
 

Vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch investičných rozhodnutí 

na faktory udržateľnosti 

 
1. Január 2023  

 
ČSOB Poisťovňa, a.s ( LEI/097900BFE40000025246)  
 

Zhrnutie  

 
ČSOB Poisťovňa, a.s., Žižkova 11, 811 02, Bratislava, člen Skupiny KBC, zohľadňuje hlavné 
nepriaznivé vplyvy svojich investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti.  
ČSOB Poisťovňa, a.s. vykonáva investície na vlastný účet. Tieto investície sú krycími aktívami 
životného aj neživotného poistenia, s výnimkou produktov investičného životného poistenia („IŽP“).  
 
V prípade zmlúv IŽP sa odvolávame na zásady pre konvenčné a zodpovedné fondy  spravované 
správcovskými spoločnosťami zo Skupiny KBC (KBC Asset Management NV, Belgicko; IVESAM 
NV, Belgicko; KBC Fund Management Limited, Írsko a ČSOB Asset Management, a.s., investiční 
společnost, Česká republika; ďalej len „KBC AM“). Keďže fondy, ktoré sú podkladovými aktívami pre 
IŽP, sú spravované KBC AM, ČSOB Poisťovňa, a.s. sa rozhodla plne akceptovať politiku 
udržateľnosti uplatňovanú spoločnosťami KBC AM pre ich konvenčné a zodpovedné fondy. 
 
Tento  dokument  opisuje, ako ČSOB Poisťovňa, a.s., integruje ukazovatele hlavných 
nepriaznivých vplyvov (PAI) uvedených v nariadení EÚ o zverejňovaní informácií o udržateľnosti 
v sektore finančných služieb (SFDR).  
Podľa SFDR môžeme rozumieť PAI takto: "Negatívne, významné alebo pravdepodobne významné 
účinky na faktory udržateľnosti, ktoré sú spôsobené, znásobené alebo priamo spojené s investičnými 
rozhodnutiami a poradenstvom vykonávaným právnickou osobou." V rámci SFDR sa vyžaduje 
zohľadnenie 18 povinných ukazovateľov týkajúcich sa emisií skleníkových plynov, biodiverzity, vody, 
odpadu a sociálnych ukazovateľov uplatniteľných na spoločnosti, štáty a nadnárodné spoločnosti, 
ako aj na aktíva v oblasti nehnuteľností. Okrem toho sa v SFDR vymedzuje 22 ďalších ukazovateľov 
súvisiacich s klímou a iným životným prostredím, ako aj 24 dodatočných ukazovateľov pre sociálne 
a zamestnanecké záležitosti, dodržiavanie ľudských práv, boj proti korupcii a úplatkárstvu.  
 
Kvantitatívne vykazovanie jednotlivých PAI pre všetky investície sa prvýkrát uskutoční v roku 2023 
(do 30. júna) vo vzťahu k finančnému roku 2022. Toto vyhlásenie o hlavných nepriaznivých vplyvoch 
na faktory udržateľnosti sa vzťahuje na referenčné obdobie od 1.1.2022, keď sa po prvýkrát 
zohľadnili hlavné nepriaznivé vplyvy do 31. 12.2022 
 
Hlavné nepriaznivé vplyvy na udržateľnosť sú prevažne pokryté/monitorované uplatňovanými 
politikami vylúčenia KBC AM. Množstvo aktivít je vylúčených z investičných fondov KBC AM 
a vlastných investícii poisťovne. Vylúčené sú najmä spoločnosti zaoberajúce sa kontroverznými 
zbraňami, uhlím určeným na spaľovanie alebo výrobou tabakových výrobkov. Vylúčení sú aj najhorší 
porušovatelia zásad iniciatívy OSN Global Compact a spoločnosti, ktoré vážne porušujú ľudské 
práva. Štátne dlhopisy z krajín s najkontroverznejšími režimami sú vylúčené a ČSOB Poisťovňa, 
a.s., nebude investovať do finančných nástrojov spojených s cenami hospodárskych zvierat a 
potravín. 



 
 
Vo  fondoch zodpovedného investovania a vlastných investíciách poisťovne je vylúčených množstvo 
ďalších aktivít. Spoločnosti, ktoré nespĺňajú najvýznamnejšie medzinárodné normy alebo štandardy, 
sú vylúčené. Patria tam napríklad zásady globálneho paktu OSN, dohovory Medzinárodnej 
organizácie práce (MOP), usmernenia OECD pre nadnárodné podniky, hlavné zásady OSN v oblasti 
podnikania a ľudských práv (UNGP) a ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja. Vylúčené sú aj 
spoločnosti zapojené do vážnych sporov súvisiacich s environmentálnymi, sociálnymi otázkami 
alebo otázkami riadenia. Všetky fosílne palivá sú vylúčené z fondov zodpovedného investovania s 
výnimkou investícií do zelených dlhopisov týchto spoločností, ktoré uľahčujú energetickú 
transformáciu. Vylúčené sú aj spoločnosti zapojené do vojenských zmlúv alebo ručných zbraní.  
Okrem toho sa obmedzenia vzťahujú na spoločnosti zaoberajúce sa hazardnými hrami, zábavou 
pre dospelých, palmovým olejom a kožušinovými a špeciálnymi koženými výrobkami. Okrem toho 
sú vylúčené neudržateľné, kontroverzné režimy a krajiny, ktoré sa umiestnili v modeli ESG scoring 
medzi 10% najhoršími. Vylúčené sú aj spoločnosti s vážnym rizikovým skóre ESG a všetky 
spoločnosti so sídlom v krajinách, ktoré podporujú nekalé daňové praktiky. Ad hoc vylúčenie alebo 
pridanie spoločností je možné, len na základe odporúčania poradného výboru pre zodpovedné 
investovanie.    
 
