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DOPAD ESG DAT NA FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ II.

9. 6. 2021



• Hana Kovářová, předsedkyně Komise ČBA pro udržitelné finance: pohled českého bankovního 
sektoru na udržitelné financování v návaznosti na memorandum ČBA
• Filip Gregor, vedoucí sekce Odpovědné firmy, Frank Bold: nefinanční reporting, taxonomie, 
návaznost na zelené investice ve stavebnictví a developmentu
• Petra Hajná, Sustainability officer, CPI: ESG data – case study, obchodní příležitosti v udržitelnosti

Moderuje Martin Fadrný, konzultant, právník Frank Bold Advokáti

Program a mluvčí:

9. 6. 2021



Webinář ESG - financování projektů

Hana Kovářová
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Aby stavebnictví mohlo fungovat v 

dlouhodobém horizontu musí dostat 

„zelenou“.

- H. Kovářová
Předsedkyně Komise pro udržitelné finance



Agenda

1. Rámec udržitelnosti a role bank

2. Financování - příklad
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Proces transformace směrem k udržitelné ekonomice je 
dlouhou cestou s množstvím regulace vstupující v platnost

September 2020: 
EU Commission 
proposes a new 

EU target for 
reducing 

greenhouse gas 
emissions by 

2030
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Investiční plán zelené dohody pro Evropu operuje s rozpočtem 
1 bilion EUR
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Source: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/QANDA_20_24



Předběžný harmonogram financování EU v letech 2021—
2027 do oblasti ESG

Source: PWC study of ESG financing potential 2021



Banky jako součást komise ČBA pro udržitelné finance (KUF) 
musí hrát aktivní roli při provádění udržitelné transformace

"Banky jako finanční instituce jednají jak v souladu s 

principy fungování tržní ekonomiky, tak na základě zadání 

akcionářů. Při svém podnikání také v maximální možné míře 

respektují požadavky na ochranu životního prostředí a 

principy společenské odpovědnosti. Ochrana životního 

prostředí a maximální šetrnost při zacházení se všemi jeho 

složkami (tedy neživé i živé přírody včetně člověka), je 

důležitou součástí jejich provozního života i podnikání, 

stejně jako společenská odpovědnost je dlouhodobě 

přirozenou součástí každodenních činností bank. “



Agenda

1. Rámec udržitelnosti a role bank

2. Financování - příklad
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Banky musí hrát aktivní roli při financování zelené tranzice 
firem

Předběžné posouzení

Hrubý popis současného 

stavu v oblasti energie / 
odpadu / managmentu vody / 
obchodním procesu

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti 
navrhovaného řešení / projektu

Ekonomické posouzení 

a zdroje financování 

vč. využití fondů EU

Přehled ekonomiky 

projektu s možnostmi 

financování, včetně 

financování EU

Návrh zlepšení

Energetické úspory a 

nová inovativní řešení 

(například využití 

odpadního tepla..)

Projektové financování 

Poskytnutí projektového 

financování vč. řízení čerpání 

fondů EU

Source: KB interna, PWC Sustainability study 2021



ESG dotazník - příklad

Source: KB internal



ESG screeningový formulář - příklad

Source: KB internal



Děkuji

Kontakt: Hana Kovářová, hana_Kovarova@kb.cz



ESG reporting v zeleném 
stavebnictví
Filip Gregor 
Vedoucí sekce Odpovědné firmy
Steering Group Member European Corporate Reporting Lab @ EFRAG



Zelená dohoda pro Evropu → 1012 €
1. Žádné čisté emise skleníkových plynů do 2050 
2. Oddělení hospodářského růstu od spotřeby zdrojů
3. “Leave no one behind”

- 50% redukce GHG do 2030
- Tranzice k čisté energii
- Oběhová (cirkulární) ekonomika
- Zelené stavitelství
- Udržitelná a smart mobilita
- Nulové znečišťování
- Ochrana ekosystémů a biodiversity
- Due diligence ohledně negativních 

dopadů





Legislativní rámec pro reporting
1. Referenční hodnoty EU pro transformaci hospodářství (Climate, 

