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Úvod do SRS
Historie a cíle

okolí. Nejen vám, ale i vašim partnerům

Převážnou část výkazů nebo výročních zpráv

vaše činnost přispívá k řešení důležitých

neziskových a společensky prospěšných or-

společenských problémů.

nebo dárcům umožní SRS lépe pochopit, jak

ganizací tvořilo dlouhou dobu především
účetnictví, představení organizační struktury

Pomocí SRS můžete vytvořit a prezentovat

nebo seznam činností organizace. Obdobně

řetězec dopadu vašich aktivit (neboli také

i systémy vnitřní kontroly se v mnoha orga-

tzv. teorii změny), což je logický model

nizacích orientovaly především na různé

zobrazující vzájemné vztahy mezi činnostmi,

finanční ukazatele. Vykazování a hodnocení

výsledky a řešením společenského prob-

však bylo málokdy zaměřeno na sledování

lému. SRS vám však kromě řetězce dopadu

dopadu vlastní činnosti organizace, přestože

(= teorie změny) umožní přehledněji

právě společenský dopad je pro takové

a srozumitelněji prezentovat i další nezbytné

organizace jednou z ústředních hodnot.

informace, jako je finanční přehled nebo

Transparentní a srozumitelné představení

organizační uspořádání. SRS lze využít jak

dopadu vaší činnosti může výrazně přispět

pro vnitřní hodnocení činnosti organizace,

k legitimizaci vaší práce, účinnějšímu

tak pro prezentaci vašich aktivit široké

fundraisingu, lepší vnitřní kontrole nebo

veřejnosti nebo státní správě, přičemž jedno

zpětné vazbě a napomoci tak dalšímu rozvoji

z velmi vhodných využití SRS je např. psaní

organizace.

výročních zpráv. Jak již bylo řečeno,
nahlížení na vaši činnost pomocí optiky SRS

SRS nabízí sjednocený pojmový slovník

přispěje k lepšímu hodnocení účinnosti a do-

a srozumitelný způsob prezentace činností

padu vašich činností.

a jejich dopadu. Používání SRS by mělo vést
SRS vám tedy pomůže lépe přemýšlet

výsledky a ke zviditelnění pozitivního dopa-

o vašem společenském dopadu,

du vaší činnosti v určité komunitě a jejím

o dosažených výsledcích v dlouhodobém

POTŘEBA

Obrázek:
Řetězec dopadu
IOOI (Input,
Output, Outcome,
Impact)

k zamyšlení a diskusi nad dosaženými

SPOLEČENSKÝ PROBLÉM
sociální, ekologický (...)

VIZE & CÍLE
ZDROJE

(Input)

Komunita,
prostředí

VYKONANÉ
AKTIVITY
(Output)

VÝSLEDEK
A DOPAD

(Outcome & Impact)

CÍLOVÉ SKUPINY

Řetězec dopadu /
logika dopadu činnosti
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SRS
kontextu a v neposlední řadě vám umožní

zaměřeny na změnu situace vašich cílových

průběžně optimalizovat vaši další činnost.

skupin. Část B by pak měla obsahovat de-

Přehled terminologie a
systému klasiﬁkace SRS

tailní popis vašich aktivit, které mají za cíl
řešit zvolený společenský problém,
a představení dosažených výsledků. V této
části budou uvedeny veškeré činnosti orga-

Pojem „výsledek a dopad“ (outcome +

nizace (projekty, programy, konzultace či

impact) může být definován jako změna v

další služby), které by měly postupně vést

prostředí vaší cílové skupiny nebo jako

k naplňování vaší vize. Popis organizace je

změna celé komunity, která je důsledkem

pak hlavním obsahem části C. Použitím SRS

právě vašich aktivit (output). Tato změna

lze sledovat a hodnotit pouze jednu konkrét-

může být pozitivní či negativní, může se jed-

ní činnost nebo může sloužit pro komplexní

nat o změnu zamýšlenou či nezamýšlenou

zhodnocení všech vašich aktivit. SRS může

a stejně tak může být změna očekávaná či

sloužit nejen pro hodnocení několika činností

nikoliv.

jedné organizace, ale i pro vyhodnocování
jedné činnosti, na které se podílí více orga-

Řetězec dopadu (neboli teorie změny) je

SOCIAL
REPORTING
STANDARD

nizací.

