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ESG ve finančních institucích dnes a v blízké budoucnosti
—
23. 2. 2021

ESG – REgulace vs. REputace

Co to je ESG?
Faktory udržitelného financování

E nvironmentální

S ociální

G overnance

Klimatické
• Zabránění globálnímu oteplování
• Přizpůsobení klimatické změně
• Omezení znečištění

• Soulad s uznávanými pracovními
normami

•
•
•
•
•

• Soulad s pravidly bezpečnosti na
pracovišti
• Přiměřená odměna, spravedlivé pracovní
podmínky, rozmanitost, možnosti rozvoje

Ostatní
• Ochrana biodiverzity
• Udržitelné využití a ochrana vod
a vodních zdrojů
• Ochrana ekosystémů

• Práva odborů, právo na shromažďování

Vnitřní správa a řízení
Daňová poctivost
Opatření proti korupci
Management udržitelnosti
Odměna představenstva v souladu
s kritérii udržitelnosti
• Umožnění whistleblowingu
• Garance práv zaměstnanců
• Garance ochrany dat

Rizika udržitelnosti / ESG
Rizika spojená se změnou klimatu

Fyzická rizika

Právní rizika

Přechodová rizika

Technologická rizika

Reputační rizika / rizika spojená se změnou
poptávky

…další
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vybraná témata

Časová osa REputace ESG
Od září 2018 UBS
publikuje a propaguje na
Instagramu ESG témata

Banka GS si zavedla
diversitu
v představenstvech
společností jako
podmínku pro
spolupráci v rámci IPO

Jako první česká banka v historii soutěže vyhrála ČSOB v kategorii
Skokan roku ocenění LGBT Friendly Employer za podporu diverzity
a boj proti diskriminaci. Hélène Goessaert, členka představenstva
ČSOB, získala titul LGBT Hero

26. října 2020

4. února 2020

2019

2015

2020

Společnost Doconomy
(ve spolupráci s Ålandsankem,
Finsko) uvedla na trh kreditní
kartu s limitem výdajů
spojeným s uhlíkovými
emisemi

Leden 2020

H2 2021

2022+

Banka zařazena do Indexu
genderové rovnosti
společnosti Bloomberg

3. května 2019

Norský ropný fond (největší světový fond
státního bohatství) má investovat miliardy
dolarů do projektů větrné a solární energie

H1 2021

27. ledna 2021
Světový trh se „Zelenými“
dluhopisy přesáhl bilion dolarů
(BCBS varuje před bublinou
v souvislosti s Green Bonds)

5. října 2020
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Jaký je trend zveřejňování informací o ESG?
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Časová osa REgulace ESG
EBA action plan
on Sustainable Finance

Vydáno: prosinec 2019

EBA Guidelines
on Loan Origination and
monitoring

ECB Guide
on climate-related and
environmental risk

Datum účinnosti:
červen 2021

Vydáno: listopad 2020
Datum účinnosti 2021

EBA Discussion Paper and
Report
On classification and
prudential treatment of assets
from a sustainability
perspective

EU Green Deal

Představena 11. prosince 2019

2019

2015

2020

H1 2021

CRR 2

Pařížská dohoda

Přijata 12. prosince 2015

BaFin Guidance Notice
on Dealing with Sustainability
Risks

Vydáno: prosinec 2019

BancoDeEspana
Building a sustainable financial
system: the state of practice and
future priorities

Datum účinnosti:
červen 2021
EBA Discussion Paper
on management and
supervision of ESG risks for
credit institutions and
investment firms

Konec konzultace: únor 2021

2022+

H2 2021

ECB Climate Stress
Test

2022

CRD V
(konzultace)

Datum účinnosti:
prosinec 2020 červen 2021

Vydáno: podzim 2019
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(OBCHODNÍ) STRATEGIE A CÍLE
AKCIONÁŘI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VEDENÍ
BANKY

A

Interní ESG
Začlenění ESG do procesů
Přiřazení odpovědností za ESG
Řízení ESG rizik u produktů
Stresové testování
Interní ceny

P

KLIENTI

Komunikace
Statutární a regulatorní reporting
Interní (management) reporting
ESG reporting (NFRD)

INVESTOŘI

(ODBĚRATELÉ)

PRODUKTY
•
•
•

•

EU Taxonomie
„Zelené“ úvěry
ESG scoring třetích stran
a vyhodnocování vlastních
investic
Sběr, zpracování
a vyhodnocování
kvantitativních
a kvalitativních informací

ESG strategie
ESG cíle společnosti (KPIs) a odměňování
Rizikový apetit (RAS)
C-Level
CSO / CGO / CECO / …
ESG Committee
Diverzita, kvalifikační požadavky a znalosti
Systém vnitřních cen
(Interní) reporting a (vnější) transparentnost
Compliance, interní audit

(DODAVATELÉ)

Odměňování odrážející ESG cíle
Vzdělávání

FINANCOVÁNÍ
•
•
•
•
•
•

Facility management
Pohotovostní plány
IT / data

Transparentnost
Vlastní ESG rating
“Zelené“ financování
Assurance služby
prováděné třetími stranami
Informace před uzavřením
smlouvy
„Udržitelný“ obchodní
řetězec

Ostatní stakeholdeři
ZAMĚSTNANCI
(stát, municipality, komunity, atd.)