Paris-aligned, sustainability benchmarks)
30. 4.2020

2. Nařízení o zveřejňování informací v odvětví finančních služeb (SFDR) 
10.3.2021
1.1.2022 : Regulatory Technical Standards - forma a indikátory dopadů

3. Nařízení o rámci pro usnadnění udržitelných investic (Taxonomie)
1.1.2022 : Technická screeningová kritéria pro klima
1.1.2023 : Technická screeningová kritéria pro ostatní oblasti

4. Standard pro zelené dluhopisy (Green bonds)
návrh v červnu 2021

5.  Směrnice o nefinančním reportingu / o udržitelnosti (NFRD - CSRD) 
platnost od 1.1.2023



Vývoj standardů 

1. 1. 2023

1. 1. 2023

10. 3. 2021
SFDR (investoři): 

- Rizika, strategie, řízení 
- Data o negativních 

dopadech
- Zda jsou posuzovány 

negativní dopady 
produktů

- Udržitelné produkty

Taxonomie: technická 
screeningová kritéria 

- vodní a mořské 
zdroje 

- oběhové 
hospodářství 

- znečištění 
- biodiverzita

1. 1. 2022
Regulační technické normy

- Hlavní negativní dopady
- Udržitelné produkty

Taxonomie: technická 
screeningová kritéria

- zmírňování klima změn
- adaptace 

Q2 2021 – Q1 2022

NFRD revize (CSRD)
legislativní proces 

CSRD 
standardy

SFD
R a taxonom

ie 
N

FRD



Příležitosti
1. Projektové financování zelených projektů → dokumentace souladu s 

Taxonomií pro půjčky / dluhopisy

2. Poptávka po technologiích umožňujících dosažení kritérií Taxonomie → 
požadavky odběratelů

3. Korporátní dluhopisy a půjčky → kompletní report s daty, cíli a strategiemi
a. developeři
b. rozvoj výrobních kapacit u dodavatelů technologií

Klíčová bude schopnost prezentovat data s obsahem a ve formě odpovídající 
potřebám bank a investorů



Projektové financování
Požadované informace a kritéria dle Taxonomie

Požadované informace

A. Klasifikace aktivit (popis a 
NACE kódy)

- 9 oblastí
- 98 aktivit

B. Kritéria pro
- mezní hodnoty 

významného příspěvku
- absence negativních 

dopadů

C. Obrat, CAPEX, OPEX

D. Due diligence

1. Stavba nových budov
• 10% nižší energetická 

náročnost než u budov s 
téměř nulovou spotřebou 
energie

2. Renovace
• Zmenšení energetické 

náročnosti o 30%

7. Akvizice
• Energy Performance 

Certificate třídy A
• 15% energeticky 

nejúspornějších na 
národní úrovni

• Kritéria pro nové budovy

3. Úspory energie (izolace, 
okna, dveře, topení, atp.)
• 2 nejvyšší energetické 

třídy 
4. Nabíjecí stanice
5. Řízení energetické 
výkonnosti
6. OZE (na budovách)

Negativní dopady
• Limity na spotřebu vody 

a emise VOC
• 70% stavebního odpadu 

k recyklaci 
• Zemědělská půda, les, 

chráněné oblasti a 
ohrožené druhy



Korporátní financování
Kompletní report

STRATEGIE A CÍLE
ANALÝZA HLAVNÍCH RIZIK A DOPADŮ

UDRŽITELNOST V ŘÍZENÍ FIRMY
Ochrana klimatu:   
cíle, net-zero plán,, 
rizika a příležitosti

Indikátory 
negativních dopadů 
na klima (GHG data, 
energie) 

Environmentální 
dopady (voda, 
biodiverzita, emise a 
odpady)

Dodatečné E 
indikátory (stejné 
kategorie)

Udržitelné aktivity 
dle Taxonomie 
(obrat, CAPEX, OPEX / 
Green Assets Ratio) 

Analýza 
negativních 
dopadů
rizika, dotčení lidé, 
cíle

Due diligence 
proces (rozsah, 
uskutečněné kroky, 
indikátory, vztah k 
Taxonomii)

S indikátory 
(zaměstnanci, 
diverzita, mzdy, 
dodavatelské řetězce)

Dodatečné S 
indikátory (BOZP, 
grievance 
mechanismy)

