvím specializované agentury Institutional 
Shareholder Services Inc. Jednotnost a transparentnost 
našich hlasovacích rozhodnutí je pak zajištěna tím, že 
dodržujeme jednotnou politiku hlasování definovanou 
Erste Asset Management.

Zelené dluhopisy

Zhodnocujeme prostředky investicemi do zelených 
dluhopisů.

Zelený dluhopis je druh dluhopisového investičního 
nástroje, u kterého jsou finanční prostředky použity  
na částečné nebo úplné financování nových nebo 
existujících ekologických projektů. Cílem trhu zelených 
dluhopisů je vytvořit a rozvinout klíčovou úlohu, kterou 
mohou finanční trhy hrát při financování projektů 
prospěšných pro naše životní prostředí. Subjekty, které 
mohou zelené dluhopisy emitovat, jsou vlády, místní 
samosprávní celky, banky  i soukromé společnosti. 
Základním principem zelených dluhopisů je, že získané 
finanční zdroje půjdou do minimálně jednoho ze zelených 
projektů, jako například: výstavba či využívání 
obnovitelných zdrojů energie, prevence a omezování 
znečištění životního prostředí, úsporné budovy 
a energetická úspornost, čistá doprava, udržitelné 
využívání půdy, přírodních a vodních zdrojů či ekologická 
likvidace a recyklace opadu. Klimatické dluhopisy jsou 
emitovány s cílem získat finanční prostředky pro projekty 
na zmírnění probíhajících změn zemského klimatu. Jedná 
se o projekty snížení emisí skleníkových plynů, snížení 
energetické spotřeby a zvýšení energetické účinnosti, 
zvýšení využívání čisté energie, nebo také o projekty  
na přizpůsobení se změně klimatu

Vysoká transparentnost

Investiční portfolio Etického fondu pravidelně 
zveřejňujeme.

Rozšířené principy odpovědného investování včetně 
investičního procesu jsou publikovány na webu www.
etickesporeni.cz. Pravidelně na těchto stránkách  také 
zveřejňujeme aktuální složení investičního portfolia 
Etického fondu. Každý se tak může kdykoli podívat, 
jakým způsobem jsou deklarované principy dodržovány 
a jakými investicemi jsou penzijní úspory zhodnocovány.

www.etickesporeni.cz



Datum vydání: 1. září 2019 
Aktualizace: 31. března 2023

www.csps.cz 
informační linka: 956 777 444


