INFORMACE TÝKAJÍCÍ
SE UDRŽITELNOSTI
POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ PODLE NAŘÍZENÍ EU 2019/2088 O ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ
SOUVISEJÍCÍCH S UDRŽITELNOSTÍ V ODVĚTVÍ FINANČNÍCH SLUŽEB („NAŘÍZENÍ SFDR“)

Informace o politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do
investičního rozhodování
•

Rizika týkající se udržitelnosti jsou takové události a situace v životním prostředí, společenských vztazích i správě
a řízení, které mohou snížit hodnotu investice. Pečlivě zvažujeme, kam budeme investovat, aby naše investice těmto
rizikům co nejlépe odolávaly.

•

Od roku 2018 je součástí naší strategie investování omezení investic do uhelného průmyslu. Tím se připojujeme
ke Klimatické strategii skupiny VIG. Neinvestujeme do společností, které získávají víc než 30 % příjmů z výroby
uhlí, produkují víc než 20 milionů tun uhlí ročně, vyrábí přes 30 % elektřiny nebo více než 10 GW elektřiny
ročně z uhlí. Dále uplatňujeme důsledný zákaz investování do výrobců zakázaných zbraní. Rizika udržitelnosti
(tzv. ESG – environmental, social and governance) jsou jedním z hledisek v procesu výběru investičních fondů, a to
včetně investování u jednotlivých fondů životního pojištění.

•

Jsme nevýrobní firma s omezeným vlivem na životní prostředí, ale i přesto usilujeme o to, aby naše podnikání mělo
minimální dopady na životní prostředí. Proto řešíme provoz a technologie budov a jejich odpadové hospodářství,
používání a provoz IT technologií tak, abychom omezovali jejich negativní dopad na životní prostředí. Udržitelnost
a ekologie jsou jedním ze čtyř základních pilířů, na nichž stojí naše dlouhodobá CSR strategie. Dalšími jsou prevence
a odpovědné podnikání, rozmanitost a flexibilita ve vztahu k zaměstnancům a filantropie.

•

Podnikáme v souladu s etickými principy, což shrnuje soubor pravidel etického chování naší firmy.

Informace o politikách začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do
pojišťovacího poradenství
•

V rámci poradenství hodnotíme vztah klienta k investičnímu riziku. Díky tomu doporučíme každému klientovi
individuální investiční strategii. Konečné řešení ale vždy záleží na volbě klienta.

•

Nabídky a výběr investičních fondů, které v rámci životního pojištění nabízíme, prochází výběrem a ohodnocením
ohledně ESG kritérií, jak je popsáno výše. Při poradenství tedy nemůže dojít k tomu, že by byl klientům nabízen
fond, u něhož nedojde k výše popsanému hodnocení. V případě dalšího vývoje legislativy jsme připraveni realizovat
potřebné kroky k jejímu naplnění.

Informace o tom, jak jsou zásady odměňování pojišťovny konzistentní se
začleňováním rizik týkajících se udržitelnosti
•

Při odměňování osob ve vedení pojišťovny zohledňujeme v okruhu cílů a klíčových indikátorů obecný rizikový
profil a solventnostní pozici pojišťovny. Na těchto základech jsou stanoveny limity rizik, jejichž dodržení je nutnou
podmínkou pro splnění stanovených kritérií pro výplatu odměny. Nedílnou součástí tohoto systému odměňování je
u všech osob s podstatným vlivem na řízení společnosti rozložení části odměny do následujících 3 let proto, abychom
zachovali kontinuitu a udržitelnost činnosti společnosti.

•

Odměňování pojišťovacích zprostředkovatelů a zaměstnanců, kteří se podílejí na
distribuci pojištění, řídíme tak, aby byl systém odměňování dlouhodobě udržitelný,
v souladu se sektorovou regulací a nemotivoval tyto osoby k prodeji nevhodných
produktů našim klientům. Tento systém budeme i nadále zlepšovat a budeme reagovat
na aktuální legislativu v těchto oblastech.

Identifikace a prioritizace hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost,
popis těchto dopadů a opatření přijatých k jejich snížení
Měření uhlíkové stopy
•

Ačkoli nejsme výrobní firmou, i naše aktivity samozřejmě mají dopad na okolní prostředí a na společnost, ve které
působíme. Z pohledu dopadů naší činnosti na udržitelnost jsme jako jednu z priorit identifikovali emise CO2.

•

Takzvanou uhlíkovou stopu společnosti si nechává Kooperativa měřit každý rok a podrobné výsledky jsou k nahlédnutí
ve Zprávě o společenské odpovědnosti a udržitelnosti zde. Měření uhlíkové stopy nám umožňuje získat detailní
informace, které činnosti nejvíce přispívají k emisím CO2, a na co se tedy máme zaměřit pro snížení uhlíkové stopy.

•

Výpočet emisí CO2 je prováděn v souladu s mezinárodním standardem GHC Protocol, což umožňuje výsledné emise
rozdělit do tří oblastí, tzv. Scopes:

•

•

•

Scope 1 − přímé emise do ovzduší z aktivit, které spadají pod daný podnik (např. emise z kotlů spalujících fosilní paliva
v podniku, emise z provozu automobilů vlastněných podnikem, úniky chladiv z klimatizací či emise z průmyslových
procesů a odpadů likvidovaných v podniku).