Obrázek:
Struktura SRS

mezinárodně uznávanou metodou pro sledování efektivity různých programů, projektů
nebo činností. Skládá se ze tří klíčových
částí: zdroje (input) + vykonané aktivity
(output) --> dosažené výsledky a dopad
(outcome + impact). Zpráva vycházející

ORGANIZACE

ČINNOST

Hodnocení pomocí SRS sleduje jednu činnost jedné
organizace. V tomto případě by zpráva měla obsahovat
každou z částí (A, B i C) jednou.

z řetězce dopadu by měla obsahovat následující části:
•

sledovaný společenský problém a jeho
příčiny,

•

vize vaší práce a způsob, jakým chcete
docílit změny a přispět k řešení vybraného společenského problému,

•

vykonané aktivity během sledovaného
období (output),

•

výsledky dosažené během sledovaného
období (outcome + impact)

•

ČINNOST 1
ČINNOST 2

Hodnocení se týká více činností jedné organizace. V
tomto případě použijte části A a C jednou a část B
opakovaně, pro každou činnost zvlášť.

zdroje využité během sledovaného období (input),

•

ORGANIZACE

organizační uspořádání a přehled financování.

ORGANIZACE 1
ORGANIZACE 2

ČINNOST

Předmětem hodnocení je jedna činnost, na které se podílí
více organizací. V tomto případě vyplňte části A a B jednou a část C vyplňte pro každou ze zapojených organizací
zvlášť.

Manuál SRS je rozdělen na části A, B a C.
Část A by měla stručně představit vizi vaší
organizace a souhrn činností, jež jsou

Informace a případové studie naleznete na: www.social-reporting-standard.de
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Proces vývoje SRS 2014
Standard pro vykazování společenského dopadu byl
sestaven skupinou odborníků z akademické sféry i
praxe, sociálními podnikateli i investory a neziskovými
organizacemi. Cílem SRS je poskytnout návod k vykazování dopadu společensky prospěšných aktivit, přičemž
samotný Standard je předmětem neustálého zlepšování.

oddělení) a zahrnujte do zprávy stejné
činnosti, které jsou obsaženy ve zprávách
předchozích. Díky tomu budou zprávy
srovnatelné v průběhu let.
Zdroje: Pokud jste ve zprávě použili odborné články nebo data, uveďte jejich zdroje.

Verze 2014 zohledňuje výstupy z workshopů, telefo-

Odpovědné osoby: Ve zprávě by měly být

nických konzultací i zpětnou vazbu uživatelů.

jasně uvedeny osoby zodpovědné za obsah
zprávy.
Dodržování struktury SRS: V případě, že

Doporučení pro uživatele

do zprávy nezahrnete některé kapitoly uvedené v tomto manuálu, vysvětlete v kapitole
2.1, proč nejsou pro vaši organizaci relevantní

Bez ohledu na případ, pro který SRS

nebo proč jste se rozhodli je do zprávy ne-

používáte, by mělo být dodrženo pořadí jed-

zahrnout.

notlivých částí zprávy (od A po C). Při aplikaci SRS na konkrétní případy se oproti
manuálu mohou lišit názvy jednotlivých kapitol a jejich délka, přesto je vhodné zachovat základní strukturu SRS.

Pravidla užívání a šíření
manuálu
SRS je publikován iniciativou Social Reporting
Initiative (SRI) e.V. Association spadající pod

Samotná zpráva by měla být zpracována

licenci Creative Commons license BY-ND 3.0.

do jednoho dokumentu, který lze případně

Užívání a distribuce SRS je podmíněna uve-

doplnit o přílohy nebo další relevantní doku-

dením SRI a příslušného vydavatele. Tento

menty. Stručná a výstižná prezentace

průvodce SRS (verze 2014) je určen

umožní čtenářům pochopit dopady vaší

především pro malé a střední společensky

práce. SRS nestanovuje přesný rozsah

prospěšné organizace. Pokud hodláte využít

zprávy, podrobné výroční zprávy mohou

SRS v jiném kontextu, dejte nám prosím

mít 20–30 stran, zatímco např. u stručného

vědět. Rádi budeme s vaší pomocí SRS dále

zhodnocení konkrétní činnosti postačí

rozvíjet.

několik málo stran.
Zároveň oceníme, když se ozvete, pokud pláUžitečnou součástí zprávy mohou být

nujete použít SRS pro psaní zprávy (ať už pro

samozřejmě různé grafy, tabulky nebo info-

celou zprávu nebo pouze pro její část) nebo

grafiky. Uživatelé SRS mohou pro účely

pro jiné účely. Kontaktovat iniciativu SRI je

psaní zprávy zvolit libovolné médium a

možné na následující e-mailové adrese:

formu zprávy. Přestože je grafika použitá

kontakt@social-reporting-standard.de. Pracu-

v tomto materiálu pouze ilustrativní, lze ji

jeme dlouhodobě na dalším zvyšování kvality

v aktuální nebo upravené podobě použít

SRS a vaše zkušenosti tak pro nás mohou

i ve vašich zprávách. Při sestavování výkazů

být velice přínosné. Zaslání vaší zprávy

je doporučeno držet se těchto základních

a zkušeností s použitím SRS nás potěší a rádi

principů SRS:

budeme příklady dobré praxe publikovat
na www.social-reporting-standard.de nebo je

Srovnatelnost: Snažte se každý rok vypra-

využijeme při různých příležitostech, jako

covat zprávu ve stejné časové periodě pro

jsou přednášky nebo workshopy.

