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Úvod 

Společnost Rilancio, s.r.o. věří, že zásady ochrany životního prostředí, sociálních věcí a řízení (ESG) jsou klíčové 
pro rozvoj společnosti, a přinášejí dlouhodobou hodnotu našim partnerům. Z tohoto důvodu jsme začlenili ESG 
Politiku do našeho integrovaného systému řízení společnosti Rilancio (RIMS – Rilancio Integrated Management 
System). Tato ESG Politika popisuje náš celofiremní přístup k integraci ESG do našich aktivit v rámci facility 
managementu objektů našich zákazníků. 
 
ESG ve společnosti Rilancio s.r.o. 

Společnost Rilancio se zavázala integrovat ESG do svého integrovaného systému řízení (RIMS) a zaměřujeme se 
na záležitosti, které mají význam pro naše zaměstnance a obchodní partnery. Snažíme se jít příkladem a uplatňovat 
naše poznatky k prosazování změn v celém našem portfoliu, na základě: 
 

• Měření a snižování emisí skleníkových plynů vznikajících v rámci zajišťování facility managementu objektů 
a zvyšování využívání čisté energie. 

• Náboru a podpory nových talentů prostřednictvím aktivních nástrojů, které se věnují náboru, zvyšování 
povědomí o záležitostech týkající se udržitelnosti a ESG prostřednictvím odborných seminářů, online 
vzdělávacích akcí apod. 

• Podpory sociálních změn v komunitách, kde působíme, poskytováním příležitostí lidem v těchto 
komunitách ve spolupráci s našimi vzdělávacími programy. 

• Školení zaměstnanců a externích pracovníků, které kromě úvodního školení zahrnuje mimo jiné témata, 
jako je ochrana osobních údajů, etický kodex, střet zájmů apod. 

• Zvyšování povědomí našich zaměstnanců o kybernetické bezpečnosti s cílem vzdělávat naše 
zaměstnance v oblasti rozpoznávání bezpečnostních rizik (IT). 

 
Integrace ESG do investičních procesů 

Integrace faktorů ESG do našich investičních rozhodnutí je důležitou součástí naplňování našeho poslání neustále 
zlepšovat vztahy s našimi obchodními partnery. Na základě našich zkušeností se domníváme, že zohlednění 
faktorů ESG zlepšuje nejen naše hodnocení rizik, ale pomáhá nám identifikovat příležitosti ke zlepšení. Jsme 
přesvědčeni, že náš program ESG může posílit naší společnost, zvýšit její hodnotu a může pomoci vytvořit lepší 
podmínky pro zaměstnance a naše zákazníky. Do procesů hodnocení a monitorování mohou být zahrnuty tyto 
faktory: 
 
Environmentální aspekty 
 

• Emise skleníkových plynů 

• Znečištění ovzduší 

• Nakládání s odpady 

• Hospodaření s energií a energetická účinnost 

• Klimatická rizika 
 
Sociální aspekty 
 

• Diverzita, rovnost a inkluze (včetně boje proti diskriminaci) 

• Lidská práva 

• Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

• Pracovní vztahy 

• Ochrana soukromí 

• Ochrana majetku 

• Kvalita a bezpečnost poskytovaných služeb (facility management) 
 
Aspekty správy 
 

• Správa a řízení společnosti a dohled nad ní 

• Řízení rizik 

• Střety zájmů 

• Transparentnost (včetně finančního a provozního výkaznictví) 

• Kontrola podvodů, úplatkářství a korupce 
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Ve společnosti Rilanico je jmenován ESG specialista, který má potřebné znalosti a zkušenosti v oblasti RIMS 
(Rilancio Integrated Management System). V rámci RIMS spojujeme naše úsilí prostřednictvím kvalifikovaného 
personálu, který se snaží uplatňovat osvědčené postupy a prosazovat ty nejlepší iniciativy (Best practice) v rámci 
celé společnosti. 
 
Integrace ESG do projektů 
 
Před realizací 

Zvážení faktorů ESG považujeme za klíčovou součást hodnocení nových projektů. Zohledněním příslušných 
faktorů ESG v rámci projektu se snažíme identifikovat a řešit případná rizika a zvyšovat hodnotu poskytovaných 
služeb (facility managementu). 
 
