Úřad vlády České republiky
Oddělení pro udržitelný rozvoj
Zápis z 11. zasedání Výboru pro socio-ekonomický rozvoj Rady vlády pro udržitelný
rozvoj (RVUR)
6. října 2015, Úřad vlády, místnost č. 201
Přítomní: Miroslav Hájek (ČZU), Aleš Chmelař (ÚV ČR), Vladimír Kváča (MMR), Jana
Simonová (Glopolis), Bohumil Beneš (ZK), Jana Maláčová (MPSV), Radka Švábová (MŽP),
Jaroslav Šulc (ČKMOS), Drahomíra Dubská (ČSÚ), Martina Pásková (STUŽ), Martin
Pělucha (VŠE), Zbyněk Machát (ÚV ČR), Jakub Rudý (ÚV ČR)
Host: Viktor Dušek (KPMG)
Body programu:
1) Prezentace V. Kváči k tématu Vládnutí/Governance, „Problém kvality ve veřejné
správě z pohledu System Thinking“.
2) Prezentace M. Hájka k tématu Nefinanční reporting a návrh na jeho zavedení v ČR.
3) Různé
Konsenzuálním rozhodnutím výboru bylo rozhodnuto o předřazení bodu č. 2.
Termín příštího zasedání Výboru pro socio-ekonomický rozvoj je stanoven na 4. 11. 2015
od 14.30.
Předběžné body programu na další zasedání výboru:
1) Dokončení prezentace úvodních myšlenek k tématu Vládnutí/Governance, „Problém
kvality ve veřejné správě z pohledu System Thinking“; Vladimír Kváča.
K bodu programu č. 1: prezentace M. Hájka k tématu Nefinanční reporting a návrh na
jeho zavedení v ČR.
M. Hájek na začátku své prezentace zdůraznil terminologické problémy. V oblasti
implementace směrnice o nefinančním reportingu neshledává ani on, ani ministerstvo financí
žádný závažný problém. V České republice se bude týkat nefinanční reporting cca
30 společností. Všeobecně přijímanými riziky v oblasti zavádění nefinančního reportingu jsou
formálnost naplňování ze strany společností a obava z dalších nákladů z nového
regulatorního zásahu. Přínosy očekávané samotnými firmami dle průzkumu KPMG jsou
především ve větším zaměření na inovace a zlepšení image. Povinný nefinanční reporting
májí v Evropě Norsko, Dánsko a Francie. Mimo Evropu například Brazílie či Jihoafrická
republika. Hlavními otazníky v zavádění nefinančního reportingu jsou dle M. Hájka např.
otázka, zda by neměl být povinný nefinanční reporting pro firmy s účastí státu či jak přesně
by měla zpráva o nefinančním reportingu vypadat, kde a kdy má být zveřejněna a podle jaké
metodiky může být vypracována.
V následné diskusi byly diskutovány především tyto otázky:
Jakým způsobem přispívá nefinanční reporting k zvýšení zisku?
Zda se nejedná o další nadměrný regulatorní zásah do podnikatelského prostředí?
Zda by tento nástroj měl být v budoucnu pro většinu podnikatelských subjektů dobrovolný
či nikoliv.
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Jakým způsobem mohou být informace z nefinančního reportingu auditovány.
Zda by neměl být omezen finanční reporting a posílen nefinanční reporting.

K bodu programu č. 2: prezentace V. Kváči k tématu Vládnutí/Governance, „Problém
kvality ve veřejné správě z pohledu System Thinking“.
V. Kváča představil výstupy Community of Practice of Result Based Management,
což je mezinárodní komunita tvůrců politik a programových manažerů ESF a ERDF. Dále
ukotvil postavení „System Thinking“ v oblasti myšlení o managementu veřejné správy
a stručně nastínil přístupy hlavních autorů v dané oblasti Jocelyne Bourgon a Johna
Seddona, z kterých vycházel při své přednášce. Zaměřil se na kritiku New Public
Managementu ze strany OECD a problémy spojené s měřením a zkresleními následkem
měření ve státní správě se zvláštním zřetelem k problematice evropských fondů. Stručně
představil metodu Vanguard vyvinutou ve Velké Británii, která se zaměřuje na přeměnu
řetězce občan – měření - státní správa do podoby zákazník definuje hodnotu (účel) –
měření slouží k učení – řídící pracovníci mění systém.
Informace o Community of Practice of Result Based Management lze nalézt na webové
stránce: http://www.coprbm.eu/
Vystoupení V. Kváči bude dokončeno na dalším zasedání výboru pro soc. – ek. rozvoj.

K bodu č. 3:
Z. Machát přednesl aktuální informace k průběhu a formě komentování studií k limitům těžby
v severočeské hnědouhelné pánvi zpracovaných pro MPO, především stručnou informaci
k průběhu přijímání usnesení ve výboru pro udržitelnou energetiku RVUR. Stručně
informoval k průběhu sběru tezí pro aktualizaci Strategického rámce udržitelného rozvoje
a dalším postupu.
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