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RADY VLÁDY PRO UDRŽITELNÝ 

ROZVOJ
K NÁRODNÍMU PLÁNU OBNOVY
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10:00-10:05 - zahájení 

10:05-10:25 - úvodní prezentace MPO se zaměřením na pilíře 
Fyzická infrastruktura a zelená tranzice a Vzdělávání a trh práce

10:25-10:30 - představení Do No Significant Harm principu

10:40-10:55 – komentáře a dotazy k úvodní prezentaci 

10:55-11:25 - moderovaná diskuse k pilíři Fyzická infrastruktura 
a zelená tranzice

11:25-11:55 - moderovaná diskuse k pilíři Vzdělávání a trh práce

11:55-12:00 – shrnutí a informace o dalším postupu

PROGRAM JEDNÁNÍ
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➢ Lze očekávat úspěšnou obnovu ekonomiky a posílení 
odolnosti? Stanovila si ČR adekvátní strukturální reformy? 

➢ Napomůže navržený způsob obnovy k řešení společenských 
výzev digitální a zelené transformace?

➢ Máme pokryty všechny hlavní oblasti, které potřebují 
protikrizovou podporu v rámci Nástroje obnovy a odolnosti? 

➢ Má ČR další oblasti, které by obzvláště bylo vhodné pokrýt 
úvěrovými prostředky, které zaujímají větší část Nástroje?

DISKUSNÍ OKRUHY
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Martin Račan

Ministerstvo životního prostředí

PRINCIP „DO NO 
SIGNIFICANT HARM“ V 
RÁMCI NÁRODNÍHO 
PLÁNU OBNOVY
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• Pokud plány podporují činnosti, u nichž existuje riziko, že způsobí 
poškození klimatu a životního prostředí, jsou členské státy 
vyzvány, aby vysvětlily, jakými nástroji a opatřeními budou tato 
rizika řešit a podpoří pozitivní vliv na zelenou transformaci.

• Tam kde je to možné, jsou ČS vybídnuty k využití referenčních 
kritérií tzv. Nařízení o taxonomii. 

DO NO SIGNIFICANT HARM - VODÍTKA OD KOMISE
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• Všechny subkomponenty (iniciativy / investice) v NPO musí být v 
souladu s DNSH (Do No Significant Harm)

• Konkrétně v podobě doplnění podkladů o podrobnější posouzení 
DNSH u každé subkomponenty

• Kontext: Komise chce RRF částečně (30%) financovat vydáním 
zelených dluhopisů, kde i DNSH je nutnou podmínkou (jinak hrozí 
greenwashing na finančním trhu)

KDE A PROČ JE NUTNÉ DNSH ADRESOVAT
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• Kritéria v delegovaném aktu taxonomie představují referenční vodítka, jak se 
na DNSH bude Komise dívat 

• Taxonomie byla vytvořena za cílem určit ty činnosti:

• které jsou zelené – mají zásadní přínos vůči envi. cílům

• a zároveň nesmí ostatní envi. cíle zásadně poškozovat (DNSH)

• V RRF aplikujeme princip DNSH, nikoliv nutně konkrétní kritéria. 
Nicméně Komise ještě vydá technická vodítka.

• V taxonomii nyní nelze nalézt jasná kritéria DNSH pro všechny 
sektory, protože vznikla za jiným účelem – soukromé investice na 
finančním trhu. 

• Konkrétní kritéria v návrhu delegovaného aktu jsou zatím vytvořena 
pouze pro činnosti s pozitivním dopadem na mitigaci a adaptaci na 
změnu klimatu.

DNSH DLE DELEGOVANÝCH AKTŮ TAXONOMIE VS. RRF
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Pilíř:

1. Digitální 

transformace

2. Fyzická 

infrastruktura a zelená 

tranzice

3. Vzdělávání a trh 

práce 

4. Instituce, regulace a 

podpora podnikání v 

reakci na Covid

5. Výzkum, vývoj a 

inovace

6. Zdraví a odolnost 

obyvatel

Vliv DNSH

Pravděpodobně 
nevýznamný

Významný

Nevýznamný

Pravděpodobně 
významný (4.1)

Pravděpodobně 
nevýznamný

Nevýznamný

PŘEDBĚŽNÝ 
SCREENING
NPO – DNSH
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DĚKUJEME ZA ÚČAST A DISKUSI!