stejnou organizaci (nebo případně její

4
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Část A
Přehled
1. Úvod

SRS
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hodláte řešit společenský problém a tím
přispět k naplnění vaší vize.
Krátce vyjmenujte jednotlivé činnosti, kterými se ve své zprávě zabýváte. Při popisu
vašeho přístupu by mělo být specifikováno,

Cílem úvodní části je seznámit

na jaké konkrétní aspekty řešeného prob-

čtenáře se stručným obsahem

lému se vaše organizace orientuje, jak hod-

vaší zprávy. Část A tak obsahuje

láte k řešení problému přispět a jaký dopad

představení vaší vize a činností, pomocí

by vaše činnost měla mít.

kterých má být daná vize realizována.

Pokud se vaše organizace snaží dosáhnout
svého cíle pomocí různorodých aktivit
a činností, zde máte příležitost čtenáři

1.1 Vize a přístup

vysvětlit, jak se tyto činnosti při dosahování
vašeho cíle doplňují a jak jsou propojené.

Představte čtenářům zprávy stručně vizi,
kterou chcete realizovat. Vizi je vhodné
popsat jako konkrétní ideální stav,
který sice aktuálně nemůže nastat, ale o

1.2 Rozsah zprávy

který vaše organizace přesto usiluje. Popis

Popište téma vaší zprávy. Pro tento účel

by měl být stručný a jasný.

může být použita stručná tabulka:

V této části můžete také představit přístup
(v přibližně pěti větách), pomocí kterého

Obrázek:
Rozsah zprávy

Rozsah

Popište jednou či dvěma větami, kterou činnost/činnosti ve zprávě popisujete a která/které organizace se podílí na jejich realizaci. Změnil se oproti
předchozímu roku rozsah aktivit? Pokud ano, co je příčinou změny?

Vykazované období

Běžným obdobím, které zprávy organizací pokrývají, bývá kalendářní rok,
který může být navíc z důvodu uvádění finančních údajů doplněn o základní informace z roku předchozího. V případě, že vykazujete jiné období než
kalendářní rok, vysvětlete proč.

Užití SRS

V této části by mělo být uvedeno, s jakou verzí SRS pracujete (např. verze
SRS 2014). Pokud používáte SRS pouze v některých částech zprávy, je vhodné vysvětlit, ve kterých částech bylo SRS použito a proč. Tuto část je možné
doplnit o informaci, jak dlouho vaše organizace SRS při psaní zpráv využívá.

Kontaktní osoba

Zde by měla být uvedena osoba, kterou lze v případě zájmu o další informace
kontaktovat.

Informace a případové studie naleznete na: www.social-reporting-standard.de
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Tip
Příklady užití SRS jsou k dispozici na webových stránkách www.
social-reporting-standard.de, kde

vzdělávacích kurzů, pořádání konferencí
nebo vydávání publikací).

lze stáhnout množství konkrétních
zpráv zpracovaných podle zásad

V třetí kapitole by měl být věnován pros-

SRS a seznámit se tak s tím, jak

tor zdrojům, kterých pro výkon vaší

lze SRS aplikovat v praxi. Kvůli

činnosti využíváte, vykonaným aktivitám

praktickým účelům doporučujeme

a výsledkům, kterých jste ve sledovaném

vyhledat zprávy organizací, které

období dosáhli. Další součástí této kapito-

pracují v podobné oblasti jako vy.

ly by mělo být představení kritérií, kterými
je činnost organizace hodnocena, přičemž
v neposlední řadě by měly být zmíněny
zkušenosti, které jste za poslední rok vaší

Přímý link na
web SRS

práce nabyli.
Čtvrtá kapitola by měla shrnovat vaše plány
do budoucna a obsahovat stručný přehled
příležitostí a rizik vaší další práce. V páté kapitole části B pak budou uvedeny podrobnější

Část B
Vaše
řešení
Část B tvoří jádro zprávy založené na
informování o dopadu. Tato část je
pro zprávu nepostradatelná, jelikož
čtenáře komplexně seznámí s vaší
hlavní myšlenkou, záměry a smyslem
vaší organizace.
Druhá kapitola by měla obsahovat tři klíčové
oblasti: popis vámi řešeného společenského
problému, přehled již existujících řešení

informace o organizační struktuře.
V případě, že vaše organizace provozuje
více odlišných činností v různých oblastech,
je vhodné uvést část B pro každou činnost
zvlášť.