Vlastné investície ČSOB poisťovne sa riadia Všeobecnou politikou vylúčenia pre konvenčné 
a zodpovedné fondy a Zásadami vylúčenia pre zodpovedné finančné prostriedky. 
 
Ďalšie informácie nájdete v časti Všeobecné politiky vylúčenia pre konvenčné a zodpovedné   fondy 
a Politiky vylúčenia pre zodpovedné finančné prostriedky 
 
Politiky vylúčenia sú v interných procesoch skupiny KBC monitorované pravidlami compliance pred 
a po vysporiadaní obchodu. 
 
V rámci konvenčných fondov sa hlavné nepriaznivé vplyvy na udržateľnosť explicitne zohľadňujú 
prostredníctvom politík vylúčenia, zatiaľ čo implicitne prostredníctvom začlenenia rizík ohrozujúcich 
udržateľnosť do riadenia konvenčných produktov (transparentnosť rizík ohrozujúcich udržateľnosť a 
nepriaznivé vplyvy na udržateľnosť). Výskumný tím zodpovedného investovania KBC AM prideľuje 
hodnotenie rizika ESG väčšine spoločností zahrnutých do najznámejších benchmarkov a tiež výberu 
malých a stredných spoločností na základe správ, ktoré dostáva od poskytovateľa údajov ESG. Toto 
prebiehajúce posúdenie rizík ESG zahŕňa celý rad ukazovateľov ESG (ak sú k dispozícii) od emisií 
oxidu uhličitého spoločnosťami až po dodržiavanie základných pracovných práv v ich 
dodávateľských reťazcoch. Tieto rizikové ratingy ESG predstavujú dôležitú súčasť investičnej 
politiky KBC AM a interne sa zdieľajú s portfólio manažérmi a stratégmi, aby ich mohli použiť vo 
svojom investičnom rozhodovacom procese. 
 
Okrem toho sa niektoré z uvedených hlavných nepriaznivých vplyvov implicitne zohľadňujú aj v  
pravidlách hlasovania prostredníctvom splnomocnenca  KBC AM. KBC AM vykonáva hlasovacie 
práva v spoločnostiach, ktorých akcie sú súčasťou portfólií spravovaných fondov. Podľa tejto politiky 
hlasovania a angažovanosti KBC AM dáva najavo svoj názor na stretnutiach akcionárov a 
spolupracuje s týmito spoločnosťami, pretože KBC AM je presvedčená, že aktivizmus akcionárov v 
strednodobom a dlhodobom horizonte môže mať pozitívny vplyv na spoločnosti, do ktorých KBC AM 
investuje. 
 

https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/kbc/zip/Algemeen_uitsluitingsbeleid_voor_conventionele_fondsen_en_fondsen_die_verantwoord_beleggen_EN.pdf
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/kbc/zip/Algemeen_uitsluitingsbeleid_voor_conventionele_fondsen_en_fondsen_die_verantwoord_beleggen_EN.pdf
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/kbc/zip/Algemeen_uitsluitingsbeleid_voor_conventionele_fondsen_en_fondsen_die_verantwoord_beleggen_EN.pdf
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/kbc/zip/Uitsluitingsbeleid_voor_fondsen_die_verantwoord_beleggen_EN.pdf
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/kbc/zip/Algemeen_uitsluitingsbeleid_voor_conventionele_fondsen_en_fondsen_die_verantwoord_beleggen_EN.pdf
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/kbc/zip/Uitsluitingsbeleid_voor_fondsen_die_verantwoord_beleggen_EN.pdf
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/kbc/zip/Uitsluitingsbeleid_voor_fondsen_die_verantwoord_beleggen_EN.pdf
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/kbc/zip/Uitsluitingsbeleid_voor_fondsen_die_verantwoord_beleggen_EN.pdf
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/AM/PDF/am-esg-transparency-on-sustainability-risks.pdf
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/AM/PDF/am-esg-transparency-on-sustainability-risks.pdf


 
Ďalšie informácie nájdete v časti Pravidlá hlasovania a zapojenia prostredníctvom splnomocnenca: 
(kbcgroup.eu) 
 

Opis hlavných nepriaznivých vplyvov na udržateľnosť 

 
ČSOB Poisťovňa a.s., sa pripravuje na integráciu dátových vstupov do informačných systémov, aby 
mohla od roku 2023 pridávať kvantitatívne metriky do nasledujúcej tabuľky. Vstupy sa budú 
zhromažďovať hlavne od  KBC AM. V tejto správe kvalitatívne popisujeme, ako sa hlavné 
nepriaznivé vplyvy na udržateľnosť posudzujú v politikách vylúčenia konvenčných fondov a fondov 
zodpovedného investovania a ako sa posudzujú v pozitívnej metodike výberu. 
 
