
   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 finan
čních institucí na straně druhé?

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

   Jak se ESG týká Vašich 
rozvojových, investičních 
a rozpočtových plánů jakož 
i majetkového pojištění? 

    Jak ESG integrovat do správy, 
přípravy investic a veřejných 
zakázek Vaší obce, města či 
státní instituce? 

EU Taxonomie, ESG a udržitelnost

Kurz pro územní samosprávy  
a státní sektor

fondů EU 2021–2027
financí, investic a pravidel

Které otázky kurz zodpoví

ESG

Environmental  
– životní prostředí

Social  
– sociální oblast

Governance  
– správa

Hlavní cílovou  
skupinou kurzu jsou 
jednotlivci z územních 
samospráv a státního 
sektoru působící  
zejména v následujících  
oblastech:

   investic a správy majetku,
   přípravy a realizací projektů  

(včetně fondů EU),
   kontroly ve veřejné správě,
   financování,
   strategií a plánování.

Udržitelná  
(ESG) aktiva  
a projekty

v kontextu udržitelných

kurz vhodný
Pro koho je

PricewaterhouseCoopers Česká 
republika, s.r.o je vzdělávací institucí 
akreditovanou podle zákona  
č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků  
a o změně některých zákonů,  
ve znění pozdějších předpisů –  
číslo akreditace AK/I-18/2022.

Vzdělávacímu programu byla 
přidělena tato čísla akreditace: 

–  AK/PV-1057/2022 – průběžné 
vzdělávání pro úředníky 

–  AK/VE-505/2022 – průběžné 
vzdělávání pro vedoucí úředníky.   

Osvědčení o absolvování programu 
podle tohoto zákona bude udělena 
pouze úředníkům územních 
samosprávných celků, kteří se 
program absolvují prezenční formou.



Modul

ESG a EU Taxo
no mie – základy, 
význam, oblasti 
uplatnění, příklady 
aplikace a výhled

Modul

Environmentální 
a sociální  
prově řování 
investičních 
projektů

Modul

Základy pravidel 
udržitelnosti 
na investičních 
projektech fondů 
EU 20212027

Modul

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

Modul

Klimatické (miti
gace a adap tace)  
prově řování  
inves tičních 
projektů

Modul

Projektový  
cyklus a veřejné 
zadávání versus 
udržitelnost  
a ESG

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

Zahájena  
14. prosince 2022  
pro skupinu  
nejvýše 36 osob

Kontakt 

Metodologie kurzu

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

Moduly

Šestidenní cyklus prezenčních seminářů & workshopů začínajících od 9:00  
a končících v 16:00 (vždy 7 hodin výuky v jednom modulu: 1 hod. = 45 min.):

   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. 

Registrace 
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Správa  
udržitelnosti 
(ESG)

Výkaznictví  
o udržitelnosti 
(ESG reporting)

Udržitelné 
(ESG)  

finance

Udržitelná  
(ESG) aktiva  
a projekty

© 2022 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.  
“PwC” je značka, pod níž členské společnosti PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) podnikají a poskytují své služby. 
Společně tvoří světovou síť společností PwC. Každá společnost je samostatným právním subjektem.

www.pwc.com/cz/cs/akademie/esg-taxonomy-state-sector.html

http://www.pwc.com/cz/cs/akademie/esg-taxonomy.html
http://www.pwc.com/cz/cs/akademie/esg-trainings.html
http://www.pwc.com/cz/cs/akademie/esg-taxonomy-state-sector.html


První modul bude věnován představení 
tématu ESG, EU Taxonomie, jakož 
i hlavním zásadám k nim se vážícím 
(DNSH a EE1st), včetně jejich uplatnění 
v rámci fondů EU 2021–2027. Dále 
budou prezentovány dva příklady 
technických screeningových kritérií 
dle EU Taxonomie na budovy 
a představena unijní “Strategie 
financování přechodu k udržitelnému 
hospodářství”. V praktické části 
(workshopu) se budou ve dvou 
skupinách řešit dvě případové 
studie (projekty) z pohledu 
klasifikace dle EU Taxonomie.

Modul 1 bude zahrnovat  
zejména následující témata:

   nový typ projektů a investic  
– ESG projekty a investice

   základy EU Taxonomie a zásada 
„významně nepoškozovat“ (DNSH)

   zásada „energetické účinnosti v první 
řadě“ (EE1st)

   aplikace EU Taxonomie projekty  
fondů EU 2021–2027

    strategie financování  
udržitelnosti EU a výhled  
dalšího vývoje

V druhém modulu budou prezentovány 
základy pravidel udržitelnosti 
investičních projektů fondů EU 
dle dvou klíčových metodik 
(technických pokynů) EK, konkrétně 
na klimatické prověření infrastruktury 
a prověření udržitelnosti pro účely 
Fondu InvestEU. V praktické části 
(workshopu) se budou předběžně ve 
dvou skupinách řešit dvě případové 
studie (projekty) z pohledu 
klimatického prověřování.

