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Informace České spořitelny, a.s.,  
k udržitelnosti a odpovědnému investování

1. Úvod

Pro skupinu Erste Group, jejíž součástí je Česká spořitelna, a.s. (dále také „Česká spořitelna“ nebo „ČS“),  
je udržitelnost jednou ze základních hodnot. Jako součást skupiny Erste Group se hlásíme k uplatňování 
celoskupinových standardů v oblasti udržitelnosti1. Dlouhodobě začleňujeme udržitelnost do klíčových rozhodnutí 
a procesů a neustále pracujeme na vylepšování svých služeb a produktů tak, abychom své klienty podporovali  
na jejich cestě k budoucnosti. 

Udržitelnost se stala základní potřebou a samozřejmým způsobem života pro stále rostoucí část společnosti. 
Odpovědné investování je tak reakcí na aktuální stav společnosti, životního prostředí a obavy o udržitelnost našeho 
životního stylu.

Aby byla oblast udržitelnosti pro klienty a investory srozumitelná, vznikají na evropské úrovni nové normy  
a nařízení. Tato regulace stanovuje nové metody a procesy, jak k udržitelnosti přistupovat. Cílem je zlepšit 
transparentnost a vybavit investory dostatkem informací, na základě kterých mohou o svých investicích rozhodovat. 
Jasný regulatorní rámec je důležitý i z toho důvodu, aby si subjekty finančního trhu nevykládaly pojem udržitelnosti 
příliš volně a neoznačovaly jako udržitelné i ty investice, které takové ve skutečnosti nejsou. 

Důvěra investorů a finanční sektor motivovaný k podpoře udržitelných aktivit je cestou k tomu, jak se přiblížit 
k naplňování evropských závazků vedoucích ke klimatické neutralitě. 

Účelem tohoto dokumentu je srozumitelnou formou shrnout a zveřejnit informace o udržitelnosti v souladu s platnou 
legislativou.

Tímto dokumentem předává Česká spořitelna, a.s. informace podle článků 3, 4 a 5 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících 
s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „SFDR“).

2. Slovníček pojmů

SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) je nařízení, které pro vybrané subjekty finančního trhu, jako je 
Česká spořitelna, stanovuje informační povinnosti ve vztahu k udržitelným investicím. Cílem je poskytnout koncovým 
investorům možnost kvalifikovaně posoudit dopady investování z hlediska udržitelnosti. Zjednodušeně řečeno SFDR 
stanovuje, co se smí a nesmí označovat jako udržitelná investice.

ESG je zkratka slov „Environmental“ (environmentální), „Social“ (sociální) a „Governance“ (správa a řízení 
společností).

Udržitelná investice je dle SFDR definována jako investice do hospodářské činnosti, která přispívá 
k environmentálním a/nebo sociálním cílům, přičemž společnosti, do nichž je investováno, dodržují postupy  
řádné správy a řízení a současně tato investice významně nepoškozuje žádný z uvedených cílů. 

1 Jako součást skupiny Erste Group se hlásíme k celoskupinovým ESG standardům, kdy Erste Group Bank AG je hodnocena následujícími ratingy/indexy: 
 – Erste Group Bank AG je od června 2018 součástí indexu Euronext Vigeo Index Eurozone 120. 
 – Je zahrnuta do indexu udržitelnosti Vídeňské burzy cenných papírů od jeho spuštění v roce 2008. 
 – Erste Group Bank AG je součástí indexové řady FTSE4Good od roku 2016. 
 – V říjnu 2018 získala skupina Erste Group nejvyšší status v ratingu ISS ESG. 
 – Na začátku roku 2019 společnost imug Investment Research zvýšila hodnocení Erste Group z neutrálního na pozitivní. 
 – V roce 2019 získala Erste Group Bank AG rating AA (na stupnici AAA-CCC) od MSCI ESG Ratings.
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Účastníkem finančního trhu tak, jak je definován v SFDR, je Česká spořitelna ve své roli úvěrové instituce 
poskytující správu portfolia. Pro účastníky finančního trhu zavádí SFDR konkrétní povinnosti.

Finančním poradcem dle SFDR je Česká spořitelna ve své roli úvěrové instituce poskytující investiční poradenství, 
a zároveň i ve své roli zprostředkovatele pojištění poskytujícího pojišťovací poradenství v oblasti pojistných produktů 
s investiční složkou. I pro finanční poradce zavádí SFDR povinnosti, které jsou však o něco méně rozsáhlé než 
povinnosti účastníků finančního trhu.