Rizika korupce, 
protikorupční 
program, 
whistleblowing, 
sankce
transparentnost 
vlastnictví, politické 
zapojení



Klimatické a environmentální informace

Cíle a opatření

• cíl snižování emisí a 
net-zero plán

- eliminace dopadů
- příležitosti (taxo)
- plán investic

• rizika a příležitosti v 
krátkém, středním a 
dlouhém horizontu

• soulad s 1.5°C cílem

Klima indikátory

• GHG emise Scope 1 a 
2

• GHG emise Scope 3 
(od 2023)

• GHG intenzita
• podíl obnovitelných 

zdrojů
• spotřeba energie 

E indikátory

• provozy/aktivity 
- v oblastech 
ohrožených suchem
- s dopadem na 
chráněná/cenná 
území    

• emise a produkce 
znečišťujících látek

• odpad
• spotřeba vody
• rizikové komodity



Due diligence (minimální záruky)
Témata a cíle
• specifikace rizik závažných 

negativních dopadů
• popis dotčených skupin lidí
• cíle stanovené k prevenci nebo 

zmírnění dopadů

nebo

• deklarování žádných 
významných dopadů

Due diligence 
• proces: rozsah posouzení 
- co bylo posuzováno
- zapojení dotčených lidí

• uskutečněné kroky k prevenci 
nebo zmírnění dopadů

• kvalitativní a kvantitativní 
indikátory zvolené pro 
sledování výsledků

• vztah k TAXO aktivitám → 
nutno zohlednit rizika v celém 
řetězci

- pracovníci na projektech
- výroba komponent
- rizikové suroviny (dřevo, 

nerosty)

S indikátory
• Složení pracovní síly
• Mzdová nerovnost
• Pracovní nehody a 

neodpracované dny
• Grievance a whistleblowing 

mechanismy



Klíčové body k přípravě
1. Soulad s Taxonomií

○ Energetická náročnost budov a způsob dosažení kritérií Taxonomie
○ Technické požadavky na technologie nezbytné pro dosažení kritérií

2. Klimatické a environmentální informace
○ Nastavení sběru dat a výpočtu uhlíkové stopy
○ Plán redukce v souladu se sektorovými cíli pro 1.5°C scénář (dle IPCC nebo IEA)
○ Business plán a investice pro aktivity pozitivně přispívající k zelené transformaci 

(Taxonomy-aligned)

3. Due diligence
○ Proces pro zmapování rizik negativních dopadu, které by projekt / technologii 

diskvalifikovaly 
○ V případě potřeby: rozhodnutí o vhodných opatření, určení indikátorů a sběr dat

4.  Finální výstup
○ Zjistit požadavky partnerů (banky, investoři, odběratelé)



Výzkum Frank Bold 2020 : 300 korporací z 
nejohroženějších sektorů a zemí

Taxonomie

26% CAPEX
4.6% Obrat

(ČR = 0)

allianceforcorporate
transparency.org



Regionální srovnání



Filip Gregor
Vedoucí sekce Odpovědné firmy
Steering Group Member European Corporate 
Reporting Lab @ EFRAG
 
filip.gregor@frankbold.org
+420 775 154 083

mailto:filip.gregor@frankbold.org


ESG v CPI Property Group



Hlavní země působení

2CPI Property Group | ESG | 8.6.2021

Hlavní země 
působení představují

88%
hodnoty nemovitostí 

CPIPG
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CPIPG se řídí Principy X zveřejněnými lucemburskou 
burzou cenných papírů a je kótována na 

frankfurtské burze cenných papírů. Od roku 2019 
probíhají významné změny s cílem neustále 

zlepšovat nezávislost Představentsva a vnitřní 
směrnice.

Etický kodex CPIPG, zavedený v roce 2019, spolu se 
směrnicemi skupiny stanovují základní standardy 
chování pro všechny zaměstnance. Veškeré směrnice byly 
přezkoumány společností Dentons v roce 2018/2019 a 
jsou k dispozici na našich webových stránkách.

Významné investice do zelených budov a zlepšení energetické náročnosti budov. V 
rámci environmentální strategie stanoveny cíle na snížení intenzity emisí 

skleníkových plynů a intenzity spotřeby vody do roku 2030. Cíle skupiny byly v 
letošním roce zvýšeny, aby byly v souladu s cíli Pařížské dohody. Taktéž stanoven 

cíl nakupovat 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2024.