Vo svojej správe o udržateľnosti za rok 2021 KBC Group opísala prvé hodnotenie uhlíkových intenzít 
svojich investícií v mene klientov na úrovni správy aktív. Túto správu nájdete na tomto odkaze 
Správa o udržateľnosti KBC Group 2021.  

https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/feed/AM/funds/AF/Proxy_Voting_Codex/Proxy_Voting_and_Engagement_Activity_Report_EN.pdf
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/feed/AM/funds/AF/Proxy_Voting_Codex/Proxy_Voting_and_Engagement_Activity_Report_EN.pdf
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/kbccom/pdf/kbccom_landing_links/csr-sr-2021.pdf?zone=
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/kbccom/pdf/kbccom_landing_links/csr-sr-2021.pdf?zone=


 

Ukazovatele uplatniteľné na investície do spoločností, do ktorých sa investuje 

Ukazovateľ nepriaznivého vplyvu na 
udržateľnosť 

Metrika Vysvetlenie, prijaté opatrenia, ako aj plánované  
opatrenia a ciele stanovené na nasledujúce 

referenčné obdobie 

Klimatické ukazovatele a iné environmentálne podmienené ukazovatele 

Emisie 
skleníkových 
plynov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. emisie skleníkových 
plynov 

rozsah 1  
emisií skleníkových 
plynov 

V rámci zodpovedných fondov  sa stanovujú ciele 
týkajúce sa emisií skleníkových plynov (na základe 
uhlíkovej náročnosti spoločností, do ktorých sa 
investuje, a krajín, do ktorých sa investuje) vo vzťahu 
k prideleniu referenčnej hodnoty/cieľovej hodnoty 
alebo k pevnému cieľu v budúcnosti.  
 
Emisie skleníkových plynov sú tiež implicitne 
zachytené politikou vylúčenia a angažovanosti KBC 
AM. Všetky aktívne spravované fondy a 
vlastné investície poisťovne majú politiku nulovej 
tolerancie voči uhliu určenému na spaľovanie. Všetky 
fondy zodpovedného investovania majú nulovú 
toleranciu voči fosílnym palivám.  Výnimka sa 
predpokladá pre investície do zelených dlhopisov 
týchto spoločností, čím sa uľahčí energetická 
transformácia. 
 
Okrem politiky vylúčenia a zapojenia KBC AM sa 
tento ukazovateľ implicitne zohľadňuje v rámci 
neudržateľných fondov prostredníctvom začlenenia 
rizík ohrozujúcich udržateľnosť do riadenia 
neudržateľných výrobkov. 
 
KBC AM je súčasťou kolektívneho zapojenia 
opatrenia v oblasti klímy 100+. Ide o iniciatívu vedenú 
investormi s cieľom zabezpečiť, aby najväčší svetoví 
producenti skleníkových plynov prijali potrebné 
opatrenia v oblasti zmeny klímy. 
 

rozsah 2  
emisií skleníkových 
plynov 

Od 1. januára 2023  
rozsah 3  
emisií skleníkových 
plynov 

celkové  
emisie skleníkových 
plynov 

2. uhlíková stopa uhlíková stopa 

3. intenzita 
skleníkových plynov 
spoločností, do 
ktorých sa investuje 

intenzita 
skleníkových plynov 
spoločností do 
ktorých sa investuje 

4. expozícia voči 
spoločnostiam 
pôsobiacim v 
odvetví fosílnych 
palív 

podiel investícií do 
spoločností 
pôsobiacich v 
odvetví fosílnych 
palív 

Všetky fondy a vlastné investície poisťovne majú 
politiku nulovej tolerancie uhlia určeného na 
spaľovanie s výnimkou ťažby a využívania uhlia 
spaľovaného na výrobu elektriny. 
 
Fondy zodpovedného investovania a vlastné 
investície poisťovne to rozširujú na všetky fosílne 
palivá, pričom okrem toho vylučujú všetky spoločnosti 
v energetickom sektore (nulová tolerancia) a všetky 
dodávateľské spoločnosti, ktoré vyrábajú elektrinu na 
báze fosílnych palív (nulová tolerancia). 
 
Okrem politiky vylúčenia a zapojenia KBC AM sa 
tento ukazovateľ implicitne zohľadňuje v rámci 
neudržateľných fondov prostredníctvom začlenenia 



 

 
 
 
 
 
 
 

rizík ohrozujúcich udržateľnosť do riadenia 
neudržateľných výrobkov. 

5. podiel spotreby a 
výroby energie z 
neobnoviteľných 
zdrojov 

podiel spotreby 
energie z  
neobnoviteľných 
zdrojov  a výroby 
energie z  
neobnoviteľných 
zdrojov spoločností, 
do ktorých sa 
investuje, v 
porovnaní 
s energiou z 
obnoviteľných 
zdrojov energie, 
vyjadrený ako 
percentuálny podiel 
celkových zdrojov 
energie 

V súčasnosti neexistuje žiadna politika v oblasti 
spotreby energie, ale spoločnosti sa implicitne 
hodnotia na základe programov a cieľov na zvýšenie 
využívania energie z obnoviteľných zdrojov 
prostredníctvom rizikového skóre ESG. Politika 
nulovej tolerancie fosílnych palív + jadrovej energie 
zabezpečuje, aby fondy zodpovedného investovania a 
vlastné investície poisťovne investovali len do výroby 
obnoviteľnej energie. 
 
V rámci neudržateľných fondov sa tento ukazovateľ 
implicitne zohľadňuje prostredníctvom začlenenia rizík 
ohrozujúcich udržateľnosť do riadenia neudržateľných 
výrobkov. 

6. intenzita spotreby 
energie podľa 
jednotlivých odvetví 
s veľkým vplyvom 
na klímu 

spotreba energie 
v GWh pripadajúca 
na príjmy 
spoločností, do 
ktorých sa investuje, 
vo výške milión 
EUR, podľa 
jednotlivých odvetví 
s veľkým vplyvom na 
klímu  

V súčasnosti sa to výslovne nezohľadňuje. 

