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Společenská odpovědnost
v roce 2021
Společenská odpovědnost je součástí
dlouhodobé strategie Česká spořitelna – penzijní
společnosti. Přestože ani rok 2021 nebyl kvůli
koronavirové pandemii ideální, i nadále plníme
naše cíle, ať už z hlediska ekonomické, etické
nebo ekologické odpovědnosti.
V Česká spořitelna – penzijní společnosti jsme
přesvědčeni, že aktivní správou úspor v souladu
s přísnými etickými zásadami jsme schopni
přímo ovlivnit své okolí a měnit je k lepšímu.
Při správě penzijních úspor i vlastních prostředků
dodržujeme Principy odpovědného investování.
Veškeré investiční nástroje ve vlastním portfoliu
penzijní společnosti musí v plném rozsahu
naplňovat zásady odpovědných investic, které
dodržujeme podle mezinárodně uznávaných
standardů ESG. Při investičním rozhodování
zohledňujeme nejen zisk, ale také morální, etické
a společensky odpovědné principy. Náš Etický
účastnický fond je stále jediný fond v ČR, který
umožňuje účastníkům zhodnocovat penzijní
úspory výhradně investicemi do odpovědných
firem a odvětví. Jsme také členem evropského
sdružení odpovědných investic Eurosif
a signatářem mezinárodních standardů
odpovědného investování PRI Principles for
Responsible Investment.

V naší společnosti máme hodně
srdcařů, kteří neváhají pomoci
potřebným a věnují jim svůj čas.

I Evropská unie se snaží předejít katastrofickým
důsledkům změny klimatu, vyčerpání zdrojů a
dalším problémům souvisejícím s udržitelností.

Ing. Bc. Martin Kopejtko
člen vedení společnosti

Rozhodla se k tomu využít kapitál nejen
z veřejných financí, ale i z finančních služeb
poskytovaných klientům. Společnosti působící na
finančním trhu mají nově od března povinnost
zveřejňovat konkrétní informace o začleňování
rizik, která se týkají udržitelnosti a zohledňování
nepříznivých dopadů na udržitelnost. Na základě
toho nabyla účinnosti nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU 2019/2088 o zveřejňování
informací souvisejících s udržitelností v odvětví
finančních služeb. S potěšením mohu sdělit, že
všechny naše účastnické fondy obsahovaly
prvky udržitelnosti již před účinností nařízení.
Konzervativní, Vyvážený a Dynamický účastnický
fond prosazují environmentální nebo sociální
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vlastnosti investic a Etický fond navíc sleduje cíle
udržitelných investic. Ve své činnosti se navíc
řídíme i Etickým kodexem Finanční skupiny
České spořitelny a Asociace penzijních
společností. Máme rovný přístup ke všem
klientům a zaměstnancům. Zabýváme se
vzděláváním nejen našich klientů, ale celé
společnosti v oblasti finanční gramotnosti.
U zaměstnanců podporujeme jejich diverzitu,
pomáháme jim v jejich profesním i osobním
rozvoji a umožňujeme flexibilní formy práce.
I my sami na svém pracovišti se snažíme
ekologii podpořit co nejvíce a děláme kroky, aby
naše zapojení bylo stále větší. Třídíme firemní
opad, využíváme recyklovaný papír, ekologické
tonery a repasované tiskové náplně při tisku.
Snažíme se omezovat spotřebu papíru,
podporujeme elektronické výpisy a komunikaci.
Dobrovolnictví a podpora těch, kteří potřebují
pomoc, je jedním z pilířů naší společenské
odpovědnosti. Podařilo se nám uskutečnit
několik akcí a podpořit některé organizace.
Ať už se jednalo o naše dlouhodobé partnery,
nebo o navázání nové spolupráce. Celkem jsme
věnovali 300 000 Kč na vybrané aktivity a
projekty. Jako člen Finanční skupiny České
spořitelny totiž věříme dobrým věcem. Těší mě,
že v naší společnosti máme hodně srdcařů,
kteří neváhají pomoci potřebným a věnují jim
svůj čas. V roce 2021 využilo 18 zaměstnanců
dobrovolnický program Den jinak a celkově jsme
věnovali na dobrou věc 22 dnů. Aktivně jsme se
podíleli na deseti projektech, do kterých se
nějakým způsobem zapojila většina našich
zaměstnanců.
Zapojili jsme se do štafetového projektu
Spořka Českem, jehož cílem bylo přejít republiku
z nejzápadnější do nejvýchodnější pobočky České
spořitelny. Nebyla to ale jen procházka. Během
trasy jsme čistili les a cesty od odpadků, ale také
jsme pomáhali ve vybraných organizacích.
Novou aktivitou, kterou jsme loni zavedli, je akce
s názvem Grant od Penzijka. Cílem je více zapojit
a angažovat všechny zaměstnance naší
společnosti. Každý podle svého uvážení mohl
přihlásit neziskovou organizaci, nadační fond či
nadaci, která se věnuje obecně prospěšné