Rizikem týkajícím se udržitelnosti se dle SFDR rozumí událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti 
nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný 
nepříznivý dopad na hodnotu investice.

Faktory udržitelnosti dle SFDR zahrnují různé environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování 
lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství. Tyto různé charakteristiky mohou mít jak pozitivní, tak 
negativní dopad na finanční výkonnost daného subjektu či produktu.

Hlavní nepříznivé dopady znamenají takové dopady investičních rozhodnutí a poradenství, které mají nepříznivé 
účinky na faktory udržitelnosti. SFDR stanovuje informační povinnosti účastníků finančního trhu a finančních 
poradců ve vztahu k těmto negativním dopadům, a především usiluje o transparentnost způsobů, jak jsou tyto 
dopady zohledňovány v procesu investičních rozhodnutí a investičního nebo pojišťovacího poradenství.

3. Transparentnost politik v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti dle článku 3 SFDR

3.1 Česká spořitelna v roli účastníka finančního trhu a začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do procesů 
investičního rozhodování

Skupina Erste Group definuje rizika týkající se udržitelnosti ve svých interních směrnicích. V prostředí ČS je 
základním dokumentem pro oblast ESG interní směrnice ČS ESG Risk Definition Policy, která definuje následující 
typy rizik:

Rizika v environmentální oblasti jsou rizika, která vznikají v důsledku vystavení se riziku souvisejícímu s klimatem 
nebo zhoršováním životního prostředí. Tato rizika se obvykle projevují jako přímé materiální škody (např. dopady 
extrémního počasí), jako rizika dodatečných nákladů a výdajů (vyžadovaných např. legislativou, technologickými 
standardy či preferencemi zákazníků) či jako škody vzniklé v důsledku odpovědnosti (např. za negativní dopady 
výrobků, způsobení znečištění atd.).

Sociální rizika jsou rizika, která vznikají v důsledku špatných standardů v oblasti dodržování práv, pracovních vztahů 
a obchodních praktik. Mohou se projevit poškozením pověsti, neefektivním provozem a souvisejícími finančními 
škodami, nebo např. jako ztráta pracovní síly.

Rizika v oblasti správy a řízení jsou rizika spojená se špatnými nebo netransparentními firemními předpisy, jako jsou 
např. etické kodexy, protikorupční politiky či politiky proti praní špinavých peněz. Tato rizika mohou významně 
poškodit důvěru zákazníků a investorů a vést k finančním ztrátám a sankcím.

Všechna tato rizika by měla být zvažována na úrovni ČS jako instituce i na úrovni klientů a dodavatelů.

Výše zmíněná interní směrnice stanovuje odpovědnosti v procesu řízení rizik týkajících se udržitelnosti  
v rámci ČS a definuje hlavní cíle, prostřednictvím kterých ČS usiluje o zmírnění příslušných rizik a o pozitivní dopad 
na udržitelnost.

V roli účastníka finančního trhu jako úvěrová instituce poskytující správu portfolia zajišťuje ČS začleňování rizik 
týkajících se udržitelnosti do svých procesů investičního rozhodování především pečlivým výběrem produktů 
(s ohledem na jejich podkladová aktiva) s důrazem na odbornou péči a ochranu investorů. V tomto procesu ČS 
vychází z dostupných dat, které poskytují tvůrci těchto produktů, a dalších externích informací.
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3.2 Česká spořitelna v roli finančního poradce a začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do investičního 
a pojišťovacího poradenství

Skupina Erste Group definuje rizika týkající se udržitelnosti ve svých interních směrnicích. V prostředí ČS je 
základním dokumentem pro oblast ESG interní směrnice ČS ESG Risk Definition Policy, která definuje následující 
typy rizik:

Rizika v environmentální oblasti jsou rizika, která vznikají v důsledku vystavení se riziku souvisejícímu s klimatem 
nebo zhoršováním životního prostředí. Tato rizika se obvykle projevují jako přímé materiální škody (např. dopady 
extrémního počasí), jako rizika dodatečných nákladů a výdajů (vyžadovaných např. legislativou, technologickými 
standardy či preferencemi zákazníků) či jako škody vzniklé v důsledku odpovědnosti (např. za negativní dopady 
výrobků, způsobení znečištění atd.).

Sociální rizika jsou rizika, která vznikají v důsledku špatných standardů v oblasti dodržování práv, pracovních vztahů 
a obchodních praktik. Mohou se projevit poškozením pověsti, neefektivním provozem a souvisejícími finančními 
škodami nebo např. jako ztráta pracovní síly.