Biodiverzita 7. činnosti s 
negatívnym 
vplyvom na územia 
citlivé z hľadiska 
biodiverzity 

podiel investícií do 
spoločností, do 
ktorých  sa investuje, 
s 
lokalitami/prevádzka
mi nachádzajúcimi 
sa na územiach 
citlivých z hľadiska 
biodiverzity alebo v 
ich blízkosti, kde 
činnosti týchto 
spoločností, do 
ktorých sa investuje, 
negatívne 
ovplyvňujú uvedené 
územia 

V zodpovedných fondoch a vlastných investíciách 
poisťovne sa spoločnosti implicitne a v menšej miere 
hodnotia na základe kvality svojich programov na 
ochranu biodiverzity prostredníctvom rizikového skóre 
ESG. Spoločnosti, ktoré majú veľké kontroverzie v 
súvislosti s biodiverzitou, sú vylúčené zo všetkých 
fondov zodpovedného investovania. 
Okrem toho sú do fondov zodpovedného investovania 
a vlastných investícii poisťovne prijaté iba spoločnosti 
vyrábajúce palmový olej, ktoré sú členmi okrúhleho 
stola o udržateľnom palmovom oleji a nanajvýš majú 
mierne kontroverzné skóre. 
 
V rámci neudržateľných fondov sa tento ukazovateľ 
implicitne zohľadňuje prostredníctvom začlenenia rizík 
ohrozujúcich udržateľnosť do riadenia neudržateľných 
výrobkov. 

Voda 8. emisie do vody tony emisií do vody 
vyprodukovaných 
spoločnosťami, do 
ktorých sa investuje, 

V zodpovedných fondoch a vlastných investíciách 
poisťovne sa spoločnosti implicitne hodnotia na 
základe intenzity vody a kvality programov a cieľov na 
zníženie spotreby vody prostredníctvom rizikového 



 

pripadajúce na 
investovaný milión  
EUR, vyjadrené ako 
vážený priemer 

skóre ESG. Spoločnosti, ktoré majú veľké 
kontroverzie týkajúce sa využívania vody, sú vylúčené 
zo všetkých fondov zodpovedného investovania. 
 
V rámci neudržateľných fondov sa tento ukazovateľ 
implicitne zohľadňuje prostredníctvom začlenenia rizík 
ohrozujúcich udržateľnosť do riadenia neudržateľných 
výrobkov. 

Odpad 9. podiel 
nebezpečného 
odpadu 
a rádioaktívneho 
odpadu 

tony nebezpečného 
odpadu 
a rádioaktívneho 
odpadu 
vyprodukovaného 
spoločnosťami, do 
ktorých sa investuje, 
pripadajúce na 
investovaný milión  
EUR, vyjadrené ako 
vážený priemer 

V zodpovedných fondoch a vlastných investíciách 
poisťovne sa spoločnosti implicitne hodnotia na 
základe kvality programov a cieľov pre vznik 
nebezpečného odpadu prostredníctvom rizikového 
skóre ESG. Spoločnosti s vysokou kontroverziou sú 
vylúčené zo všetkých fondov zodpovedného 
investovania a vlastných investícii poisťovne. 
 
V rámci neudržateľných fondov sa tento ukazovateľ 
implicitne zohľadňuje prostredníctvom začlenenia rizík 
ohrozujúcich udržateľnosť do riadenia neudržateľných 
výrobkov. 

Ukazovatele sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, záležitostí dodržiavania ľudských práv a záležitostí boja 
proti korupcii a úplatkárstvu 

Sociálne a 
zamestnaneck
é záležitosti 

10. porušovanie 
zásad globálneho 
paktu OSN  a 
usmernení 
Organizácie pre 
hospodársku 
spoluprácu a rozvoj 
(OECD) pre 
nadnárodné 
podniky 

podiel investícií do 
spoločností, do 
ktorých sa investuje 
a ktoré boli zapojené 
do porušovania 
zásad globálneho 
paktu OSN alebo 
usmernení OECD 
pre nadnárodné 
podniky 

V prípade všetkých aktívne spravovaných fondov: 
najhorší porušovatelia zásad OSN global compact (na 
základe interného hodnotenia) sú vylúčení; 
 
V prípade fondov zodpovedného investovania 
a vlastných investícii: všetky spoločnosti zapojené do 
vážnych sporov týkajúcich sa environmentálnych, 
sociálnych alebo správnych otázok, všetky 
spoločnosti, ktoré nedodržiavajú zásady OSN Global 
Compact podľa Sustainalytics, a všetky spoločnosti, 
ktoré sú založené na správaní vylúčené nórskym 
dôchodkovým fondom, sú vylúčené. Vylúčené sú aj 
spoločnosti, ktoré sú výrazne nesprávne zosúladené 
(skóre -10) s jedným z prvých 15 cieľov OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja (na základe skóre čistého 
zosúladenia cieľov udržateľného rozvoja MSCI). 

11. neexistencia 
postupov a 
mechanizmov 
dodržiavania 
predpisov 
zameraných na 
monitorovanie 
dodržiavania zásad  
globálneho paktu 
OSN a usmernení 
OECD pre 

podiel investícií do 
spoločností, do 
ktorých sa investuje, 
bez politík 
zameraných na 
monitorovanie 
dodržiavania zásad 
globálneho paktu 
OSN alebo 
usmernení OECD 
pre nadnárodné 
podniky či 

V súčasnosti sa to výslovne nezohľadňuje, ale v 
našich zodpovedných fondoch sa to implicitne 
vzťahuje na všeobecný skríning ESG. 
 
