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30. března 2021 od 9:00 do 11:20 – online panelová debata 
 
ESG, EU taxonomie udržitelnosti a udržitelné financování 
Jsme připraveni vytvářet udržitelné projekty a získat pro ně financování? 
 
Sledujte nás > www.zelena-mesta.cz, Facebook a LinkedIn 
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Sledujte nás online v úterý 30. března 2021 od 9:00 do 11:20 | Panelová debata 

ESG, EU taxonomie udržitelnosti a udržitelné financování 
Jsme připraveni vytvářet udržitelné projekty a získat pro ně financování? 
Zelená dohoda pro Evropu bude v nadcházejících 30 letech formovat ekologickou transformaci EU s konečným 
cílem, aby se EU do roku 2050 stala klimaticky neutrální ekonomikou. Dohoda cílí na (i) podporu ekonomiky 
prostřednictvím udržitelných technologií, čímž se velké sektory v rámci infrastruktury, jako např. energetika, 
doprava a stavby, stanou ekologičtějšími, a také na (ii) zlepšování kvality ovzduší, vody a půdy. Klíčovými nástroji 
pro umožnění nového financování na podporu ekologických a udržitelných řešení budou EU taxonomie udržitelnosti 
a další environmentální, sociální a správní ESG normy. 

 

Panelovou debatu budou moderovat: Tomáš Janeba (ARI) a Jan Brázda (PwC) 

9:00 15 minut Zahájení 
Radka Vladyková, ředitelka, Svaz měst a obcí České republiky  
Tomáš Janeba, prezident, Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) 

Environmentální, sociální a správní oblast (ESG) a udržitelné financování českých měst 

9:15 15 minut Environmentální, sociální a správní oblast (ESG) 
Petr Dovolil, seniorní poradce, Mott MacDonald 

9:30 10 minut Možnosti financování městských projektů 
Jan Brázda, partner v oblasti infrastruktury pro region střední a východní Evropy, PwC 

9:40 10 minut Udržitelnost a zelené financování z fondů EU v období 2021–2027 
Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, MŽP 

9:50 10 minut Udržitelnost a zelené financování – pohled EIB 
Jean-Marc Martin, zástupce vedoucího divize, koordinace v oblasti klimatu a ochrany životního 
prostředí, GŘ Operace, Evropská investiční banka (EIB) 

10:00 60 minut Moderátoři: Tomáš Janeba a Jan Brázda 
Panelisté: 
Jan Kříž, náměstek pro řízení sekce fondů EU, finančních a dobrovolných nástrojů, MŽP 
Jean-Marc Martin, zástupce vedoucího, oblast klimatu a ochrany životního prostředí, EIB 
Marek Loula, vrchní ředitel Korporátního bankovnictví, ČSOB 
Petr Dovolil, seniorní poradce, Mott MacDonald 

11:00 15 min Otázky a odpovědi 

Závěr a pozvánka na další akce 

11:15 5 minut Tomáš Janeba 

Poznámka: Změny v seznamu řečníků a programu jsou vyhrazeny. 
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ESG, EU taxonomie udržitelnosti a udržitelné financování 

 

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, 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). 

Proč tento webinář shlédnout? 
Druhá panelová debata z cyklu 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 dále úloha ESG, zejména EU Taxonomie udržitelnosti, včetně 
evropské normy týkající se zelených dluhopisů, které představují nový nástroj pro udržitelné a inovativní 
financování, a nejen měst. Diskuse by měla přinést odpovědi, jak by se Česko mělo těchto výzev úspěšně zhostit. 

 


