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Taxonomie EU

Co to je
• seznam hospodářských činností a příslušných kritérií
• pružné přizpůsobení různým investičním stylům
• založeno na nejnovějších vědeckých a průmyslových 

zkušenostech
• dynamické, reagující na změny v technologiích, vědě, 

nových činnostech a datech

Co to není
• hodnocení společností jako dobrých či špatných
• povinný seznam pro investování
• posuzování finanční výkonnosti investice – pouze 

výkonnost v oblasti životního prostředí
• nepružné nebo statické

Taxonomie

Zmírňování změny klimatu Přizpůsobení se změnám 
klimatu

Udržitelné využívání a 
ochrana vodních a 
mořských zdrojů

Prevence a kontrola 
znečišťování;

Ochrana a obnova 
biodiverzity a ekosystémů

Přechod na oběhové 
hospodářství

Podstatně přispívají alespoň k jednomu ze šesti cílů 
ochrany životního prostředí, jak jsou definovány v 
Nařízení o taxonomii

Výrazně nepoškozují žádný z dalších pěti cílů ochrany životního 
prostředí, jak jsou definovány v Nařízení o taxonomii

Dodržování minimální ochranných opatření

Splnění kvantitativních nebo kvalitativních kritérií technické kontroly
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Důvody

Regulace v reálné ekonomice
Zelená dohoda pro Evropu

Opatření veřejného sektoru
Next Generation EU

Udržitelné finance – ekologizace 
finančního systému

Akční plán financování udržitelného 
růstu

Akční plán EU pro 
nulové znečištění

by 2050

Pařížská dohoda o 
změně klimatu

Globální oteplování pod 
hranicí 1,5 °C

TAXONOMIE EU

ZVEŘEJŇOVÁNÍ
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Porozumět 
tomu, co je ESG

Zelené úvěrové 
produkty

Definice  cílů 
bank v oblasti 

ESG

Změnit 
standardy pro 

upisování –
přidání nových 

kroků k 
udržitelnému 
poskytování 
úvěrů/emisi 

bondů
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Udržitelné finance

Vynucené

Dobrovolné

Metodika hodnocení rizika/výnosu (dopad 
na rovnici rizika/výnosu) poskytovatelů 
finančních služeb 

Vyhnout se greenwashingu – chybí jednotná 
definice „zelené“, nedostatek spolehlivých 
informací o zelenosti

Sociální aspekty/Spravedlivá transformace

TAXONOMIE EU

POŽADAVKY NA 
ZVEŘEJŇOVÁNÍ 
NFRD, CSRD

POŽADAVKY NA 
ŘÍZENÍ RIZIK

POŽADAVKY NA 
ZVEŘEJŇOVÁNÍ SFRD

DOTACE
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Zelené dluhopisy  

Zelené dluhopisy

Investiční dluhopisy s daným účelem – financování zeleného projektu
• Klíčem je: definovat, co znamená „zelený“
• Zelenost se posuzuje při vzniku a není potřeba žádné další šetření/důkaz/hlášení
• Předpokládá se, že klient úvěrovou smlouvu, která specifikuje zelený projekt, dodrží, 

pokud nedojde ke konstrukčním změnám

Dluhopisy spojené                     
s udržitelností

Jakékoli  emitované dluhopisy, u kterých jsou stanoveny určité klíčové ukazatele 
výkonnosti či podmínky spojené s udržitelností, které musí klient dodržovat 
Klíč:  jaké klíčové ukazatele a přiměřenost v případě, že nedodržení vede k nějakému 
důsledku (např. zvýšení úroků), obecně se však nejedná o důvod nedodržení závazku
• ESG výkonnost by měla být součástí pravidelného monitorování  a měla by podléhat 

pravidelnému reportingu
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Zelené dluhopisy jsou obecně finanční nástroje specificky určené k získávání peněz na environmentálně udržitelné 
projekty. Návrh nařízení o evropských zelených dluhopisech („nařízení o EuGB“) má zavést jednotné požadavky pro 
vydávání dluhopisů s označením „evropský zelený dluhopis“. Cílem návrhu je usnadnit získávání kapitálu pro udržitelné 
projekty v souladu s Taxonomií. 

Zelené dluhopisy: standard EuGB

1) Soulad s taxonomií
Finanční prostředky získané vydáním dluhopisu by měly být přiděleny na 
projekty, které jsou v souladu s taxonomií EU.

2) Transparentnost
Alokace finančních prostředků získaných vydáním dluhopisů musí být zcela 
transparentní, a proto budou existovat podrobné požadavky na podávání zpráv.

3) Externí posouzení
Zelené dluhopisy budou kontrolovány externími posuzovateli, aby bylo 
zajištěno, že jsou dodržovány požadavky nařízení o EuGB a financované 
projekty jsou v souladu s Taxonomií.