Rizika v oblasti správy a řízení jsou rizika spojená se špatnými nebo netransparentními firemními předpisy,  
jako jsou např. etické kodexy, protikorupční politiky či politiky proti praní špinavých peněz. Tato rizika mohou 
významně poškodit důvěru zákazníků a investorů a vést k finančním ztrátám a sankcím.

Všechna tato rizika by měla být zvažována na úrovni ČS jako instituce i na úrovni klientů a dodavatelů.

Výše zmíněná interní směrnice stanovuje odpovědnosti v procesu řízení rizik týkajících se udržitelnosti v rámci ČS 
a definuje hlavní cíle, prostřednictvím kterých ČS usiluje o zmírnění příslušných rizik a o pozitivní dopad na 
udržitelnost.

V roli finančního poradce jako úvěrová instituce poskytující investiční poradenství zajišťuje ČS začleňování rizik 
týkajících se udržitelnosti do svého investičního poradenství především pečlivým výběrem produktů (s ohledem  
na jejich podkladová aktiva) s důrazem na odbornou péči a ochranu investorů. V tomto procesu ČS vychází 
z dostupných dat, které poskytují tvůrci těchto produktů, a dalších externích informací. Každé čtvrtletí dochází 
k proaktivnímu hodnocení produktové nabídky. Konkrétní procesy v rámci investičního poradenství jsou detailněji 
rozpracovány v interních metodických pokynech ČS.

V roli finančního poradce jako zprostředkovatel pojištění poskytující pojišťovací poradenství v oblasti pojistných 
produktů s investiční složkou (rezervotvorné životní pojištění) nabízí ČS pouze produkty, které neumožňují 
investování zaměřené na udržitelnost (tedy ČS v této roli nezačleňuje rizika týkající se udržitelnosti do svého 
pojišťovacího poradenství).

4. Transparentnost nepříznivých dopadů na udržitelnost dle článku 4 SFDR

4.1 Česká spořitelna v roli účastníka finančního trhu zveřejňuje toto prohlášení o hlavních nepříznivých 
dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti

Účastník finančního trhu: Česká spořitelna, a.s. (LEI 9KOGW2C2FCIOJQ7FF485)

Shrnutí

Česká spořitelna, a.s. (LEI 9KOGW2C2FCIOJQ7FF485) zohledňuje hlavní nepříznivé dopady svých investičních 
rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Toto prohlášení je konsolidovaným prohlášením o hlavních nepříznivých 
dopadech České spořitelny, a.s., na faktory udržitelnosti.

Toto prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti se týká referenčního období  
od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
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Česká spořitelna, a.s. (dále též „Česká spořitelna“ nebo „ČS“) uznává odpovědnost odvětví správy aktiv  
za zohlednění faktorů udržitelnosti prostřednictvím investičních rozhodnutí, která ČS činí, a jejích interakcí se 
společnostmi, do kterých bylo investováno, a dalšími institucemi.  V rámci zohledňování hlavních nepříznivých 
dopadů na faktory udržitelnosti na úrovni správy aktiv, ČS neinvestuje do kontroverzních zbraní, těžby uhlí,  
výroby elektřiny z uhlí a spekulací s potravinami. 

Vzhledem k tomu, že klimatické riziko spolu s dalšími riziky týkajícími se udržitelnosti se stávají akutnějšími 
a převládajícími, začleňuje ČS do svých investičních rozhodnutí úvahy o udržitelnosti. ČS se hlásí k vykazování 
a integraci ukazatelů hlavních nepříznivých dopadů v závislosti na kvalitě dat a jejich relevanci pro ČS. V tuto chvíli 
však ČS není schopna požadovaná data, s ohledem na jejich nedostupnost, v odpovídající kvalitě poskytnout.  
Učiní tak neprodleně ve chvíli, kdy budou tyto údaje k dispozici. 

Toto prohlášení bude aktualizováno v červnu 2023 ve formátu tabulky 1 přílohy I nařízení (EU) 2022/1288  
a bude zahrnovat výsledky výpočtu hlavních nepříznivých dopadů.

