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Strategie EU k financování udržitelnosti (červenec 2021)
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1. Taxonomie EU

Společná klasifikace ekonomických činností 
založená na vědecky podložených kritériích, 

která významně přispívá k plnění 
environmentálních cílů.

Nařízení o EU Taxonomii
přijato 18. června 20202. Zveřejňování informací

Komplexní režim zveřejňování jak pro nefinanční,
tak pro finanční instituce, který poskytne investorům 
informace nezbytné k tomu, aby mohli činit 
rozhodnutí o udržitelných investicích.

• Nařízení o zveřejňování informací souvisejících 
s udržitelností v odvětví finančních služeb (SFDR) 
je použitelné od března 2021

• Směrnice o podávání zpráv podniků
o udržitelnosti (CSRD) byla publikována 
dne 28.11.2022

• EFRAG vydala 14.11.2022 drafty evropských 
výkaznických standardů udržitelnosti (ESRS)

3. Nástroje udržitelnosti

Rozsáhlá sada nástrojů, které podnikům, 
účastníkům trhu i finančním zprostředkovatelům 
umožní vyvíjet udržitelná investiční řešení a 
zároveň budou bránit „lakování nazeleno“. 

• Nařízení EU o referenčních hodnotách
pro klima je použitelné od dubna 2020 
(Climate Benchmarks)

• EK navrhla v červenci 2021 normu 
pro evropské zelené dluhopisy, která je 
v současné době diskutována v rámci 
trialogu EP a Rady (EU GBS)

Regulatorní prostředí pro udržitelné finance



PwC
Konference Potenciál místní ekonomiky 2022, PANEL I: Financování projektu aneb jak se mění investování a my s ním, 6. prosince 2021, HubHub Palác ARA Hub

3

Tři nové povinnosti žadatelů o podpory z fondů EU 2021-2027

V čl. 9 odst. 4 se stanoví: „Cíle fondů 
jsou naplňovány v souladu s cílem 
podpory udržitelného rozvoje podle 
ustanovení článku 11 Smlouvy o 
fungování EU s přihlédnutím k cílům 
OSN pro udržitelný rozvoj, Pařížské 
dohodě a zásadě „významně 
nepoškozovat“.

Společné nařízení o fondech EU 
(Fond soudržnosti, Fond 
spravedlivé transformace, Evropský 
fond pro regionální rozvoj

1

Zajistit splnění zásady „významně 
nepoškozovat“ (DNSH)

V čl. 73 odst. 2, písm. j) se stanoví, 
že „řídicí orgán při výběru operací 
u investic do infrastruktury 
s očekávanou životností 
alespoň pět let zajistí prověření 
infrastruktury z hlediska klimatického 
dopadu“.

Společné nařízení o fondech EU 
(Fond soudržnosti, Fond 
spravedlivé transformace, Evropský 
fond pro regionální rozvoj

2

Zajistit připravenost projektu 
na změnu klimatu (prověření)

V návaznosti na čl. 73 odst. 2, písm. 
j) je součástí klimatického prověření 
dle čl. 2 odst. 42 povinnost „dodržet 
zásadu „energetické účinnosti v první 
řadě“ a aby úroveň emisí 
skleníkových plynů, které při projektu 
vzniknou, byla v souladu s cílem 
klimatické neutrality do roku 2050“.

Společné nařízení o fondech EU 
(Fond soudržnosti, Fond 
spravedlivé transformace, Evropský 
fond pro regionální rozvoj
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Zajistit splnění zásady
energetické účinnosti v první řadě
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