2. Společenský
problém a vaše řešení
V první podkapitole (2.1) by měl
být nejprve popsán společenský
problém, na jehož řešení je organizace
orientována. Podkapitola 2.2 by pak měla
obsahovat stručný přehled přístupů a metod,
které byly pro řešení daného problému v minulosti použity. Poslední podkapitola (2.3) by
měla sloužit k 1) představení vašeho řešení
problému a 2) vysvětlení, jak konkrétně
vaše řešení přispěje ke zlepšení.

a prezentaci vašeho řešení včetně logiky do-

Často se mluví spíše o cílech organizace

padu. Tato část taktéž detailně představuje

(např. děti by měly více sportovat) než

činnosti, kterými se snažíte o naplnění vašich

o problému, který organizace řeší (děti spor-

cílů. V této kapitole je tedy vhodné seznámit

tují málo). A právě proto je představení pro-

čtenáře s činnostmi organizace, ať už jde

blému jednou z klíčových součástí SRS.

o projekty nebo vykonávané služby

Čtenářům vaší výroční zprávy (dárcům,

(např. poskytování odborných konzultací,

6
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veřejnosti, státní správě aj.) by představení

V závislosti na podstatě problému může být

společenského problému a uvedení do něj

nutné uvést jiné informace nebo další detaily

mělo pomoci lépe pochopit smysl a poslání

(např. rozloha postižené oblasti nebo počet

organizace.

zasažených rostlin či zvířat v případě organi-
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zace zabývající se ochranou přírody).

2.1 Společenský
problém

Jak vyjádřit daný problém v číslech? Může
se jednat např. o informaci, kolika procent

Výchozí stav

populace se problém dotýká, případně

Zde se pokuste popsat aktuální situaci a roz-

o nastínění předpokládaného dalšího vývoje.

sah problému, spolu se všemi jeho příčinami

Jaké společenské dopady daného problému

a důsledky. U mnoha problémů lze najít

byly doposud zaznamenány? Lze tyto dopa-

jednotlivé dílčí aspekty (v případě inkluze

dy vyjádřit nějakými ekonomickými ukaza-

minority se může jednat např. o vzdělávání,

teli? Jaké společenské a/nebo ekonomické

sociální situaci, rodinné zázemí apod.), proto

důsledky a náklady by mohlo mít neřešení

je důležité jasně specifikovat konkrétní pro-

problému v budoucnosti? Odpověďmi na tyto

blém, kterým se zabýváte. V případě, že

a podobné otázky zkuste doložit potřebu

řešíte vyšší počet navzájem prolínajících se

řešení zvoleného problému.

problémů, je vhodné uvést jejich priority pro
vaši činnost.

Popis problému by měl být co nejkonkrétnější, s využitím co nejvíce kvantitativních

Popište vaši cílovou skupinu – kdo a jakým

údajů. V této části můžete také uvést rele-

způsobem je negativně ovlivněn daným

vantní studie nebo odborné články. Použité

společenským problémem. Uveďte také,

zdroje informací a dat by zároveň měly být

jaké důsledky má nežádoucí jev pro vaši

uvedeny co nejsrozumitelněji a nejpřesněji.

cílovou skupinu, její okolí a pro společnost
jako celek.
Rozsah problému
Odhadněte, kolika lidí se daný problém týká.

SPOLEČENSKÝ PROBLÉM
sociální, ekologický (...)

Příčina A
Příčina B

Obrázek:
Kauzální řetězec
Viz také
obrázek str. 9

Důsledek A
Důsledek B

Informace a případové studie naleznete na: www.social-reporting-standard.de
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Příčiny a následky problému
Uveďte podle vás nejdůležitější příčiny prob-

2.3 Vaše řešení

lému a vyjmenujte co nejvíce faktorů, které

Účelem této kapitoly je

jsou pro problém relevantní (pomocí kau-

představení základní logiky

zálního řetězce demonstrujte vztah mezi

dopadu (nebo také řetězce dopadu či

těmito faktory a problémem). Dále se za-

koncepce) vašeho řešení (viz obrázek

myslete nad tím, jaké jsou společenské

Přístup k řešení problému a logika do-

důsledky plynoucí z existence problému,

padu, str. 9). Detailně popište, v jakých

a odhadněte, jak se může situace v případě

fázích kauzálního řetězce vaše činnosti

neřešení problému vyvinout v budoucnosti.

přispívají k řešení problému a co přesně

Stejně jako v případě rozsahu společenské-

vaší cílové skupině nabízíte (2.3.1).

ho problému lze k podpoření vašich hypotéz

Věnujte se také popisu očekávaných

využít různých odborných zdrojů.

výsledků a dopadu vašich aktivit (2.3.2).
V závěru zkuste čtenáři představit logi-

2.2 Přehled dosavadních řešení

ku dopadu vašeho řešení pomocí jednoduchého a srozumitelného schématu,
jako je například tabulka či diagram
(2.3.3). Alternativní možností je

Představte různé metody řešení problému,

tabulkou či diagramem celou kapitolu

které byly doposud aplikovány. Například:

2.3. uvést. Vaše řešení zobrazené v ka-

jaké v současnosti existují státní programy,

pitole 2.3. bude pro účely budoucích

jaké další neziskové organizace nebo

zpráv nutné upravit pouze v případě, že

komerční subjekty se zaměřují na danou

podstata vašich činností dozná význam-

cílovou skupinu? V této části také máte

ných změn. Detailnější informace

prostor na vysvětlení, zda – a případně proč

o využitých zdrojích, vykonaných aktivi-

– považujete ostatní způsoby řešení prob-

tách a dosažených výsledcích během

lému za nedostatečné. V případě, že daný

sledovaného období pak budou hlavním

problém řešen není, a jiné přístupy tak

předmětem třetí kapitoly.

nejsou k dispozici, zkuste čtenářům
vysvětlit, proč tomu tak podle vás je.