CPIPG má přes 2000 zaměstnanců a v pracovním prostředí podporuje 
diverzitu a rovnost. V průzkumu z roku 2021 97 % našich zaměstnanců 
uvedlo, že jsou hrdí na to, že pracují pro CPIPG. Stejně tak jsme hrdí na 
naši genderovou rozmanitost a rovnost – na konci roku 2020 tvořily 
ženy 49 % naší pracovní síly, 57 % nových zaměstnanců a 38 % 
vedoucích pozic. 

CPIPG nepřetržitě komunikuje s nájemci, 
zaměstnanci, investory a členy místních 

komunit a podílí se na široké škále iniciativ 
podporující místní komunity a jiných 

charitativních aktivitách. Tato činnost je řízena 
představenstvem CPIPG.  

CPIPG aktivně podporuje elektromobilitu – cyklistiku, přístup k 
veřejné dopravě a čistější způsoby dopravy pro nájemce i 

zaměstnance. Počet dobíjecích stanic se v roce 2020 zvýšil o 147% a 
další plánujeme. Jako společnost přecházíme na plug-in hybridy v ČR 

do roku 2024.

Co pro nás znamená ESG? 



• Environmentální strategie je aktualizována
• Ověření cílů inciativou Science-based target 
• Podpora elektromobility – plug-in hybridy do r. 2024

2014
• Kótování na frankfurtské burze

2018

Vysoké ESG hodnocení

Zelené dluhopisy

Low Risk: 15.2 / 100 | 15th percentile (Sept 2020)

among 942 real estate peers | ∆ 29th percentile (2018)

“The company is at low risk of experiencing material 
financial impacts from ESG factors, due to its low exposure 

and strong management of material ESG issues”

October
2019

May
2020

January
2020

August
2020

G

S

E

Časová osa ESG

• Nový etický kodex a aktualizace vnitřních 
směrnic 

• Jmenován Group sustainability officer
• Počátek environmentální agendy / 

nastavení strategie a cílů 
• Počátek spolupráce s UCEEB
• První ESG hodnocení od Sustainalytics

2019
• Představenstvo zakládá samostatnou CSR 

komisi
• Zvyšuje se nezávislost Představenstva a jednotlivých 

komisí 
• Vzniká rámec pro zelené dluhopisy (GB Framework)
• CPIPG se připojuje k české radě pro šetrné budovy
• CPIPG vydává první zelené dluhopisy

2020
• CPIPG poprvé reportuje v CDP platformě
• CPIPG se připojuje k deklaraci New Green Deal 
• Začíná implementace energetického managementu do 

skupiny 
• Počátek spolupráce s CI2 (regionální partner pro CDP)

Debut Green 
Bond Issuance €750 m

Third Benchmark 
Green Bond Issuance €750 m

Debut Sterling Green 
Bond Issuance £350 m

First Corporate Green 
Bond in Hungary HUF 30 bn

2021
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Evropský trh se zelenými dluhopisy – Top 20

Silná pozice mezi evropskými vydavateli zelených dluhopisů
Řazeno dle hodnoty dluhopisů (€ mld)

Jsme součástí malé skupiny, která vydává 
dluhopisy ve více měnách

In 6 currencies In 3 currencies In 2 currencies

Source: Bloomberg, as of 28th September 
2020
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Krok za krokem k zeleným dluhopisům

CPI Property Group | ESG | 8.6.2021 6

● Rámec obsahující kritéria pro 
zařazení k 
financování/refinancování: 

 Green buildings –
BREEAM, LEED 
certifikované

 Energeticky efektivní 
projekt – 30% snížení 
CO2 intensity, top 15% 
(180 kWh/sqm/rok)

 Obnovitelné zdroje

 Udržitelné zemědělství

● Ověření třetí nezávislou 
stranou

● Vydání dluhopisu



Alokace zelených dluhopisů
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Rozdělení podle jednotlivých kategorií Rozdělení podle vydání, splatnosti a měny