V rámci neudržateľných fondov sa tento ukazovateľ 
implicitne zohľadňuje prostredníctvom začlenenia rizík 
ohrozujúcich udržateľnosť do riadenia neudržateľných 
výrobkov. 



 

nadnárodné 
podniky 

mechanizmov 
vybavovania 
sťažností/reklamácií 
zameraných na 
riešenie porušovania 
zásad globálneho 
paktu OSN alebo 
usmernení OECD 
pre nadnárodné 
podniky 

 

12. neupravený 
rozdiel v 
odmeňovaní žien a 
mužov 

priemerný 
neupravený rozdiel v 
odmeňovaní žien a 
mužov v 
spoločnostiach, do 
ktorých sa investuje 

V súčasnosti sa to výslovne nezohľadňuje. 

13. rodová 
rozmanitosť v 
správnej rade 

priemerný pomer 
žien a mužov medzi 
členmi  správnej 
rady spoločností, do 
ktorých sa investuje, 
vyjadrený ako 
percentuálny podiel 
medzi všetkými 
členmi správnej rady 

KBC Asset Management podporuje rodovú 
rozmanitosť vrcholových orgánov prostredníctvom 
hlasovania prostredníctvom splnomocnenca.  
 
Pravidlá KBC AM: Politika hlasovania a angažovanosti 
prostredníctvom splnomocnenca: (kbcgroup.eu) 
Politika ISS: https://www.issgovernance.com. 

14. expozícia voči 
kontroverzným 
zbraniam 
(protipechotným 
mínam, kazetovej 
munícii, chemickým 
a biologickým 
zbraniam) 

podiel investícií do 
spoločností, do 
ktorých sa investuje 
a ktoré sú zapojené 
do výroby alebo 
predaja 
kontroverzných 
zbraní 

Každá spoločnosť, ktorá je zapojená do 
kontroverzných zbraňových systémov, je vylúčená zo 
všetkých fondov a vlastných investícii. Zoznam 
vylúčených zahŕňa spoločnosti zapojené do vývoja, 
testovania, skladovania alebo výroby (základných 
komponentov) kontroverzných zbraňových systémov. 
 
Okrem toho pre fondy zodpovedného investovania: 
žiadna expozícia voči zbraniam. Akákoľvek 
spoločnosť pôsobiaca v oblasti vojenských zmlúv 
alebo výroby alebo maloobchodného predaja ručných 
zbraní je vylúčená z fondov zodpovedného 
investovania. Pre iné odvetvia ako "letectvo a obrana" 
platí prahová hodnota 5 % pre vojenské zákazky, 
ktoré nesúvisia so zbraňami, ako aj pre maloobchod s 
ručnými zbraňami. 

 

Ukazovatele uplatniteľné na investície do štátov a nadnárodných spoločností 

Ukazovateľ nepriaznivého vplyvu na 
udržateľnosť 

Metrika Vysvetlenie, prijaté opatrenia, ako aj plánované 
opatreniaa ciele stanovené na nasledujúce referenčné 

obdobie 

https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/feed/AM/funds/AF/Proxy_Voting_Codex/Proxy_Voting_and_Engagement_Activity_Report_EN.pdf
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/feed/AM/funds/AF/Proxy_Voting_Codex/Proxy_Voting_and_Engagement_Activity_Report_EN.pdf
https://www.issgovernance.com/policy%20gateway/voting-policies


 

Životné 
prostredie 

15. intenzita 
skleníkových plynov 

intenzita 
skleníkových plynov 
krajín, do ktorých sa 
investuje 

Vo fondoch zodpovedného investovania a vlastných 
investíciách poisťovne sú vylúčené krajiny, ktoré 
nepodpísali Parížsku dohodu. Okrem toho sa v 
zodpovedných fondoch zohľadňuje klíma ako jeden z 
prvkov environmentálneho posudzovania. 
 
V rámci zodpovedných fondoch sú stanovené ciele 
týkajúce sa emisií skleníkových plynov (na základe 
uhlíkovej náročnosti spoločností, do ktorých sa 
investuje, a krajín, do ktorých sa investuje) vo vzťahu 
k referenčnej hodnote alebo k pevnému cieľu v 
budúcnosti. 
 
V rámci neudržateľných fondov sa tento ukazovateľ 
implicitne zohľadňuje prostredníctvom začlenenia rizík 
ohrozujúcich udržateľnosť do riadenia neudržateľných 
výrobkov. 

Sociálna 
oblasť 

16. krajiny, do 
ktorých sa investuje 
a  ktorých sa 
týka porušovanie 
v sociálnej oblasti 

počet krajín, do 
ktorých sa investuje 
a ktorých sa týka  
porušovanie 
v sociálnej oblasti (v 
absolútnom 
vyjadrení 
a v relatívnom 
vyjadrení  po 
vydelení všetkými 
krajinami, do ktorých 
sa investuje), ako sa 
uvádza v 
medzinárodných 
zmluvách a 
dohovoroch, v 
zásadách 
Organizácie 
Spojených národov 
a prípadne vo 
vnútroštátnych  
právnych predpisoch 

Všetky aktívne spravované fondy majú zakázané 
investovať do štátnych dlhopisov najkontroverznejších 
režimov. Vylúčené sú aj krajiny, na ktoré sa vzťahujú 
medzinárodné sankcie. 
 