V průběhu realizace projektů 

V průběhu realizace projektů provádíme sběr dat důležitých pro hodnocení stanovených cílů. To nám umožňuje 
sledovat dlouhodobý vývoj v této oblasti a zaměřit naše úsilí na dosažení ESG cílů naší společnosti. Získané údaje 
dále využíváme k výpočtu ročních emisí skleníkových plynů (GHG). 
 
Zapojení třetích stran 

Společnost Rilancio spolupracuje v této oblasti s našimi zákazníky (obchodními partnery). Pomáháme jim zavádět 
ty nejlepší postupy (Best Practice) prostřednictvím sdílení informací, školení, řízením významných aspektů ESG, 
apod. Máme stanoveny celofiremní ESG cíle: 
 

• snižovat emise oxidu uhličitého u projektů, u nichž kontrolujeme 
spotřebu energie, o 15 %. 

• snižovat energetickou náročnost budov (úsporné světelné zdroje, 
sledování a optimalizace spotřeby energií). 

• snižovat spotřebu vody (využíváním dešťové vody). 

• informovat naše obchodní partnery a zákazníky o důležitosti 
programu ESG. 

• podporovat a zavádět vhodné řídicí metody a kontrolní 
mechanismy v objektech, kde zajišťujeme facility management, 
abychom je posílili, a tím zvýšili povědomí o programu ESG. 

 
 
Oblasti zaměření 

Napříč našimi aktivitami jsme určili prioritní oblasti ESG (ESG cíle), o kterých se domníváme, že mohou nejvíce 
ovlivnit naši schopnost poskytovat služby v oblasti facility managementu s ohledem na ESG. 
 
Zmírňování klimatických změn, odolnost a adaptace na ně 

Uvědomujeme si, že změna klimatu je problém, který se dotýká všech odvětví a zeměpisných oblastí. Naším cílem 
je spolupracovat s našimi obchodními partnery a zákazníky a pomáhat jim snižovat emise oxidu uhličitého 
prostřednictvím našeho programu snižování emisí. 
 
Diverzita, rovnost a inkluze (DEI) 

Zaměřujeme se na podporu diverzity v rámci společnosti Rilancio. Rovněž se zavazujeme zaměstnávat zahraniční 
pracovníky (uprchlíky z Ukrajiny apod). 
 
Správa a řízení 

Jsme přesvědčeni, že kvalitní řízení je pro společnost zásadní. Dáváme přednost zkušenému, aktivnímu a 
angažovanému managementu. Podporujeme činnosti pro zvýšení transparentnosti našich aktivit. 
 
Pravidelně spolupracujeme se všemi obchodními partnery a zákazníky v oblasti ESG. Záležitosti ESG jsou ve 
společnosti Rilancio projednávány: 
 

• na pravidelných poradách společnosti. 

• v rámci ročního přezkoumání RIMS. 
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Vykazování 

Zavazujeme se k transparentnosti vůči našim obchodním partnerům a 
zainteresovaným stranám, pokud jde o iniciativy společnosti Rilancio v 
oblasti ESG. Zpráva o ESG poskytuje každoročně aktuální informace 
týkající se naší ESG Politiky a plnění ESG cílů. Na našich webových 
stránkách poskytujeme aktualizace týkající se ESG Politiky a ESG cílů. 
 
Role a odpovědnosti 

Zástupce společnosti odpovědný za oblast ESG (ESG specialista) 
koordinuje iniciativy napříč společností, tak aby byla zajištěno neustálé 
zlepšování této oblasti. Rovněž sleduje požadavky na změny nebo 
aktualizace zásad a předpisů v odvětví a podle potřeby poskytuje ostatním 
oddělením příslušné informace. Vedení společnosti je odpovědné za 
podporu a zajištění souladu s dalšími zásadami ESG a souvisejícími 
standardy a za dohled nad jejich každoroční revizí. Konečnou odpovědnost 
za dohled nad ESG Politikou společnosti Rilancio nese statutární zástupce 
společnosti. 
 

Rozsah působnosti 

Tato ESG Politika se vztahuje na poskytované služby společnosti v rámci zajištění Facility managementu. 
Tato ESG Politika byla aktualizována v září 2022 a může být v případě potřeby společnosti změněna. 
 
 
 
 
V Praze dne 1.9.2022                                                                                 Michal Ryvola 


