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Zelená dohoda pro Evropu a digitální transformace
Jsme připraveni na zelenou a digitální transformaci českých měst?
Zelená dohoda pro Evropu představuje společně s iniciativou Evropa připravená na digitální věk dvě základní
vzájemně se doplňující strategie, které mají umožnit zelenou a digitální transformaci v EU, včetně ČR.
Zelená dohoda pro Evropu bude v nadcházejících 30 letech formovat ekologickou a hospodářskou transformaci
EU s konečným cílem klimatické neutrality do roku 2050. Dohoda cílí na podporu hospodářství prostřednictvím
udržitelných technologií, čímž se mají zejména velké sektory v rámci infrastruktury, jakými jsou např. energetika,
doprava a stavby, stát ekologičtějšími, a ovzduší, voda a půda čistšími. Současně má dojít ke zvýšení
konkurenceschopnosti unijních ekonomik a řešení sociálních a územních nerovnováh.
Digitální strategie EU rozvíjená v rámci iniciativy Evropa připravena na digitální věk se zaměřuje na vypracování
vlastních unijních digitálních standardů a všestrannou systematickou podporu digitalizace napříč unijní ekonomikou
s cílem učinit ze začínající evropské dekády „digitální desetiletí“. Z digitalizace má mít prospěch široká veřejnost i
podniky, a zároveň má digitalizace přispět k dosažení cíle klimatické neutrality EU.
Panelovou debatu budou moderovat: Tomáš Janeba (ARI) a Petr Dovolil (Mott MacDonald)
13:00

15 minut

Zahájení
Richard Brabec, ministr životního prostředí
Lilyana Pavlova, viceprezidentka pro financování politiky soudržnosti a poradenské služby, EIB
Radka Vladyková, ředitelka, Svaz měst a obcí České republiky
Tomáš Janeba, prezident, Asociace pro rozvoj infrastruktury

Zelená dohoda pro Evropu a digitální transformace, dvě výzvy pro města v České republice
13:15

10 minut

Ambice EIB v oblasti ekologické transformace
Lilyana Pavlova, viceprezidentka pro financování politiky soudržnosti a poradenské služby, EIB

13:25

15 minut

EU Taxonomie
Martin Špolc, vedoucí oddělení udržitelného financování, Generální ředitelství pro finanční stabilitu
a kapitálové trhy, Evropská komise

13:40

15 minut

Zelená dohoda pro Evropu
Jan Pejter, ředitel divize a seniorní poradce, Enviros

13:55

10 minut

Evropa připravená na digitální věk
Miroslav Svítek, Fakulta dopravní, České vysoké účetní technické v Praze

14:05

50 minut

Moderátoři diskuze: Tomáš Janeba a Petr Dovolil
Panelisté:
Vladislav Smrž, náměstek pro řízení sekce politiky životního prostředí, MŽP
Soňa Jonášová, zakladatelka, INCIEN – Institut cirkulární ekonomiky
Miroslav Svítek, Fakulta dopravní, České vysoké účetní technické v Praze
Jan Pejter, ředitel divize a seniorní poradce, Enviros

Závěr a pozvánka na další akce
14:55

5 minut

Tomáš Janeba a Petr Dovolil

Poznámka: Změny v seznamu řečníků a programu jsou vyhrazeny, řečníci a instituce v [hranatých závorkách] jsou stále v jednání a nebyly finálně potvrzeny.
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Zelená dohoda pro Evropu a digitální transformace