činnosti a pomáhá potřebným, nebo podpořit
fyzickou osobu v těžké životní situaci. Ze všech
nominovaných projektů si nakonec sami
kolegové vybrali tři projekty, a ty jsme podpořili
částkou 10 000 Kč. Celkem jsme tak na tuto akci
věnovali 30 000 Kč. Dar získal Hospic sv. Zdislavy
Liberec, který navíc pomohl rodině naší
kolegyně. Podpora putovala také Terezce
Němečkové, desetileté dívce trpící mozkovou
obrnou. Poslední grant směřoval do Nadačního
fondu Helpínek, který pomáhá rodinám
s nemocnými dětmi. Akce byla velmi úspěšná,
jak z pohledu celkového počtu přihlášených
projektů, tak hlediska účasti na hlasování.
Na Světový den proti násilí na seniorech
organizoval spolek ŽIVOT 90 v ulicích Prahy
informační kampaň na toto téma. Do ulic se
vydaly i naše kolegyně, které rozdávaly letáky
a fialové stuhy symbolizující boj proti násilí na
seniorech. Na podzim proběhly dvě sportovní
aktivity, kterých jsme se zúčastnili pro dobrou
věc. Konal se závod dračích lodí Rotary Dragon
Boat Charity Challenge, do kterého jsme se
zapojili již popáté v řadě. Účastí v tomto
charitativním projektu jsme podpořili svého
dlouhodobého partnera ŽIVOT 90. O několik dní
později jsme se zúčastnili 13. ročníku
charitativního turnaje firem v malé kopané Sue
Ryder Charity Cup 2021. Na tomto turnaji jsme
měli premiéru, a i když jsme nestáli na stupních
vítězů, jsme rádi, že jsme přispěli #společně na
dobrou věc. Říjen je u nás v rámci společenské
odpovědnosti rok co rok ve znamení akce
Papučový den. Akce je součástí kampaně na
podporu domácích hospiců DOMA. Z celé naší
penzijní společnosti se do akce zaregistrovalo
47 % všech zaměstnanců. Podpora seniorů ve
vánočním období se v rámci naplňování naší
společenské odpovědnosti stala již určitou tradicí.
Každý rok se snažíme zajímavými způsoby
podpořit nejstarší členy naší společnosti. Jsem
rád, že ani rok 2021 nebyl výjimkou. Na základě
zkušeností s akcí Strom splněných přání od
Penzijka v roce 2020 jsme se rozhodli, že opět
uděláme radost vybraným domovům pro
seniory a připravíme pro ně překvapení. V pěti
z celkem šesti našich regionů jsme vybrali vždy
jeden domov pro seniory, kterému jsme věnovali
dar ve výši 15 000 Kč. Ještě před Štědrým dnem
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jsme do každého z vybraných zařízení osobně
doručili tři velké vánoční krabice plné dárků pro
jejich klienty. Celkem jsme na tuto aktivitu použili
částku 75 000 Kč. V našem šestém regionu jsme
se rozhodli finančním darem podpořit společnost
Sue Ryder. Dar ve výši 14 700 Kč organizace
použila na zajištění služeb 24hodinové zdravotní
péče pro klienty domova. Spolku ŽIVOT 90 jsme
předali dar ve výši 100 000 Kč. Jeho větší část
spolek využil na provoz služeb linka důvěry
Senior telefon a Tísňová péče, díky kterým
organizace ŽIVOT 90 každý den pomáhá až
1 500 seniorům a seniorek. Zbytek daru pak
využili na vánoční aktivity, které připravili nejen
pro své klienty, ale také pro partnery. Jednalo se
například o setkání u vánočního stromečku
v komunitním centru v sídle spolku nebo
o přípravu a doručení štědrovečerní večeře pro
osamělé seniory. Dále se naši zaměstnanci spolu
se svými dětmi podíleli na výrobě ručně
tvořených vánočních přání, do kterých připsali
osobní vzkaz. Přání pak byla zaslána klientům
a partnerům spolku. Navíc jsme zorganizovali
mezi našimi zaměstnanci sbírku vánočních
ozdob. Stejně jako během minulých let i v roce
2021 jsme našli další využití pro vyřazenou
výpočetní techniku. Patnáct notebooků putovalo
do Základní školy v Kraslicích. Pomohly zajistit
distanční výuku, která byla jedním z opatření
proti šíření koronaviru. Dalších pět stolních
počítačů jsme darovali organizaci SONS Kladno,
která pomáhá zrakově postiženým lidem začlenit
se do života a organizuje pro ně různé aktivity.
Na tyto počítače jsme nainstalovali navíc
speciální program pro nevidomé.

