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1 ÚČEL 

Tato politika implementuje „EPIF Group Environmental 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 týkající se jejího jednání, které má přímý nebo 
nepřímý dopad na životní prostředí. 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 a způsobem 
bezpečným pro životní prostředí. Aby bylo zajištěno, že skupina EPIF tento závazek k 
životnímu prostředí dodrží, je prováděn monitoring veškerých dopadů, pozitivních i 
negativních. Skupina EPIF si klade za cíl snížit negativní dopad a zvýšit své přínosy pro životní 
prostředí. Skupina EPIF dodržuje následující základní principy: 

4 ZÁKLADNÍ PRINCIPY 

Klimatická změna a snížení uhlíkové stopy: Skupina EPIF chápe, že předpokládaná 
klimatická změna představuje závažné riziko, proto respektuje evropské cíle týkající se 
dekarbonizace a snižování emisí skleníkových plynů a řídí se jimi. Skupina EPIF v souladu 
s těmito cíli usiluje o snížení své uhlíkové stopy a emisí skleníkových plynů, a to 
prostřednictvím kontinuálního monitoringu a modernizace svých provozů a zvyšování jejich 
efektivity.  

Ochrana biodiverzity: Cílem Skupiny EPIF je ochrana biodiversity v lokalitách, v nichž 
působí. Pravidelně jsou monitorována a vyhodnocována potenciální rizika plánování a 
provozu. Všechny činnosti jsou konzultovány s odborníky, což vede ke zmírnění 
potenciálních negativních dopadů. Skupina EPIF směřuje nejen k minimalizaci negativních 
dopadů, ale také k převzetí aktivní role při podpoře a ochraně ekosystémů a ohrožených 
druhů.   

Systém environmentálního managementu: Požadavky EMS jsou navrženy tak, aby 
zajistily implementaci postupů k ochraně životního prostředí, identifikaci rizik, a aby bylo 
zajištěno, že činnost v oblasti ochrany životního prostředí splňuje legislativní požadavky. 
Skupina EPIF usiluje o udržení nebo získání certifikačních standardů, a to alespoň 
takových, aby naplnila zákonem stanovené požadavky, a je-li to možné, tak i standardů 
takové úrovně, jíž dosahují významné mezinárodní společnosti.   

Ekologický dopad portfolia produktů: Skupina EPIF usiluje o snížení negativního 
dopadu svých produktů a pomáhá svým zákazníkům pochopit jejich dopad na životní 
prostředí.  

Udržitelné produkty a služby: Skupina EPIF usiluje o vytváření udržitelných výrobků a 
služeb šetrných k životnímu prostředí.  
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Motivování zákazníků k efektivitě: Tam, kde je to možné, se Skupina EPIF zaměřuje na 
informování svých zákazníků o úsporách energie, a to prostřednictvím programů o 
ekologické účinnosti a výrobků vytvářených s důrazem na úsporu energií.  

Dodržování právních předpisů: Stálým cílem je soulad s platnou legislativou týkající se 
životního prostředí, a transparentní spolupráce s regulátory ve všech zemích, v nichž 
Skupina EPIF působí.  

Podpora obnovitelné a čisté energie: Skupina EPIF (prostřednictvím své firmy 
zabývající se distribucí elektřiny) se zavazuje k rozvíjení obnovitelných a čistých zdrojů 
energie, a to formou jejich další integrace do soustavy, je-li to podporováno příslušnými 
zákony. Skupina EPIF také neustále vyhledává vhodné investiční příležitosti, aby mohla 
rozšířit podíl obnovitelných a čistých zdrojů energie ve svém portfoliu.   

Efektivní využití zdrojů a energií: Skupina EPIF se zavazuje využívat své zdroje 
efektivně a udržitelným způsobem. K tomu má zavedeny systémy energetického 
managementu týkající se zdrojů energie, vody a dalších látek, které se při činnosti 
jednotlivých podniků Skupiny EPIF využívají. Skupina EPIF využití těchto zdrojů sleduje s 
cílem jejich efektivitu zlepšit.   

Odpadové hospodářství: Skupina EPIF se při nakládání s nebezpečným i ostatním 
odpadem zavazuje vždy dodržovat příslušnou legislativu, a je-li to proveditelné, i přísnější 
pravidla. Používá proto nejlepší postupy a zlepšuje je, aby v souladu s evropskou hierarchií 
nakládání s odpady v co nejvyšší možné míře vzniku odpadu předcházela, nebo případně 
odpad, který vyprodukuje, znovu využila dle principů oběhového hospodářství. 

Management ukončení cyklu: Skupina EPIF věnuje pozornost ekologickým dopadům 
odstavování elektráren a podporuje své partnery v dialogu týkajícího se využití 
rekultivovaných oblastí. 

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Související interní normy a dokumenty 
- Rozhodnutí č. 4/2022 – Realizační program ochrany ŽP 
- Rozhodnutí č. 3/2022 - Integrovaná příručka EMS a BOZP 
- Environmentální politika EOP (uveřejněno na webu EOP) 

 