•

Scope 2 − nepřímé emise z nakupované energie, které nevznikají přímo v podniku, ale jsou důsledkem aktivit podniku
(např. nákup elektrické energie, dálkového tepla či páry).

•

Scope 3 − další nepřímé emise, které jsou následkem aktivit podniku, ale nejsou klasifikovány jako Scope 2 (např. nákup
materiálu a služeb, služební cesty, cesty zaměstnanců do práce, ukládání odpadu na skládku či jejich recyklace atp.).

Z výsledků měření uhlíkové stopy v roce 2020 vyplývá, že Kooperativa vyprodukovala 10 978,59 t CO2e. Tato hodnota
emisí CO2e je tvořena z největší části spotřebou elektrické energie (38,0 %), dále nákupem výpočetní techniky (14,9 %),
služebními cestami (12,8 %) a motorovými palivy (11,7 %). Rozdělení dle oblastí do jednotlivých scopes je následující:
•

Scope 1 – 1 731 t CO2e (15,76 %).

•

Scope 2 – 5 048 t CO2e (45,98 %).

•

Scope 3 – 4 200 t CO2e (38,26 %).

Dlouhodobě podnikáme kroky ke snížení emisí CO2e. Například sídlíme v unikátní ekologické budově, které americká Rada
pro ekologické budovy udělila certifikát LEED PLATINUM. Recyklujeme a redukujeme množství spotřebovaných surovin,
především papíru. Již delší dobu postupně obměňujeme flotilu služebních vozidel a zvyšujeme podíl vozů na hybridní
pohon, využíváme elektromobily a elektrokola. V souvislosti s pandemií COVID-19 došlo z logických důvodů k výraznému
snížení služebních cest a cest do zaměstnání, zároveň jsme urychleně nastavili technologii a procesy pro online konference.

Dopad investování na udržitelnost
•

V souladu se strategií skupiny VIG jsme identifikovali prioritní dopad investování na udržitelnost v oblastech zbrojního
a uhelného průmyslu. Proto uplatňujeme důsledný zákaz financování výroby a užívání zakázaných zbraní a zároveň
omezujeme investování do uhelného průmyslu zahrnujícího jak těžbu uhlí, tak výrobu energie z něj, s cílem snížit produkci
skleníkových plynů.

•

Při výběru fondů pro investování v rámci investičního životního pojištění je vyhodnocována klasifikace udržitelnosti
dle nařízení SFDR, případně zjišťujeme sadou expertních dotazů naplnění ESG kritérií a přístup k udržitelnosti ze strany
správců fondů. Zároveň pracujeme na přípravě produktu, který umožní zákazníkovi zvolit fondy s prokazatelně pozitivními
environmentálními nebo společenskými dopady.

Zohlednění hlavních nepříznivých dopadů na udržitelnost v pojišťovacím
poradenství
•

Investiční fondy, které v rámci životního pojištění nabízíme, prochází výběrem a zjišťováním ESG kritérií, jak je
popsáno výše. Při poradenství, které jako pojišťovna poskytujeme, tedy nemůže dojít k tomu, že by byl klientům
nabízen fond, u něhož nedojde k výše popsanému hodnocení. V rámci poradenství budeme podrobněji hodnotit
klientovy preference ohledně dopadů investic na udržitelnost v závislosti na dalším legislativním vývoji v této
oblasti.

Kodexy odpovědného chování a mezinárodně uznávané standardy pro postupy
náležité péče a reporting
•

Dodržování českých i mezinárodních uznávaných standardů v oblasti odpovědného chování, udržitelnosti, férovosti,
etického jednání a reportingu je pro nás, Kooperativu, zásadní. Zavázali jsme se etickým kodexem k dodržování
souboru etických pravidel chování. Jako člen České asociace pojišťoven jsme vázáni Kodexem etiky v pojišťovnictví
a Etickým kodexem finančního trhu. Zavedli jsme program prevence protiprávního chování, kterým utvrzujeme naše
zaměstnance, že prohřešky jako například korupce a úplatkářství jsou zcela nepřípustné. Řídíme se cíli udržitelného
rozvoje SDGs přijatých na Summitu OSN 2015 – za nejvýznamnější pro pojišťovnu byly vybrány cíle zdraví a kvalitní
život, rovnost mužů a žen, udržitelná města a obce a klimatická opatření.

•

Závazky z těchto kodexů naplňujeme v naší každodenní činnosti i zodpovědnou péčí o zaměstnance, podporou jejich
rozvoje a vzdělávání bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, národnosti, etnického původu, náboženství, světového
názoru, zdravotního stavu, věku či sexuální orientace. Podporujeme dobrovolnické aktivity zaměstnanců, kteří mají
každoročně k dispozici placené volno, aby se mohli zapojit do činnosti společensky nebo ekologicky prospěšných
organizací.

•

V oblasti reportingu se řídíme směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/95/EU o nefinančním reportingu
a v oblasti zpracování Zprávy o společenské odpovědnosti a udržitelnosti se inspirujeme mezinárodní metodikou
GRI (Global Reporting Iniciative) v rozsahu GRI Standards Core. V následujících letech chceme reporting postupně
přiblížit k úplnému naplnění těchto standardů.

•

Kromě zmíněných standardů spolupracujeme s organizacemi, jejichž hlavní činností jsou aktivity ve zmíněných
oblastech. Jsme členem Asociace společenské odpovědnosti a Business Leaders Fora, jsme členem pracovní skupiny
CSR České asociace pojišťoven a přidruženým členem CSR Europe.