PROCESY, DATA
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Oblasti dopadu ESG v bankách
Rizika udržitelnosti / ESG
Rizika spojená se změnou klimatu

Fyzická rizika

Právní rizika

Přechodová rizika

Obchodní model a strategie
– Celková integrace ESG rizik do obchodního modelu
a strategie institucí
– Monitoring měnícího se prostředí a hodnocení
dlouhodobé odolnosti
– Pochopení možného dopadu ESG rizik na prostředí,
ve kterém instituce působí (identifikace ESG rizik
a jejich dopad z hlediska krátkodobého, střednědobého
a dlouhodobého)
– Určení ESG rizik s dopadem na instituci
– Nastavení ESG strategických cílů (KPI) a s tím
spojených limitů

Technologická rizika

Reputační rizika / rizika spojená se změnou
poptávky

Vnitřní správa a řízení
– Explicitně definované role a odpovědnosti za ESG rizika
na úrovni představenstva / výborů a na nižších stupních
v organizaci
– Zajištění dostatečné expertízy v oblasti ESG
– Zapracování ESG do RAS a zavedení KRI pro ESG
– Nábor a vzdělávání zaměstnanců vnitřních kontrolních
funkcí v oblasti ESG

…další

Řízení rizik
– Úvěrové riziko
– Tržní riziko
– Operační riziko
– Riziko likvidity
– Nefinanční rizika

– Funkce interního auditu by měla zahrnout ESG rizika
v rámci svého výkonu

– Zapojení se do interakce s různými stakeholdery

– Nastavení opatření pro zamezení střetu zájmů v rámci
ESG (např. přílišné zaměření na krátkodobé cíle, „green
washing“, aj.)

– Zvážení rozvoje udržitelných produktů („green bonds“)

– Nastavení vhodného interního reportingu
– Sladění odměňování s ESG cíli instituce, nastavení ESG
KPI pro pracovníky, navázání variabilní složky na
dosažení ESG cílů
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ESG a interní audit (1/3)
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Audit

Credit Risk Control Corporate
Division
FATCA audit
Business loans in SME segment
Business processes audit
Trading activities
Framework of IT processes and
controls defined in IT Governance
model
Information and IT security
management in projects
Customer Intelligence department
Customer complaints process review
Project Management Process Review
Private banking activities credit risk
Mortgage process review
Granting Credit Cards and Overdrafts
to Retail Clients

ESG relevantní






No.

Audit

14 Asset Valuation Process
15 Capital Adequacy Process review
Liquidity Risk Management and
16
Reporting
17 Syndicated Loans process review
18 Payment Processing
Audit of selected back-office
19
processes
20 Application of IFRS 9
21 AML and CTF processes review
22 Evaluation of Internal Control System
23 Operational risks management
24 Application of remuneration principles
Basel Requirements Validation &
25
Capital Planning - Credit Risk
26 Market Risk Models & Back Testing

ESG
relevantní
v

69 %

případů



ESG relevantní
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ESG a interní audit (2/3)
Č.
auditu
1

Název auditu
Credit Risk Control Corporate Division

ESG relevantní



Oblasti zasažené ESG v rámci vybraného auditu
Rozsah a zohlednění kvalitativních a kvantitativních ESG dat při poskytnutí úvěru
Hodnocení udržitelnosti obchodního modelu klienta při poskytnutí úvěru
Hodnocení účelu financování s ohledem na jeho environmentální dopad a jeho
soulad se strategií a cíli banky (měření emisí, uhlíková stopa)
Úvěrový rating bere v úvahu ESG faktory („ESG scoring system“)
Plnění definovaných kritérii pro klasifikaci „zeleného financování“
Ocenění zajištění bere v úvahu ESG faktory
Zohlednění ESG v nacenění (pricingu)
(např. již dnes některé banky stanovují cenu/úrokovou sazbu i s ohledem na
energetický štítek financovaného aktiva, tj. úvěr je levnější v případě energeticky méně
náročného aktiva)
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ESG a interní audit (3/3)
Kvalifikace a znalosti interních auditorů

• Funkce interního auditu by měla být dostatečně
(kapacitně - personálně, odborně, technologicky)
vybavena pro výkon auditu v oblasti ESG
• Jednotliví interní auditoři by měli být seznámeni
s problematikou ESG jejího vlivu na procesy
a organizaci instituce
• Stanoven vhodný plán vzdělání s ohledem na nové
ESG požadavky a v souladu s plánem vzdělávání
institucee

Výkon interního auditu
• Zohlednění v rámci auditního plánování
• Přezkum, zda jsou ESG faktory a rizika
zapracovány do mechanismů, procesů
a nastavení vnitřní správy instituce
• Posouzení do jaké míry je instituce vybavena
(znalosti, nástroje, metody, aj.) pro řízení ESG
rizik
• Posouzení souladu s ESG regulatorními
požadavky
• Využití externích týmů

Zvážení ESG faktorů a rizik v rámci
„standardních“ auditních misí

Specifická auditní mise
zaměřená na ESG
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Martin Křivánek
Associate Director

+420 222 123 213
+420 724 981 329
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+420 222 123 857
+420 602 496 650
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