
Návod na ESG reporting firem 
podle nových EU standardů



Nová příručka k reportingu udržitelnosti pro firmy

Zadavatelé projektu: Pražská burza cenných papírů a EBRD
Realizace: Deloitte a Frank Bold

Fáze projektu:

● Výzkum a konzultace

○ legislativní požadavky, porovnání standardů a stávající praxe

○ identifikace hlavních potřeb a požadavků

○ konzultace s klíčovými (veřejnými i korporátními) aktéry v České republice

● Obsahová práce

○ ESG reporting guidelines pro české společnosti (plánovaná publikace - prosinec 2022)

○ vzhledem k načasování může sloužit jako vzor pro další země

● Capacity building

○ Webináře a školení pro širší okruh stakeholderů



Kontext: Nová EU legislativa k reportingu udržitelnosti firem

Nová směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

➢ Nová pravidla pro nefinanční (ESG) reporting, reaguje na nedostatky
současné legislativy (NFRD)

➢ Stanovuje společné evropské standardy pro ESG reporting (ESRS)

➢ Přináší povinné zveřejňování informací o udržitelnosti ve výroční zprávě

➢ Povinné ověření akreditovaným nezávislým auditorem či certifikovaným

orgánem

➢ Významně rozšiřuje okruh firem na která se nová pravidla vztahují



Kontext: Nová EU legislativa k reportingu udržitelnosti firem

Nová směrnice CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Časová osa:

2024: banky, pojišťovny a společnosti obchodované na burze s 500+ zaměstnanci

2025: všechny velké společnosti (2/3: 250 zaměstanců, obrat min. 20M EUR, aktiva nad 40 M EUR)

2026 (možnost opt-out do r. 2028): SMEs obchodované na burze na regulovaných trzích

Obsah:

▪ Business model a strategie, rizika, řízení, opatření (policies), cíle, KPIs
▪ Klima: GHG cíle 2030 a 2050 a “tranziční plány” k dosažení net-zero k roku 2050
▪ Sustainability due diligence (s ohledem na CSDDD)
▪ Dceřinné společnosti – specifické dopady a rizika musí být zohledněny
▪ Informace dle SFDR a EU Taxonomie
▪ Podpora a sladění s požadavky ISSB/IFRS standardy



Kontext: Standardy EU pro reporting dat o udržitelosti (ESRS –
European Sustainability Reporting Standards)

CSRD zavádí jednotné povinné standardy pro zveřejňování klíčových informací

Časová osa:

listopad 2022: schválení doporučení EFRAG a předání EK
červen 2023: přijetí “sector-agnostic” standardů v podobě “delegated act”
červen 2024: přijetí “sector-specific” standardů

Obsah:

E: klimatická změna, znečištění, vodní zdroje, cirkulární ekonomika, biodiverzita

S: vlastní pracovní síla, lidská práva (dodavatelské řetězce, komunity, spotřebitelé)

G: obecné informace o řízení, “business conduct)

Standardy

▪ Sektorové standardy pro 41 odvětví (v následujících 3 letech, ve 3 fázích), rizikové sektory první
▪ Pro malé a střední podniky (do r. 2024)
▪ Pro ověřování informací dle ESRS (Assurance standard) do r. 2026 (limited) a 2028 (reasonable)



Cíl projektu PSE a EBRD – Nová příručka k reportingu udržitelnosti pro firmy 
(obsah) 

1. Úvod – Kontext a účel

2. Zmapování povinné legislativy a nových požadavků:
• Přehled legislativního rámce pro udržitelnost (EU taxonomie, nástroje pro udržitelné investice, 

SFRD, CSRD) a na koho dopadá 
• Povinné evropské standardy pro reporting (ESRS) a jak je implementovat

3. Jak připravit ESG report (krok za krokem)
● Management a napojení na byznys strategii
● Zúčastněné strany (stakeholders) a pro koho je report určen
● Identifikace materiálních témat a informací ke zveřejnění
● Výběr indikátorů
● Sběr dat
● Ověření dat (assurance a příprava na ni)

4. Dodatečné informace (cf. zveřejňování informací v souladu s EU taxonomií, ESG rating a ratingové 
agentury)

5. Přílohy 
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