Okrem toho fondy zodpovedného investovania 
a vlastné investície poisťovne nesmú mať žiadnu 
expozíciu voči štátnym dlhopisom krajín, ktoré 
nerešpektujú udržateľné zásady. Vylúčené sú aj 
štátne dlhopisy krajín patriacich k 50 % krajinám s 
najkontroverznejšími režimami. Sú to režimy s 
vysokou mierou korupcie, ktoré zásadne porušujú 
ľudské práva, nerešpektujú zákony a chýba im dobrá 
správa vecí verejných a politická sloboda. 

 
 
 

Ukazovatele uplatniteľné na investície do nehnuteľného majetku 

Fosílne palivá 17. expozícia voči 
fosílnym palivám 
prostredníctvom 
nehnuteľného 
majetku 

podiel investícií do 
nehnuteľného 
majetku 
súvisiaceho s 
ťažbou, 
uskladňovaním, 
prepravou či 

V súčasnosti sa to výslovne nezohľadňuje. 



 

výrobou fosílnych 
palív 

Energetická 
efektívnosť 

18. expozícia voči 
energeticky 
neefektívnemu 
nehnuteľnému 
majetku 

podiel investícií do 
energeticky 
neefektívneho 
nehnuteľného 
majetku 

V súčasnosti sa to výslovne nezohľadňuje. 

 

Dodatočné klimatické ukazovatele a iné environmentálne podmienené ukazovatele  

Nepriaznivý vplyv na udržateľnosť Metrika Vysvetlenie, prijaté opatrenia, ako aj plánované 
opatrenia a ciele stanovené na nasledujúce referenčné 

obdobie 

Ukazovatele uplatniteľné na investície do spoločností, do ktorých sa investuje 

Voda, odpad 
a materiál 
Emisie 

19. podiel 
nerecyklovaného 
odpadu 

tony 
nerecyklovaného 
odpadu 
vyprodukovaného 
spoločnosťami, do 
ktorých sa 
investuje, 
pripadajúce na 
investovaný milión  
EUR, vyjadrené 
ako vážený 
priemer 

V zodpovedných fondoch a vlastných investíciách 
poisťovne je intenzita odpadu implicitne krytá rizikom 
ESG. Spoločnosti s vysokou kontroverziou sú vylúčené 
zo všetkých fondov zodpovedného investovania. 
 
V rámci neudržateľných fondov sa tento ukazovateľ 
implicitne zohľadňuje prostredníctvom začlenenia rizík 
ohrozujúcich udržateľnosť do riadenia neudržateľných 
výrobkov. 

 
 
 
 
 

Dodatočné ukazovatele sociálnych a zamestnaneckých záležitostí, záležitostí  
dodržiavania ľudských práv a záležitostí boja proti korupcii a úplatkárstvu 

Nepriaznivý vplyv na  udržateľnosť Metrika Vysvetlenie, prijaté opatrenia, ako aj  plánované 
opatrenia a ciele stanovené na nasledujúce referenčné 

obdobie 

Boj proti 
korupcii a 
úplatkárstvu 

20.  neexistencia 
politík v oblasti boja 
proti korupcii a 
úplatkárstvu 

podiel investícií 
dosubjektov bez 
politík v oblasti 
boja proti korupcii 
a  úplatkárstvu v  
súlade s 
Dohovorom 
Organizácie 
Spojených národov 
proti korupcii 

V zodpovedných fondoch a vlastných investíciách 
poisťovne sú spoločnosti implicitne hodnotené na 
základe kvality programov na boj proti úplatkárstvu a 
korupcii prostredníctvom rizikového skóre ESG. 
 
V rámci neudržateľných fondov sa tento ukazovateľ 
implicitne zohľadňuje prostredníctvom začlenenia rizík 
ohrozujúcich udržateľnosť do riadenia neudržateľných 
výrobkov. 

 



 

Opis politík zameraných na identifikáciu a prioritizáciu hlavných nepriaznivých 

vplyvov na faktory udržateľnosti 

 
Zváženie počtu identifikovaných hlavných nepriaznivých vplyvov sa zohľadňuje prísnym a 
konzistentným spôsobom, keďže vo všeobecnej politike preverovania sa zohľadňujú 
environmentálne, sociálne, ako aj riadiace zásady. Uprednostňujeme hlavné nepriaznivé vplyvy, na 
ktoré sa vzťahujú  politiky vylúčenia KBC AM: emisie skleníkových plynov (1 – 5), porušovanie 
iniciatívy OSN Global Compact & OECD (10), vystavenie kontroverzným zbraniam (14), intenzita 
skleníkových plynov (15), krajiny, do ktorých sa investuje, ktoré sú vystavené sociálnemu 
porušovaniu (16). Z ďalších hlavných nepriaznivých vplyvov berieme do úvahy plytvanie vodou 
(tabuľka 2-13) a nedostatok protikorupčných opatrení a boj proti úplatkárstvu (tabuľka 3-15).   
 
 
Pri prijímaní investičných rozhodnutí ČSOB Poisťovňa, a.s. zohľadňuje tieto riziká udržateľnosti tým, 
že sa zaväzuje dodržiavať všeobecné politiky vylúčenia Skupiny KBC. V investičnej politike Skupiny 
KBC (KBC Group Investment Policy) Skupina KBC určuje, že neinvestuje na vlastný účet, ani 
neodporúča svojim klientom investovať do finančných nástrojov (akcií, dlhopisov a akýchkoľvek 
iných finančných nástrojov) emitovaných „vylúčenými protistranami“. Vylúčené protistrany sú 
protistrany, ktoré:  

