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SP ČR jako zástupce zaměstnavatelů a podnikatelů

▪Svaz průmyslu a dopravy ČR je nezávislá podnikatelská a
zaměstnavatelská organizace, která ovlivňuje hospodářskou a
sociální politiku státu a snaží se vytvářet optimální podmínky
pro podnikání

▪Udržitelný rozvoj je jednou z priorit a cílů Evropské unie a je
předmětem mnoha legislativních diskuzí a záměrů na
evropské i globální úrovni, které mají a budou mít dopad i na
podniky operující v Česku

▪Členem Business-at-OECD (BIAC). Poradního výboru pro 
průmysl a podnikání)

▪Členem BusinessEurope, Konfederace evropského podnikání



▪ Udržitelné podnikání je moderní způsob strategického řízení firem. Žádají
si ho zákazníci, zaměstnanci a také regulace státu a Evropské unie.
Nesprávně nastavené regulace však můžou firmy zatížit.

▪ SP ČR chce pomoci svým členům v adaptaci na nové trendy a povinnosti
v oblasti ESG, včetně implementace cílů OSN Agendy 2030 a SDGs.

▪ Expertní tým pro udržitelnost SP ČR( (2021) má za cíl projednávat a
připravovat stanoviska k legislativě související s udržitelností a ESG.

▪ Šetření SP ČR jak se podniky na nové pravidla podávání zpráv o
udržitelnosti připravují. (87 % se aktivně připravuje, 60% ji vnímá jako
předpoklad konkurenceschopnosti). Velké firmy májí již vypracovanou
strategii a cíle udržitelnosti (63%).

▪ SP ČR převzal záštitu nad projektem www.CSRD.CZ. Cílem je vytvoření
srozumitelného obsahu o CSRD a souvisejících tématech.

SP ČR A UDRŽITELNOST



▪Nařízení o taxonomii vstoupilo v platnost 12. července 2020, ale
v praxi se začne uplatňovat nejdříve od 1. ledna 2022. Taxonomie
je jednou z 10 konkrétních aktivit Akčního plánu EU pro
financování udržitelného růstu, který pomáhá splnit cíle Zelené
dohody pro Evropu.

▪Článek 8 Transparentnost podniků v přehledech nefinančních
informací

▪Článek 8 (3) Jestliže podnik zveřejňuje nefinanční informace
podle článku 19a nebo 29a směrnice 2013/34/EU v samostatné
zprávě v souladu s čl. 19a odst. 4 nebo čl. 29a odst. 4 uvedené
směrnice, zveřejňují se informace podle odstavců 1 a 2 tohoto
článku v uvedené samostatné zprávě.

Udržitelnost smysluplná a pro podniky uchopitelná 



▪ EK v dubnu 2021 přijala komplexní balíček opatření, která mají pomoci
zlepšit tok peněz směrem k udržitelným činnostem v celé Evropské Unii.

▪ Podniky kritizovaly vysokou míru podrobnosti podávaných informací,
stanovených minimálními standardy v delegovaných aktech. Volaly po
flexibilitě ve výběru, jakým způsobem budou podávat zprávy. Příliš
podobné informace o strategicky citlivých projektech představují pro
podniky ztrátu konkurenční výhody na trhu.

▪ Text vzešlý z trialogu přinesl pozitiva a negativa (zahrnutí kotovaných
MSP, rizikových odvětví, právní nejistotu pro společnosti se sídlem v
třetích zemích).

▪ EFRAG dostal dostatečný prostor pro přípravu standardů pro podávání
zpráv o udržitelnosti podle odstupňovaného přístupu, které 1) skutečně
poskytují srozumitelné, relevantní, ověřitelné a srovnatelné informace a
vyhýbají se nepřiměřené administrativní zátěži pro podniky a 2) a jsou v
souladu s mezinárodními standardy (ISSB)

Směrnice o podávání zpráv ze podniků o udržitelnosti (CSRD) 

V



▪Návrh směrnice EP a Rady o náležité péči společností v oblasti
udržitelnosti a kterou se mění směrnice (EU) 2019/1937
ukládající společnostem spadajícím do působnosti návrhu
směrnice povinnost jednat s náležitou péčí. Proces náležité péče
je v současnosti upraven mezinárodně uznávanými dobrovolnými
standardy vydanými OECD a OSN.

▪Revize směrnice OECD pro nadnárodní společnosti (Deklarace
OECD o mezinárodních investicích a nadnárodních podnicích).

„ Podniky by měly zajistit, aby byly včas zpřístupňovány přesné
informace o všech zásadních záležitostech týkajících se jejich
činnosti, struktury, finanční situace, výkonnosti, vlastnických
vztahů a správy a řízení podniku. Tyto informace by měly být
zpřístupněny za celý podnik a ve vhodných případech i dle
obchodního či geografického uspořádání“

Současně projednávané a související iniciativy



▪Podniky podporují principy a cíle udržitelnosti. Mají nastaveny
dlouhodobé strategie udržitelnosti.

▪Smysluplnou udržitelnost je cesta k udržitelnému podnikání,
konkurenceschopnosti, inovacím, tvorbě pracovních míst.

▪Méně restrikce a více flexibility, přidaná hodnota, právní
jistota, uchopitelnost nastavených pravidel

▪Zamezení další administrativní a finanční zátěži

▪Podpora podniků adaptovat se na nová pravidla

▪Koherentní rámec EU pro podávání informací slučitelný s již
existující evropskými i mezinárodními nástroji v oblasti
reportingu, náležité péče, lidských práv.

Přístup podniků k novým pravidlům