Popis hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti

Ukazatele týkající se investic do společností, do nichž je investováno

KLIMATICKÉ A DALŠÍ ENVIRONMENTÁLNÍ UKAZATELE

Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost Metrika

Emise 
skleníkových 
plynů

1. Emise skleníkových plynů Emise skl. plynů okruhu 1

Emise skl. plynů okruhu 2

Emise skl. plynů okruhu 3

Emise skl. plynů celkem

2. Uhlíková stopa Uhlíková stopa

3.  Intenzita emisí skl. plynů společností, 
do nichž je investováno

Intenzita emisí skl. plynů společností, do nichž je investováno

4.  Expozice vůči společnostem 
působícím v odvětví fosilních paliv

Podíl investic do společností působících v odvětví fosilních paliv

5.  Podíl spotřeby a výroby energie 
z neobnovitelných zdrojů

Podíl spotřeby energie z neobnovitelných zdrojů a výroby energie 
z neobnovitelných zdrojů u společností, do nichž je investováno, 
v porovnání s obnovitelnými zdroji energie, vyjádřený jako procentní 
podíl celkových zdrojů energie

6.  Intenzita spotřeby energie podle 
odvětví s vysokým dopadem na klima

Spotřeba energie v GWh na milion eur výnosů společností, do nichž 
je investováno, podle odvětví s vysokým dopadem na klima

Biologická 
rozmanitost

7.  Činnosti s negativním dopadem na 
oblasti citlivé z hlediska biologické 
rozmanitosti

Podíl investic do společností, do nichž je investováno, s provozy 
umístěnými v oblastech citlivých z hlediska biologické rozmanitosti 
nebo v jejich blízkosti, pokud činnosti těchto společností mají na tyto 
oblasti negativní vliv

Voda 8.  Emise do vody Tuny emisí do vody vyprodukované společnostmi, do nichž je 
investováno, na milion investovaných eur, vyjádřené jako vážený 
průměr

Odpad 9.  Podíl nebezpečného odpadu 
a radioaktivního odpadu

Tuny nebezpečného odpadu a radioaktivního odpadu 
vyprodukovaného společnostmi, do nichž je investováno, na milion 
investovaných eur, vyjádřené jako vážený průměr
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UKAZATELE PRO SOCIÁLNÍ A ZAMĚSTNANECKÉ OTÁZKY, DODRŽOVÁNÍ LIDSKÝCH PRÁV  
A BOJ PROTI KORUPCI A ÚPLATKÁŘSTVÍ

Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost Metrika

Sociální 
a zaměstnanecké 
otázky

10.  Porušování zásad globálního 
paktu Organizace spojených 
národů a pokynů Organizace pro 
hospodářskou spolupráci a rozvoj 
(OECD) pro nadnárodní podniky

Podíl investic do společností, do nichž je investováno, které 
se podílely na porušování zásad globálního paktu OSN nebo 
pokynů OECD pro nadnárodní podniky

11.  Chybějící postupy a mechanismy 
pro sledování dodržování zásad 
globálního paktu OSN a pokynů 
OECD pro nadnárodní podniky

Podíl investic do společností, do nichž je investováno, bez 
politik pro sledování dodržování zásad globálního paktu OSN 
a pokynů OECD pro nadnárodní podniky nebo bez mechanismů 
pro vyřizování stížností na porušování zásad globálního paktu 
OSN a pokynů OECD pro nadnárodní podniky

12.  Neočištěný rozdíl v odměňování  
žen a mužů

Průměrný neočištěný rozdíl v odměňování žen a mužů  
ve společnostech, do nichž je investováno

13.  Genderová diverzita 
v představenstvu

Průměrný poměr žen vůči mužům v představenstvech 
společností, do nichž je investováno, vyjádřený jako procentní 
podíl všech členů představenstva

14.  Expozice vůči kontroverzním  
zbraním (protipěchotní miny, 
kazetová munice, chemické 
a biologické zbraně)

Podíl investic do společností, do nichž je investováno,  
které se zabývají výrobou nebo prodejem kontroverzních  
zbraní

UKAZATELE TÝKAJÍCÍ SE INVESTIC DO STÁTŮ A NADNÁRODNÍCH PODNIKŮ

Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost Metrika

Environmentální 15. Intenzita skleníkových plynů Intenzita emisí skl. plynů v zemích, do nichž je investováno

Sociální 16.  Země, do nichž je investováno, 
v nichž dochází k porušování 
sociálních práv

Počet zemí, do nichž je investováno, v nichž dochází 
k porušování sociálních práv (absolutní počet a relativní počet 
v poměru ke všem zemím, do nichž je investováno), jak se 
uvádí v mezinárodních smlouvách a úmluvách, zásadách OSN, 
případně ve vnitrostátních právních předpisech