Zelená dohoda pro Evropu
Zelená dohoda pro Evropu, přijatá v prosinci 2019, vytyčuje pro EU a její občany plán základních
environmentálně orientovaných politik a opatření pro počátečních 30 let unijní transformace. Její význam pro
česká města spočívá v tom, že politiky a opatření EU se budou podřizovat cílům Zelené dohody pro Evropu, což
zahrnuje i podmínky financování ze strany EU. Současně dochází k zásadním změnám v legislativě EU i jejich
členských zemí. Cílem dohody je proměnit EU ve spravedlivou a prosperující společnost s moderním,
efektivním a konkurenceschopným hospodářstvím, kde budou v roce 2050 čisté emise skleníkových plynů
na nule a kde nebude hospodářský růst záviset na využívání zdrojů. Kromě toho má také za cíl chránit,
zachovávat a rozvíjet přírodní bohatství EU a chránit zdraví a dobré životní podmínky občanů před riziky a dopady
souvisejícími s životním prostředím. Současně má zajistit, aby byla tato transformace spravedlivá a inkluzivní.
Hlavní transformace proběhne v prostředí měst a bude zahrnovat infrastrukturu a půjde v ní zejména o
zásadní zlepšení výkonnosti existujících aktiv – budov, zařízení a infrastruktury.
Životní prostředí, sociální oblast a správa (ESG)
Životní prostředí, sociální oblast a správa (tzv. ESG, anglicky Environmental, Social and Governance) je pojem,
který kapitálovým trhům a investorům pomáhá pochopit nefinanční chování účastníků trhu, tj. těch aspektů
hospodářské činnosti firem, kterou spojeny s výkonností v životním prostředí, sociální oblastí a správy
(managementu). Tento pojem se stále více používá jako jedno z klíčových kritérií pro určení budoucí finanční
výkonnosti – návratnosti kapitálu a rizika – firem a trvalé udržitelnosti jednotlivých projektů a aktiv. Pro
určení, zdali a jaké hospodářské činnosti jsou trvale udržitelné, je třeba automatizovaná a objektivní klasifikace
založená na ověřitelných datech. Tuto klasifikaci vytvářejí standardy ESG.
EU Taxonomie a financování
EU taxonomie udržitelnosti je standard ESG, která pomáhá pochopit, zda je hospodářská činnost ekologicky
udržitelná; do konce roku se očekává i vypracování sady kritérií pro sociální udržitelnost. Je základem společné
terminologie pro investory, emitenty, organizátory projektů a tvůrce politik, pomáhá investorům posoudit, zda
investice splňují závazné normy v oblasti ochrany životního prostředí a jsou v souladu s politickými závazky
na vysoké úrovni, např. s Pařížskou dohodou o změně klimatu. Nařízení o taxonomii bylo zveřejněno v Úředním
věstníku Evropské unie dne 22. června 2020 a vstoupilo v platnost dne 12. července 2020. Stanoví šest
environmentálních cílů: 1. zmírňování změny klimatu; 2. přizpůsobování se změně klimatu; 3. udržitelné využívání
a ochrana vodních a mořských zdrojů; 4. přechod na oběhové hospodářství; 5. prevence a omezování znečištění;
6. ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů. V letošním roce by měla být vyhlášena technická
screeningová kritéria pro každý z těchto cílů. Význam EU Taxonomie spočívá zejména ve skutečnosti, že
vymezuje, co je „zelené“ (ekologické).
Evropa připravená na digitální věk
Pro zajištění dlouhodobé konkurenceschopnosti a odolnosti hospodářství České republiky v rámci EU je zásadní
účinný a hospodárný rozvoj informačních a komunikačních (digitálních) technologií, jakož i přechod na
digitální ekonomiku s využitím chytrých (anglicky smart) řešení. Toto zaměření má pokrývat také digitalizaci
a chytré propojování infrastruktury. Digitalizace dle iniciativy EU Evropa připravená na digitální věk má posílit
digitální suverenitu EU zdůrazněním role dat, technologií a infrastruktury. Má zahrnovat umělou inteligenci (AI);
evropskou datovou strategii; evropskou strategii pro průmysl, vysoce výkonná výpočetní centra (HPC); stanovení
pravidel chování na digitálních trzích; stanovení pravidel chování pro digitální služby; kybernetickou bezpečnost;
digitální dovednosti a konektivitu.
Proč tento webinář shlédnout?
Úvodní panelová debata z cyklu nazvaného Zelená, chytrá, odolná a inkluzivní města v České republice
zahájí strukturovanou diskuzi o připravenosti našich měst na výzvy spojené se zelenou a digitální transformací
EU v souladu s unijními strategiemi. Tématy budou úloha Zelené dohody pro Evropu a digitální transformace.
Diskuze by měla přinést odpovědi, jak by se Česká republika měla těchto výzev úspěšně zhostit.
ö
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Náš web: www.zelena-mesta.cz
Facebook: www.facebook.com/CzechInfra nebo www.facebook.com/smocr1
LinkedIn: www.linkedin.com/company/czech-infrastructure-association/

