
 

 
 

Taxonómia EÚ je 
systém klasifikácie 
stanovený v nariadení 
(EÚ) 2020/852, 
ktorým sa vytvára 
zoznam 
environmentálne 
udržateľných 
hospodárskych 
činností. V 
uvedenom nariadení 
nie je stanovený 
zoznam sociálne 
udržateľných 
hospodárskych 
činností. Udržateľné 
investície s 
environmentálnym 
cieľom môžu alebo 
nemusia byť 
zosúladené s 
taxonómiou. 

Udržateľná 
investícia je 
investícia do 
hospodárskej činnosti, 
ktorá prispieva k 
plneniu 
environmentálneho 
alebo sociálneho 
cieľa, za predpokladu, 
že investícia výrazne 
nenaruší žiadny 
environmentálny ani 
sociálny cieľ a že 
spoločnosti, do 
ktorých sa investuje, 
dodržiavajú postupy 
dobrej správy.  

Má tento finančný produkt udržateľný investičný cieľ? 

Áno Nie 

Bude realizovať minimálny podiel 
udržateľných investícií s 
environmentálnym cieľom:  ___ % 

v hospodárskych činnostiach, ktoré sa 
podľa taxonómie EÚ považujú za 
environmentálne udržateľné 

v hospodárskych činnostiach, ktoré sa 
podľa taxonómie EÚ nepovažujú za 
environmentálne udržateľné  

Bude realizovať minimálny podiel 
udržateľných investícií so sociálnym 
cieľom:  ___ % 

Presadzuje environmentálne/sociálne 
vlastnosti, a hoci jeho cieľom nie je 
udržateľná investícia, jeho podiel 
udržateľných investícií bude predstavovať 
minimálne 10 % . 

s environmentálnym cieľom v 
hospodárskych činnostiach, ktoré sa 
podľa taxonómie EÚ považujú za 
environmentálne udržateľné 

s environmentálnym cieľom v 
hospodárskych činnostiach, ktoré sa 
podľa taxonómie EÚ nepovažujú za 
environmentálne udržateľné  

so sociálnym cieľom 
x

Presadzuje environmentálne/sociálne 
vlastnosti, ale nebude realizovať žiadne 
udržateľné investície 

Taxonómia EÚ je 
systém klasifikácie 
stanovený v nariadení 
(EÚ) 2020/852, 
ktorým sa vytvára 
zoznam 
environmentálne 
udržateľných 
hospodárskych 
činností. V 
uvedenom nariadení 
nie je stanovený 
zoznam sociálne 
udržateľných 
hospodárskych 
činností. Udržateľné 
investície s 
environmentálnym 
cieľom môžu alebo 
nemusia byť 
zosúladené s 
taxonómiou. 



 

 
 



 

 
 

 

 

 

K hlavným 
nepriaznivým 
vplyvom patria 
najzávažnejšie 
negatívne vplyvy 
investičných 
rozhodnutí na faktory 
udržateľnosti týkajúce 
sa 
environmentálnych, 
sociálnych a 
zamestnaneckých 
záležitostí, 
dodržiavania ľudských 
práv a boja proti 
korupcii a 
úplatkárstvu. 



 

 
 



 

 
 

Investičná stratégia 
usmerňuje investičné 
rozhodnutia na 
základe faktorov, ako 
sú investičné ciele a 
tolerancia rizika. 



 

 
 

Postupy dobrej 
správy zahŕňajú 
zdravé štruktúry 
riadenia, 
zamestnanecké 
vzťahy, odmeňovanie 
zamestnancov a 
plnenie daňových 
povinností. 



 

 
 

Investície  

#1 Zosúladené s 
environmentálnymi/

so sociálnymi 
vlastnosťami 

min. 75% 

#2 Iné 
max. 25 % 

#1A 
Udržateľné  
min. 10 % 

#1B Iné 
environmentálne

/ sociálne 
vlastnosti 

 

Zosúladené s 
taxonómiou 0% 

 

Iné 
environmentálne 

min. 10 % (i) 

Sociálne 
0 % 

#1 Zosúladené s environmentálnymi/so sociálnymi vlastnosťami zahŕňa investície 
finančného produktu použité na dosiahnutie environmentálnych alebo sociálnych vlastností 
presadzovaných finančným produktom. 
 
#2 Iné sa vzťahuje na zostávajúce investície finančného produktu, ktoré nie sú zosúladené s 
environmentálnymi ani so sociálnymi vlastnosťami, ani sa nepovažujú za udržateľné 
investície.  
 
Kategória #1 Zosúladené s environmentálnymi/sociálnymi vlastnosťami zahŕňa:  
  Podkategória #1A Udržateľné sa vzťahuje na investície s environmentálnymi alebo so 

sociálnymi cieľmi. 
 Pod kategória #1B Iné environmentálne/sociálne vlastnosti sa vzťahuje na investície 

zosúladené s environmentálnymi alebo so sociálnymi vlastnosťami, ktoré sa nepovažujú 
za udržateľné investície. 

 
 
 

Pri alokácii aktív sa 
opisuje podiel 
investícií do 
konkrétnych aktív. 

Činnosti zosúladené s 
taxonómiou sú 
vyjadrené ako podiel:  
  obratu, ktorý 

odráža podiel 
príjmov z 
ekoIogických 
činností 
spoločností, do 
ktorých sa 
investuje  

  kapitálových 
výdavkov 
(CapEx), ktoré 
vyjadrujú 
ekologické 
investície 
spoločností, do 
ktorých sa 
investuje, napr. na 
prechod na zelené 
hospodárstvo.  

  prevádzkové 
výdavky  (OpEx), 
ktoré odrážajú 
ekologické 
prevádzkové 
činnosti 
spoločností, do 
ktorých sa 
investuje.  

 



 

 
 

Podporné činnosti 
priamo umožňujú 
iným činnostiam 
významne prispievať 
k plneniu 
environmentálneho 
cieľa. 
 
Prechodné činnosti 
sú  
činnosti, pre ktoré 
ešte nie sú dostupné 
nízkouhlíkové 
alternatívy a ktoré 
navyše majú úrovne 
emisií skleníkových 
plynov zodpovedajúce 
najlepšiemu výkonu. 

 sú udržateľné 
investície s 
environmentálnym 
cieľom, ktoré 
nezohľadňujú 
kritériá 
environmentálne 
udržateľných 
hospodárskych 
činností podľa 
taxonómie EÚ. 



 

 
 

Referenčné hodnoty 
sú indexy, ktoré sa 
používajú na meranie 
toho, či finančný 
produkt dosahuje 
environmentálne 
alebo sociálne ciele, 
ktoré presadzuje.  