2.3.1 Vykonané aktivity (výstupy) a cílové
skupiny
Produkty nebo služby, které vaše organizace
nabízí, lze označit pojmem výstupy. Tyto
výstupy by měly být ideálně měřitelné
(např. počet provedených konzultací). Jaká
měření jste směrem k vaší cílové skupině
realizovali nebo jaké produkty/služby nabízíte? Věnujte dále prostor popisu přímé cílové
skupiny, což je skupina bezprostředně
ovlivňovaná vaší činností.

8
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SPOLEČENSKÝ PROBLÉM
POTŘEBA

sociální, ekologický (...)

Důsledek A

Příčina A

Důsledek B

Příčina B

...
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...

VÝSLEDEK
A DOPAD

VIZE A CÍLE

(Outcome & Impact)

VYKONANÉ
AKTIVITY

ZDROJE

(Input)

(Output)

CÍLOVÉ SKUPINY

Řetězec dopadu / logika
dopadu činnosti

Společnost, prostředí

Obrázek: Přístup k řešení problému
a logika dopadu vaší činnosti

Objasněte, kdo patří do vaší přímé cílové
skupiny a jak je tato skupina velká (kolik lidí
zasahuje vaše činnost). Zde se věnujte
pouze přímé cílové skupině (např. účastníci
vašich workshopů nebo kurzů). Nepřímým
cílovým skupinám (např. děti rodičů, kteří

Tip
Jedním z možných cílů organizací
může být šíření dobré praxe. Pokud
je šíření dobré praxe jedním

absolvují rodičovský kurz) pak bude

z vašich cílů, popište jej v kapitolách

věnována následující podkapitola 2.3.2.

věnujících se vykonaným aktivitám
a výsledkům. Šířením dobré praxe

V závěru můžete také uvést, zda jsou vaše
služby a produkty nějakým způsobem
zpoplatněny, jaké jsou případné poplatky
za užívání služeb a kdo je hradí (uživatelé
služeb nebo třetí strana).

je myšleno např. rozšiřování sítě
poboček, práce s médii, vydávání
publikací nebo manuálů, pořádání
kurzů a workshopů nebo spolupráce
s partnery v oboru. Šíření dobré
praxe se věnujte v třetí kapitole.

Informace a případové studie naleznete na: www.social-reporting-standard.de
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7 Společenská změna

6 Změna v životní situaci cílové skupiny

5 Změna chování cílové skupiny

Výsledek
a dopad
(Outcome
+ Impact)

4 Změna dovedností cílové skupiny

3 Cílová skupina je zapojená do činnosti

2 Činnost zasahuje cílovou skupinu

Vykonané
aktivity

1 Aktivity se uskutečňují podle plánu

(Output)

Obrázek: Schody dopadu (převzato z: „Kursbuch Wirkung“, s. 5,
www.kursbuch-wirkung.de, PHINEO gAG 2013)

2.3.2 Očekávaný výsledek a dopad na přímé a
nepřímé cílové skupiny

skupin. Zkuste jednotlivé skupiny popsat
a v rámci toho vyjasnit, kdo patří mezi její
členy. Zkuste odhadnout velikost jednotlivých cílových skupin. Věnujte se také

Cílem této kapitoly je seznámit čtenáře se

změnám, kterých jste dosáhli u nepřímých

souhrnnými výsledky, kterých hodláte skrze

cílových skupin.

svou činnost dosáhnout. Očekávané výsledky by se měly týkat změn v rámci vaší cílové
skupiny a její životní situace a/nebo
společenských změn, které nastaly jako

2.3.3 Prezentace
logiky dopadu

přímý důsledek vašich aktivit. Výsledky

Kromě samotného popisu logiky dopadu

z oblasti ekologie lze v tomto případě také

vašeho řešení je vhodné zpracovat tabulku,

považovat za společenské změny. Pokud

ve které budou shrnuty klíčové komponenty

byla vaše činnost předmětem např. vědecké

z kapitoly 2.3 (vymezení cílových skupin, vy-

studie, lze v této části uvést hlavní zjištěné

konané aktivity a očekávané výsledky a do-

závěry.

pady).

