
Etický účastnický fond 
Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

Popis fondu

Etický fond při výběru aktiv do portfolia vyhodnocuje 
vedle míry podstoupeného rizika a výnosu rovněž míru 
naplňování principu společensky odpovědných investic. 
Fond investuje převážně do dluhopisů společensky 
odpovědných firem, zelených dluhopisů a doplňkově 
také do akcií. Etický fond zhodnocuje penzijní úspory 
výhradně společensky odpovědnými investicemi, které 
naplňuje podle mezinárodně uznávaných standardů 
ESG. Aktivní správou úspor v souladu s přísnými 
etickými zásadami jsme schopni přímo ovlivnit naše 
okolí a měnit jej k lepšímu. Fond začleňuje do 
investičních rozhodnutí rizika týkající se udržitelnosti, 
prosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti 
investic a udržitelné investice tvoří minimálně 51 % 
portfolia. Ke konci prvního kvartálu roku 2023 v Etickém 
fondu na penzi spořilo více než 116 tis. klientů při 
celkovém objemu majetku 2,9 miliardy Kč.

Z portfolia fondu

Viatris – Mylan

Součástí globálního farmaceutického holdingu Viatris 
je také společnost Mylan, jejíž zelené dluhopisy jsou 
v portfoliu Etického fondu. Společnost Viatris nabízí 
široké spektrum léčivých přípravků, a to jak originál- 
ních, tak generických, včetně biologicky podobných 
přípravků a volně prodejných léků. Viatris považuje péči 
o zdraví za základní lidskou potřebu, a proto je vizí celé 
společnosti vyvíjet a dodávat lidem takovou zdravotní 
péči, která jim pomůže pečovat o zdraví a zvýšit kvalitu 
života a zajištění bezpečného a spolehlivého užívání 
léčiv při péči o zdraví. V průběhu let se prostřednictvím 
fúzí a akvizic menších farmaceutických a výzkumných 
společností portfolio činností Viatris rozšířilo natolik, že 
dnes společnost vlastními silami pokrývá celý životní 
cyklus léku, od jeho výzkumu a vývoje, po klinické 
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testování, výrobu, až po následnou distribuci k zákaz- 
níkům. Díky tomu je společnost lídrem v mnoha 
farmaceutických oborech, jako například imunologie, 
gastroenterologie, onkologie, diabetes či 
anesteziologie. 

V roce 2021 společnost prodala více než 80 miliard 
kusů léků do více než 160 zemí světa. Nicméně pouze 
polovina světové populace má zajištěnou alespoň 
základní péči. Viatris si je toho vědoma a jen v roce 
2021 společnost zdarma darovala více než 500 milionů 
léků do těch regionů, které si nemohou samy zajistit 
dostatečnou péči o své obyvatele. V roce 2020 se 
Viatris připojila k iniciativě OSN o udržitelném rozvoji 
a společenské odpovědnosti s cíli dosaženými do roku 
2030. Společnost cílí ve své ESG výzvě na tři základní 
pilíře: dostupnost zdravotní péče, diverzita a posilování 
práv žen v zemích, kde jsou stále znevýhodňovány 
a ochrana životního prostředí. Viatris si dala za cíl, že 
mezi lety 2022 – 2025 zajistí antiretrovirovou léčbu 
alespoň 30 milionům lidí, z toho alespoň 2 milionům dětí 
žijící s nemocí HIV. V oblasti ochrany životního prostředí 
se Viatris zavázala k redukci 42 % emisí CO2 do roku 
2030 vyprodukovaných během celého životního cyklu 
léčiv. Dále pak plánuje úsporu 25 % veškeré spotřebo- 
vané energie a paliv spojených s přepravou a distribucí 
léčiv. Více podrobností o udržitelných projektech lze 
najít pod následujícím odkazem na webu: 
2021-viatris-sustainability-report.pdf
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https://www.viatris.com/-/media/project/common/viatris/csrpromo/pdfs/2021-viatris-sustainability-report.pdf


* Nejvýznamnější pozice v podílových listech
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Hodnota vlastního kapitálu fondu 2 900 891 845 Kč

