
 
 
 

Informace o Nařízení 2020/852 o Taxonomii  

 

Vážená paní, Vážený pane, 
 
rádi bychom Vás informovali, že od 1. ledna 2022 je účinné NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 („Nařízení o Taxonomii“), které 
mění a doplňuje NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/2088 ze dne 
27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních 
služeb („SFDR“). 
 
Toto nařízení stanoví nové informační povinnosti pro účastníky finančního trhu. Jeho cílem je 
vytvořit rámec pro usnadnění udržitelného investování a definovat harmonizovaná kritéria pro 
určení, zda je ekonomická činnost považována za environmentálně udržitelnou1, a tím umožnit 
objektivní srovnání finančních produktů s ohledem na podíl jejich investic, které přispívají k 
environmentálně udržitelným ekonomickým činnostem. 
 
V souladu s oběma Nařízeními musí být v předsmluvních dokumentech a pravidelných 
zprávách uvedeny konkrétní informace v závislosti na klasifikaci vašeho finančního produktu 
podle SFDR. 
 
S ohledem na klasifikaci vašeho portfolia (článek 6 SFDR) tak podle Nařízení o Taxonomii 
neberou jednotlivé složky Vašeho portfolia v úvahu kritéria Evropské unie pro ekologicky 
udržitelné ekonomické aktivity2. 
 
Rádi bychom Vám však připomněli, že skupina Amundi se rozhodla zohledňovat faktory 
udržitelnosti3 a rizika udržitelnosti4 i u finančních produktů klasifikovaných podle článku 6 
SFDR. 
 
Máte-li jakékoli další dotazy týkající se tohoto oznámení o Nařízení o Taxonomii, neváhejte 
nás kontaktovat. 
 
S úctou 
Amundi Asset Management 

                                                           
1 “environmentálně udržitelnou investicí” je investice do jedné nebo více hospodářských činností, které se podle tohoto nařízení kvalifikují jako 

environmentálně udržitelné. 

2 “environmentálně udržitelné hospodářské aktivity“ 

Pro účely stanovení míry, do jaké je investice environmentálně udržitelná, se hospodářská činnost kvalifikuje jako environmentálně udržitelná, pokud: 
(i) významně přispívá k jednomu nebo více environmentálním cílům stanovených v Nařízení o Taxonomii, (ii) významně nepoškozuje žádný z 
environmentálních cílů stanovených v Nařízení o Taxonomii, (iii) je vykonávána v souladu s minimálními zárukami stanovenými v Nařízení o 
Taxonomii a (iv) splňuje technická screeningová kritéria, která Komise stanovila v souladu s Nařízením o Taxonomii. 

3 “faktory udržitelnosti”: environmentální, sociální a zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství. 

4 “riziko týkající se udržitelnosti” je událost nebo situace v environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, 
že by nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice. 

ODPOVĚDNÉ INVESTOVÁNÍ 


