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Za řešení změny klimatu odpovídají především vlády a zákonodárci – ti k tomu také mají nejvhod-
nější nástroje. K boji proti klimatické změně ale musíme přispět každý svým dílem, včetně ECB. 

Klimatická změna a přechod na zelenější ekonomiku ovlivňují náš prvořadý cíl udržovat cenovou 
stabilitu, a to vzhledem k jejich dopadu na naši ekonomiku a rizikový profil a hodnotu aktiv v rozvaze 
Eurosystému. Jako orgán dohledu je naší povinností přispívat k bezpečnosti a odolnosti bankovního 
sektoru tím, že tento sektor bude na řízení klimatických rizik dostatečně připraven. Jako evropský 
orgán, který jedná v rámci svého mandátu, aniž by byl dotčen jeho prvořadý cíl, je naší povinností 
svým dílem přispět také k podpoře obecných hospodářských politik, které přispívají k dosažení cílů 
vyplývajících ze Smlouvy o EU. K těmto cílům patří ochrana životního prostředí. 

V této souvislosti jsme si v ECB stanovili tři hlavní cíle, kterými se řídí naše práce v oblasti změny 
klimatu: řízení a zmírňování finančních rizik spojených se změnou klimatu a hodnocení jejího 
hospodářského dopadu, prosazování udržitelných financí na podporu řízeného přechodu na 
nízkouhlíkovou ekonomiku a sdílení našich odborných znalostí za účelem podpory širších změn 
chování. Právě tyto cíle nám pomáhají zajistit, aby byly naše politiky účinné, legitimní a vhodné pro 
měnící se svět. 

Abychom naše cíle mohli plnit, potřebujeme spolehlivé a podrobné analýzy dopadu změny klimatu. 
Víme ale, že je třeba bezodkladně jednat a že čas hraje zásadní úlohu. Abychom rizika vyplývající ze 
změny klimatu lépe zohledňovali, snažíme se zdokonalovat naše modely a shromažďovat více údajů. 
To znamená, že v kontextu změny klimatu se naše strategie a opatření budou přirozeně časem vyví-
jet. 

Klimatický program celé ECB podrobně uvádí priority a činnosti, které nám pomohou uvést tyto cíle 
do praxe. Zahrnuje všechny naše probíhající činnosti související se změnou klimatu, které jsou 
uskupeny do šesti strategických prioritních oblastí zaměřených na plnění našich hlavních cílů. 
Program bude podle dokončování činností pravidelně aktualizován, což nám umožní průběžně se 
zamýšlet nad novým vývojem v různých oblastech. Kombinace všech těchto kroků nám pomůže 
přispět naším dílem k boji proti změně klimatu tím, že se budeme zabývat aktuálním úkolem, kterým 
je připravit naši ekonomiku na další vývoj a celkově přispět k udržitelnější budoucnosti. 
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Naše strategické cíle a program celé ECB v oblasti změny klimatu1 

 

 

 

1. Posouzení makroekonomického dopadu klimatické změny a politik jeho zmírňování 
na inflaci a reálnou ekonomiku 

 

1   Činnosti, které jsou součástí dokumentu „Detailed roadmap of climate change-related actions“, jsou označeny hvězdičkou. 

Činnost 2022 2023 

A.     Vyhodnocení dopadu politik zmírňování změny klimatu na 
makroekonomické a fiskální projekce odborníků Eurosystému 
a pracovníků ECB * 

  

B.     Zahrnutí faktorů souvisejících se změnou klimatu do makroekonomického 
modelování pro účely simulací politik * 

 

C.     Vyhodnocení dopadu energetické transformace (včetně cen oxidu 
uhličitého) na ceny energií, inflaci, hospodářský produkt a měnovou 
politiku 

Opakující se; pravidelné 

zveřejňování 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1_annex%7Ef84ab35968.cs.pdf
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2. Zlepšení dostupnosti a kvality údajů o klimatu s cílem lépe identifikovat a řídit rizika 
a příležitosti související s klimatem 

 

3. Zlepšení hodnocení finančních rizik souvisejících se změnou klimatu 

Činnost 2022 2023 

A.     Příprava a provedení (pilotního) klimatického zátěžového testu rozvahy 
Eurosystému * 

 

Pravidelné 

zátěžové 

testy 

klimatických 

rizik 

B.     Provedení přezkumu a vyhodnocení klimatických rizik v úvěrových 
hodnoceních, vypracování minimálních standardů pro interní systémy 
hodnocení úvěrového rizika *  

V případě potřeby 

zavedení požadavků 

do rámce Eurosystému 

C.     Sledování rizik pro finanční systém spojených se změnou klimatu Opakující se; zveřejňovaní jednou 

za dva roky 

D.     Vývoj a provádění klimatických zátěžových testů finančního systému Makroobezřetnostní 

a dohledové 

zátěžové testy 

Zátěžový test 

balíčku  

Fit-for-55 

D.     Vyhodnocení dopadu klimatické změny a politik zmírňování na globální 
komoditní a finanční trhy 

  

