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Udržitelný rozvoj vnímáme jako růst, který naplňuje 
současné společenské potřeby a zároveň chrání 
uspokojování potřeb budoucích generací. Udržitelnost 
v praxi pro nás znamená každodenní prosazování 
rovnováhy mezi ekonomikou, sociálním a společenským 
hlediskem života a životním prostředím.

Dobrovolným prospěšným aktivitám se Skupina ČEZ 
věnuje od svého založení. Postupně jsme se posunuli 
od společenské odpovědnosti k udržitelnému rozvoji 
a stejně tak od CSR (Corporate Social Responsibility) 
zpráv ke zprávám o udržitelném rozvoji. První zpráva 
o udržitelném rozvoji podle mezinárodní metodiky 
GRI vyšla už za rok 2016. 

Respektujeme státem přijatou agendu pro udržitelný 
rozvoj – Strategický rámec Česká republika 2030 
– a aplikujeme dva hlavní principy Agendy 2030 
přijaté OSN: kvalitu života a udržitelnost. Český 
strategický rámec vychází ze sedmnácti globálních cílů 
udržitelného rozvoje (SDGs / Sustainable Development 
Goals). S vybranými globálními tématy propojujeme 
strategii udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ. 
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Management udržitelnosti respektuje strategii Skupiny ČEZ a je založen na 
hodnotách společnosti, principech firemní kultury, Etickém kodexu, Politice bez-
pečnosti a ochrany životního prostředí, jakož i na dalších politikách a jejich spe-
cifikacích definovaných na úrovni Skupiny ČEZ. Nejvyšší rozhodování o těchto 
otázkách spadá do působnosti představenstva, které sdílí společnou odpověd-
nost za otázky udržitelnosti v souladu se strategií udržitelného rozvoje Skupiny 
ČEZ a které také dohlíží na oblast ESG (Environment, Social, Governance).

Členka představenstva ČEZ Michaela Chaloupková, která byla jmenována leade-
rem udržitelného rozvoje, má odpovědnost za jednotlivé aktivity v této oblasti. 
Každodenní realizace cílů udržitelnosti je pak zajišťována po manažerské linii. 
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Strategie udržitelného rozvoje „Energie pro budoucnost“, která byla definová-
na již pro první Zprávu o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ 2016, se vztahuje 
na celou Skupinu ČEZ. Skládá se z pěti priorit, které obsahují konkrétní pro-
gramy a projekty. Do naplňování aktivit v oblasti udržitelnosti se daří zapojit 
zaměstnance i management. V polovině roku 2018 jsme zhodnotili dosavadní 
provázanost a tematické zaměření programů pěti strategických priorit udrži-
telného rozvoje „Energie pro budoucnost“. Po analýze zpracované s garanty 
jednotlivých programů došlo ke sloučení několika obsahově blízkých programů 
– z původních 39 jich zůstalo 27. Každý program má interně definované cíle 
a klíčové ukazatele výkonu, pro potřeby Zprávy informujeme o realizovaných 
činnostech a jejich vyhodnocení. Pět strategických priorit, které zůstaly beze 
změny, tvoří i nadále základnu obsahu Zprávy. 
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pět priorit strategie udržitelného rozvoje skupiny Čez tvoří konkrétní aktivity
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Pro potřeby interní matice jsme jednotlivé programy seskupili do tematických 
celků a vyhodnotili jejich významnost pro firmu a stakeholdery.

V roce 2019 budeme ve spolupráci s platformou Byznys pro společnost reali-
zovat projekt stakeholder dialogu napříč interními i externími subjekty, na jehož 
základě bude probíhat aktualizace kompletní strategie udržitelného rozvoje 
Skupiny ČEZ.
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Matice	významnosti	oblastí	udržitelného	rozvoje