• sú uvedené na čiernej listine KBC. Skupina KBC uplatňuje prísne etické obmedzenia 

týkajúce sa spoločností zapojených do kontroverzných zbraňových systémov a 

spoločností považovaných za „najhorších porušovateľov“ zásad OSN Global Compact 

(UNGC). ČSOB Poisťovňa, a.s. neinvestuje do žiadnej spoločnosti na čiernom 

zozname KBC, opísanej v politike skupiny KBC o spoločnostiach na čiernom zozname 

(KBC Group policy on blacklisted companies); 

• sú uvedené na KBC zozname porušovateľov ľudských práv: spoločnosti, ktoré vážne 

porušujú ľudské práva sú vylúčené. Viac podrobností nájdete v KBC politike o 

ľudských právach (KBC Group Policy on Human Rights); 

• sú vládnymi subjektmi, verejnými orgánmi, centrálnymi a štátnymi bankami alebo 

štátnymi spoločnosťami v krajine, ktorá je uvedená na KBC zozname kontroverzných 

režimov; 

• vykonávajú činnosti súvisiace s tabakom; 

• sa podieľajú na špekuláciách s cenami potravín. Skupina KBC sa nechce podieľať na 

špekuláciách s cenami potravín. V súlade so svojou Politikou o poľnohospodárskych 

komoditách (KBC Group Soft Commodity Policy) Skupina KBC neinvestuje do 

finančných nástrojov súvisiacich z cenami hospodárskych zvierat a potravín. 

 
 
KBC sa tiež nechce zapájať do špekulácií s cenami potravín. V dôsledku toho a v súlade s politikou 
KBC Group Soft Commodity Policy nebude KBC investovať ani radiť svojim klientom, aby investovali 
do finančných nástrojov spojených s cenami hospodárskych zvierat a potravín. 
 

https://www.kbc.com/content/dam/kbccom/doc/sustainability-reponsability/OurApproach/CSR_OA_policy_SoftCommodityPolicy.pdf
https://www.kbc.com/content/dam/kbccom/doc/sustainability-reponsability/OurApproach/CSR_OA_policy_SoftCommodityPolicy.pdf


 
Ďalšie výnimky sa vzťahujú na fondy zodpovedného investovania KBC AM a vlastné investície 
ČSOB Poisťovne. Väčšina týchto vylúčení sa vzťahuje aj na investície uskutočnené skupinou KBC 
group na vlastný účet vrátane protistrán s významnou účasťou na činnostiach súvisiacich s: 

• konvenčnými zbraňami 

• inými fosílnymi palivami ako tepelným uhlím; 

• hazardnými hrami;  

• palmovým olejom;  

• zábavou pre dospelých;  

• kožušinou a špeciálnou kožou. 

 
Okrem toho sú vylúčené spoločnosti s vážnym rizikovým skóre ESG, spoločnosti so sídlom v 
krajinách s nekalými daňovými praktikami, krajiny, ktoré sa umiestnili na 10 % najhoršom z modelu 
hodnotenia ESG, a neudržateľné krajiny, ako aj kontroverzné režimy. Na základe odporúčania 
poradnej rady pre zodpovedné investovanie môže dôjsť k ad hoc vylúčeniam alebo rokovaniam 
spoločností. 
 
Keďže ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost, Česká republika (ČSOB AM) spravuje 
portfólio dlhopisov a vlastného imania ČSOB Poisťovne, a.s., to znamená, že kritériá vylúčenia 
definované pre fondy zodpovedného investovania sa uplatňujú aj pre vlastné investície ČSOB 
Poisťovne, a.s.  
 
Ďalšie informácie nájdete v časti Všeobecné politiky vylúčenia pre konvenčné a zodpovedné 
investovanie fondov  a Politiky vylúčenia pre zodpovedné investovanie fondov. 
 
Politiky vylúčenia sú v interných procesoch skupiny KBC monitorované pravidlami compliance pred 
a po vysporiadaní obchodu. 
 
Okrem prísnych politík vylúčenia budú zodpovedné fondy a vlastné investície poisťovne podporovať 
integráciu udržateľnosti do politických rozhodnutí emitentov (spoločností, vlád, nadnárodných 
dlžníkov a/alebo agentúr prepojených s vládami) tým, že uprednostnia emitentov s lepším skóre 
ESG, kde ESG znamená "Environmentálne, sociálne a správne riadenie", a podporia zmiernenie 
zmeny klímy tým, že uprednostnia emitentov s nižšou uhlíkovou náročnosťou,  s cieľom splniť vopred 
stanovený cieľ uhlíkovej náročnosti. Zodpovedné fondy podporia aj udržateľný rozvoj zahrnutím 
spoločností, ktoré prispievajú k cieľom OSN v oblasti udržateľného rozvoja, a podporou prechodu 
na udržateľnejší svet prostredníctvom investovania do zelených, sociálnych a udržateľných 
dlhopisov, ktoré implicitne zohľadňujú väčšinu uvedených hlavných nepriaznivých vplyvov. 
 
Za metodiku bude zodpovedný výskumný tím zodpovedného investovania KBC AM. Správcovia 
portfólia budú zodpovední za správnu implementáciu metodiky. Predobchodné a poobchodné 
kontroly budú vykonávať oddelenia pre riziká a dodržiavanie predpisov. 
 
