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1 ÚČEL 

Tato politika implementuje „Politiku skupiny EP INFRASTRUCTURE (dále jen „Skupina EPIF“) 
ochrany biologické rozmanitosti“ (Bio-Diversity Policy) do interních předpisů společnosti 
Elektrárny Opatovice, a.s. a EOP Distribuce, a.s. (dále také jen „Společnost“). 

Tato Politika potvrzuje závazek Skupiny EPIF k podpoře udržitelného rozvoje a zvyšování 
efektivity, jenž je zakotven i v dalších Politikách Skupiny EPIF, například v Základní politice či 
Environmentální politice. Cílem této Politiky je přijetí uvedených závazků a podpora jejich 
plnění. 

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 

Podpora hospodářského a sociálního rozvoje, ohleduplný přístup k životnímu prostředí a 
podpora biologické rozmanitosti představují nejdůležitější firemní hodnoty Skupiny EPIF, které 
bereme v úvahu při všem, co děláme. 

Skupina EPIF si je vědoma toho, že ochrana a podpora biologické rozmanitosti představuje 
strategickou hodnotu pro všechny společnosti ve Skupině a touto politikou vytváří ucelený a 
jednotný rámec pro své závazky a základní zásady v oblasti ochrany biologické rozmanitosti. 

4 DEFINICE POJMŮ 

Pro účely této Politiky mají níže uvedené pojmy následující význam: 

Biologická rozmanitost (Biodiverzita) = pestrost rostlinných a živočišných druhů na 
planetě Zemi nebo na určitém stanovišti, přičemž je obvykle důležité a žádoucí dosáhnout 
vysoké úrovně této rozmanitosti. 

Skupina EPIF = společnost EP INFRASTRUCTURE, a.s. a všechny společnosti přímo či 
nepřímo jí ovládané. 

Společnost = společnost ELEKTRÁRNY OPATOVICE, a.s., resp. EOP DISTRIBUCE, a.s. 

5 BIOLOGICKÁ ROZMANITOST 

Hospodářský a sociální rozvoj je úzce spjat s využíváním přírodních zdrojů a nemá dopad 
pouze na jejich dostupnost, nýbrž i na celistvost ekosystémů a jejich biologickou rozmanitost. 
Vzhledem k tomu, že ochrana ekosystémů je základní podmínkou pro globální udržitelnost, je 
nezbytné, aby byl tento rozvoj v plném souladu s životním prostředím. Vědecká obec se 
shoduje na tom, že v současné době dochází k výraznému poklesu biodiverzity a degradaci 
ekosystémů. Úbytek biodiverzity, který je přímým důsledkem vlivu lidské činnosti, nastává 
stále rychleji a v širším měřítku, a přináší s sebou vážná environmentální, ekonomická i 
sociální rizika. Skupina EPIF si je těchto rizik plně vědoma a usiluje o přijetí takových opatření, 
která umožnují identifikaci a eliminaci těchto rizik a aktivní přístup k ochraně biologické 
rozmanitosti, jenž přesahuje rámec strategií pro zamezování škodám nebo jejich zmírňování. 

V rámci všech svých aktivit přichází Skupina EPIF do kontaktu s nejrůznějšími ekosystémy, 
typy krajiny a rostlinnými a živočišnými druhy. Skupina EPIF se proto zavazuje k podpoře 
biologické rozmanitosti ekosystémů vytvářením nových projektů udržitelným 
způsobem tak, aby umožňovaly harmonickou koexistenci, ochranu a zachování 
přírodního bohatství a napomáhaly jeho rozvoji a růstu. Skupina EPIF rovněž vnímá 
důležitost podpory sociální kultury zaměřené na zvyšování povědomí všech partnerů o 
závažnosti této výzvy a o výhodách, jež přinese její dosažení. Skupina EPIF dále určuje 



Elektrárny 
Opatovice, a.s. 

EOP Distribuce, 
a.s. 

Politika č. 5/2021 - 1 

Politika ochrany biologické rozmanitosti 

 

Datum účinnosti 
revize: 20. 1. 2023 

 

 5/6 

konkrétní opatření, která přispívají k ochraně a rozvoji životního prostředí a udržitelnému 
využívání přírodních zdrojů. Cílem této Politiky je přijetí uvedených závazků a podpora jejich 
plnění. 

6 ZÁKLADNÍ PRINCIPY 

Ve snaze minimalizovat dopady na životní prostředí a předcházet jim klade Skupina EPIF 
důraz na modernizaci procesů a zařízení, zavádění a zachovávání odpovídajících 
standardů pro systémy environmentálního managementu a zvyšování povědomí 
zaměstnanců a obchodních partnerů o ochraně životního prostředí. 

Jedním z hlavních cílů Skupiny EPIF je ochrana biologické rozmanitosti v lokalitách, v 
nichž působí. Skupina EPIF proto pravidelně sleduje a vyhodnocuje potenciální rizika v 
oblasti plánování a provozu. Všechny své činnosti konzultuje s odborníky, což vede ke 
zmírňování potenciálních negativních dopadů. Cílem Skupiny EPIF však není jen minimalizace 
negativních dopadů, ale také převzetí aktivní role v podpoře a ochraně ekosystémů a 
ohrožených druhů. 

