
   Co akronym “ESG” znamená 
a jaký je vztah ESG k tématům 
udržitelnosti? 

   Co jsou ESG investice? 

   Jaká jsou pravidla 
environmentálně udržitelných 
investic dle EU Taxonomie? 

   Jak provádět klimatické, 
environmentální a sociální 
prověřování investic? 

   Jaký je vztah ESG investic 
k pravidlům fondů EU 2021–2027 
na straně jedné a k udržitelnému 
financování bank a jiných 
finančních institucí na straně 
druhé?

   Jaký mají ESG investice vztah 
k nefinančnímu výkaznictví firem 
a finančních institucí? 

   Jak se ESG týká Vašich 
obchodních a finančních plánů 
a majetkového pojištění? 

    Jak ESG integrovat do správy, 
řízení projektového cyklu investic 
a nakupování Vaší společnosti?

EU Taxonomie, ESG
Udržitelná aktiva a projekty:

Kurz pro soukromý sektor  
a veřejné podniky

financování a fondů EU
a DNSH v kontextu

Které otázky kurz zodpoví

ESG

Environmental  
– životní prostředí

Social  
– sociální oblast

Governance  
– správa

kurz vhodný
Pro koho je

Hlavní cílovou 
skupinou kurzu jsou  
jednotlivci ze 
soukromého sektoru  
a veřejných podniků  
(ve vlastnictví 
státu či územních 
samospráv) 
působící zejména 
v následujících 
oblastech:

   investice  
a správa majetku,

   příprava  
a realizace projektů 
(včetně fondů EU),

   kontrola 
a controlling,

   tvorba strategií 
a plánování,

   nakupování, 
zadávání zakázek 
a smlouvy.

Udržitelná  
(ESG) aktiva  
a projekty



Modul

ESG, EU Taxonomie 
a DNSH

   ESG a EU Taxonomie 
– základy, význam, 
oblasti uplatnění, 
příklady aplikace 
a výhled 

   Základy pravidel 
udržitelnosti 
na investičních 
projektech fondů EU 
2021-2027

Modul

Prověřování 
udržitelnosti 
investic

   Klimatické  
(mitigace a adaptace) 
prověřování 
investičních projektů

   Environmentální 
a sociální pro vě řování 
investičních projekt

Modul

Správa, veřejné 
zakázky a řízení 
projektového cyklu 
versus udržitelnost

   Správa, standardy 
a systémy řízení 
kvality ve vztahu 
k udržitelnosti a ESG 

   Projektový cyklus 
a veřejné zadávání 
versus udržitelnost 
a ESG

Petr Dovolil
petr.dovolil@pwc.com
+420 732 501 583

Zahájena  
9. prosince 2022  
pro skupinu  
nejvýše 36 osob

Registrace 

Kontakt 

Metodologie kurzu

Naše vzdělávání
a budování kapacit v oblasti ESG, 
udržitelnosti a korporátní odpovědnosti  

Moduly

Šestidenní tří-modulový (je možné objednat jen některé moduly)  
cyklus seminářů & workshopů začínajících od 9:00 a končících v 16:00  
v období od poloviny února do začátku května 2023:

   Semináře (dopolední část):

 –    2× 70 minut semináře
 –    2× 20 minut diskuse a otázky&odpovědi 

   Workshopy (odpolední část):

  –   2× 60 minut práce ve skupinách na případových studiích k aplikaci prezentovaných témat

Školení probíhá hybridní formou – můžete se ho zúčastnit jak prezenčně  
(v sídle PwC v City Green Court v Praze na Pankráci), tak i online. Je tedy pouze 
na Vás, jakou formu si pro který modul zvolíte. Školení bude probíhat v českém 
jazyce. Některé podkladové materiály mohou být dostupné pouze v angličtině.

Pomáháme našim klientům se 
systematicky vzdělávat a úspěšně 
řešit nové výzvy, která témata 
ESG, udržitelnosti a společenské 
odpovědnosti přinášejí. 

Nabízíme ucelené vzdělávací 
programy pro jednotlivce i firmy, 
které Vás v souvislostech a na 
praktických případech touto 
problematikou od A až do Z 
provedou. 

Více informací

1 2 3

Správa  
udržitelnosti 
(ESG)

Udržitelná  
(ESG) aktiva  
a projekty

Výkaznictví  
o udržitelnosti 
(ESG reporting)

Udržitelné 
(ESG)  

finance
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