ZNOVUPROMYŠLENÍ
ZPŮSOBU, JAKÝM PODNIKÁME
Prohlášení české
podnikatelské komunity
na podporu klimatických cílů Pařížské dohody
a Klimatického paktu z Glasgow

NÁŠ SPOLEČNÝ ZÁJEM
Projekt RETHINK je iniciativa a otevřená platforma vrcholných manažerů velkých společností působících v Česku, které se
rozhodly vzájemně spolupracovat při prosazování post-pandemické podpory dosažení dlouhodobé klimatické neutrality a Cílů
udržitelného rozvoje OSN pro naší zemi.
Jak zřetelně ukázala nedávná mezivládní konference OSN o změně klimatu ve skotském Glasgow, Spojeném království (COP26),
existuje téměř jednoznačná vědecká shoda o ničivých dopadech dvou století nekontrolovaných emisí skleníkových plynů způsobených lidskou činností.
Již nyní vidíme u nás i ve světě významné změny v teplotách, klimatu a počasí a jako součást podnikatelské komunity působící
v Česku podporujeme vládní opatření směřující ke zmírnění změny klimatu a k přizpůsobení se na její dopady.
Změna klimatu je všeobecně uznávána jako jedna z hlavních hrozeb pro lidstvo s potenciálem neblahých důsledků na lidské
zdraví, prosperitu a kvalitu života. S rostoucími důkazy o významných finančních a podnikatelských rizicích změny klimatu,
jsme odhodláni k ochraně hospodářské stability podporou Vlády ČR k úspěšnému přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku
a k realizaci praktických a měřitelných příspěvků k jejímu dosažení.
Již nyní vidíme, jak tato rizika dynamicky formují přístup, cenu a podmínky soukromého i veřejného sektoru ve vztahu k financím,
investicím a pojištění. Tento nový rychle se prosazující fenomén udržitelných financí již začleňujeme do svých podnikatelských
strategií a uvítali bychom přijetí stejného proaktivního přístupu ze strany Česka tak, aby český veřejný a soukromý sektor postupovaly stejným směrem a s plným využitím výhod udržitelných financí.
Vzhledem k postupující změně klimatu a zhoršování životního prostředí představující existenční hrozbu jak pro obyvatele Česka, tak i naší planety tedy podporujeme unijní Zelenou dohodu pro Evropu, Pařížskou dohodu OSN a Klimatický pakt z Glasgow,
které jsou navrženy tak, aby tuto hrozbu zmírnily.
Jsme přesvědčeni, že novým promyšlením přístupu ke každé z našich firem můžeme podpořit dlouhodobou resilienci a prosperitu české společnosti a přispět i ke kultivaci jejích tradic, kulturní identity, civilizačních hodnot a etických standardů.
Jako signatáři tohoto Prohlášení reprezentující široké sektorové spektrum odvětví jsme odhodláni aktivně, transparentně,
měřitelně a praktickými způsoby přispět k udržení průměrného globálního nárůstu teploty do roku 2050 ne více než o 1,5°C
v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí, jakož i snížit emise skleníkových plynů tak, aby bylo ve stejném období
dosaženo cílů klimatické neutrality.
Uznávaje naši společenskou odpovědnost jako firmy působící v Česku, urgenci řešení změny klimatu, jakož i rostoucí očekávání a zákonné povinnosti ve vztahu k zachovávání pravidel v oblasti životního prostředí, sociálních aspektů podnikání a dobré
správy (ESG - Environmental, Social and Governance), my, níže podepsaní, pevně věříme, že nadešel ten správný čas ZNOVU
PROMYSLET (RETHINK) způsob, jakým podnikáme.

NÁŠ PEVNÝ ZÁVAZEK
Plně uznáváme naléhavou potřebu řešit změnu klimatu urychleným snížením emisí skleníkových plynů, a proto činíme příslib
přijmout praktické kroky k odvrácení globálního oteplování v souladu se stávajícími mezinárodněprávními závazky České
republiky, a to zejména těmito způsoby:
jmenováním nejpozději do tří měsíců od podpisu tohoto Prohlášení zástupce každé z našich společností pro projekt
RETHINK, který bude vést naši aktivní účast na jejích činnostech;
 veřejněním nejpozději do konce roku 2023 veřejného příslibu dosažení ve vztahu k Oblasti 1 a Oblasti 2 skleníkových
u
plynů klimatické neutrality hospodářských činností, minimálně v provozech našich společností na území Česka, a to na
základě důvěryhodné dekarbonizační strategie a cestovní mapy v souladu s uznávanými metodikami, dobrou mezinárodní
praxí a standardy;
 ytvořením nejpozději do konce roku 2024 systému správy a programu řízení klimatických rizik, případně i jiných uznávav
ných environmentálních a sociálních rizik v souladu s uznávanými mezinárodními standardy;
 ontinuálním sestavováním a zveřejňováním nejpozději do konce roku 2026 transparentního výkaznictví o nefinančních
k
aspektech našich hospodářských činností na území ČR s využitím unijní Taxonomie hospodářských činností a v souladu
s platnými právními předpisy.

NAŠE AKTIVNÍ PODPORA
Budeme aktivně podporovat:
 ytvoření kvalitního institucionálního a legislativního rámce, nástrojů a pravidel v agendě udržitelnosti a udržitelných finanv
cí napříč českou veřejnou správou
 šestrannou aktualizaci Národního energetického a klimatického plánu v souladu s platným národními závazky a založenou
v
na vysoce kvalitních datech k předložení Evropské komisi nejpozději do 30. června 2023, která bude obsahovat:
–

 ůvěryhodnou a realistickou cestovní mapu klimatické neutrality Česka do roku 2050 (s mezitímními cíli do roku
d
2030) pokrývajícími všechny sektory národního hospodářství, včetně kompenzačních opatření pro zajištění spravedlivého přechodu ve vztahu ke zranitelným skupinám obyvatelstva a

–

 armonogram řízeného ukončování využívání uhlí a případně dalších fosilních paliv v Česku jako energetického
h
zdroje

 ystémovou nízkoemisní transformaci energetických toků napříč hospodářskými sektory, zvýšení energetické resilience
s
v Česku a účinný systém boje proti energetické chudobě
 přednostňování ESG projektů v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu a EU Taxonomií v rámci veřejného investičního
u
procesu a používání specifických standardů udržitelnosti dle EU Taxonomie (technických screeningových kritérií) k zajištění sladěného přístupu napříč soukromým a veřejným sektorem
z efektivnění a zkvalitnění územně-plánovacích a stavebně-povolovacích procesů v Česku, zejména ve vztahu k rozsáhlým
a strategickým projektům umožňujícím či realizujícím zelenou transformaci
 aximální využití intenzit podpor nabízených novými pravidly veřejné podpory, včetně revize stávajících podpůrných
m
programů a přípravy inovativních nástrojů a metodik tak, aby bylo Česko schopna plně, účelně a bezpečně přijmout bezprecedentně velké částky podpůrných prostředků z rozpočtu EU.
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