UKAZATELE TÝKAJÍCÍ SE INVESTIC DO NEMOVITOSTÍ

Ukazatel nepříznivých dopadů na udržitelnost Metrika

Fosilní paliva 17. Expozice vůči fosilním palivům 
prostřednictvím aktiv v podobě 
nemovitostí

Podíl investic do aktiv v podobě nemovitostí, které se podílejí  
na těžbě, skladování, přepravě nebo výrobě fosilních paliv

Energetická 
účinnost

18. Expozice vůči energeticky 
neefektivním aktivům v podobě 
nemovitostí

Podíl investic do energeticky neefektivních aktiv v podobě 
nemovitostí

Popis politik pro identifikaci a prioritizaci hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti

Česká spořitelna uplatňuje principy odpovědného financování. V případě sektoru energetiky se snaží zmírňovat také 
riziko nepřímého přispívání ke klimatické změně, přičemž zmírňování tohoto rizika je v souladu s postojem skupiny 
Erste Group – tj. podpora tzv. Pařížské dohody přijaté v rámci Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (COP 21). 
Implementuje Zásady pro obranný/zbrojní průmysl, pro energetický sektor s cílem řídit své obchodní aktivity a také 
poskytovat služby svým klientům a společnosti odpovědným způsobem. Interní procesy a postupy jsou upraveny 
následujícími předpisy.

– ČS ESG Risk Definition Policy
– Politika ČS v oblasti odpovědného investování
– Principy odpovědného investování na finančních trzích
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Politiky zapojení
– OSN Net Zero Banking Alliance
– Finanční iniciativa Programu OSN pro životní prostředí (UNEP FI)
– EU Green Consumption Pledge 
– Partnership for Carbon Accounting Financials
– ESG Risk Appetite Statement

Odkazy na mezinárodní standardy
– SDGs – CÍLE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE OSN
– GRI METODIKA
– RFCI – Responsible Finance Country Index
– ČS Etický kodex 

Historické srovnání
Bude zveřejněno v prohlášení v r. 2024

4.2 Česká spořitelna v roli finančního poradce zveřejňuje toto prohlášení o nezohledňování nepříznivých 
dopadů investičního a pojišťovacího poradenství na faktory udržitelnosti

Nezohledňování nepříznivých dopadů investičního poradenství na faktory udržitelnosti

V roli finančního poradce jako úvěrová instituce poskytující investiční poradenství ČS poskytuje investiční 
poradenství s odbornou péčí a v nejlepším zájmu klienta. Před předložením individualizované investiční rady ČS 
vyhodnocuje v souladu s právními normami klientovy znalosti a zkušenosti, jeho rizikovou toleranci, schopnost nést 
ztráty a jeho investiční cíle. Aby ČS klientovi mohla poskytnout skutečně co nejvhodnější investiční produkty, v rámci 
procesu investičního poradenství je třeba v souladu s nařízením (EU) 2017/565 také zjišťovat, zda má klient 
specifické požadavky ve vztahu k udržitelnému investování. 

Tyto tzv. preference týkající se udržitelnosti je třeba zjišťovat v patřičném detailu. Klient tak může mimo jiné pro své 
investiční řešení preferovat produkty, které zohledňují hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti dle SFDR, 
a to v oblastech, které jsou pro něj důležité. Po vyhodnocení parametrů sdělených klientem pak tyto preference 
mohou ovlivnit podobu investičního doporučení, které je klientovi předloženo. 

Tvůrci produktů, ke kterým ČS poskytuje investiční poradenství, mají jakožto účastníci finančního trhu vlastní 
rozsáhlé povinnosti vyplývající ze SFDR, vztahující se k hlavním nepříznivým dopadům jejich investičních rozhodnutí. 
Pokud hlavní nepříznivé dopady tvůrci zohledňují, jsou povinni na svých internetových stránkách zveřejňovat 
patřičné prohlášení dle nařízení (EU) 2022/1288.  

ČS jakožto finanční poradce a distributor z takto zveřejněných informací v procesu investičního poradenství vychází 
a přiměřeně je uplatňuje.

Způsob, jakým ČS přistupuje k nepříznivým dopadům na udržitelnost v procesu investičního poradenství, tedy 
vychází především z individuálních preferencí každého konkrétního klienta, transparentních dat o produktech 
poskytnutých tvůrci a celkovému vyhodnocení parametrů klienta s cílem poskytnout klientovi investiční poradenství 
s odbornou péčí. Pravidla pro výběr produktů portfolií a metodika investičního poradenství jsou detailně popsány 
v interních metodických dokumentech ČS. 

