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Zelený MATRIX. České firmy se 
postupně připravují na budoucnost

Na české firmy dopada-
jí nařízení Evropské unie. 
Tato nařízení se minu-
lý týden diskutovala na 
konferenci v Třebešově.
MICHAL SEDLÁČEK

TŘEBEŠOV – V Lovec-
kém salónku společnos-
ti Farma Třebešov se minu-
lé úterý uskutečnila zajímavá  
a více než aktuální konferen-
ce. Přednášející, bývalý eu-

roposlanec Mgr. Hynek Fa-
jmon, se dotkl několika zále-
žitostí, které, řekněme si na 
rovinu, většině lidí vlastně 
nic neříkají. Přesto v dohled-
né době vstoupí do života kaž-
dému z nás. O co jde? O sna-
hu Evropské komise vytvořit 
Evropu, která bude vstřícná  
k životnímu prostředí.

První blok konference po-
jednával o zelené politice, 
tzv. Green Dealu a ten dru-
hý se zaměřil na novou poli-
tiku Evropské unie s názvem 
ESG. Pro příchozí se jednalo 
už o třetí přednášku na daná 
témata z úst Hynka Fajmona. 
Obě záležitosti se týkají také 
společnosti MATRIX, která 
přednášky zastřešuje.

„Green Deal a ESG se dří-
ve nebo později budou dotý-
kat všech firem. Evropská ko-
mise přitom nepřipouští sni-
žování tempa zavádění těch-
to záležitostí. A to i přesto, 
že máme za sebou roky co-

vidové pandemie a od února 
se potýkáme s následky rus-
ké války na Ukrajině,“ upo-
zornil na začátek svého mo-
nologu Hynek Fajmon s tím, 
že Evropská komise cílí na 
rok 2030.

Realizace všech těchto kro-
ků se děje prostřednictvím le-
gislativního balíčku s názvem 
Fit For 55. Cílem je již zmí-
něný rok 2030. Emisně ne-
utrální Evropy se má přitom 
dosáhnout pomocí systému 
emisních povolenek.

Evropská komise firmám 
rozdala tyto povolenky nej-
prve zdarma, potom jich část  
z trhu stáhla a tím dosáhla 
vzniku obchodu s emisními 
povolenkami. Jedná se o po-
volenky k vypouštění sklení-
kových plynů do ovzduší. Je-
jich cena stoupá nebo klesá 
podle poptávky. Tímto chce 

Evropská komise donutit fir-
my k tomu, aby postupně pře-
šly k ekologickým a obnovi-
telným zdrojům.

A přesně to se již více než 
deset let děje v areálu společ-
nosti MATRIX v Třebešově, 
kde pokrývají téměř polovi-
nu spotřeby své energie z fo-
tovoltaiky. Navíc je část solár-
ních panelů umístěná na stře-

chách budov, takže se šetří 
zemědělská půda.

Součástí skupiny MATRIX 
je navíc Letovisko Studánka u 
Rychnova nad Kněžnou, kde 
je v přípravě projekt na osa-
zení solárních panelů na ne-
pohledové střechy hotelu.

Konec  
spalovacích motorů

Dalším bodem, který si 
Evropa předsevzala, je zá-
kaz prodeje nových automo-
bilů se spalovacím motorem, 
a to od roku 2035. Počítá se 
ovšem s tím, že dalších pat-
náct let by se ještě tyto vozy 

mohly používat. V roce 2050 
by se potom vyřadily z provo-
zu. Evropský parlament tuto 
normu schválil minulé úterý. 
Návrh ale ještě musí schválit 
členské země Evropské unie.

Co to v praxi znamená?
„Například koncern 

Volkswagen, jehož součástí 
je i Škoda Auto se svým zá-
vodem v Kvasinách, si za rok 
musí spočítat, kolik prodala 
vozů a jaké měly celkové emi-
se. Z toho se udělá průměr. 
Za každé auto, které limit pře-
kročí, se platí pokuta,“ upo-
zorňuje Fajmon.

Automobilky se tak sami 
snaží tlačit na elektromobilu, 
což je přesně to, čeho chtěla 
Evropská komise dosáhnout.

Příklad z praxe? Na tuto 
realitu se už několik let při-
pravuje společnost MATRIX, 
která do své firemní flotily 
dlouhodobě zavádí vozy na 
elektrický pohon a vybudova-
la také několik elektronabíje-
cích stanic.