Pravidelně sledujeme a vyhodnocujeme očekávaní našich stakeholderů, které 
promítáme do programů strategie udržitelného rozvoje. Ke klíčovým tématům 
v oblasti energetiky řadíme především bezpečné provozování výrobních zdrojů 
a snižování dopadů podnikání na životní prostředí. Soustředíme se i na péči 
o zaměstnance, rozvoj místních komunit, odpovědný prodej a transformaci 
energetiky, včetně inovací, výzkumu a vývoje.
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Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ (dále také Zpráva) respektuje a napl-
ňuje požadavky směrnice Evropské unie a její transpozici do české legislativy 
prostřednictvím zákona o účetnictví. Sdílí nefinanční informace o životním pro-
středí, o sociální a zaměstnanecké oblasti, informuje o oblasti boje proti korupci 
a úplatkářství a o způsobu uplatňování politiky rozmanitosti. Zpráva je zpraco-
vávána a vydávána v ročním cyklu v české a anglické jazykové verzi. Rozsahem 
zpracování je v českém prostředí unikátní, přispívají do ní všechny společnosti 
konsolidačního celku Skupiny ČEZ v České republice a zahraničí napříč širokým 
spektrem jejího podnikatelského zaměření. V roce 2018 měla Skupina ČEZ  
179 společností (jedná se o počet společností v účetním konsolidačním celku).

Zprávy zpracováváme od roku 2016 podle metodiky GRI Standards ve verzi 
Core, výrazně rozšířené o vybrané specifické ukazatele významných oblastí 
našeho podnikání – energetiky a těžby. Takto sestavovaným reportem napl-
ňujeme klíčové principy metodiky GRI z hlediska obsahu, kam patří téma 
udržitelnosti, významnost témat, komplexnost informací a „stakeholder dialog“. 
Splňujeme také požadavky na oblast kvality, která zahrnuje vyváženost, porovna-
telnost, přesnost, včasnost, srozumitelnost a spolehlivost. Zprávy o udržitelném 
rozvoji Skupiny ČEZ jsou evidovány v oficiální databázi reportů organizace GRI.

Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ 2018 vychází v elektronické  
podobě, je uložena na webových stránkách společnosti na adrese:  
www.cez.cz/zpravaoudrzitelnosti. V anglickém jazyce je Zpráva dostupná  
v anglické verzi webu www.cez.cz v sekci Pro investory. 

Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ za rok 2017 byla oceněna v soutěži 
Top odpovědná firma 2018 v kategorii Reporting, kde dosáhla zlaté úrovně.

Zpráva 2018 

Součástí přípravy Zprávy za rok 2018 byly interní workshopy k nefinančnímu 
reportingu a globálním cílům SDGs / Sustainable Development Goals pro 
garanty dat za jednotlivé společnosti Skupiny ČEZ. 

Tato Zpráva vás seznámí s nefinančními informacemi Skupiny ČEZ za vykazo-
vací období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. Navazuje na Výroční zprávu Skupiny 
ČEZ 2018 a účetní závěrky (konsolidovanou i nekonsolidovanou) obsahující 
hospodářské výsledky. Je strukturována podle pěti priorit, které svým zaměře-
ním vycházejí ze SDGs. 

Zpráva komplexně představuje profil Skupiny ČEZ, oblasti jejího podnikání 
a přístup k udržitelnosti ve všech oblastech. Dozvíte se, které programy strate-
gie udržitelného rozvoje jsou pro nás stěžejní, jak byly aktualizovány a kam se 
Skupina ČEZ posouvá. S programy a projekty jsou zároveň propojeny odpovědi 
na relevantní textové GRI ukazatele. V závěrečné části uvádíme konsolidovaná 
číselná nefinanční data prostřednictvím GRI Content Indexu a data z environ-
mentální oblasti a distribuce (včetně údajů za předchozí dva roky), zároveň zde 
naleznete přílohy s doplňujícími informacemi.

Celý proces tvorby a zveřejnění Zprávy – kromě grafiky – zajišťujeme interně 
v útvaru udržitelný rozvoj, který je v gesci členky představenstva Michaely 
Chaloupkové. S týmem spolupracují a do Zprávy reportují garanti ze 179 spo-
lečností konsolidačního celku Skupiny ČEZ, garanti 27 programů strategie 
udržitelného rozvoje, tým poskytovatelů dat za mateřskou společnost ČEZ 
a odborní garanti za klíčové oblasti. Zpráva není jako celek externě auditována. 
Auditem společnosti Ernst & Young však prošla klíčová environmentální data 
jako součást procesu tvorby Výroční zprávy Skupiny ČEZ 2018. Zprávu o udrži-
telném rozvoji Skupiny ČEZ schvaluje představenstvo ČEZ.
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http://database.globalreporting.org/
https://www.cez.cz/cs/o-cez/energie-pro-budoucnost/zpravy-o-udrzitelnem-rozvoji
https://www.cez.cz/



