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Network for Greening the Financial System 

• Skupina centrálních bank (CB) a dohledových 
orgánů založená v Paříži v prosinci 2017 na summitu 
„Jedna planeta“ (původně 8 členů)  

• Ke dni 19. 3. 2021 bylo 89 členů a 13 pozorovatelů,   
z toho 62 centrálních bank 

• všechny CB eurozóny (vč. ECB) plus DK, HU, RO, SE 

• z CB EU nejsou členy pouze BG, CZ, HR, PL 

• Cíle: 

• Výměna zkušeností a sdílení nejlepší praxe 

• Rozvoj rizikového managementu ve finančním 
sektoru 

• Mobilizace financí k přechodu k udržitelné 
ekonomice 
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Proč právě udržitelné, resp. zelené finance v hledáčku 
centrálních bank? 
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• Klimatické změny představují významné riziko 

• Dopady těchto rizik (hmotná a tranzitivní) spadají do působnosti 
centrálních bank 

• Finanční stabilita 
• Dopad na finanční sektor, zejm. pojišťovny, zátěžové testování 

• Měnová politika 
• Volatilita cen, růst produktivity, rovnovážná reálná úroková míra 

• Klimatické změny představují významné (největší?) tržní selhání 
 



…ALE: 
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• Centrální banky se začaly angažovat v čase, kdy byly kritizovány za to, 
že si vzaly měnověpoliticky příliš velké sousto („CB cannot be the only 
game in town!“) plus získaly pravomoce, které byly považovány za sporné 
(dohled, finanční stabilita, řešení krizí v bankovním sektoru…)  

• Jsou další oblasti se zásadním dopadem na cenovou a finanční stabilitu: 
1. Demografie 

2. Nové technologie (internet, digitalizace, umělá inteligence) 

3. Globalizace, vzestup Číny 

4. … 

Umí CB posoudit, že klimatická změna představuje nejvýznamnější riziko 
pro plnění jejich mandátu?  

CB s riziky doposud nebojovaly tím, že by „mobilizovaly“ nebo dokonce 
„korigovaly“! 

 



Příklady aktivit CB v boji s klimatickými změnami 
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• Podpora výzkumu (studie, konference) 

• Podpora větší transparentnosti, snižování informační asymetrie 
(promítnutí skutečných nákladů do cen, internalizace externalit): regulace 

• Přímé zásahy 
• s cílem dosáhnout lepšího mixu riziko-výnos 

• správa vlastních aktiv – CB často vlastní penzijní fondy 

• správa devizových rezerv 

• s cílem ovlivnit relativní ceny „zelených“ a „nezelených/hnědých“ aktiv  
• „zelená“ měnová politika: kolaterál v měnověpolitických operacích, kvantitativní uvolňování 

(signalizuje ECB) 

 

 



Angažování centrálních bank v problematice ESG je sporné… 
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• Přístup CB k boji s klimatickou změnou, zejména velká vehemence, může vyvolávat 
neodůvodněná očekávání u vlád i u občanů  

• Klimatická změna je hospodářsko-politicky a politicky kontroverzní téma (nebo se jím 
může stát) – angažovat by se měla tedy primárně vláda (má politickou legitimitu) 

• Velmi sporné jsou zejména přímé zásahy CB do finančních trhů směřující k ovlivňování 
cen „zelených“ a „nezelených“ aktiv“: korigujeme tržní selhání nebo vytváříme nové? 
(elektromobilita, fotovoltaika, biopaliva, „zelená bublina?“) 

• Boj CB s klimatickou změnou, zejména zdůrazňování realokačních a redistribučních 
cílů, může vyvolávat dojem, že jednají mimo zákonný mandát (nebo nad jeho rámec) 

• CB by neměly zneužívat své nezávislosti k tomu, že si samy začnou nově definovat 
svůj mandát 

• Dochází k porušení principu politické a tržní neutrality CB, což může vést ke 
ztrátě jejich nezávislosti, a tím pádem i schopnosti dosahovat jejich cílů 



Závěrem: ČNB nemobilizuje, zachovává neutrální přístup 
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• Monitoring přístupů k analýzám vlivu klimatických změn a politik 
zaměřených na klimatické změny na stabilitu finančních institucí a systémů 

• Příprava modelů rizik plynoucích z klimatických změn pro zátěžové 
testování na finanční trhy  

• Monitoring regulatorního prostředí a dopadů na plnění našeho mandátu 
(zejména dohled) 

• Neutrální přístup při naplňování našeho mandátu (měnová politika, finanční 
stabilita, správa devizových rezerv…)  

• Při vnitřním řízení ČNB přihlížíme k faktorům, které se označují jako ESG: 
výběrová řízení, energetická úspornost budov, odpadové hospodářství, 
autoprovoz atd. 
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