Archív

Všechny informace k našim tématům, videa a prezentace z akcí
najdete na jednom místě > www.zelena-mesta.cz

Účastníci

200+ live, 2 000+ shlédnutí, včetně zástupců:
» státní správy a Parlamentu České republiky,
» krajů, měst a obcí,
» správců a provozovatelů městské infrastruktury (doprava, budovy, energetika,
vodovody a kanalizace, odpadové hospodářství),
» organizací občanské společnosti,
» vzdělávacích a výzkumných institucí,
» ambasád a zahraničních obchodních komor,
» komerčních bank a penzijních fondů,
» výrobců a dodavatelů řešení v oblasti trvale udržitelného městského prostředí,
» soukromého sektoru a pozvaných hostů.

Publikum

60 % veřejný sektor | 40 % soukromý sektor

Jazyk

Čeština | v případě zahraničních expertů angličtina se simultánním tlumočením do češtiny.
Angličtina – registrace nutná, prosím, vyžádejte si link na ZOOM: pr@ceskainfrastruktura.cz.

Přístup

Volný přístup

Registrace

Zaregistrujte se budeme Vás s předstihem informovat: www.zelena-mesta.cz/akce/

Kontakty

Asociace pro rozvoj infrastruktury, z.s.

Svaz měst a obcí České republiky

Tomáš Janeba, prezident ARI
m: +420 606 640 251

Radka Vladyková, výkonná ředitelka
t: +420 234 709 711

Gabriela Švancarová, Public Relations
m: +420 724 930 929

Alexandra Kocková, Public Relations
m: +420 725 607 753

e: office@ceskainfrastruktura.cz

e: smocr@smocr.cz

Na příkopě 583/15, 110 00 Praha 1

5. května 1640/65, 140 00 Praha 4

IČO: 26671395, DIČ: CZ26671395

IČ: 63113074, DIČ: CZ63113074

www.ceskainfrastruktura.cz

www.smocr.cz

Adresy

Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) působí jako think-tank soukromého sektoru pro
oblast veřejné infrastruktury sjednocující zájmy a názory více než 50 významných dodavatelů
a institucí, jako jsou projektová a inženýrská studia, stavební firmy, banky a konzultanti.
ARI prosazuje jasná pravidla plánování, veřejného zadávání a řízení transparentních
smluvních vztahů podle osvědčené mezinárodní dobré praxe, která umožní udržitelný a
efektivní dlouhodobý rozvoj veřejné infrastruktury. Více na: www.ceskainfrastruktura.cz.
Svaz měst a obcí ČR (SMOČR) je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci.
Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních opatření v oblastech týkajících se
kompetencí obcí. Svaz prosazuje společné zájmy obcí a měst ČR a vytváří příznivé podmínky
k jejich rozvoji, posiluje ekonomickou samostatnost měst a obcí a informuje a vzdělává
zastupitele i pracovníky místních samospráv. Činnost Svazu je založena především na aktivitě
Cyklus Zelená, chytrá, odolná a inkluzivní města
starostů, primátorů a zastupitelů, kteří se nad rámec povinností ve svém městě či obci věnují i
obecným problémům samosprávy. Více na: www.smocr.cz.
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