Modul 2 bude zahrnovat  
zejména následující témata:

   základní pravidla prověřování

   klimatický rozměr udržitelnosti

   environmentální a sociální rozměr 
udržitelnosti

   horizontální pravidla a ekonomické 
hodnocení operací

   informační povinnosti

Třetí modul bude věnován představení 
podrobnějších pravidel klimatického 
prověřování investičních projektů 
fondů EU dle metodiky (technických 
pokynů) EK na klimatické prověřování 
infrastruktury. V praktické 
části (workshopu) se budou 
v podrobnostech ve dvou skupinách 
řešit dvě případové studie 
(projekty) z pohledu klimatického 
prověřování.

Modul 3 bude zahrnovat  
zejména následující témata:

   základy klimatického prověřování

   prověřování z hlediska zmírnění změny 
klimatu

   prověřování z hlediska přizpůsobení  
ke změně klimatu

   dokumentace klimatického prověřování 
a verifikace

   klimatické požadavky a dopady  
do projektového cyklu

Moduly
podrobněji

Modul 

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

1

Základy pravidel 
udržitelnosti 
na investičních 
projektech  
fondů EU  
2021–2027

Modul 2

Klimatické 
(mitigace 
a adaptace) 
prověřování 
investičních 
projektů

Modul 3



Čtvrtý modul bude věnován 
prezentaci podrobnějších pravidel 
environmentálního a sociálního 
prověřování investičních projektů 
fondů EU dle metodiky (technických 
pokynů) EK na prověřování 
udržitelnosti pro účely Fondu 
InvestEU. V praktické části 
(workshopu) se budou ve dvou 
skupinách řešit dvě případové 
studie (projekty) z pohledu 
environmentálního prověřování.

Modul 4 bude zahrnovat  
zejména následující témata:

   základy environmentálního a sociálního 
prověřování

   fáze 1: ověření (screening)

   fáze 2: podrobná analýza (proofing)

   pozitivní program

   podávání zpráv a monitoring

Pátý modul bude věnován vznikajícím 
metodikám a dobré praxi v oblasti 
správy, standardů a systémů řízení 
kvality v oblasti ESG. Budou jimi 
zejména metodiky TCFD, GHG 
Protokol, SBTi, PAS 2080, ISO 14091, 
PCRAM a SECAPy, jakož i jejich 
aplikace ve světě. Dále bude ve 
větších podrobnostech představena 
metodika EK k uplatnění zásady 
„energetické účinnosti v první řadě“. 
V praktické části (workshopu) se 
budou ve dvou skupinách řešit 
dvě případové studie (projekty) 
z pohledu sociálního prověřování.

Modul 5 bude zahrnovat  
zejména následující témata:

   TCFD, její doporučení a metodiky

   GHG Protokol, Science Based Targets 
(SBTi) a Akční plán pro udržitelnou energii 
a klima (SECAP)

   metodika zásady EE1st, řízení uhlíku na 
infrastruktuře a adaptace na klimatickou 
změnu

   dobrá mezinárodní praxe v oblasti 
korporátní správy změny klimatu 
municipalit

V závěrečném modulu bude 
prezentováno téma, jak udržitelnost 
a ESG začlenit do projektového 
cyklu investičních projektů, včetně 
nástrojů, které je možné k prověřování 
udržitelnosti použít. Dále bude 
prezentována integrace pravidel 
udržitelnosti a ESG do přípravy, 
provedení zadávacích řízení, jakož 
i řízení smluvních vztahů při realizaci 
veřejných zakázek. V praktické 
části (workshopu) se budou ve dvou 
skupinách řešit dvě případové 
studie (projekty) z pohledu 
zadávání veřejných zakázek 
a obsahu projektových smluv.

Modul 6 bude zahrnovat  
zejména následující témata:

   projektový cyklus versus prověřování 
udržitelnosti

   kontrolní seznamy (klimatický, 
environmentální, sociální) prověřování 
udržitelnosti

   environmentálně a sociálně odpovědné 
zadávání

   etické nakupování, Know Your Custumer 
a ISO 20400:2017

   smlouvy o veřejných zakázkách, zelené 
nakupování versus udržitelnost a ESG

Modul 

Environmentální 
a sociální 
prověřování 
investičních 
projektů

4

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

Modul 5

Projektový 
cyklus a veřejné 
zadávání versus 
udržitelnost 
a ESG

Modul 6