Některé cílové skupiny (jako např. vedoucí
kurzů pro rodiče) mohou stát na pomezí
cílové skupiny (rodiče dětí, zapojené organizace) a skupiny, na niž chcete svou činností
působit (děti samotné). Kvůli lepší srozumitelnosti sledujte spíše menší počet cílových

Šablona pro
tabulkové
zobrazení
logiky
dopadu.

10
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ve formě tabulky nebo infograﬁky buď

Aktivita 1

Aktivita 2

Aktivita 3

v podkapitole 3.4, nebo v samotném
úvodu třetí kapitoly. Součástí této kapitoly je i popis měřítek týkajících se evaluace a řízení kvality vašich aktivit
(3.5), stejně jako zhodnocení
naplňování cílů a procesu učení (3.6).

Cílová
skupina A

Cílová
skupina B

Zdroje, aktivity a dosažené výsledky by
tam, kde to jde, měly být doplněny o indikátory. Více o výběru vhodných

Výsledek A

Výsledek B

Výsledek C

indikátorů se lze dočíst v příloze manuálu. Je samozřejmé, že ne vždy lze
pro hodnocení výsledků a dopadu získat
dostatek statistik či dat. Při nedostatku
relevantních dat využijte kvalitativní
popis dosažených výsledků (např.

Výsledek D

rozhovory s vašimi klienty nebo expertní hodnocení).

Šablona pro grafické zobrazení logiky dopadu.
Grafické zobrazení lze použít i pro zobrazení
komplexnějších vztahů mezi cílovými skupinami, činnostmi a výsledky místo tabulky.

Zvolený styl vykazování vaší činnosti by
měl především umožnit meziroční
srovnatelnost jednotlivých zpráv.

3. Zdroje, aktivity
a výsledky ve sledovaném
období
Tato kapitola by měla představit,
jaké zdroje jste pro vaši práci
ve sledovaném období využili (3.1),
jaké aktivity jste vykonali (3.2) a čeho
jste díky tomu dosáhli (3.3). Přestože
byla logika dopadu představena již
v podkapitole 2.3, cílem této části je
toto téma rozvést a popsat podrobněji
jednotlivé komponenty řetězce dopadu
ve sledovaném období. Přehled zdrojů,
vykonaných aktivit a výsledků a dopadu
za dané období by pak měl být zobrazen

Informace a případové studie naleznete na: www.social-reporting-standard.de

brozura_ashokaA4.indd 13

11
02.05.17 15:20

3.1 Použité zdroje
(Input)

3.2 Vykonané aktivity
(Output)

Za zdroje lze považovat např. peníze,

V této části specifikujte, které z aktivit

materiál nebo práci vašich zaměstnanců

popsaných v podkapitole 2.3 jste během vy-

či dobrovolníků:

kazovaného období vykonali. Pojmenujte

•

finanční zdroje: mzdové a provozní

a definujte indikátory, které jsou využívány

náklady, včetně administrativních

k měření výstupů vaší práce. Vhodné indi-

nákladů

kátory jsou většinou vztaženy k lidem, akti-

materiální zdroje: užívaný majetek

vitám nebo organizacím. Může jít například

(např. služební auto), prostory a zařízení

o počet uskutečněných školení nebo

časové zdroje: čas odpracovaný vašimi

o průměrnou dobu odborné konzultace.

dobrovolníky nebo pro-bono partnery.

V příloze můžete nalézt průvodce pro tvorbu

•
•

vhodných indikátorů.
V této části můžete také uvést využité
nehmotné zdroje organizace jako například:
•

znalosti a schopnosti zaměstnanců,

•

know-how organizace,

•

spolupráci s různými partnery, veřejností
či cílovými skupinami.

3.3 Dosažené výsledky
a dopad (Outcome/Impact)
Zde popište, které změny se během sledo-

Pokud se na vašich činnostech podílí více

vaného období udály u přímých a nepřímých

organizací, měli byste do vašich vstupů

cílových skupin jako výsledek vašich

zahrnout i jejich zdroje, kterými přispěly

činností. Může jít např. o změny v chování

k výkonu vašich aktivit. Zároveň vyjasněte,

rodičů, kteří navštěvují rodičovské kurzy

čím který partner přispívá a/nebo za jakou

(přímá cílová skupina) nebo změny v cho-

část vašich aktivit je zodpovědný.

vání jejich dětí (nepřímá cílová skupina).
Jak lze zaznamenat výsledky vašich
činností? Pokud mohou být výsledky měřeny
kvantitativně, zvažte vhodné indikátory
pro jejich hodnocení. Určete, které další informace mohou dobře demonstrovat vaše
výsledky (např. expertní hodnocení, osobní
zkušenosti s vašimi službami, čekací doba,
vývoj poptávky, doporučení od vašich
klientů). Dále je vhodné vysvětlit, proč jsou
podle vás zaznamenané změny výsledkem
právě vašich činností.
Pokud jste pro popis logiky dopadu použili
nějaké studie či odborné články, v této části
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můžete poukázat na konkrétní data. Pro do-

kampaně zaměřené na energetickou

klad účinnosti vašich aktivit lze využít také

šetrnost.