ČS dále prohlašuje, že při poskytování investičního poradenství se ve všech případech vyhýbá investicím:
– do společností, které se majoritně zabývají těžbou uhlí, výrobou elektřiny z uhlí nebo syntézou paliva z uhlí,
– do společností, které mohou být spojovány s aktivitami v oblasti výroby a využívání kontroverzních zbraní,
– do derivátů na potraviny.

Jelikož však metodika ČS pro investičního poradenství zatím nepracuje se všemi parametry v detailu, který 
stanovuje tabulka 1 přílohy I nařízení (EU) 2022/1288, ČS v roli finančního poradce jako úvěrová instituce poskytující 
investiční poradenství prozatím, jiným způsobem než nad rámec informací uvedených v předchozích odstavcích, 
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nezohledňuje ve svém investičním poradenství žádné hlavní nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti. Legislativní 
normy v oblasti udržitelnosti prochází dynamickým vývojem a tržní praxe není zatím ustálená. ČS oblast udržitelného 
investování aktivně sleduje a vyhodnocuje. ČS očekává, že k této problematice budou přibývat výkladové materiály, 
a je připravena v budoucnosti své služby, produkty a procesy s ohledem na udržitelnost neustále vylepšovat a hlavní 
nepřiznivé dopady dle tabulky 1 přílohy I nařízení (EU) 2022/1288 zohledňovat. Časový rámec bude upřesněn při 
příští aktualizaci tohoto dokumentu.

Nezohledňování nepříznivých dopadů pojišťovacího poradenství na faktory udržitelnosti

V roli finančního poradce jako zprostředkovatel pojištění poskytující pojišťovací poradenství v oblasti pojistných 
produktů s investiční složkou (rezervotvorné životní pojištění) ČS prozatím nezohledňuje ve svém pojišťovacím 
poradenství žádné nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. V současnosti ČS v této roli 
nabízí jen produkty, které neumožňují tyto dopady zohlednit. Jakmile ČS začne nabízet produkty zohledňující 
nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti, začne ČS ve svém pojišťovacím poradenství tyto nepříznivé dopady 
zohledňovat.

5. Transparentnost zásad odměňování s ohledem na začleňování rizik  
týkajících se udržitelnosti dle článku 5 SFDR

Zásady odměňování v ČS podporují udržitelný obchodní model ČS, který zohledňuje všechna rizika týkající se 
udržitelnosti, včetně rizik environmentálních, sociálních a rizik v oblasti správy a řízení, jak jsou definována v interní 
směrnici ČS ESG Risk Definition Policy.

ČS si stanovuje a každoročně aktualizuje cíle v environmentální a sociální oblasti a v oblasti správy a řízení 
společnosti (dále jen „ESG cíle“), kterými usiluje o pozitivní dopad a zároveň o zabránění negativních dopadů 
činnosti ČS na udržitelnost. Od roku 2022 jsou ESG cíle zahrnuty do cílů vybraných členů vedení ČS. Pohyblivá 
složka odměny vybraných členů vedení ČS je od roku 2022 navázána také na plnění ESG cílů. Pohyblivá složka 
odměny zaměstnanců je navázána na plnění cílů společnosti včetně ESG cílů a zajišťuje, že výplata této složky 
nepodporuje podstupování nadměrných rizik nebo prodej nevhodných produktů na úkor zákazníka 
a neupřednostňuje krátkodobé cíle na úkor dlouhodobých cílů.

Klíčovým prvkem zásad odměňování je spravedlnost, která je zohledněna z hlediska interního, externího a diverzity. 
Interní spravedlnost znamená, že zaměstnanci by se měli cítit odměňováni spravedlivě podle poměrné hodnoty jejich 
práce v ČS. Zaměstnanci zabývající se podobnými pracemi v různých částech ČS jsou odměňováni obdobně.  
Externí spravedlnost znamená, že ČS usiluje odměňovat zaměstnance konkurenceschopně v porovnání s těmi,  
kteří vykonávají podobnou práci v jiných společnostech na stejném trhu. Spravedlnost z hlediska diverzity znamená, 
že zásady odměňování ČS jsou postavené na zásadě stejné odměny za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty  
bez rozdílu pohlaví, věku, zdravotního stavu, etnického a náboženského vyznání či politické příslušnosti. ČS provádí 
pravidelné analýzy ke zjištění rozdílů v odměňování podle pohlaví, a pokud existují, provádí změny k jejich 
odstranění.


