
Příloha: Podrobný harmonogram činností souvisejících se změnou klimatu1  

  
2021 2022 2023 2024 

1. Makroekonomické 
projekce sestavené 
odborníky 
Eurosystému nebo 
pracovníky ECB  

Zavedení metodických předpokladů 
o oceňování uhlíkových emisí pro prognózy a 
pravidelné hodnocení dopadu fiskálních politik 
souvisejících se změnou klimatu na základní 
projekci odborníků Eurosystému nebo 
pracovníků ECB 

 

2. Makroekonomické 
modelování 
a analýzy scénářů  

 Začlenění klimatických rizik do pracovních modelů ECB a hodnocení 
jejich dopadu na potenciální růst Provádění analýz scénářů týkajících 
se přechodových opatření Modelování dopadů změny klimatu na 
transmisi měnové politiky 

3. Statistické údaje 
pro analýzy rizik 
změny klimatu 

Vypracování ukazatelů pro zelené finanční 
nástroje  

Vypracování nových statistických souborů 
souvisejících se změnou klimatu 
 

Sestavení ukazatelů expozic finančních 
institucí vůči klimatickým fyzickým rizikům 
v jejich portfoliích 

Odvození ukazatelů uhlíkové stopy portfolií 
finančních institucí  

4. Koncepce tržní 
neutrality 
a efektivnosti 
v operacích 
měnové politiky  
 

Hodnocení 
potenciálních 
výchylek v tržní 
alokaci v prostředí 
neefektivnosti trhů 
a výhody 
a nevýhody 
alternativní alokace 

Vypracování 
konkrétních návrhů 
alternativních 
srovnávacích 
standardů zejména pro 
program nákupu aktiv 
podnikového sektoru 
(CSPP)  

 

5.  Zveřejňování 
informací v souladu 
s politikami EU jako 
jeden z požadavků 
na způsobilost 
v rámci zajištění 
a při nákupech 
aktiv  

Návrh a přijetí nařízení EU o poskytování 
informací 

V platnosti První regulatorní 
zveřejňování 
informací pokrývající 
rok 2023 

 Koncepce odpovídajících politik 
a provedení právních a provozních 
příprav 

Adaptační období 
pro emitenty 

V platnosti 

6. Zátěžové testování 
klimatických rizik 
v rozvaze 
Eurosystému  

Příprava 
dat a 
metodiky 

Provedení pilotního zátěžového 
testu založeného na zátěžovém 
testu klimatických rizik ECB v rámci 
celé ekonomiky a zátěžového testu 
klimatických rizik 2022 pro 
jednotlivé banky v rámci dohledu 

Činnosti navazující na pilotní zátěžový test 
a zavedení pravidelného zátěžového 
testování klimatických rizik 

7. Rizika změny 
klimatu 
v hodnocení úvěrů 
a nákupu aktiv  

Hodnocení ratingových agentur 
z hlediska zveřejňování 
informací a porozumění tomu, 
jak začleňují rizika změny 
klimatu do ratingu podniků 

Podle potřeby zavedení požadavků cílených na riziko 
změny klimatu do rámce Eurosystému pro hodnocení 
úvěrového rizika (ECAF) 

Vypracování minimálních 
standardů pro interní hodnocení 
úvěrů 

 
1  Růžové části představují externí vývoj, s nímž Eurosystém při provádění opatření počítá. Modré části 
představují činnost Eurosystému. 



  
2021 2022 2023 2024 

8. Rizika změny 
klimatu v rámci 
zajištění  

Přezkum rámce pro ocenění 
zajištění a pro kontrolu rizik 
s cílem zajistit, aby byla 
zohledněna rizika změny klimatu 
Hodnocení finančních inovací 
souvisejících s ekologickou 
udržitelností 

Sledování přiměřenosti rámce pro ocenění zajištění a pro 
kontrolu rizika s cílem zajistit, aby rizika změny klimatu 
byla odpovídajícím způsobem zohledněna 
Navržení a provedení změn (budou-li potřeba) 

9. Rizika změny 
klimatu v CSPP  

Provedení hloubkového auditu s cílem začlenit rizika změny klimatu 

Příprava zveřejňování informací CSPP souvisejících 
se změnou klimatu 

 

Vypracování návrhů k přijetí 
rámce SCPP, aby zahrnoval 
aspekty změny klimatu 

Přijetí 
rámce 
CSPP  

 

 