E.     Analyzování střednědobého až dlouhodobého hospodářského dopadu 
změny klimatu a přechodu na zelenou ekonomiku 

Opakující se 

F.     Sledování diskusí o politikách souvisejících se změnou klimatu (zejména 
stanovování cen oxidu uhličitého) v rámci evropských a mezinárodních fór 
a přispívání k nim 

Opakující se 

Činnost 2022 2023 

A.     Vývoj experimentálních datových ukazatelů pro použití v analýzách 
souvisejících se změnou klimatu * 

 

Vypracování  

statistických 

souborů do 

roku 2024 

B.     Získání obchodních údajů souvisejících se změnou klimatu pro použití ECB Opakující se 

C.     Vyhodnocení údajů pro použití při analýzách přechodu a fyzických rizik Opakující se 
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E.     Provádění dohledových hodnocení a následných kroků v souvislosti se 
schopností bank v oblasti řízení klimatických rizik (včetně tematického 
přezkumu klimatických a environmentálních rizik, cíleného přezkumu 
komerčních nemovitostí a kontrol na místě) 

Písemné zpětné 

vazby a možné 

požadavky na 

banky 

Pravidelná 

hodnocení 

dohledu 

F.     Vývoj a sdílení osvědčených postupů týkajících se strategií bank 
v oblasti klimatických rizik, správy a řízení, řízení rizik a zveřejňování 
informací 

Opakující se; pravidelné 

zveřejňování 

G.     Vyhodnocení sladěnosti bank s očekáváními ECB v oblasti dohledu 
a návazné kroky, pokud jde o zveřejňování informací souvisejících se 
změnou klimatu a dodržování regulatorních norem 

Opakující se; pravidelné 

zveřejňovaní a písemné zpětné 

vazby pro banky 

H.     Plné začlenění klimatických rizik do metodik a procesů v oblasti 
dohledu 

Opakující se; pravidelné 

zveřejňování 

I.      Přispívání k rozvoji politik za účelem začlenění klimatických rizik do 
obezřetnostního rámce 

Opakující se; pravidelné 

zveřejňování 

 

4. Zvážení možností měnověpolitických operací a hodnocení dopadu změny klimatu na 
měnovou politiku 

Činnost 2022 2023 

A.     Zavedení zveřejňování informací souvisejících se změnou 
klimatu do rámce zajištění a nákupů aktiv jako požadavku na 
způsobilost * 

Návrh politik Adaptační období 

(v závislosti na 

harmonogramu směrnice 

o podávání zpráv podniků 

o udržitelnosti) 

B.     Klimatická rizika v rámci zajištění: posouzení návrhů politik *  Pravidelné přezkumy 

a úpravy podle potřeby 

C.     Zohlednění změny klimatu při nákupech aktiv podnikového 
sektoru * 

Vypracování 

návrhů 

Úprava 

rámce 

 

D.     Posouzení dopadu změny klimatu na nastavení měnové politiky 
a na transmisní mechanismus (v dílčí položce bodu 1B) * 

  

 

5. Analýza a přispění do diskusí o politikách za účelem rozšíření zelených financí  

Činnost 2022 2023 

A.     Posouzení úlohy zelených finančních nástrojů a investorů při 
financování přechodu na ekonomiku s čistými nulovými emisemi 
a dalších souvisejících politik 

Opakující se; pravidelné 

zveřejňování 
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B.     Výzkum potenciální úlohy centrálních bank na finančních trzích a při 
zelené inovaci 

  

C.     Sledování a přispění do celoevropských a mezinárodních diskusí 
o politikách za účelem rozšíření zelených a udržitelných financí, včetně 
analytické práce s cílem poskytovat podněty pro stanoviska ECB 

Opakující se 

 

6. Zvýšení transparentnosti a podpora osvědčených postupů s cílem snížit dopad na ži-
votní prostředí 

Činnost 2022 2023 

A. Zveřejňování informací souvisejících s klimatickou změnou o programu 
nákupu aktiv podnikového sektoru * a o eurových portfoliích 
Eurosystému nevztahujících se k měnové politice 

 Roční 

zveřejňování 

B. Investování portfolií ECB nevztahujících se k měnové politice 
udržitelným a zodpovědným způsobem 

Opakující se; roční cíle 

C. Sestavovaní a zpřístupňování informací v oblasti podávání zpráv ECB 
o udržitelnosti 

Opakující se; roční zveřejňování 

D. Dosažení cílů ECB v oblasti udržitelnosti navázaných na Pařížskou 
dohodu 

Konečný cíl v roce 2030; roční 

zveřejňování 

E. Zvýšení environmentální udržitelnosti hotovostního cyklu Opakující se 

F.     Zajištění účinné a transparentní komunikace s klíčovými příjemci 
v otázkách souvisejících se změnou klimatu 

Opakující se; pravidelné 

zveřejňování 

© Evropská centrální banka, 2022 

Poštovní adresa 60640 Frankfurt am Main, Německo 
Telefon +49 69 1344 0 
Internetové stránky www.ecb.europa.eu 

Všechna práva vyhrazena. Reprodukce pro vzdělávací a nekomerční účely je povolena za předpokladu, že je uveden zdroj. 

Specifická terminologie viz glosář ECB (k dispozici pouze v angličtině). 

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.cs.html
https://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/index.en.html

