
 → Taxonomie udržitelných činností je evropský 
regulatorní klasifikační system a nástroj pro 
transparentnost, který pomáhá investorům  
a společnostem určit, do jaké míry je daná eko-
nomická činnost environmentálně udržitelná. 

 → Nařízení o taxonomii vstoupilo v platnost  
12. července 2020, ale v praxi se začne uplatňo-
vat nejdříve od 1. ledna 2022.

 → Taxonomie je jednou z 10 konkrétních aktivit 
Akčního plánu EU pro financování udržitel-
ného růstu, který pomáhá splnit cíle Zelené 
dohody pro Evropu.

 → Prvotní důraz byl kladen na definici toho, co 
je udržitelné z hlediska ochrany klimatu, ale 
záměrem je vypracovat také kritéria z pohledu 
dalších environmentálních cílů, a v pozdější 
fázi taxonomii rozšířit i na sociální cíle.  

 → Nařízení o taxonomii přímo nevyžaduje inves-
tování do udržitelných činností.

EU Taxonomie  
udržitelných činností  

v kostce 

Taxonomie je...

„Inventář“
pro budoucnost

Transformační nástroj Založena na důkazech  
a vědeckých poznatcích

Nástroj pro 
vykazování

Vyjasňuje, co je a není environmen-
tálně udržitelná činnost. Poskytuje 
trhu a veřejnosti potřebnou dů-
věru v environmentálně odpo-

vědné jednání.

Pomáhá investorům a společ-
nostem plánovat transformaci 

a podávat o ní zprávy. Stanovuje 
cíle a směr pro různé ekonomické 

činnosti.

Taxonomie je vytvářena na základě 
důkazů a vědeckých poznatků. Exis-
tují tedy jasné důvody pro prioriti-
zaci činností a stanovení kritérií.

Umožňuje zhodnocení eko-
logické připravenosti na 
budoucnost investičních 
produktů a aktivit dané  

společnosti.



→ Taxonomie může být v praxi 
použitelná pouze za podmínky  že 
budou přijata technická scree-
ningová kritéria (TSC) prostřed-
nictvím delegovaných aktů (DA) 
pro pro každý ze šesti envi-
ronmentálních cílů.

→ Čty řtýdenní veřejná konzultace 
DA pro cíle v oblasti přizpůso-
bení se změně klimatu a zmír-
nění jejích dopadů byla zahájena 
v listopadu 2020. Návrh DA bude 
doplněn o posouzení dopadů a 
měl by být přijat v druhé polo-
vině dubna 2021. 

→ Návrh delegovaného aktu pro 
ostatní environmentální cíle 
(ochrana vod, prevence znečiš-
tění, oběhové hospodářství a 
ochrana biodiverzity ) bude Ko-
misí vydán do konce roku 2021. 
DA pro ostatní čty ři cíle musí být 
přijato do 31. prosince 2021, aby 
taxonomie mohla pro ty to cíle 
začít platit od 1. ledna 2023. 

Ekonomická činnost je považována za „environmentálně udr-
žitelnou“, pokud splňuje všechny následující podmínky :

Nepůsobí podstatnou újmu  
žádnému z environmentál-

ních cílůVýznamně přispívá 
k jednomu nebo více 

environmentálním 
cílům nebo je přechod-
nou nebo umožňující 

činností 

Dodržuje minimální záruky: 
pokyny OECD, hlavní zásady 
OSN v oblasti podnikání a lid-
ských práv, prohlášení MOP 

o základních právech a zása-
dách v práci a Mezinárodní 

listinu lidských práv
Dodržuje technická scree-
ningová kritéria v souladu 

s nařízením
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změny 
klimatu
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znečištění
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 → Evropská komise měla v souladu s naří-
zením o taxonomii přijmout návrh dele-
govaného aktu o přizpůsobení se změně 
klimatu a jejím zmírňování do 31. pro-
since 2020.

 → Ve veřejné konzultaci k návrhu delegova-
ného aktu obsahujícího kritéria pro oblast  
klimatu bylo doručeno více než 46 000 
odpovědí, které bylo třeba analyzovat. 
Odpovědi obsahují následující linie kri-
tiky: 

• Taxonomie je příliš „těsná“, nebo 
příliš „volná“

• Taxonomie jde nad rámec stávají-
cích právních předpisů EU

• Je potřeba více rozpracovat praktic-
kou použitelnost taxonomie

• Taxonomie je ve své současné po-
době příliš binární

 → Evropská komise pověřila Platformu 
pro udržitelné finance (PSF) do poloviny 
března, aby jí poskytovala „poradenství 
ohledně stávajícího a potenciálního vyu-
žití taxonomického rámce EU umožňují-
cího financování přechodu na udržitelné 
hospodářství“.    