údaje kvalitativní.
V některých případech může vést vaše
činnost k nezamýšleným důsledkům, ať už
pozitivním nebo negativním (např. pokud
nabízíte některé služby zdarma, může to
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3.4 Prezentace
zdrojů, aktivit a výsledků
v rámci sledovaného období

vést k obtížnějšímu vstupu komerčních or-

Kromě samotného popisu zdrojů (3.1), akti-

ganizací na příslušný trh nebo mohou vaši

vit (3.2.) a dosažených výsledků (3.3.)

dobrovolníci díky nabytým zkušenostem

jednoznačně doporučujeme zobrazit všechny

odejít a najít jinde lépe placenou práci).

tyto důležité informace i v přehledné tabulce

Někdy se mohou nezamýšlené důsledky ob-

(viz obrázek Šablona pro grafické zobrazení

jevit až po delší době. Pokud jste takové

logiky dopadu, str. 11). Upravte tabulku

důsledky zaznamenali, začleňte je do této

podle potřeb vaší organizace a pokuste se

části, aby byl popis vašich výsledků kom-

rozlišit jednotlivé cílové skupiny, co se akti-

pletní. V případě, že jsou vaše výsledky

vit a výsledků týče. Pokud nelze všechny

ohroženy aktivitami jiných organizací,

činnosti vaší organizace jednoduše zobrazit

popište tato rizika v podkapitole věnující se

v jedné tabulce, použijte grafické zobrazení,

zhodnocení příležitostí a rizik (4.2).

které lépe odrazí vztah mezi zdroji, aktivitami a výsledky (viz obrázek Šablona pro gra-

Dosaženým výsledkem může být i snížení

fické zobrazení logiky dopadu, str. 11.)

výskytu některého negativního jevu jako
např. nižší míra recidivy účastníků programu
nebo snížení emisí následkem veřejné

Tip
Při psaní zprávy mějte na paměti,
komu je vaše zpráva určena.
Pokuste se tomu přizpůsobit jak
rozsah zprávy, tak i jazyk a míru
detailu.
Více informací o analýze příjemců můžete
získat v „Kursbuch Wirkung“ (Kniha výsledků)
PHINEO gAG 2013, str. 108. Volně ke stažení
na www.kursbuch-wirkung.de
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Tip
Pro vylepšení dopadu aktivit or-

3.5 Kroky umožňující
hodnocení činnosti organizace a sledování kvality
Tato sekce popisuje způsob, jakým měříte
a hodnotíte výsledek a kvalitu vašich aktivit.
Pokud již používáte nějaké indikátory nebo
jsou ve vaší organizaci nastaveny systémy

ganizace je vhodné dostatečně se
věnovat nabytým zkušenostem a
dále je vyhodnocovat. Na základě
zkušeností lze zlepšovat procesy
v organizaci nebo lépe odhadovat
příležitosti a rizika v dalším období. Právě společná reﬂexe chyb
a negativních zkušeností obecně
může napomáhat rozvíjení celého
týmu a také být příležitostí pro
další zlepšování organizace.

měření kvality, specifikujte je v této části
(např. kolik bylo provedeno rozhovorů nebo
jaká data byla nasbírána za účelem zjištění
změn).
Stejně tak lze zmínit některá jednorázová
měření (např. dotazování na některé
z událostí pořádaných vaší organizací).

4. Plánování a další
vývoj

V této části uvádějte takové závěry nebo

Tato kapitola je určena

výsledky, které nebyly diskutovány v pod-

k vytyčení cílů pro další sledova-

kapitolách 2.3.2 nebo 3.3. Zhodnoťte, jak

né období (např. nadcházející rok) a

vám získané výsledky pomohly ke zlepšení

dále k vyhodnocení příležitostí a rizik

vašich činností.

pro vaši další činnost.

4.1 Plánování a volba

3.6 Meziroční
srovnání: dosažené cíle
a další zlepšování organizace

cílů

Pokud jste měli pro sledované období

konkrétní, měřitelné a jednoznačné. Zároveň

vytyčené cíle, uveďte, v jakém rozsahu jste

by měly zohledňovat vaši vizi a váš řetězec

jich dosáhli. Vysvětlete případnou změnu

dopadu.

Pro následující rok (nebo delší časové období) je třeba pro vaše činnosti nastavit co
nejjasnější cíle. Tyto cíle by měly být

vašich cílů nebo stanovení cílů nových a

14

stručně uveďte, jak jste tomu přizpůsobili

Do plánování cílů je vhodné zahrnout i indi-

nebo přizpůsobíte organizaci vaší činnosti.

kátory použité ve vašem řetězci dopadu

Ke zlepšení vaší další činnosti mohou přispět

(např. počet workshopů). Pokud je to pro

jak pozitivní, tak i negativní výsledky. V této

vaše činnosti důležité, můžete v této části

podkapitole můžete popsat váš proces učení

uvést i obecnější cíle týkající se řízení orga-

během vykazovaného období a jaké hlavní

nizace (např. zavádění nových procesů v or-

závěry jste si z tohoto procesu odnesli.

ganizaci nebo plánované personální změny).
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D A Rjejí
D
Příležitosti a rizika lze jednoduše zhodnotit prostřednictvím tabulky. Rady

vytvoření naleznete v příloze B „Hodnocení příležitostí a rizik“.

