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Vážení čtenáři,
přinášíme Vám druhé, letní vydání našeho EnviLaw zpravodaje, ve kterém se věnujeme tématu
regulace ochrany životního prostředí. I tentokrát v něm najdete důležité informace a novinky z celé
řady oblastí od udržitelného financování přes oběhové hospodářství a efektivní využívání vody až po
budoucnost regulace. Ať už se tedy zajímáte o ekonomické dopady plastového znečištění či
o používání ekonomických nástrojů podpory biodiversity, případně hledáte informace o chystaných
předpisech (např. o financování ekologické transformace evropského hospodářství) nebo již přijatých
regulacích (např. o snazším zavlažování regenerovanou vodou), v našem EnviLaw zpravodaji najdete
všechny klíčové informace. Přesvědčte se sami v krátkém shrnutí, které má 829 slov a přečtete ho za
5 minut.
Věříme, že Vám náš výběr novinek z oblasti environmentální regulace pomůže zorientovat se
v současné situaci a že v něm naleznete podnětné informace. Před námi všemi stojí v oblasti ochrany
životního prostředí řada náročných výzev. Pokud hledáte pomocnou ruku, neváhejte a kontaktujte nás
– společně to zvládneme!
Tomáš Babáček
Partner a advokát

UDRŽITELNÉ FINANCOVÁNÍ

OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

• Plán na podporu oživení Evropy stojí na
zelených pilířích

• Oběhové hospodářství bude mít na
zaměstnanost pozitivní dopad

• Evropská komise představila odpovědi na
nejčastější otázky o nové taxonomii
udržitelnosti

• Větší důraz na správné nakládání
s odpadem z výroby může zásadně uspořit
náklady

• ClimWise: Integrace klimatických
zátěžových testů do finančního portfolia

• Větší důraz na správné nakládání
s odpadem z výroby může zásadně uspořit
náklady

• V oblasti podpory biodiversity si nejlépe
vede Evropa

Přečíst
Přečíst

BUDOUCNOST REGULACE

VODA
• Nová regulace umožní zavlažovat pole
i odpadní vodou
• Vypočítali jsme, kolik stojí znečištění
oceánů plasty
Přečíst

• Nový udržitelný potravinový systém EU
„od farmy až po vidličku”
• Evropská unie připravila strategii
biologické rozmanitosti
• Elektromobil do každé rodiny: Vláda ČR
přijala aktualizaci Národního akčního
plánu čisté mobility
• V některých sektorech lze kompenzovat
náklady spojené se spotřebou elektřiny
Přečíst

5th ECN CrowdCamp: Sustainable Finance
Mezi příznivci udržitelného financování a crowdfundingu významně rezonovala akce, kterou připravil
Deloitte ve spolupráci s European Crowdfunding Network („ECN“). Konference nazvaná „5th ECN
CrowdCamp: Sustainable Finance“ probíhala od 10. do 12. června 2020. Téměř dvě desítky odborníků
ze všech koutů světa zasedli v online prostředí, aby probrali současnou vizi Evropské unie pro
udržitelné financování, Zelenou dohodu, crowdfunding a udržitelnost z pohledu investorů včetně
transparentního sdílení informací.
O aktivitách Evropské komise promluvil Martin Spolc, vedoucí oddělení udržitelného financování
a finančních technologií v generálním ředitelství pro finanční služby Evropské komise, nebo Ondřej
Kovařík, poslanec Evropského parlamentu. Dopady na finanční sektor a ekonomiku představil Rafał
Rudzki, náš kolega z polského Deloitte. Ke slovu se dostala také řada dalších zástupců soukromého
sektoru. Podívejte se na záznam z této třídenní konference.