4) Dohled nad externími posuzovateli ze strany ESMA
Externí posuzovatelé, kteří budou poskytovat služby emitentům zelených 
dluhopisů, budou muset být registrováni u Evropského orgánu pro cenné 
papíry a trhy („ESMA“), který nad nimi zároveň bude vykonávat dohled. 

Požadavky dle 
návrhu nařízení                

o EuGB

1) Soulad s 
Taxonomií

2) 
Transparentnost

3) Externí 
posouzení

4) Dohled nad 
externími 
posuzovateli ze 
strany ESMA
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1. Zdroje

2. Proces hodnocení                
a výběru zelených 
projektů

3. Správa zdrojů ze 
zeleného financování

4. Reporting

The above description is not exhaustive and is recommended to be finalised during the mobilisation phase of the project.

Kritéria
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Možné přístupy  založené na přístupu ke správě aktiv

• Regulační opatření v oblasti hospodářství 
– energie, účinnost, nakládání s opady

• Veřejné dotace

• Vymáhání dodržování 
předpisů na základě obav 
o finanční stabilitu

• Nahlášený poměr zelených aktiv (GAR)              
a další zveřejňované informace

TRŽNÍ 
PŘÍLEŽITOSTI

POHLED NA ŘÍZENÍ 
RIZIK

MINIMÁLNÍ 
SOULAD

MOŽNÉ ZPŮSOBY ZAČLEŇOVÁNÍ ESG KRITÉRIÍ

NEJLEPŠÍ VE
TŘÍDĚ

Nyní se provádí 
pro některé ABS 
dluhopisy/při 
neexistenci 
jasných zelených 
kritérií 
Přesvědčení o 
korelaci s dobře 
řízenými/blue 
chip společnostmi

POZITIVNÍ 
NAKLONĚNÍ

Záměrné zvýšení 
% zelených úvěrů

Vybrat příležitosti 
ke zvýšení 
zelených aktiv, 
např. zvýšit úvěr 
na nové 
energeticky 
účinné budovy 
oproti starým 
budovám

AKTIVNÍ ŘÍZENÍ
RIZIK

V současné době 
se provádí ad hoc

Úvěry  v 
rizikových 
oblastech

TEMATICKÉ

Také se provádí 
ad hoc –
úvěrovaný  (+ 
veřejnost) 

Fotovoltaika
Bioplyn

VYLOUČENÍ

Současný stav v 
řadě bank

Fosilní paliva
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Financování  pro firmy

Retailové financování

NOVÉ TRANSAKCE

• Požadovat, Uchovávat a Vyplňovat data o Průkazu energetické náročnosti budovy v úložišti dat 

• Alternativně lze použít klasifikaci BREEAM a LEED, ale v takovém případě musí být vytvořeno navázání na taxonomii EU, protože
propojení není  přímé, užitečnost však lze spatřovat v prokazování DNSH/soulad s Taxonomií

• Informace se obvykle poskytují u novostaveb a nových transakcí

EXISTUJÍCÍ ÚVĚRY

• Výše uvedené informace lze získat z uchovávané dokumentace

• Některé další informace mohou být veřejně dostupné, např. informace v katastru nemovitostí (transakční dokumenty), cenové 
mapy a/nebo ocenění poskytovaná dodatečně po celou dobu trvání úvěrů (pokud jsou poskytovány), znalci obvykle kontrolují

• Informace by mohly být získány na základě kontrolního seznamu CBA, vzhledem k tomu, že banka je povinna tyto informace 
shromažďovat

EXISTUJÍCÍ ÚVĚRY

• Požadovat Průkaz o energetické náročnosti při refinancování

• Zastoupení informací – cenová mapa/stáří budovy– ustanovení o zohlednění předchozího stavu – zastoupení 

NOVÉ TRANSAKCE

• Požadovat Průkaz o energetické náročnosti pro všechny maloobchodní hypoteční transakce, je povinností 
prodávajícího poskytnout jej kupujícímu, alternativně však lze poskytnout účty za služby (nevyužívá se tak často)

• Zachytit a uchovat
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Proč je nyní vhodná doba zaměřit se na dostupné veřejné prostředky?

• Zelená transformace, dekarbonizace, udržitelnost atd. jsou klíčovými prioritami Evropské komise pro nadcházející období

• Přidělování nových operačních programů EU

• Nástroj pro oživení a odolnost EU pro Českou republiku k opětovnému nastartování ekonomiky 

• Modernizační fond pro zelené dekarbonizační projekty

• Dostupné fondy na úrovni EU – Inovační fond, LIFE, Horizont Evropa atd. 

• Historicky největší objem dotačních prostředků pro Českou republiku

Rekordní finanční prostředky dostupné pro období 2022+
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