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Green Frog Award: Nejlepší zprávu o CSR v ČR má VEOLIA,
postupuje do regionálního kola
Praha, 28. listopadu 2016 – Nejlepší zprávu o trvale udržitelném rozvoji,
environmentální politice a CSR v České republice má společnost Veolia
Česká republika. Rozhodla o tom nezávislá porota složená z předních
odborníků na trvale udržitelný rozvoj a CSR. Společnost Veolia Česká
republika tak postupuje do regionálního kola, kde může získat hlavní
ocenění Green Frog Award ve střední Evropě. Výsledky budou známy
v průběhu prosince 2016.
„Odborná porota u zprávy o společensky odpovědných aktivitách společnosti Veolia
ocenila zejména to, že má jasnou a srozumitelnou strategii, zakládá se na jasně
nastavené a definované měřitelnosti sledovaných ukazatelů a propojuje jednotlivé
finanční a nefinanční údaje. Report porotu zaujal i svým velmi pěkným grafickým
zpracováním,“ uvedla Lenka Neuvirtová, ředitelka v oddělení auditu společnosti
Deloitte, která vede iniciativu zaměřenou na trvale udržitelný rozvoj.
„Společenská odpovědnost a trvale udržitelný rozvoj je jednou ze strategických
priorit skupiny Veolia, získaného ocenění si proto velmi vážíme a je pro nás zároveň
závazkem pro budoucnost,“ doplnila ředitelka komunikace a marketingu společnosti
Veolia pro střední Evropu Eva Kučerová.
O soutěži Green Frog Award
Společnost Deloitte uděluje cenu Green Frog Award za nejlepší nefinanční zprávu o
trvalé udržitelnosti firmám působícím ve střední Evropě od roku 2000. Přihlásit se
do ní mohou české společnosti či firmy působící v České republice, a to bez ohledu
na odvětví i velikost. Základní podmínkou je vydání zprávy o udržitelnosti,
environmentální politice nebo CSR v angličtině (buď samostatně, nebo jako součást
své výroční zprávy). Vydávání nefinančních zpráv je prozatím dobrovolné, od roku
2017 ale bude na základě nařízení EU pro řadu firem povinné. Podle průzkumu
společnosti Deloitte z roku 2015 plných 63 % CSR manažerů očekává, že toto
nařízení pozitivně ovlivní kvalitu nefinančních zpráv v jejich zemi.
Více informací o soutěži Green Frog Award naleznete zde.

Na snímku zleva: Gabriela Labíková, CSR a marketingová koordinátorka společnosti
Deloitte, Tereza Karbanová, manažerka CSR a komunikace společnosti Veolia a
Lenka Neuvirtová, ředitelka v auditním oddělení společnosti Deloitte, která vede
iniciativu zaměřenou na trvale udržitelný rozvoj.
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