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Informace o politikách začleňování rizik týkajících
se udržitelnosti
podle
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27.11.2019 o zveřejňování
informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb
(Sustainable Finance Disclosure Regulation – „SFDR“)
Nařízení SFDR za rizika týkající se udržitelnosti označuje událost nebo situace
v enviromentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by mohla mít, pokud
nastane, významný nepříznivý dopad na hodnotu investice. Oblast udržitelnosti bývá také
označována jako „ESG“ a pod tento pojem označuje 3 kritéria: Environment, Social a
Governance.
Pod písmenem „E“ (Environment) se ukrývá kritérium, které zjišťuje dopady obchodních
společností na životní prostředí. Můžeme zde zařadit, jak obchodní společnosti dokáží pracovat
s odpady a případně, jak moc využívají regionální zdroje. Písmeno „S“ (Social) označuje
sociálních kritéria a znamená, že obchodní společnosti jsou založeny na etice, respektování
svých zaměstnanců a také podpoře zdraví a bezpečnosti. Písmenem „G“ (corporate
Governance) se rozumí kritéria odpovědného řízení obchodní společnosti. Hledí se zde na
faktor odměňování manažerů, rozmanitost složení představenstva a jeho nezávislost, boj proti
korupci nebo daňovou politiku.
Dle Nařízení SFDR je ZFPA povinna zveřejnit informace o svých politikách začleňování rizik
týkajících se udržitelnosti, o zohledňování nepříznivých dopadů na udržitelnost, o cílech
udržitelných investic nebo o prosazování environmentálních nebo sociálních vlastností v rámci
investičního rozhodování a poradenských procesů. ZFPA poskytuje poradenství klientům
v oblasti distribuce rezervotvorného životního pojištění ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb., o
distribuci pojištění a zajištění.
ZFPA vnímá důležitost ESG problematiky a s tím spojenou potřebu a poptávku klientů po
sjednávání finančních nástrojů udržitelného financování. ZFPA přijímá svoji část odpovědnosti
za zachování udržitelnosti životního prostředí, společenského prostředí a odpovědného řízení.
Začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování ESG faktorů v rámci investičního
rozhodování a poradenských procesů je nová, na trhu neustálená oblast procházející
dynamickým vývojem. Ze své podstaty se jedná o dlouhodobý a průběžný proces. ZFPA bude
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tedy své investiční rozhodování a poradenské procesy v budoucnu průběžně upravovat tak, aby
vždy co nejlépe odpovídaly poptávce a potřebám klientů a aby v plné míře naplňovaly veškeré
legislativní požadavky. Pro vyhodnocování a úpravy politik začleňování rizik týkajících se
udržitelnosti je ZFPA ve velké míře závislá na informacích o vlastnostech zprostředkovávaných
produktů poskytovaných jejich tvůrci. Povinnost zveřejňovat nepříznivé dopady na udržitelnost
na úrovni finančních produktů bude dle SFDR účinná od 30.12.2022. Dalšími důležitými
podmínkami pro vyhodnocování, úpravy a zpřesňování politik začleňování rizik týkajících se
udržitelnosti je přijetí navazujících právních předpisů a vydání výkladových stanovisek či
technických norem příslušnými orgány.
S ohledem na výše uvedené v současné době tedy ZFPA nepříznivé dopady na faktory
udržitelnosti v rámci svého investičního rozhodování a poradenských procesů
nezohledňuje a nezohledňuje tyto faktory ani při stanovování zásad odměňování.

V Břeclavi dne 10.03.2021

