
BUDOUCNOST REGULACE

• Z krize způsobené pandemií vyjde Evropa
zelenější

• Vodík je podle Evropské komise klíčový
k dosažení uhlíkové neutrality

• Environmentální faktory mají významný
vliv na kvalitu a délku života obyvatel EU

• OECD apeluje na inves�ce do udržitelnos�
a zelenější ekonomiky

Přečíst

ENERGETIKA

• Nové nařízení Komise zavádí mechanismus
pro získávání prostředků na projekty
obnovitelné energie

• EPC kontrakty – garantované úspory
energií i financí

• Povědomí spotřebitelů i firem o využívání
energie z obnovitelných zdrojů se zvyšuje

• Přechod na obnovitelné zdroje z pohledů
leaderů energe�ckého sektoru

Přečíst

ESG

• Nefinanční repor�ng a jeho význam
• Jaká je obchodní hodnota společenského

dopadu vaší firmy?
• Udržitelná transformace se blíží k bodu

zlomu
• Společnostem, které si ESG principy

osvojily, se v krizi daří lépe

Přečíst

UDRŽITELNÉ FINANCOVÁNÍ

• Inves�ce do udržitelných projektů a vliv
koronavirové pandemie

• Poslední výzvy OPPIK pro oblast výzkumu
a vývoje v období 2014-2020

• Členské státy EU mohou výrobcům
kompenzovat náklady na emisní povolenky

• Otevření výzev v programu Horizon 2020

Přečíst

Experience the Future of Law. Today

EnviLaw zpravodaj
Říjen 2020

Vážení čtenáři, 

není asi potřeba zdůrazňovat, v jak výjimečné době žijeme. Společnost se mění v závratném tempu
a dokáže se pandemickým podmínkám přizpůsobovat s nevídanou flexibilitou. Nově získané
schopnos� rychlých a komplexních změn jsou pro nás příležitos� rozpohybovat řadu společenských
témat tam, kde nám k tomu dřív bránilo pohodlí. A ekologizace hospodářství je jedním z nich. Část
společnos� to samozřejmě bude vnímat jako vnucenou mantru. Podívejme se na to ale shovívavěji.
Okolnos� nás přinu�ly zpochybnit zavedené pořádky a naším úkolem je dát této skutečnos� smysl.
Využijme této příležitos� k dlouhodobému plánu a ptejme se svého okolí a sami sebe, jak položit
základy ekologičtější prosperity, udržitelnější jistoty a pohodlí.

V environmentální regulaci se toho za poslední kvartál událo opět mnoho – ať už jde o ambiciózní
plány EU, dostupnou veřejnou podporu či zrychlení trendů udržitelnos� v energe�ce a ESG. Věříme,
že náš výběr novinek z oblas� environmentální regulace Vám pomůže se v současné situaci snadno
a rychle zorientovat. Přečtěte si krátké shrnu�, které má 586 slov a nezabere Vám více než 4 minuty.

Inspira�vní čtení přeje 

Tomáš Babáček
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