
 

 

TELEFON  (+420) 225 279 111  |  E-MAIL  SPCR@SPCR.CZ 

WEB  WWW.SPCR.CZ  |  ADRESA  FREYOVA 948/11, 190 00 PRAHA 9 
ZAPSANÝ VE SPOLKOVÉM REJSTŘÍKU, VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE ODDÍL L, VLOŽKA 3148.  

IČO: 00536211, DIČ: CZ00536211. 

 

 

NÁZEV MATERIÁLU 
Připomínky Svazu průmyslu a dopravy České republiky k Implementaci 
agend financování udržitelnosti a taxonomie EU pro udržitelné investice v 
ČR  

Č. J. 53/2022 
DATUM ZPRACOVÁNÍ 31. května 2022 
KONTAKTNÍ OSOBA Dagmar Endrlová 
TELEFON 225 279 603 
E-MAIL dendrlova@spcr.cz 

 

 
OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 
1.  K materiálu obecně 

Požadujeme, aby do navrhované pracovní skupiny pro koordinaci agend financování udržitelnosti byl zařazen 

Svaz průmyslu a dopravy ČR.  

 

Odůvodnění: 

Viz text připomínky. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

2. K materiálu obecně 

Svaz vnímá podporu implementaci taxonomie do systému poskytování veřejných prostor jako za významnou. 

Uvědomuje si, že je důležité, aby nebyla ohrožena možnost ČR čerpat finanční prostředky na rozvoj nízko/bez 

uhlíkových technologií v tuzemském prostředí, které chceme podporovat. Stejně tak si uvědomujeme 

stávající trendy regulace a přístupu společností či společenské poptávky, které se ve finančních aspektech 

začínají čím dál odrážet. Vnímáme samozřejmě i související finanční a administrativní zátěž pro firmy i stát, 

proto vítáme snahu vlády o diskuzi se soukromým sektorem ohledně transformace tuzemského průmyslu. 

Jsme připraveni spolupracovat na nastavení, implementaci a osvětě taxonomie v ČR.  

 

Odůvodnění: 

Viz text připomínky. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

3. K materiálu obecně 

Požadujeme, aby ze strany státu dále docházelo k osvětě taxonomie a její implementace (vč. reportingových 

povinností) pro soukromý sektor – nefinanční sféru. To je v materiálu trochu opomíjeno, přitom přínosy 

těchto kroků budou všestranné a ušetří to spoustu nedorozumění.  
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Odůvodnění: 

Viz text připomínky. 

 

Tato připomínka je zásadní.  

 

4. K materiálu obecně 

V souvislosti s tím, že se jedná především o problematiku interního nastavení fungování státní správy ve 

směru zvládnutí agendy financování udržitelnosti a taxonomie EU bychom chtěli upozornit, aby nedocházelo 

k dalšímu navyšování stavu státních úředníků. Důležitá je hlavně koordinace mezi resorty, a aby se věnovaly 

jak legislativní části a mírnění negativních návrhů, tak například pomoci v osvětě problematiky. 

 

Odůvodnění: 

Viz text připomínky. 

 

Tato připomínka je zásadní.  


