
Konference ÚČETNICTVÍ A REPORTING UDRŽITELNÉHO ROZVOJE 

Brněnské výstaviště, Kongresové centrum, sál „C“ 

 

20. duben 2016 

8.00 – 9.00 hod        Prezence účastníků 

9.00 – 9.10 hod        Úvod 

9.10 – 10.30 hod      1. blok přednášek  - aktuality v oblasti dobrovolných nástrojů: 

 PhDr. Anna Kárníková, Úřad vlády ČR – Strategie udržitelného rozvoje a činnost 

Rady vlády pro udržitelný rozvoj 

 Ing. Peter J. Kalaš, CBCSD -  Aktivní role podnikatelské sféry na udržitelném růstu 

společnosti 

 Mgr. Daniel Hájek, Ministerstvo životního prostředí – EMAS jako nástroj 

nefinančního reportingu 

 RNDr. Zdeněk Suchánek - Nová norma ISO 14001:2015 pro systémy 

environmentálního managementu (EMS)  a vývoj ve skupině norem pro dobrovolné 

nástroje environmentálního managementu (rodina ISO 14000 

  

10.45 – 12.15 hod    2. blok přednášek – Výsledky projektů: 

 Ing. Stanislav Slanina, Ph.D., PEFC – Přínos PEFC certifikace k udržitelnosti 

 Mgr. Ing. Jana Soukopová, Ph.D.,  Masarykova univerzita v Brně – Indikátory 

udržitelného rozvoje na úrovni podniků 

 Ing. Jarmila Zimmermannová, Ph.D., Moravská vysoká škola Olomouc - 

Environmentální náklady podniků spojené s emisemi skleníkových plynů 

 Ing. Pavel Růžička, EMPRESS, Přínosy z využívání dobrovolných nástrojů. 

  

12.15 – 13.15 hod    Polední přestávka 

13.15 – 14.45 hod    3. blok přednášek – zkušenosti se zpracováním nefinančního reportingu: 

 Ing. Milan Flosman, KPMG – Využívání reportingu udržitelného rozvoje 



 Ing. Stanislav Kužel – Zkušenosti se zpracováním reportingu udržitelného rozvoje 

podle GRI 

 Radka Mikulenka Lukášová, DNV GL Business Assurance Czech Republic s.r.o. – 

Zkušenosti s auditem reportingu udržitelného rozvoje  

15.00 – 17.00 hod. Kulatý stůl – využití nefinančního reportingu v České republice 

21. dubna 2016 

Návštěva veletrhu včetně doprovodných programů, je pojata individuálně. 

Všechny příspěvky (abstrakty) budou otištěny ve sborníku z konference a dle časových 

možností bude umožněno jejich přednesení v rámci programu. Sborník konference bude 

vydán s ISBN. V případě rozsáhlejšího příspěvku je možné jej uveřejnit po konání konference 

v časopise Scientia Agriculturae Bohemica (http://www.sab.czu.cz). 

S časovým odstupem budou prezentace zveřejněny na stránkách www.tretiruka.cz. 

 

http://www.sab.czu.cz/
http://www.tretiruka.cz/

