
Informační povinnosti Společnosti 

ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací 

souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb (dále jen „Nařízení SFDR“) 

Společnost BP Broker-Pool.cz, a.s., IČ 291 40 129, se sídlem Ypsilantiho 53/4, Staré Brno, 603 

00 Brno (dále jen „Společnost“), tímto z pozice subjektu finančního trhu – investičního 

zprostředkovatele a pojišťovacího zprostředkovatele, své klienty (zákazníky) informuje 

o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti a zohledňování nepříznivých dopadů na 

udržitelnost do jejich postupů a o poskytování dalších informací souvisejících s udržitelností ve 

smyslu Nařízení SFDR. Cílem Nařízení SFDR je především zvýšení transparentnosti vůči 

klientům, zejména s ohledem na environmentální a sociální udržitelnost. 

Politika Společnosti v oblasti rizik týkajících se udržitelnosti a možné nepříznivé dopady 

na úrovni subjektů 

Rizika týkající se udržitelnosti, tedy nepříznivé události v oblasti environmentální a sociální 

udržitelnosti, stejně jako ostatní rizika, kterým Společnost při své činnosti čelí, mohou mít 

negativní dopad na Společnost, potažmo na klienty.  

Rizika týkající se udržitelnosti zahrnují především environmentální (emise skleníkových plynů 

a související globální oteplování, energeticky náročný styl života, odpadové znečištění) 

a sociální problematiku (genderová diskriminace, ochrana lidských práv, dětská práce, ochrana 

zdraví pracovníků a další). Společnost tímto informuje klienty, že v současnosti nezohledňuje 

rizika udržitelnosti jako samostatnou kategorii v rámci hodnocení rizik, a to především 

s ohledem na velikost Společnosti a dále na malý rozsah a způsob poskytovaných služeb.  

Společnost do budoucna nevylučuje zohledňování těchto faktorů v rámci poskytování služeb.   

Zásady odměňování s ohledem na začleňování rizik týkajících se udržitelnosti 

Společnost uplatňuje jiná hlavní pravidla a zásady odměňování, která jsou nastavena v souladu 

se sektorovou regulací a která jsou dlouhodobě udržitelná pro Společnost. I když zásady 

neobsahují jako hlavní kritéria snižování rizik udržitelnost, nejsou nastaveny způsobem, který 

by nepříznivé dopady investičních rozhodnutí na udržitelnost podporoval.  

 

Plné znění Nařízení SFDR je dostupné pod odkazem zde. 

 

V Brně dne 9. 3. 2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=CS