7 STANDARDY A ZÁVAZKY 

Při plnění svých závazků k ochraně biodiverzity se Skupina EPIF řídí následujícími hlavními 
zásadami chování, které postupně uplatňuje ve všech svých činnostech a oblastech podnikání. 

7.1 Dodržování právních předpisů 

Skupina EPIF se řídí  platnými právními předpisy v oblasti práva životního prostředí a 
rovněž usiluje o transparentní spolupráci s regulačními orgány ve všech zemích, v nichž 
působí. 

7.2 Standardy kvality 

Společnosti ve Skupině EPIF zavádějí příslušné environmentální normy a certifikace 
(pokud je právní předpisy vyžadují) týkající se jejich činností v územích, v nichž spravují 
svá aktiva, a sledují jejich dodržování. 

7.3 Biodiverzita jako strategické téma 

Skupina EPIF začleňuje ochranu biologické rozmanitosti do svých strategií a zohledňuje ji 
ve svých rozhodnutích, jak ve fázi stavby a provozu projektů infrastruktury, tak i ve fázi 
ukončování jejich provozu. 

7.4 Princip prevence 

Za účelem minimalizace dopadů nové infrastruktury na biologickou rozmanitost uplatňuje 
Skupina EPIF princip prevence, a to s ohledem na celý životní cyklus zařízení. Skupina 
EPIF rovněž začleňuje tento princip do procesů hodnocení vlivů na životní prostředí a 
posuzování sociálních dopadů nových projektů infrastruktury, a to zejména v přírodních 
lokalitách, které jsou citlivé, mají vysokou biologickou rozmanitost nebo jsou chráněné. 
Skupina EPIF se obecně snaží nezasahovat svou činností do oblastí s nejvyšší mírou 
biologické rozmanitosti. 

7.5 Začlenění ochrany biodiverzity do systémů environmentálního 
managementu (EMS) 

Skupina EPIF stanoví požadavky EMS k zajištění implementace postupů na ochranu 
životního prostředí, identifikaci rizik a zajištění ohleduplnosti k životnímu prostředí v 
souladu s regulatorními požadavky. Skupina EPIF usiluje o udržení, případně získání, 
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certifikací, které přinejmenším splňují požadavky stanovené právními předpisy, a tam, kde 
je to možné, dosahují úrovně uplatňované významnými mezinárodními společnostmi. 

7.6 Dopady produktového portfolia na životní prostředí 

Skupina EPIF si klade za cíl snižovat negativní dopady svých produktů na životní prostředí 
a pomáhá svým zákazníkům k lepšímu pochopení těchto dopadů. 

7.7 Efektivita využívání zdrojů 

Skupina EPIF se zavazuje využívat veškeré zdroje energie potřebné pro její činnost 
ekonomicky a efektivně a v rámci svých činností usiluje o dosažení nejvyšších standardů 
udržitelnosti. Dále snižuje množství vzniklého odpadu, monitoruje využívání veškerých 
zdrojů a zavádí vhodné programy ke zlepšování jejich efektivity. 

7.8 Ukončování činností v lokalitách a rekultivace území 

Skupina EPIF pokračuje ve svých činnostech v oblasti zachování biologické rozmanitosti i 
po vybudování daného zařízení, a to jak v průběhu provozu, tak i při vyřazování zařízení z 
provozu. 

Cílem Skupiny EPIF je navrácení krajiny dotčené její činností do stavu, který je pro danou 
lokalitu v maximální možné míře přirozený a příznivý, a vytvoření životaschopných 
stanovišť pro původní druhy v dané lokalitě. Za tímto účelem Skupina EPIF řádně plní 
veškeré své povinnosti vyplývající z právních předpisů daného státu, tj. vytváří rezervy a 
vyčleňuje dostatečné finanční prostředky pro ukončení činnosti v lokalitě a pro sanaci a 
rekultivaci pozemků dotčených její činností. 

7.9 Podpora biodiverzity prostřednictvím výchovy k ochraně přírody 

Skupina EPIF si uvědomuje důležitost environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
hlavních partnerů prostřednictvím projektů zvyšujících povědomí o dané problematice, 
programů týkajících se energetické účinnosti, případně propagace čisté energie z 
obnovitelných zdrojů. 

7.10 Podpora projektů na ochranu biologické rozmanitosti 

Skupina EPIF se podílí na široké škále projektů v oblasti ochrany a obnovy biologické 
rozmanitosti. 

7.11 Zapojení všech partnerů 

Skupina EPIF spolupracuje v oblasti ochrany biologické rozmanitosti s místními 
komunitami, organizacemi, regulačními orgány a výzkumnými ústavy uznávanými v 
tuzemsku i v zahraničí. 

Skupina EPIF se zavazuje informovat o svých záměrech v dané lokalitě řádně a včas a 
projednat je s místními orgány a s veřejností. 

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

8.1 Související interní normy a dokumenty 

- Politika č. 1/2020 – Základní politika, Politika udržitelnosti, Obchodní principy 

- Politika č. 2/2020 – Environmentální politika skupiny EPIF 

- Rozhodnutí č. 4/2022 – Realizační program ochrany životního prostředí 

- Rozhodnutí č. 3/2022 – Integrovaná příručka EMS a BOZP 

 


