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1 ÚČEL 

Tato politika implementuje „EPIF Group Operational Policy“ skupiny EP INFRASTRUCTURE (dále 
jen „EPIF“) do interních předpisů společnosti Elektrárny Opatovice, a.s.  a EOP Distribuce, a.s. 

Tato Politika definuje závazky Skupiny EPIF z pohledu jejího jednání, které má přímý nebo 
nepřímý dopad na bezpečnost a efektivitu. Uvedené principy musí, jako nezbytné minimum, 
dodržovat i dceřiné společnosti, a musí je implementovat do svých závazných interních 
předpisů. 

2 PŮSOBNOST 

Principy stanovené touto politikou jsou platné ve společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. (dále 
jen EOP) a EOP Distribuce, a.s. (dále jen DTO). 

3 PROHLÁŠENÍ 

EP INFRASTRUCTURE, a.s. (dále jen “EPIF”) a její dceřiné společnosti i společnosti jí ovládané 
(dále jen “skupina EPIF”) se zavazují provádět své obchodní aktivity odpovědně, bezpečným 
a efektivním způsobem. Skupina EPIF dodržuje následující základní principy: 

4 ZÁKLADNÍ PRINCIPY 

Dostupnost základních služeb: Skupina EPIF trvale usiluje o poskytování základních 
služeb pro své zákazníky ve formě cenově dostupných, vysoce kvalitních a spolehlivých 
dodávek elektřiny, plynu a tepla, které musí být vždy v souladu s příslušným regulačním 
režimem. Skupina EPIF trvale usiluje o zavádění produktů pro své znevýhodněné 
zákazníky a o zlepšování takovýchto služeb a produktů.  

Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: Skupina EPIF se zavazuje 
zajišťovat nejlepší možné standardy týkající se řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a to jak svým zaměstnancům, tak i dodavatelům, zákazníkům a ostatním partnerům. 
Skupina EPIF usiluje o udržení nebo získání alespoň těch certifikačních standardů, které 
jsou vyžadovány příslušnými regulacemi, a tam, kde je to možné, i těch, jež dosahují 
úrovně významné mezinárodní skupiny.  

Provoz zařízení bezpečný pro životní prostředí: Jako jeden z předních distributorů a 
dodavatelů elektřiny, plynu a tepla je skupina EPIF zodpovědná za zajištění spolehlivých, 
kvalitních a pro životní prostředí bezpečných dodávek.   

 Skupina EPIF se zavazuje k pravidelné aktualizaci informací o bezpečnostních rizicích 
spojených s jejími službami a činnostmi.  

 Skupina EPIF rekonstruuje své přenosové a distribuční soustavy v souladu 
s požadavky právních předpisů, tak aby bylo zajištěno poskytování spolehlivých a pro 
životní prostředí bezpečných služeb s minimálními negativními dopady.   

 Trvalým cílem Skupiny EPIF je zajištění souladu s místními obecně závaznými právními 
předpisy a podmínkami provozu.  

Společenský dopad našich produktů: V souladu s příslušnou regulací soustavy si je 
Skupina EPIF vědoma společenského dopadu svých produktů a usiluje o jejich zlepšování, 
a to tak, že vyvíjí obchodní modely, které přispívají k místnímu společenskému rozvoji a 
zlepšují kvalitu lidského života.  

Inovace a modernizace: Tam, kde je to vhodné, využívá Skupina EPIF nové technologie 
a inovace, aby dále zvyšovala svou efektivitu a snižovala ekologické dopady. V této oblasti 
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se Skupina EPIF zaměřuje stejnou měrou na všechny své obchodní oblasti výroby, 
přenosu a distribuce.    

Krizový management: Skupina EPIF se zavazuje dodržovat, neustále aktualizovat a 
zlepšovat své krizové plány. Tyto plány jsou navrženy tak, aby v nich byly obsaženy 
nejlepší postupy v oblasti managementu bezpečnosti. V případě krizové situace 
komunikuje skupina EPIF rychle, transparentně a se všemi dotčenými partnery a orgány 
státní správy.  

Zapojení partnerů: Skupina EPIF navazuje otevřený a konstruktivní dialog se svými 
klíčovými partnery včetně zaměstnanců, zákazníků, vlád a regulátorů, investorů a 
poskytovatelů úvěrů, dodavatelů, pracovních a odborových organizací, nevládních 
organizací a místních komunit, a to s cílem lépe porozumět jejich očekávání ve vtahu ke 
svým obchodním rozhodnutím.   

Odpovědný marketing: Cílem je podporovat odpovědné marketingové praktiky, aby se 
předešlo neopodstatněným reklamacím produktů, a to poskytováním pravdivých, 
transparentních a správných informací. 

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Související interní normy a dokumenty 
- Politika č. 2/2020 – Environmentální politika skupiny EPIF 
- Rozhodnutí č. 4/2022 – Realizační program ochrany ŽP 
- Rozhodnutí č. 2/2022 – Realizační program BOZP 

5.2 Přílohy 
- Deset principů Globální dohody OSN 
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Příloha č. 1: Deset principů Globální dohody OSN 
zdroj: Globální dohoda OSN - UN Global Compact 

 
 
Deset principů Globální dohody OSN je založeno na: Všeobecné deklaraci lidských práv, 
Prohlášení Mezinárodní organizace práce o zásadách a základních právech při práci, 
Deklaraci z Ria o životním prostředí a rozvoji a Úmluvy Organizace spojených národů proti 
korupci. 

Lidská práva 

 Princip 1: Podniky by měly podporovat a respektovat ochranu mezinárodně uznávaných 
lidských práv; a 

 Princip 2: a zároveň by měly zajistit, že nijak neporušují lidská práva.  

Pracovní podmínky 

 Princip 3: Podniky by měly dodržovat svobodu sdružování a skutečně uznávat právo na 
kolektivní vyjednávání; 

 Princip 4: eliminovat veškeré formy násilné a nucené práce; 

 Princip 5: účinně zamezit dětské práci; a  

 Princip 6: eliminovat jakoukoli diskriminaci týkající se zaměstnání a povolání.   

Životní prostředí 

 Princip 7: Podniky by měly podporovat preventivní přístup k ochraně životního prostředí; 

 Princip 8: iniciovat zvyšování odpovědnosti vůči životnímu prostředí; a 

 Princip 9: podporovat rozvoj a šíření ekologicky šetrných technologií.  

Protikorupční opatření 

 Princip 10: Podniky by měly bojovat proti veškerým formám korupce, včetně vydírání a 
podplácení. 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/rio20/futurewewant
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-1
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-2
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-3
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-4
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-5
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-6
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-7
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-8
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-9
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles/principle-10

