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Průřezové prohlášení Skupiny Société Générale  
ke klimatické změně 
 
Antropogenní klimatická změna představuje pro 21. století významnou hrozbu, neboť ponechány samy sobě bez našeho zásahu 

povedou emise skleníkových plynů produkované lidmi a změny ve využívání půdy k výraznému globálnímu oteplování, a to nad 

rámec dlouhodobě udržitelné úrovně.  

 

Existence klimatické změny je uznána v mezinárodním měřítku a je definována v závěrech klimatické konference v roce 1992 v Rio 

de Janeiro a každoročních konferencí smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o klimatické změně (konference COP) a zejména ve 

výstupech z konference smluvních stran COP21 v roce 2015, tedy v Pařížské klimatické dohodě. Mezi cíle této dohody patří udržet 

zvyšování průměrné globální teploty hodně pod hranicí 2 °C nad úrovní doby předindustriální a usilovat o omezení oteplování na 

hodnotu 1,5 °C, a to s vědomím, že právě výše uvedené by rizika a dopady klimatické změny výrazně zredukovalo.  

 

Společnost Société Générale a její dceřiné společnosti („Skupina“) jsou odhodlány své činnosti sladit s cíli Pařížské 

klimatické dohody.  

Vlády jednají v reakci na Pařížskou klimatickou dohodu od roku 2015, přičemž některá z jejich opatření se přímo týkají finančního 

sektoru, např. Zelená dohoda Evropské unie a Akční plán udržitelných financí. Skupina prosazuje vhodnou regulaci udržitelného 

financování v Evropě, a to jak přímo, tak prostřednictvím své účasti v oborových sdruženích (zejména ve Francouzské bankovní 

federaci (French Banking Federation) a Evropské bankovní federaci (European Banking Federation)). V poslední době se Skupina 

v rámci covidové krize připojila k neformální alianci europoslanců nazvané Green Recovery Alliance, která si uvědomuje význam 

sladění hospodářské obnovy s ekologickým přechodem.  

Navíc byly vypracovány dobrovolné platformy, jejichž účelem je vyjasnit úlohu bankovnictví při doprovázení energetické 

transformace a při prosazování opatření ke zmírňování klimatické změny a adaptaci na klimatickou změnu. Skupina zejména 

podporuje Pracovní skupinu pro klimatické finanční výkaznictví (Task Force for Climate-related Financial Disclosure), TCFD. Na 

konferenci COP24 v roce 2018 Skupina podepsala Katovický závazek, který pak posloužil jako základ pro Kolektivní závazek ke 

klimatickým opatřením 2019 (2019 Collective Commitment on Climate Action), k němuž podpis připojilo 37 finančních institucí, a 

také Zásady odpovědného bankovnictví vydané Finanční iniciativou Programu OSN pro životní prostřední (UNEP FI). Skupina se 

také připojila ke Koalici leadershipu v cenotvorbě uhlíkových emisí (Carbon Pricing Leadership Coalition), k Iniciativě klimatických 

dluhopisů (Climate Bond Initiative), k Zásadám zelených dluhopisů (Green Bond Principles), jakož i k Poseidonovým zásadám 

(Poseidon Principles) pro odpovědnou dopravu a k Vodíkové radě (Hydrogen Council).  

 

 
Řízení klimatických rizik představuje klíčový prvek v systému Skupiny pro řízení environmentálních a společenských 

(„E&S“) rizik:  

▪ Byly zavedeny Sektorové politiky E&S, které jsou často aktualizovány a z nichž většina je klimaticky velmi relevantní, 

zejména v oblasti energetiky, dopravy nebo lesnictví.  

▪ Kromě oborů a odvětví pokrytých Politikami E&S se v současné době v rámci vypracovávání metodik pro sladění portfolií 

Skupiny s cíli Pařížské klimatické dohody uvažuje i o dalších odvětvích nejvíce postižených uhlíkovými emisemi.  

▪ Faktory klimatických rizik jsou nyní zapracovány do rámce řízení úvěrových rizik. Jde o rizika související s energetickou 

transformací a ekologickým přechodem a rizika fyzická, rizika případných soudních sporů a rizika právní tak, jak je 

definuje TCFD.  

▪ Skupina je připravena nadále působit jako vedoucí banka v oblasti energetické transformace. Poskytuje produkty a 

služby pod hlavičkou Pozitivní dopad (Positive Impact) a zavázala se, že pro energetickou transformaci bude získávat 

financování. Skupina již začala utlumovat financování v klíčových odvětvích zatížených emisemi, tj. v oblasti těžby 

energetického uhlí a ropy a plynu.  

▪ Klimatické politiky si Skupina vypracovala také v rámci dalších činností kromě samotného financování, jako např. v 

oblasti správy aktiv a pojištění.  

▪ Z hlediska přímého klimatického dopadu jejího provozu si Skupina také zavedla celou řadu environmentálních politik a 

uplatňuje interní uhlíkovou daň.  



 

V současné době představují klimatické otázky pro Skupinu klíčovou oblast z hlediska jak zaměření jejího řízení a správy, tak její 

strategie. Klimatickou strategii Skupiny řídí její generální ředitelství a podléhá posouzení představenstvem. Od roku 2017 sleduje 

klimatická rizika Skupinový výbor pro rizika a od roku 2019 sleduje strategické směry související s ochranou klimatu (jako je 

odchod z uhelného průmyslu) Skupinový výbor pro odpovědnou angažovanost („CORESP“).  

Skupina své úsilí zaměřené na ochranu klimatu zveřejňuje ve své každoroční Univerzální registrační listině a na svém webu, jakož 

i ve zvláštní výroční zprávě věnované pouze klimatu.  

 
Toto prohlášení nesmí být vykládáno jako smluvní závazek.  

Aktualizované verze tohoto prohlášení budou zveřejněny na webových stránkách Société Générale, kde jsou také dostupné 

Všeobecné zásady E&S, ostatní Průřezová prohlášení a Sektorové politiky. Toto prohlášení bylo sepsáno ve francouzském a 

českém jazyku. Česká verze je neoficiální překlad. 
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