
INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S UDRŽITELNOSTÍ  
V ODVĚTVÍ FINANČNÍCH SLUŽEB 

 

 

Zveřejňování informací před uzavřením smlouvy u finančních 
produktů uvedených v čl. 6 odst. 1 nařízení (EU) 2019/2088. Název 
produktu:  

VYVÁŽENÝ ÚČASTNICKÝ FOND  
doplňkového penzijního spoření se státním příspěvkem 
Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. 

Identifikační kód právnické osoby: LEI 3157009ZOQKIQEKU7133 

Fond začleňuje do investičních rozhodnutí rizika týkající se 
udržitelnosti. 

 

 

Jak fond začleňuje do investičních 
rozhodnutí rizika týkající se udržitelnosti? 

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 
udržitelnosti a odpovědnosti. Odpovědné investování kombinuje 
základní investiční analýzu a hodnocení plnění faktorů ekologických, 
společenských a podnikového řízení [Environmental, Social, 
Governance / ESG] s cílem dosažení vyšších dlouhodobých výnosů 
pro investory a zároveň dosažení pozitivního vlivu na odpovědné a 
udržitelné chování emitentů cenných papírů. 
 
Při správě fondu jsou dodržovány základní kritéria odpovědného 
investování, kterými začleňuje do investičních rozhodnutí rizika 
týkající se udržitelnosti. Jedná se o vylučující kritéria omezující 
investice do oblastí s negativním dopadem na globální oteplování, 
válečné konflikty, produkci a dostupnost potravin. Zavazujeme se 
zdržet investic do společností, které se zabývají těžbou uhlí, výrobou 
elektřiny z uhlí nebo syntézou paliva z uhlí. Zavazujeme se zdržet 
investic do společností, které mohou být spojeny s aktivitami v oblasti 
výroby a využívání kontroverzních zbraní. Zavazujeme se zdržet se 
investic do derivátů na potraviny, které vedou k růstu cen potravin a 
mají negativní dopad na jejich reálné koncové uživatele.  
 
Pravděpodobné dopady rizik týkajících se udržitelnosti na návratnost 
fondu jsou nízké a nemateriální, protože tato rizika jsou řízena 
prostřednictvím jejich začleňování do investičních rozhodnutí. 
 
ČS penzijní společnost je signatářem mezinárodních standardů 
odpovědného investování PRI – Principles for Responsible 
Investment, čímž se zavazuje dodržovat jednotné a mezinárodně 
uznávané zásady. Kritéria odpovědného investování jsou součástí 
investiční politiky fondu. Detailní popis politiky odpovědného 
investování a jednotlivých ESG kritérií, včetně popisu procesu jejich 
naplňování a dodržování je zveřejněn na webových stránkách. 
 

 

Jsou investice fondu v souladu s 
taxonomií EU? 

Investice fondu se nekvalifikují jako environmentálně udržitelné podle 
taxonomie EU. 
 
Udržitelnou investicí se rozumí investice do hospodářské činnosti, 
která přispívá k environmentálnímu nebo sociálnímu cíli, přičemž 
žádný environmentální nebo sociální cíl významně nepoškozuje a 
společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy řádné správy a 
řízení. Taxonomie EU je klasifikační systém stanovený v nařízení 
(EU) 2020/852, kterým se stanoví seznam environmentálně 

udržitelných hospodářských činností. Uvedené nařízení nestanoví 
seznam sociálně udržitelných hospodářských činností. Udržitelné 
investice s environmentálním cílem mohou, ale nemusí být v souladu 
s taxonomií. 
 

 

Kde najdu na internetu další informace o 
daném produktu? 

Další informace týkající se daného produktu jsou k dispozici na 
webových stránkách: www.csps.cz 
 
Investiční portfolio účastnického fondu včetně informace o podílu 
odpovědných investičních nástrojů je pravidelně zveřejňováno. 
Detailní popis principů odpovědného investování a jednotlivých ESG 
kritérií, včetně popisu procesu jejich naplňování a dodržování je 
zveřejněn: www.csps.cz/odpovednost 
 
 
 
 


