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1 ÚČEL 

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

Tato politika definuje závazky týkající se všech nákupních procesů, a dále také očekávání 
skupiny EPIF od svých dodavatelů. 

2 PŮSOBNOST 

Pravidla a postupy 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 transparentně a 
profesionálně, přičemž stejné jednání očekávají od svých dodavatelů.  

Principy, které stanovuje „Základní politika ESG“, jsou základem obchodních aktivit skupiny 
EPIF, a všechny dceřiné společnosti je musí respektovat a dodržovat. Dceřiné společnosti 
musí rovněž dodržovat jako nezbytné minimum alespoň tyto principy, a musí je implementovat 
do svých závazných interních předpisů.   

Aby bylo zajištěno dodržení závazků skupiny EPIF, je prováděn podrobný screening 
dodavatelů materiálu. Dodavatelé si tak musí být vědomi níže uvedených principů, a že 
skupina EPIF  podporuje dodavatele ve sdílení těchto závazků, vyplývajících ze zákonů a 
regulací, etického obchodního jednání, lidských práv, pracovních podmínek, pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 

Skupina EPIF dodržuje následující základní principy 

4 ZÁKLADNÍ PRINCIPY 

4.1 Zapojení dodavatelů 

Skupina EPIF  monitoruje soulad s místními právními předpisy, týkajícími se nákupních 
procesů, a podporuje dodavatele, aby se řídili jejími interními politikami. Toto se 
vztahuje zejména na oblast lidských práv, pracovních práv, pracovních podmínek a 
ekologických standardů. 

4.2 Řízení rizik spojených s dodavateli 

Aby byla skupina EPIF schopna řídit a monitorovat rizika týkající se dodavatelů, 
využívá hodnoticí prvky a postupy. 

Očekáváme, že všichni dodavatelé budou v souladu s následujícími principy: 

Dodržování právních norem:  

Dodavatelé jsou povinni dodržovat pravidla a zákony na národní a mezinárodní úrovni. 

Lidská práva a pracovní podmínky:  

Dodavatelé jsou zásadně podporováni v tom, aby respektovali lidská práva, jež jsou 
definována v dokumentu OSN: „Všeobecná deklarace lidských práv“ (viz příloha). Jsou 
povinni nepřipustit žádnou formu fyzického a psychologického zneužívání, nelidského 
nebo ponižujícího zacházení, tělesných trestů a zastrašování. 
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Dodavatelé jsou také podporování v tom, aby zajistili, že jejich zaměstnanci 
nepřekračují maximální limit odpracovaných hodin stanovený místní legislativou, a aby 
zajistili, že jejich minimální mzda nebude nižší, než je stanoveno místní legislativou. 
Zaměstnanci dodavatelů musí mít svobodu sdružování a právo na kolektivní 
vyjednávání.  

Dodavatelé nesmí využívat dětskou práci ani žádný druh nuceného nebo ilegálního 
zaměstnávání. 

Bezpečnost a ochrana zdraví:  

Dodavatelé jsou povinni zajistit, aby bylo jejich pracovní prostředí v souladu s 
veškerými standardy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyžadovanými platnou 
legislativou. 

Ochrana životního prostředí (“Zelený nákup”):  

Od dodavatelů se očekává, že usilují o minimalizaci dopadu jejich činnosti, výrobků a 
služeb na životní prostředí. Skupina EPIF vždy vyžaduje soulad s platnými právními 
předpisy týkajícími se ochrany životního prostředí, a podporuje zavádění systémů 
environmentálního managementu společně s příslušnými standardy. Dodavatelé by 
měli sdílet hodnoty skupiny EPIF týkající se efektivního využívání přírodních zdrojů, 
energetické účinnosti, odpadového hospodářství, emisí, regulace skleníkových plynů 
a zachování biodiversity. 

Postup akceptace dodavatele:  

Postup akceptace dodavatele u dodavatelů materiálu musí být prováděn v souladu 
s postupy KYC („Know Your Customer“ = „Poznej svého zákazníka“, které upravují 
jednotlivé kroky schválení dodavatele. Podmínky schválení musí být naplněny předtím, 
než je s dodavatelem uzavřen jakýkoliv smluvní vztah, před přijetím první dodávky 
nebo uskutečněním jakéhokoliv obchodu. Blíže řeší Politika č. 2/2021 - Prověřování 
obchodních partnerů. 

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Související interní normy a dokumenty 
- Politika č. 1/2020 – Základní politika, politika udržitelnosti, obchodní principy 
- Politika č. 2/2020 – Environmentální politika EPIF 
- Politika č. 3/2020 – Politika provozu EPIF 
- Politika č. 2/2021 – Politika prověřování obchodních partnerů 
- 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

