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Aktuální vývoj v oblasti udržitelných financí v EU
•

High-Level Expert Group on Sustainable Finance (2016)

•

Akční plán: financování udržitelného růstu (březen 2018)
• Cíle Akčního plánu
• reorientace kapitálu na udržitelné investice
• zohledňování rizik udržitelnosti
• zvýšení transparentnosti a dlouhodobějšího pohledu ve finančním sektoru

• 3 legislativní návrhy v oblasti udržitelných financí (květen 2018)
• „novela nařízení o benchmarcích“ – upravuje 2 nové kategorie „klimatických benchmarků“,
stanoví dodatečné požadavky administrátorů ve vztahu k ESG
• „nařízení o transparentnosti“ – stanoví plošné povinnosti zveřejňování informací
souvisejících s riziky udržitelnosti a oblastí ESG, povinnosti posuzovat tzv. adverse impact atd.
• „nařízení o taxonomii“ – cílem stanovit jednotný klasifikační systém udržitelných
ekonomických činností, mj. i omezit greenwashing

• Další plánované kroky
• zahrnutí ESG do investičních doporučení a poradenství
• zahrnutí rizik a faktorů udržitelnosti do oblasti řízení rizik a investičního rozhodování
• začlenění udržitelnosti do obezřetnostních požadavků, EU „zelené“ standardy a ecolabely
• úprava účetních standardů a pravidel oceňování a další…
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Mezinárodní iniciativy v oblasti udržitelných financí
•

Network for Greening the Financial System (NGFS)
• vznik na konferenci „One Planet Summit“ (Paříž, prosinec 2017)

• iniciativa sdružující centrální banky a národní orgány dohledu
• cíl: posouzení rizik spojených se změnou klimatu pro finanční systém

•

Koalice ministrů financí pro klimatickou akci – Helsinki principles
• vznik v průběhu jarního zasedání Světové banky a MMF (Washington, duben 2019)
• signatáři z více než dvaceti zemí (23 ministrů financí)

•

International Platform on Sustainable Finance with Selected Third Countries
• fórum pro diskusi a výměnu zkušeností v oblasti udržitelných financí mezi EU a třetími
zeměmi
• EU + Argentina, Čína, Chile, Indie, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Keňa,
Maroko, Mexiko

•

Další iniciativy: Task Force on Climate-related Financial Disclosures (při Financial Stability
Board); Corporate Forum on Sustainable Finance; Sustainable Stock Exchanges, …
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Přístup ČNB k udržitelným financím
•

•

Mandát ČNB
•

cíli ČNB vyplývajícími z jejího zákonného mandátu jsou zejména péče o cenovou
a finanční stabilitu a o bezpečné fungování finančního systému, čímž přispívá ke
stabilnímu vývoji české ekonomiky

•

úkolem ČNB je rovněž provádění dohledu nad finančním trhem

•

ČNB jedná v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství

Východiska ČNB ve vztahu k regulaci udržitelného financování
• regulace finančního trhu má směřovat k obezřetnému chování dohlížených subjektů
a ochraně spotřebitele, podporovat přirozené tržní jednání ekonomických subjektů
a být v maximální možné míře předvídatelná
• regulace finančního trhu by neměla být upřednostňovaným (hlavním) nástrojem
pro podporu či útlum vybraných odvětví ekonomiky; v boji proti klimatickým změnám
lze nalézt efektivnější a vhodnější nástroje
• podpora iniciativ a přístupů založených na přirozené motivaci ekonomických subjektů,
dobrovolném zapojení a samoregulaci
• obezřetnostní regulace má zohledňovat všechna rizika plynoucí z udržitelných investic,
její nastavení nemá být politicky, nýbrž rizikově orientované
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Přístup ČNB k udržitelným financím

•

Regulace udržitelného investování MÁ:
• nastavit a vyjasnit pravidla pro investování v oblasti udržitelných financí
• přispět k narovnání informační asymetrie tak, aby investoři mohli činit kvalifikovaná
rozhodnutí
• zabránit podvodům (zejména greenwashingu)
• cílit zejména na účastníky „trhu udržitelných investic“
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Přístup ČNB k udržitelným financím

•

Regulace udržitelného investování by naopak NEMĚLA:
• zavádět paušální povinnosti pro všechny účastníky finančního trhu
• ovlivňovat proces investičního rozhodování nebo řízení rizik samotných účastníků trhu
• vést k preferenčnímu zacházení s udržitelnými aktivy, resp. investicemi (např. GSF)
• omezovat soukromý sektor ve vytváření a vývoji vlastních metodologií
• zavádět účelové změny účetního rámce (s cílem podpořit udržitelné investice), které by
vedly ke zkreslování reality v závislosti na preferovaných cílech, zakrývání existujících
ztrát nebo k jejich přenášení do budoucnosti
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