ESG

Jak vyplývá z výše uvede-
ného, na tzv. Green Deal se 
už některé firmy v našem re-
gionu adaptují. V dohledné 

době se ale budou muset vy-
pořádat s další výzvou. V sou-
časné době se totiž novelizu-
je směrnice ESG s tím, že má 
být rozšířena i na středně vel-
ké společnosti, jako je napří-
klad MATRIX. Tato směrnice 
je již ve schvalovacím proce-
su a bude se po celé Evrop-
ské unii dotýkat tisíců firem.

A co je podstatou ESG? 
ESG (z anglického „Environ-
mental, Social, and Gover-
nance“) je zkratkou pro nové 
požadavky společenské odpo-
vědnosti a ekologické udrži-
telnosti. ESG hodnotí kolek-
tivní odpovědnost firmy v ob-
lasti sociálních a environmen-
tálních faktorů. Lze jej pova-
žovat za určitou formu soci-
álního kreditního skóre pod-
niku. Tyto tři široké katego-
rie se používají k definová-
ní „společensky odpověd-
ných investorů“, tj. investo-
rů, kteří považují za důležité 
zahrnout své hodnoty a oba-
vy (jako je ochrana životní-
ho prostředí, správa a řízení 
nebo komunitní zájmy).

Každá firma si tak bude 
muset určit tým, který poža-
davky ESG bude zpracovávat, 
případně si najmout poraden-
skou společnost, která jí tuto 
agendu vypracuje.

Je tedy zřejmé, že všechny 
české firmy stojí před novými 
výzvami, které budou muset 
překonat. Skutečný význam 
nově zaváděných opatření 
jako je Green Deal a ESG 
se ovšem prokáže v horizon-
tu dalších dekád jedenadvacá-
tého století. Bude to běh na 
dlouhou trať.

q Hynek Fajmon v Loveckém salónku v Třebešově přednáší o Green Dealu. Foto: Michal Sedláček

Mgr. Hynek Fajmon
V letech 2004 a ž 2014 europoslanec Evropského parla-
mentu za Občanskou demokratickou stranu. V součas-
né době jednatel společnosti B&P Research s.r.o. Mezi 
lety 2001 až 2004 byl poslancem České republiky. Půso-
bil také jako starosta Lysé nad Labem. Vystudovaný histo-
rik má tři děti.
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Green Deal
Zelená dohoda pro Evropu (anglicky European Green 
Deal) je soubor politických iniciativ Evropské komise je-
jichž hlavním cílem je dosáhnout toho, aby Evropa byla v 
roce 2050 zcela klimaticky neutrální. Obsahuje plán s vy-
hodnocenými dopady, jehož cílem je snížit emise sklení-
kových plynů států EU do roku 2030 o 55 % ve srovnání s 
rokem 1990. Dohoda byla představena 11. prosince 2019. 
Obsahuje opatření ke snížení emisí, investice do špičkové-
ho výzkumu a inovací a ochranu přírodního prostředí ev-
ropského kontinentu. Druhým cílem dohody je transfor-
mace evropské ekonomiky tak, aby byla dlouhodobě udr-
žitelná, tedy aby byl možný její růst, aniž by se zvyšovalo 
využívání přírodních zdrojů.

ESG
Udržitelné investování, nebo také investování podle Envi-
ronmentální, Sociální a Governance (ESG) kritérií, je for-
ma investování při které se mimo finančního zisku hledí 
také na udržitelnost a sociální impakt dané investice. 
Zastánci ESG poukazují hlavně na benefity spojené s vyš-
ší finanční výkonností a nižším rizikem.

E – Environment.  Hodnotící kritéria cílená na ekolo-
gická témata, zahrnující například jaké zdroje jsou čerpá-
ny – využívání surovin, emise, míra inovací. Dopad společ-
nosti na životní prostředí
S – Social. Kritérium zaměřující se na hodnocení míry 
společenské odpovědnosti dané společnosti.  Mezi tato 
kritéria patří například hodnocení pracovních podmínek, 
jak se společnost staví k dodržování lidských práv, dopad 
produkce firmy na společnost.
G – Governance. Kritérium cílící na způsob řízení spo-
lečnosti, kladoucí důraz na vnitřní kontroly a postupy (ob-
vykle stanoveno různými normami, např. ISO a jejich uvá-
děním do praxe), odpovědnosti dodavatelů a řízení společ-
nosti jako takové.
 Zdroj: cs.wikipedia.org 


