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REPORT 
 

Prague Climate Talks: Financování 
přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku 

 
Pondělí 26. října 2020, 16:00 – 17:30, online 

 

▪ Čtvrtá a poslední letošní debata Prague Climate Talks proběhla v pondělí 26. října od 16:00. 

Tento projekt je organizován Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s 

pražskou pobočkou Heinrich-Böll-Stiftung a pod záštitou Informačního centra OSN v Praze. 

▪ Tématem byly finanční aspekty transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku. Pozvání do 

diskuze přijali: Andrea Ferjenčíková (Evropská investiční banka), Helena Zavázalová (Česká 

asociace pojišťoven) a Julian Toth (International Sustainable Finance Centre). Moderovala 

Kateřina Davidová z Institutu EUROPEUM. 

▪ Záznam debaty je dostupný na facebookové stránce Institutu pro evropskou politiku 

EUROPEUM. 

https://www.facebook.com/153384318085064/videos/3412422408849945
https://www.facebook.com/153384318085064/videos/3412422408849945
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Na počátku diskuze se všichni diskutující shodli, že 

ačkoli se během posledního roku téma udržitelných 

financí v českém prostředí dostalo do širšího 

povědomí a diskuze se posunula dopředu, ještě stále 

v této oblasti zaostáváme za celosvětovým trendem.  

Helena Zavázalová k tomu uvedla, že banky 

konečně začínají vzájemně komunikovat a sdílet svoje 

praktiky. Jedním z důvodů tohoto posunu je i fakt, že 

zákazníci jsou na témata udržitelnosti citlivější  

a banky tak mohou své aktivity v tomto směru využít 

i pro úspěšný marketing. 

Julian Toth se zaměřil na Českou národní banku, 

která je podle něj ve srovnání s centrálními bankami 

ve středoevropském regionu i mimo něj stále velmi 

pasivní. Není například součástí sítě světových 

centrálních bank, kde se formulují strategie pro 

přechod k nízkouhlíkové ekonomice, zatímco třeba 

centrální banky Slovenska a Maďarska tam zapojené 

jsou. Julian Toth také zdůraznil důležitost role malých 

a středních podniků pro úspěšnou zelenou 

transformaci, jejichž potenciál je ale dosud ne zcela 

využitý. 

Andrea Ferjenčíkova pak představila klimatické cíle 

i probíhající aktivity Evropské investiční banky, která 

se chce stát „evropskou klimatickou bankou“, mimo 

jiné její závazek přestat financovat fosilní projekty od 

konce roku 2021. Od příštího roku tak všechny 

projekty podpořené EIB budou muset být v souladu  

s Pařížskou dohodou a splňovat klimatická kritéria. 

Evropská investiční banka se bude také zásadně 

podílet na financování spravedlivého přechodu na 

nízkouhlíkovou ekonomiku v členských státech. 

  

Diváci se ptali například na postoj českých bank  

a pojišťoven k hodnocení klimatických rizik na své 

investice či zda je reálně, aby v České republice 

vznikla ryze udržitelná banka jako se tomu již děje  

v zahraničí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za 
obsah publikací odpovídá výlučně autor. Publikace nereprezentují 
názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití 
informací, jež jsou jejich obsahem. 


