
17čtvrtek, 24. listopadu 2016 Téma

Silným důvodem, proč dělat
zprávu o společenské odpo-
vědnosti (CSR), je to, že po-
máházlepšovat imagefirmy,

říká auditorka Lenka Neuvirtová
zDeloittu. Zprávapodlení alekro-
mě reklamy může pomoct zlepšit
hospodaření společnosti. Třeba
když podnik řeší, jak produkovat
méně odpadu, a tedy lépe využí-
vatmateriál.

HN: Co se změní v okamžiku, kdy
v Česku začnou platit nová pravidla
pro vydávání zpráv o společenské
odpovědnosti?
Neočekáváme žádnouvelkou sko-
kovou změnu. Podniky, pro které
začnou pravidla být závazná, už
vesměsnějakouzprávuoudržitel-
nosti vydávají. Doteď byla úplná
volnost, jak si zprávunapsat, nově
budemít právní základ aprávě zá-
konem danouminimální struktu-
ru. Bude tak možné tyto zprávy
jednotlivých společností lépe po-
rovnávat.

HN: Kolik je firem, kterých se to
bude týkat?
Podle důvodové zprávy k novele
zákonaoúčetnictví, který tutoob-
last upravuje, by jich mělo být 26.
Ale podniků, které zprávuoudrži-
telnosti vydávají, jemnohonásob-
ně víc. V současnosti vidíme zvý-
šený zájem – firmy chtějí ukázat
majitelům, zaměstnancům,zákaz-
níkůmi svémuokolí, že jsouodpo-
vědnou společností.

HN: Co taková zprávamůže přinést
firmám?
Například je to dobré pro jejich
image. To je silný důvod pro to,
dělat zprávu o udržitelnosti. Ale
zároveň taková aktivitamůžemít
pozitivní dopad na chod podni-
ku, jeho strategii i hospodaření.
Pomáhali jsme jedné energetické
společnosti s tím, jak začlenit udr-
žitelnýrozvojdosvéfiremnístrate-
gie a nefinančního reportingu. Do
toho spadá třeba cíl snížit emise či
odpad nebo lepší využití materiá-
lu a tím snížení jeho spotřeby, což
se samozřejmě pozitivně odráží
rovněž v hospodaření společnos-
ti. V neposlední řadě je pak tako-
vá firma vnímána jako inovativní
s pozitivním vztahem k zákazní-

Lenka Neuvirtová, ředitelka auditu v Deloitte ČR

Zpráva o udržitelnosti
je pro podnik reklamou
a pomáhá šetřit náklady

kovi, což jí může otevřít nové ob-
chodní příležitosti.
Dalším zajímavým trendem je,

že mladá generace víc než před-
chozí vnímá, jak se zaměstnava-
telprezentuje.Při současnésituaci
na trhu,kdy jenedostatekzaměst-
nanců, to může být rozhodujícím
prvkempři rozhodovánímezi více
nabídkami. Mladí chtějí pracovat
pro firmu, ve které budou mít po-
cit, že jejichprácemánějakýsmysl.
Navíc je několik soutěží, které

se CSR zprávami zabývají. A když
společnostvnějaké takovéuspěje,
přispívá to k šíření jejího dobrého
jména. Navíc potenciální obchod-
ní partneři berou tuto nefinanční
zprávujakodůležitýprvekobchod-
ních diskusí.

HN: Jaký dopad může mít nová po-
vinnost pro zhruba třicítkufiremna
ostatní společnosti v zemi?
Největšídopadjevtom,žeseoCSR
zprávách vícmluví. A tomůže při-
mět další společnosti se zamyslet,
jestli něco takového pro ně může
být užitečné.

HN: Jaký je největší problém při
tvorbě nefinanční zprávy?
Klíčové je, jestli aktivitykolemudr-
žitelnosti za své vezme vedení fir-
my, ten, kdo rozhoduje. Pokud ne,
tak to nefunguje a zprávu o udrži-
telnosti dá podnik dohromady jen
stěží, protože to vyžaduje spolu-
práci různýchoddělenínapříč spo-
lečností. Pokud lídřifirmytutověc
podporují, pak je nejtěžší sesbírat
data a nastavit první report v sou-
ladu s uznávanými standardy, dal-
ší roky už je to jednodušší. Někte-
ré údaje už firmy uvádět musí ve
výroční zprávě, například z oblas-
ti životního prostředí a o zaměst-
nancích.

HN: V minulosti se ve firmách
postupně vyčleňovaly personální
oddělení či marketing. Budou po-
dobně v budoucnu ve firmách vzni-
kat týmy zabývající se dopadem
společnosti na své okolí?
Vypadá to tak. Řada z firem, na
které bude mít zákon dopad, ale
užmánaCSRvyčleněné lidi.Vřadě
firem funguje filantropie, společ-
nosti čím dál častěji zakládají své
nadační fondy. O tomale udržitel-
nost není. Nyní nabývá na význa-
mujednaktémaživotníhoprostře-
díaobecnědopadunasvéokolí, ale
také vztah k zaměstnancům.