Vedle společností organizovaných oficiálních
aktivit však zaměstnanci sami vyhledávají
možnosti, jak pomáhat, často i ve svém volném
čase. Jsem hrdý na to, s jakou ochotou jsou naši
zaměstnanci ochotni pomáhat i ve chvílích volna.
Máme informace o mnoha jejich aktivitách a já si
velmi vážím jejich snahy a nasazení pro dobrou
věc.
Podali jsme pomocnou ruku také svým
klientům. V souvislosti s událostmi z loňského
léta, kdy jižní Moravu a některé obce na Lounsku
zasáhlo tornádo, naše společnost umožnila
klientům z těchto postižených oblastí rychlejší
přístup k jejich naspořeným prostředkům.
O výplatu odbytného mohli požádat bez
výpovědní doby, a to až do konce září 2021.
Několik klientů naší nabídky skutečně využilo
a rychle dodané peníze jim velmi pomohly
v jejich těžké životní situaci.
Ing. Bc. Martin Kopejtko
člen vedení společnosti zodpovědný
za společenskou odpovědnost
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Za rok 2021 máme zlato
i bronz z prestižních soutěží
Naše penzijní společnost získala za rok 2021 zlaté i bronzové ocenění.
S produktem Penzijní spoření s ČS jsme za rok 2021 získali v kategorii
penzijní spoření soutěže Zlatá koruna první místo! Zlata se naše společnost
v 19. ročníku Zlaté koruny dočkala po dvou bronzech z předchozích let.
V 11. ročníku soutěže Finparáda.cz obsadilo Doplňkové penzijní spoření
od České spořitelny – penzijní společnosti 3. místo. Po triumfu v roce 2020
tak opět skončilo mezi nejlepšími a potvrdilo svoji atraktivitu.

Eticky jste s námi
naspořili již 2 miliardy
Etický fond si do své strategie spoření vybralo již více
než 100 tisíc klientů. Vložili do něj více než 2 miliardy Kč.
Fond zhodnocuje úspory výhradně investicemi do firem se
zodpovědným přístupem k životnímu prostředí. Aktivní správou
úspor v souladu s přísnými etickými zásadami jsme schopni
přímo ovlivnit naše okolí a měnit jej k lepšímu. Více informací se
dozvíte na www.etickesporeni.cz.

Myslíme ekonomicky,
eticky i ekologicky
I nadále plníme své cíle, ať už z hlediska ekonomické, etické, nebo
ekologické odpovědnosti. Ve všem svém konání akcentujeme navíc prvek
dlouhodobosti, stability a společenské odpovědnosti.

Získali jsme certifikát
Eurosif Transparency Code
Podrobné informace o fondech, skladbě portfolií a jednotlivých investicích
pravidelně zveřejňujeme na webových stránkách. Našim klientům přinášíme
dlouhodobě zajímavé zhodnocení penzijních úspor, kterého je dosaženo
transparentními a společensky odpovědnými investicemi. V tomto přístupu
a závazku budeme pokračovat i v letech následujících. Více informací o
transparentnosti odpovědného investování najdete na www.eurosif.org.

Věříme dobrým věcem
Jako člen finanční skupiny České spořitelny
věříme dobrým věcem. Dobrovolnictví a podpora
těch, kteří potřebují pomoc, patří mezi pilíře
naší společenské odpovědnosti.
V roce 2021 jsme na vybrané aktivity a projekty
věnovali celkem 300 000 Kč. Jsme pyšní na to,
že v naší společnosti máme hodně srdcařů, kteří
neváhají pomoci potřebným a věnují jim svůj čas.
V roce 2021 využilo 18 zaměstnanců dobrovolnický
program Den jinak a celkově jsme věnovali
na dobrou věc 22 dnů.
Více informací o naší činnosti v rámci
společenské odpovědnosti najdete na stránkách
www.csps.cz/cs/spolecenska-odpovednost.