V rámci konvenčných fondov sa hlavné nepriaznivé vplyvy na udržateľnosť výslovne zohľadňujú 
prostredníctvom politík vylúčenia, zatiaľ čo implicitne prostredníctvom začlenenia rizík ohrozujúcich 
udržateľnosť do riadenia konvenčných produktov (transparentnosť rizík ohrozujúcich udržateľnosť a 
nepriaznivé vplyvy na udržateľnosť). Výskumný tím KBC AM Responsible Investing prideľuje 
hodnotenie rizika ESG väčšine spoločností zahrnutých do najznámejších referenčných hodnôt a tiež 
výberu malých a stredných spoločností na základe správ, ktoré dostáva od poskytovateľa údajov 

https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/kbc/zip/Algemeen_uitsluitingsbeleid_voor_conventionele_fondsen_en_fondsen_die_verantwoord_beleggen_EN.pdf
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/kbc/zip/Algemeen_uitsluitingsbeleid_voor_conventionele_fondsen_en_fondsen_die_verantwoord_beleggen_EN.pdf
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/kbc/zip/Algemeen_uitsluitingsbeleid_voor_conventionele_fondsen_en_fondsen_die_verantwoord_beleggen_EN.pdf
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/kbc/zip/Uitsluitingsbeleid_voor_fondsen_die_verantwoord_beleggen_EN.pdf
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/kbc/zip/Uitsluitingsbeleid_voor_fondsen_die_verantwoord_beleggen_EN.pdf
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/AM/PDF/am-esg-transparency-on-sustainability-risks.pdf
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/published/AM/PDF/am-esg-transparency-on-sustainability-risks.pdf


 
ESG. Toto prebiehajúce posúdenie rizík ESG zahŕňa celý rad ukazovateľov ESG (ak sú k dispozícii) 
od emisií oxidu uhličitého spoločnosťami až po dodržiavanie základných pracovných práv v ich 
dodávateľských reťazcoch. Tieto rizikové ratingy ESG predstavujú dôležitú súčasť investičnej 
politiky KBC AM a interne sa zdieľajú s portfólio manažérmi a stratégmi, aby ich mohli použiť vo 
svojom investičnom rozhodovacom procese. 
 

Politiky zapájania 

Investičná politika ČSOB Poisťovne, a.s. neumožňuje investovanie do individuálnych akcii.  Z 
uvedeného dôvodu, ČSOB Poisťovňa, a.s. priamo nevykonáva akcionárske práva. 
 
KBC Asset Management Group ("KBC AM") vykonáva hlasovacie práva akcií spravovaných v 
"fondoch" [t. j. v podnikoch kolektívneho investovania vo forme PKIPCP (podniky kolektívneho 
investovania do prevoditeľných cenných papierov) a AIF (alternatívne investičné fondy) a "portfólií" 
(t. j. inštitucionálnych investorov, ako sú definovaní v európskej smernici o právach akcionárov 
2007/36, ktorí zverujú vykonávanie politiky zapájania, ako je definovaná v článku 3g smernice, KBC 
AM  spoločnosť, ktorá investuje v mene takýchto inštitucionálnych investorov na základe priameho 
uváženia pre jednotlivých klientov) v súlade s politikou hlasovania a angažovanosti v zastúpení. V 
dôsledku toho KBC AM sa môže vyjadriť na stretnutiach akcionárov a spolupracuje s dotknutými 
spoločnosťami. 
 
 
Ďalšie informácie nájdete v časti Pravidlá hlasovania a zapojenia prostredníctvom splnomocnenca: 
(kbcgroup.eu) 
 
 
 

Odkazy na medzinárodné normy 

Skupina KBC, do ktorej ČSOB Poisťovňa, a.s.  patrí, sa zaviazala dodržiavať nasledujúce 
medzinárodné obchodné kódexy a investičná politika a procesy ČSOB Poisťovne, a.s. sú v súlade 
s týmito záväzkami: 

• Zásady finančnej iniciatívy Programu OSN pre životné prostredie (UNEP FI) pre 

zodpovedné bankovníctvo;  

• kolektívny záväzok k opatreniam v oblasti klímy, ktorým sa skupina KBC zaviazala čo 

najviac stimulovať ekologizáciu hospodárstva, a tým obmedziť globálne otepľovanie 

výrazne pod 2 °C v snahe o 1,5 °C v súlade s Parížskou dohodou o zmene klímy; 

• Finančný záväzok bez tabaku, ktorý povzbudzuje finančné inštitúcie, aby sa zbavili 

tabakového priemyslu; 

• Zásady zodpovedného investovania Organizácie Spojených národov. Tieto zásady 

vypracovala medzinárodná skupina inštitucionálnych investorov, čo odráža rastúci 

význam environmentálnych a sociálnych otázok a otázok správy a riadenia 

spoločností pre investičné postupy. Tento proces zvolal generálny tajomník 

Organizácie Spojených národov. 

Zásada 1: 
KBC začlení otázky ESG do investičnej analýzy a rozhodovacích procesov. 

https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/feed/AM/funds/AF/Proxy_Voting_Codex/Proxy_Voting_and_Engagement_Activity_Report_EN.pdf
https://multimediafiles.kbcgroup.eu/ng/feed/AM/funds/AF/Proxy_Voting_Codex/Proxy_Voting_and_Engagement_Activity_Report_EN.pdf


 
Zásada 2: 
KBC bude aktívnym vlastníkom a začlení otázky ESG do našich vlastníckych zásad a 
postupov. 
Zásada 3: 
KBC sa bude usilovať o primerané zverejnenie o otázkach ESG subjektmi, do ktorých 
investujeme. 
Zásada 4: 
KBC bude podporovať prijatie a implementáciu zásad v investičnom priemysle. 
Zásada 5: 
KBC bude spolupracovať na zvýšení našej účinnosti pri implementácii zásad. 
Zásada 6: 
KBC bude podávať správy o našich činnostiach a pokroku pri implementácii zásad. 

 