Milan Mikulka
milan.mikulka@economia.cz

Lenka
Neuvirtová
(39)

Ředitelka v oddě-
lení auditu spo-
lečnosti Deloitte
ČR, kde pracuje
od roku 2001.
Na starost má
aktivity zaměřené
na trvale udržitel-
ný rozvoj. Kromě
toho vede tým
auditních pora-
denských služeb.
Je členkou Komory
auditorů České
republiky.

Foto: HN – Matej Slávik

Mladí chtějí
pracovat pro
firmu, ve které
budou mít
pocit, že jejich
činnost má
nějaký smysl.

Zdroj: Deloitte

FINANČNÍ MANAŽEŘI A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM
Průzkum Deloittu o společenské odpovědnosti firem mezi 179 finančními manažery ve střední Evropě. Vedle Česka
bylo zahrnuto Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Bulharsko, Kosovo, Lotyšsko, Litva, Srbsko a Rumunsko.

JAK TO VIDÍ GENERACE Y
Průzkum Deloittu mezi téměř 7700 zástupci
internetové generace z 29 zemí za rok 2016.

ZÁKON O VYKAZOVÁNÍ NEFINANČNÍCH INFORMACÍ

26
společností

 Podle důvodové zprávy k novele zákona 
tato kritéria v Česku splňuje zhruba 26 

obchodních společností, které jsou 
subjektem veřejného zájmu. Povinnost se 
netýká firmy, která sice kritéria splňuje, 

ale její mateřská společnost je v zahraničí 
a vydává souhrnnou CSR zprávu za celou 

skupinu.

Kdo podle zákona bude muset zprávu vydávat? Subjekt, který splňuje alespoň dvě ze tří kritérií:

92%
investorů uvádí,

že finanční a nefinanční
informace by měly být
více propojené.

80%
finančních ředitelů
předpokládá, že pro-
blematika udržitelnosti
může ovlivnit postupy
auditu a získávání
kapitálu v dalších

letech.

73%
finančních ředitelů
vidí silnou vazbu mezi
udržitelností a finanční

výkonností.

87%
příslušníků generace
Y věří, že „úspěch

podniku by se měl měřit
nejen jeho finanční
výkonností“.

73%
představitelů

internetové generace
uvádí, že podnikání má
pozitivní dopad na
širší společnost.

79%
respondentů uvedlo,
že tyto integrované
zprávy pomáhají

zlepšovat rozhodovací
proces.

80%
výkonných manažerů
v Evropě věří, že

začlenění nefinančních
a finančních informací
do jedné zprávy může
pomoci dosáhnout

úspěchu.

82%
respondentů provedlo
změny v poskytování

informací
o výkonnosti.

A

B

C

aktiva celkem alespoň 500 milionů korun

průměrný počet zaměstnanců alespoň 500

roční úhrn 
čistého obratu 
1 miliarda korun
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JAKÝ DOPADMAJÍ NA OKOLÍ

P
oslanci tentoměsíc schválili provelké spo
lečnosti novou povinnost. Od roku 2018
bude muset zhruba třicítka největších fi
rem v Česku vydat zprávu o společenské
odpovědnosti (CSR), tedyveřejně říct, jaký
dopadmělo jejichpodnikánívpředchozím
roce na okolí či co dělají pro své zaměst

nance. O tom, jaký dopad bude nová povinnost mít
na české podniky, se bavili odborníci i zástupci spo
lečností v diskusi, kterou uspořádaly Hospodářské
noviny ve spolupráci s poradenskou firmouDeloitte.
Českonovoupovinnost, kterábudeplatit v celéEU,

zavádívminimálnímrozsahu, jakýžádáEvropskáko
mise. Toznamená, že se týká jenzhruba26největších
firem v této zemi. „Pokud jsou firmy součástí kon
solidovaného celku a vydává report jejich mateřská
společnost, tak tuto zprávu vydávat lokálně nemu
sí,“ upřesňuje LucieMádlová z Asociace společenské
odpovědnosti.
Dobudoucnase regulace zvyšovatnemá. „Přiklání

me se k tomu, aby se povinnost nerozšiřovala, aby to
firmy dělaly dobrovolně,“ říká Hana Šimková zmini
sterstva průmyslu, pod kterou spadá dopad regulace
a společenská odpovědnost podniků. „Spousta firem
už takové zprávy v nějaké formě vydává dobrovolně,
abyzlepšilavnímánísvéznačky,“doplňujeLenkaNeu
virtová z Deloitte.
Společnosti rovněžmají volnost v tom, jakýmipra

vidly sebudoupři sestavení zprávy řídit.Auditor také
budepouze kontrolovat, zda jsou splněnynáležitosti
podlezákona,nikolivzda jsouuvedenéúdajepravdivé.
„Dnes je společnost online a firma si nemůže dovo
lit v této věci lhát, protože se jí to vždycky negativně
vrátí. Obzvlášť když je to velká korporace sledovaná
i řadou aktivistů,“ říkáMádlová.
Jednou z firem, která bude muset povinně každý

