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Dan Heuer

• Sociální ekologie, FHS UK

• Zaměření na indikátory a 
Společenskou odpovědnost

• Propojování podnikání a 
udržitelnosti

fair Venture

• „Pomáháme firmám, aby byly 
udržitelné tzn., ohleduplné ke 
svému prostředí a byly tu i za sto 
let.“



Nefinanční reporting

• Zveřejňování nefinančních informací, CSR Report, Zpráva 
udržitelnosti…

• Publikování informací o firmě, které nesouvisí s její finanční 
výkonností, ale s vlivem na životní prostředí a společnost.

• Cílem je systematicky snižovat negativní dopady a naopak vytvořit 
nositele pozitivní změny.

• Od roku 2017 je pro velké korporace tento reporting povinný. 

• Nejpoužívanější metodou je GRI.



The Sustainability Code

• V orig. Deutcheer Nachhaltigkeits Kodex (DNK)

• Vytvořený Německou radou udržitelnosti

• Otevřený pro zahraniční firmy, pod pojmem The Sustainability Code

• Doplňuje metodiku GRI

• Slouží k vytváření a ukládání jednoduchých a přehledných CSR 
reportů

• V tuto chvíli lze zprávy vytvářet a vkládat v němčině a angličtině.

• Dále je rozšířen nebo se rozšiřuje ve Francii, Řecku a Turecku

• Cílem je vytvořit celoevropský systém



Jak to funguje?
• Kodex výrazně usnadňuje firmám vytváření reportů 

• Udává 20 základních témat ve všech třech oblastech TBL, kterým se 
firma musí vyjádřit

• Firma dané téma splňuje, nebo vysvětlí, proč ho opomíjí

• Kodex neobsahuje žádné požadavky na míru, nebo způsob zapojení

• Odpověďmi se automaticky sestaví report, který může firma dále 
používat

• Firma může nechat ověřit formální správnost reportu (soulad s 
kodexem) a ho do veřejné databáze 

• Lze odkázovat na již hotové reporty









Výhody

• Jednoduchý a intuitivní návod, jak se vypořádat s reportováním

• Vhodné pro podniky všech velikostí

• Možnost porovnání

• Dobrá transparentní sebeprezentace / reklama

• Výhoda při komunikaci se zahraničím a velkými podniky, které 
reportují



Kodex udržitelnosti v ČR (a SR)

• Kodex používáme v ČR s vlastními překlady

• Vedeme diskuze o zavedení české verze s RNE

• Vytvoření databáze pro Českou republiku, kde bude možné reportovat 
v češtině, porovnávat se mezi sebou a vzájemně se inspirovat a 
podporovat

• Nezávislý, pro všechny a zdarma

• Předpokladem je určitý okruh zainteresovaných stran



Otázky

• Překlad do češtiny 

• Zpracování databáze

• Formální kontrola

• Zajišťuje kvalitu databáze

• Dává užitečnou zpětnou vazbu

• Dává reportům váhu

• Odkaz: https://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/

https://www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de/