Výzvy Časová osa:  
nařízení  
o taxonomii

Prosinec 2015

Přijetí Pařížské dohody

Duben 2020

Konzultace obnovené strate-
gie k udržitelným financím

Q2 2021

Evropská komise rozhodne  
o delegovaném aktu stanovu-
jícím kritéria pro klimatickou 
mitigaci a adaptaci (cíle 1&2); 
Návrh zprávy o sociální taxonomii;
Návrh zprávy o taxonomii škodli-
vých aktivit a taxonomii aktivit  
s nevýznamným dopadem

Q3 2021

Konzultace a finalizace zprávy 
o sociální taxonomii

Červen 2020

Přijetí nařízení o taxonomii 
Evropským parlamentem

Q4 2021

Evropská komise rozhodne  
o delegovaném aktu stanovují-
cím kritéria pro cíle taxonomie 
3–6; 
Zpráva Evropské komise o revizi 
nařízení o taxonomii; 
Zpráva Evropské komisi o minimál-
ních zárukách

2022

Účinnost standardů o zveřejňo-
vání souladu produktů udržitel-
ného investování s cíli taxonomie 
v oblasti klimatické mitigace  
a adaptace (cíle 1&2); 
Evropské orgány dohledu připraví 
návrh technických standardů  
o zveřejňování souladu produktů 
udržitelného investování s cíli 
taxonomie 3-6; 
V červenci a poté každé tři roky: 
revize nařízení o taxonomii  
a screeningových kritérií  

2023

Účinnost standardů o zveřejňo-
vání souladu produktů udržitel-
ného investování s cíli taxonomie 
v dalších oblastech (cíle 3-6); 

Červenec 2020

Rámcové nařízení o taxonomii 
oficiálně vstoupilo v platnost

Říjen 2020

Ustavení Platformy pro  
udržitelné finance 

Listopad 2020

Evropská komise otevřela 
veřejnou konzultaci k návrhu 
delegovaného aktu o taxonomii

Březen 2021

Finanční produkty a účastníci fi-
nančního trhu musí být v souladu 
s cíli nařízení o zveřejňování infor-
mací souvisejících s udržitelnosti

Březen 2018

Přijetí Akčního plánu pro  
udržitelné finance EU

Květen 2018

Legislativní návrhy Evropské 
komise k vytvoření taxonomie, 
zveřejňování údajů a kritérií

Červenec 2018

Ustavení Technické expertní  
skupiny k udržitelným financím  
jako poradenského orgánu  
Komise

Prosinec 2018

1. zpráva Technické expertní skupiny 

Prosinec 2019

Představení Zelené dohody  
pro Evropu; 
Shoda Rady a Parlamentu na podobě 
nařízení o taxonomii

Březen 2020

Závěrečná doporučující zpráva 
a technický dodatek Technické 
expertní skupiny s detailními defi-
nicemi aktivit vedoucích k mitigaci 
klimatické změny a adaptaci na ni; 
Návrh Evropského klimatického 
zákona



Platforma pro udržitelné 
fi nance 

Struktura Platformy 
pro udržitelné fi nance

→ Vytvoření platformy pro udržitelné fi nance je význam-
ným krokem vpřed k implementaci „Obnovené strategie 
udržitelného fi nancování“. 

• Platforma je stálá skupina odborníků zřízená podle na-
řízení o taxonomii, která rozšiřuje práci Technické ex-
pertní skupiny (TEG), jejíž mandát skončil v září 2020. 

• Zřízení Platformy je důležitým prvkem, který pomáhá 
Evropské komisi zejména při rozvoji politik v oblasti 
udržitelných fi nancí. Mandát Platformy pokrývá násle-
dující:

Radit Komisi ohledně 
technických scree-

ningových kritérií pro 
taxonomii, včetně 

jejich použitelnosti.

Monitorovat a podávat 
zprávy o fi nančních 

tocích směrem k udrži-
telným investicím.

Radit Komisi z hlediska nastavo-
vání politik udržitelného fi nan-

cování v širším smyslu.

Radit Komisi ohledně 
přezkoumání nařízení 

o taxonomii a pokrytí dalších 
cílů udržitelnosti, včetně so-
ciálních cílů a činností, které 
významně poškozují životní 

prostředí.

předsedající
Nathan Fabian (PRI)

57 členů 
& 10 pozorovatelů

členové jsou z řady odvět-
ví, včetně průmyslu, aka-
demické obce a občanské 

společnosti

Technická 
pracovní skupina

Poradenství ohledně 
technických screeningo-

vých kritérií

Podskupina 6
Monitorování fi nanč-

ních toků směrem 
k udržitelným inves-

ticím

Podskupina 2
Poradenství ohledně 
přezkumu nařízení 

o taxonomii

Podskupina 5
Poradenství ohledně 

dostupnosti dat 
a použitelnosti kritérií

Podskupina 3
Poradenství v oblasti 

rozšíření taxonomie na 
činnosti výrazně škod-
livé a na  činnosti bez 
významného dopadu

Podskupina 4
Poradenství ohledně 
rozšíření taxonomie 
o sociální kritéria
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