rok zprávu zveřejnit, je energetická skupina ČEZ. Ta
už zhruba 12 let vydává zprávu dobrovolně a novou
povinnostnekritizuje.Oceňuje,žezákonnediktuje, jak
se má postupovat. „Nové nastavení pravidel v Česku
je pro nás přívětivé, dává námmožnost vybrat si, jak
tuto zprávu uděláme, čemu budeme věnovat největ
ší pozornost,“ uvádí Michaela Chaloupková, členka
představenstva ČEZ.
S novými pravidly chce ale ČEZ zprávu „zprofesio

nalizovat“. „Dřív jsme si ji dělali podle sebe, teď jsme

Milan Mikulka
milan.mikulka@economia.cz

si řekli, že je třeba jít podlenějakémezinárodněuzná
vanémetodiky. Nakonec jsme si na to najali poradce,
aby nám řekli základní strategii, jak na to,“ říká Cha
loupková. „Pronáspakbylonejtěžšíposbíratvšechna
data. Iprotosinovýzpůsobzprávyzkoušímenanečis
to dva roky. Ale bez prvotní pomoci poradcůbychom
se s tím docela trápili,“ dodává.
Podle Bohdana Soukupa, technického ředitele vo

dárenskéspolečnostiVeolia, kterádobrovolnězprávu
vydává několik let, je důležité umět s daty pracovat.
„Řaduúdajůfirmastejně sbírá z jinýchdůvodů, jen se
snimimusínaučit jinakzacházet,a tochvíli trvá,“ říká.
Diskutující se shodli na tom, že je lepší vydávat sa

mostatnouzprávuoodpovědnostinež jikomponovat
dovýroční zprávy. „Můžeme ji naobchodním jednání
předat partnerovi a pochlubit se. Je to lepší než ho
znudit spoustou účetních čísel a statistik,“ popisuje
Soukup. Podle Chaloupkové oddělením obou zpráv
si firma vypracování zprávy o odpovědnosti odloží
na dobu, kdy ji nevytěžuje práce na výroční zprávě.
„Už to není volba, zda takovou zprávu vydávat, ale

jedenze základníchnástrojůke zvyšování konkuren
ceschopnosti. Značka v dnešní doběmusí být komu
nikovaná ven jako ta, která jde cestou udržitelného
rozvoje,“ říká Chaloupková. „Některé investiční fon
dy vyřazují ze svýchportfolií akcie firem jenproto, že
nejsou příliš šetrné k životnímu prostředí. Lidé jsou
ochotni si připlatit za produkt, který byl vyroben še
trně. A i na zaměstnancích vidím, že si svého zaměst
navatele vybírají i podle toho, jak působí navenek,“
vysvětlujeChaloupkováapokračuje: „Překvapilomě,
kolikuchazečůopráci septá, jakémánašefirmahod
noty. To před deseti patnácti lety bylo výjimečné.“
Podle Soukupabude chování firmykokolí hrát roli

například iuveřejnýchzakázek. „PodlemětodoČeska
postupně přichází. V minulosti rozhodovala vesměs
nejnižší cena, ale nebude to trvat dlouho a bude po
suzováno, jaký jste zaměstnavatel, jak v regionu pů
sobíte, jak se dělíte o zisk,“ míní Soukup.

IHNED.cz
Videozáznam z diskuse ByznysOn‑line na

multimedia.ihned.cz

Ne volba, ale už
nutnost, pokud
chcete získat
mladé lidi

Mladí lidé se při
rozhodování, u koho
budou pracovat,
čím dál víc ohlížejí
na image firmy. Nejen
kolik si u ní vydělají, ale
i co dělá pro své okolí
či jaké má hodnoty.
A aby se firmám dařilo
nové lidi přilákat, je
nutné značku budovat
tak, že je společensky
odpovědná. Shodli
se na tom účastníci
diskuse Nefinanční
reportování a CSR,
kterou uspořádaly
Hospodářské noviny
ve spolupráci s Deloitte
Academy. U kulatého
stolu (zleva): Hana
Šimková (MPO),
Lucie Mádlová
(Asociace společenské
odpovědnosti),
Bohdan Soukup
(Veolia), Michaela
Chaloupková (ČEZ),
Lenka Neuvirtová
(Deloitte), Martin
Jašminský (šéfredaktor
HN).

Foto: HN – Matej Slávik

ZHRUBA TŘI DESÍTKY VELKÝCH ČESKÝCH FIREM BUDOU MUSET
NOVĚ ZAČÍT VYDÁVAT ZPRÁVU O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI.

Některé investiční
fondy vyřazují
ze svých portfolií
akcie firem jen proto,
že nejsou příliš
šetrné k životnímu
prostředí.
Michaela Chaloupková
členka představenstva ČEZ