Celkový počet jednotek fondu 2 702 718 128

Hodnota jednotky fondu 1,073 3 Kč

3 měsíce 2,43 %

6 měsíců 3,79 %

12 měsíců 1,67 %

Od založení (1. 11. 2017) 7,33 %

Výkonnost fondu k 31. 3. 2023

Aktiva

Struktura portfolia

Akcie 10,0 %
Dluhopisy 63,0 %
Peněžní trh 27,0 %

Měny

CZK 74,2 %
EUR 25,59 %
USD 0,2 %

Cenné papíry

Udržitelné 100 %
Tradiční 0 %

Název Druh ISIN Měna Zastoupení

ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE Zelené duhopisy AT0000A0PHH8 EUR 6,2 %

* Nykredit Realkredit 2026 Zelené duhopisy DK0030467105 EUR *

* Toyota 2026 Zelené duhopisy XS2572989650 EUR *

* Nordea Bank 2026 Zelené duhopisy XS1477568106 EUR *

* Mylan 2023 Zelené duhopisy XS1801129286 EUR *

* Raiffeisenlandesbank 2023 Zelené duhopisy XS1720806774 EUR *

ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT Zelené duhopisy AT0000A1EK55 EUR 5,1 %

* International Bank for Rec. and Dev. 2024 Zelené duhopisy US45906M3C38 USD *

* IFFIM 2026 Zelené duhopisy XS2333299324 USD *

* Henkel 2026 Zelené duhopisy XS2407954002 EUR *

* Itálie 2035 Zelené duhopisy IT0005508590 EUR *

* KBC 2030 Zelené duhopisy BE0002875566 EUR *

ESPA WWF STOCK ENVIRONMENT Akcie AT0000A03N37 EUR 3,8 %

* Solaredge Technologies Akcie US83417M1045 USD *

* Sunrun Akcie US86771W1053 USD *

* Sunnova Energy International Akcie US86745K1043 USD *

* Enphase Energy Akcie US29355A1079 USD *

* Evoqua Water Technologies Akcie US30057T1051 USD *

Významné pozice v portfoliu fondu

Historická výkonnost Etického účastnického fondu
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Upozornění

Údaje o historické výkonnosti účastnického fondu v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. 
Investice do účastnického fondu v sobě zahrnuje riziko výkyvů aktuální hodnoty penzijní jednotky a návratnost 
původní investované částky není zaručena. Další informace naleznete ve statutu fondu, který vám poskytneme ve 
všech pobočkách České spořitelny či na internetových stránkách www.csps.cz. Veškeré zde uvedené údaje mají 
pouze informativní charakter a jejich účelem není nahradit statut fondu nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. 

Česká národní banka umožnila ČS – penzijní společnosti ve smyslu § 104 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním 
spoření investovat až 100 % hodnoty majetku v účastnickém fondu do investičních cenných papírů a nástrojů 
peněžního trhu, které vydala nebo za které převzala záruku Česká republika, Německo, Francie, Velká Británie nebo 
Spojené státy americké nebo centrální banky těchto států nebo Evropský fond finanční stability, Evropská centrální 
banka, Evropská investiční banka, Světová banka nebo Mezinárodní měnový fond.
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Typ rizika Míra rizika Řízení rizika

Kreditní Nízké Pouze dluhopisy v investičním stupni

Měnové  Velmi nízké Plné měnové zajištění

Akciové Nízké Diversifikace akciového portfolia

Úrokové Střední Střední durační profil portfolia

Nejvýznamnější rizika

ČS penzijní společnost se řídí vnitřním předpisem Politika odpovědného investování, který v oblasti udržitelnosti 
definuje cíle, rizika, kritéria a procesy odpovědného investování a kategorizaci fondů dle Nařízení (EU) 2019/2088 
o zveřejňování informací týkající se udržitelnosti v odvětví finančních služeb. Etický fond začleňuje do investičních 
rozhodnutí rizika týkající se udržitelnosti, prosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti investic a udržitelné 
investice tvoří minimálně 51 %.


