
HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Z VÝZKUMU EUKI 2021
Analýza 250 korporací z České Republiky, Německa, Polska a Španělska ohledně zveřejňování 
informací o klimatu a lidských právech na základě EU Směrnice o nefinančním reportingu (NFRD)
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společností uvedlo rizika spojená s klimatickou změnou, nicméně pouze 8 % poskytlo rozlišení rizik v různých časových 
horizontech a 7 % použilo při vyhodnocování rizik klimatický scénář předpokladájící oteplení o 1.5°C.

společností reportuje Scope 1 emise skleníkových plynů, 56 % uvádí Scope 2 a pouze 32 % Scope 3 (85 % všech 
energetických společností uvedlo Scope 1 emise a 44 % finančních korporací uvedlo Scope 3 emise).

společností popisuje proces due diligence pro lidská práva (nárůst o 10 % od roku 2019), nicméně mnohem více takových 
společností sídlí ve Španělsku (43 %) a Německu (41 %) než v Česku (8 %) nebo Polsku (3 %). 

společností popisuje rizika spojená s lidskými právy, nicméně méně než 4 % poskytuje detailnější informace ohledně 
identifikovaných závažných dopadů a méně než 2 % poskytuje informace ohledně jejich managementu a zapojení dotčených 
lidí a stran do procesu.

Koodinátor orgranizace Alliance for Corporate Transparency: 
allianceforcorporatetransparency.org

Výzkum pod vedením Výzkum podpořili

2019 - 2021společností uvedlo, že má klimatický cíl a 28 % uvedlo, že jejich cíle 
jsou vědecky podložené. U energetických společností pozorujeme silný 
růst o 13 % v reportování klimatických cílů, stejně tak i nárůst o 19 % v 
reportování vědecky podložených cílů.
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- 38 % společností uvedlo kvantitativní klimatický cíl. Z toho 4 společnosti reportovaly cíl, který 
byl v souladu s Pařížskou klimatickou dohodou nebo Science-Based Targets metodologií. 

- Pouze 38 % společností popsalo specifická rizika spojená s klimatickou změnou, nicméně 
žádná korporace neposkytla rizika pro různé časové horizonty ani nevzala v potaz klimatický 
scénář 1.5°C oteplení. 

- Indikátory dopadů pro Scope 1 emise skleníkových plynů reportovaly 4 společnosti, ale 
pouze dvě uvedly data pro Scope 2 a Scope 3 emise. 

- Pouze jedna společnost poskytla data ohledně investic do produktů a služeb s pozitivním 
dopadem na zvládnutí změny klimatu a adaptaci na ni. Žádná společnost neposkytla informace 
ohledně podílu obratu nebo obchodních cílů, které by se vztahovaly k těmto produktům. 

- Pouze jedna společnost popsala rizika spojená s lidskými právy, stejně tak jako jejich due 
diligence proces pro lidská práva. Žádná společnost neposkytla specifické informace (např. 
zapojení dotčených lidí a stran v procesu lidských práv nebo efektivní management uvedených 
rizik). 

13 společností z České republiky (např. Komerční banka, Air Bank, ČEZ, Česká spořitelna, 
Equa Bank, Kofola, ŠKODA auto a další)

HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ Z VÝZKUMU EUKI 2021 PRO ČESKOU REPUBLIKU 
Analýza 250 korporací z České Republiky, Německa, Polska a Španělska ohledně zveřejňování 
informací o klimatu a lidských právech na základě EU Směrnice o nefinančním reportingu (NFRD)

Koordinátor organizace Alliance for Corporate Transparency: 
allianceforcorporatetransparency.org

Výzkum pod vedením Výzkum podpořili



Podíl společností reportujících:

VĚDECKY PODLOŽENÉ CÍLE

SCOPE 3 EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

KLIMATICKÉ CÍLE

RIZIKA SPOJENÁ S KLIMATICKOU 
ZMĚNOU