Nastavování cílů environmentální politiky

Dlouhodobá strategie 2050

Od prvního cíle k iniciativě Science-Based Target (SBTi)

Klimatický a energetický balíček 2020 klimatický a energetický rámec 2030

• 20% snížení emisí skleníkových plynů 
(vs. úroveň roku 1990)

• 20% energie EU energy z 
obnovitelných zdrojů

• 20% zlepšení energetické náročnosti

• Min. 55% snížení emisí skleníkových 
plynů (vs. úroveň roku 1990)

• Klimaticky neutrální do r. 2050

• Evropský Green Deal (leden 2020)

• EU Taxonomy

• Iniciativa Science-Based Targets 

Vodítko pro nastavování environmentálních cílů poslaných k ověření u SBTi

● Povinný závazek k nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů – 80% do r. 2025, 100% 
do r. 2030

● Základní rok je poslední rok reportování – dřívější posuny nejsou zahrnuty

● Offsety nelze započítat

● Scope 3 musí být zahrnut pokud představuje více než 40% celkových emisí 
skleníkových plynů

CPI Property Group | ESG | 8.6.2021 8



Rozdělení emisí skleníkových plynů a jejich reportování
Skleníkové plyny jsou rozděleny na 3 skupiny: Scope 1, 2, and 3
(případně kategorie 1-6)

Scope 1
Přímé emise nad 
kterými máme kontrolu 
– chladiva u našich 
nemovitostí, spotřeba 
pohonných hmot.

Scope 2
Nepřímé emise nad 
kterými máme 
kontrolu – elektřina a 
dálkové teplo.

Scope 3
Všechny ostatní emise, které 
jsou mimo naší provozní 
kontrolu, nicméně souvisí s 
naším podnikáním – spotřeba 
našich nájemců.

Upstream

Downstream

Přímá kontrola Omezená kontrola

CO2
10%

23%

67%
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Identifikovaná řešení k naplnění cílů 

Additional stepsFirst Step

Celkově: cca 35% snížení emisí skleníkových plynů

CO2

Potential 
Measures

#1 #2 #3 #4 #5 #6

Reduction in Energy Consumption
Change in 

Energy Mix

Other e.g. Major 
DevelopmentsOperating 

efficiency 
Improvements

Tenant 
Involvement

Energy-Efficient CAPEX Increase Share  
of Renewable 

EnergyBudgeted  
CAPEX

Future Green  
CAPEX

Indicative Target 1-2% improvement 1-2% improvement 5-10% improvement 5-10% improvement  
Energy Savings / in energy in energy in energy in energy 
Change in Mix consumption consumption consumption consumption

Switch of 100% 
electricity to 

renewable sources
TBD

Resulting Group  
GHG Reduction c.1 to 2% c.1 to 2% c.2 to 4% c.2 to 4% c.27% TBD
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Kritéria EU Taxonomy

 Nové budovy nebo akvizice, vlastnictví budov postavených po 31. prosinci 
2020: primární energie dle PENB je minimálně o 10% nižší než je požadavek na 
budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nearly zero-energy building -
NZEB)

 Akvizice a vlastnictví budov postavených před 31. prosincem 2020: PENB 
(Energy Performance Certificate - EPC) v třídě A nebo patří mezi 15% 
nejúspornějších budov v dané zemi (měřeno v primární energii)

 Energetická efektivita / Renovace stávajících budov: snížení spotřeby 
primární energie minimálně o 30% 

 Energetická účinnost / Instalace, údržba a opravy zařízení pro energetickou 
účinnost: Jednotlivá opatření definovaná v EU Taxonomy Delegated Acts 
příloha I "7.3. Instalace, údržba a opravy zařízení pro energetickou účinnost"

Vodítko pro aktualizování kritérií rámce pro zelené dluhopisy (Green Bond Framework) 
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City West, Czech Republic

Rámec pro dluhopisy 
navázané na 
sustainability cíle -
Sustainability-linked 
Bond Framework

● Výběr klíčových ukazatelů (Key 
Performance Indicators -KPIs)

● Kalibrace nastavených cílů

● Charakteristika dluhopisů

● Reporting

● Ověření reportování
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Děkuji Vám za pozornost.
Petra Hajná, Sustainability Officer, p.hajna@cpipg.com
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