•

4.2 Hodnocení
příležitostí a rizik

Společnost: společenské změny, kvůli
kterým je dosavadní plánovaný způsob
řešení nemožný nebo obtížný.

•

Finance: rizika plynoucí ze změn finan-

Příležitosti

cování veřejným sektorem (financování

V některých případech se dají odhalit určité

různých projektů a programů), změna

tendence, jako jsou např. změny legislativy

hospodářské situace (dostupnost a cena

či jiné vnější změny, které mohou vytvořit

půjček), ekonomická a různá insolvenční

nové možnosti či příležitosti pro vaši organi-

rizika apod. (více o těchto rizicích v pod-

zaci a vaše činnosti. V této podkapitole

kapitole 7.4).

můžete podobné příležitosti vyjmenovat

•

Interní rizika: rizika, která vyplývají

a vyhodnotit, za jakých podmínek vám tyto

přímo z organizačního nastavení činností

změny mohou pomoci. Zkuste se také za-

poskytovatele nebo jiných zúčastněných

myslet nad tím, jak se na tyto příležitosti

osob (např. personální rizika – ztráta

připravit.

klíčových zaměstnanců, problémy s najímáním personálu, úroveň kvalifikace

Rizika

zaměstnanců), závislost na technologiích

Stejně tak se mohou objevit změny, které

(např. nedostatek záložních serverů),

představují pro vaši organizaci riziko.

problémy s dalším rozvojem organizace.

Zhodnoťte, zda existují takové události
nebo změny, nad kterými máte malou
nebo žádnou kontrolu, ale které mohou vaši
činnost výrazně ovlivnit. Zkuste ve vašem
přehledu rizik zmínit, jaká opatření hodláte
učinit, abyste se těmto rizikům vyhnuli nebo
alespoň zmírnili jejich dopad.
Příklady možných rizikových oblastí:
•

Politika: změny v legislativě, které mají
dopad na řízení organizací (např. změny
v dotační politice nebo antidiskriminační
zákony) nebo neochota politických institucí ke změně.

•

Právo: soudní spory nebo legislativní
proces (není jasné, zda lze očekávat legislativní změnu či nikoliv).

•

Tržní prostředí: konkurenční organizace,
které mají zájem na nerozšiřování
vašeho řešení; změny v poptávce a cenových strukturách.

Informace a případové studie naleznete na: www.social-reporting-standard.de
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5. Organizační struktura a tým

Pokud se na realizaci činností podílí více organizací, zkuste uvést, kolik lidí ze které organizace je zapojeno (počet lidí a celkový

Tato část slouží k představení

úhrn úvazků). Zároveň informujte čtenáře,

struktury vaší organizace

pokud došlo během sledovaného období

a vašeho týmu. Které organizace,

k významným změnám v organizační

oddělení a kteří jednotlivci nebo

struktuře.

partneři se podílejí na realizaci sledovaných činností?
Pokud se vaše organizace orientuje
pouze na jednu konkrétní činnost,

týmu

5.2 Představení členů

kterou vykonává sama, můžete

V této sekci by se měl čtenář dozvědět

přeskočit podkapitolu 5.1 a uvést tuto

o klíčových postavách týmu. Můžete

informaci v kapitole 6, která uvozuje

představit pouze ty nejdůležitější (např.

část C.

pouze členy vedení organizace), nebo
všechny členy realizačního týmu. Kromě

V části C se budete věnovat představení

jména, pozice a pole působnosti můžete

celé organizace, ale zde je třeba včas

uvést následující informace:

vyjasnit, zdali se na činnosti podílí celá

• další biografické údaje

organizace, či pouze její část nebo

• motivace

oddělení.

• kvalifikace, pracovní zkušenosti
a schopnosti

Pokud se na realizaci činnosti podílí více
nezávislých organizací (může se jednat
např. o asociaci, přičemž na výkonu
určité činnosti se podílí více členských
organizací), je třeba vyplnit část C pro
každou z organizací zvlášť.

• odborné znalosti v dané oblasti, zkušenost
s cílovou skupinou
• zkušenosti s vedením.

5.3 Spolupráce s
dalšími organizacemi
Uveďte organizace nebo partnery, kteří se

5.1 Organizační
struktura

spolu s vámi podílí na sledovaných aktivitách. Tato část by měla obsahovat následující údaje:
• partner / spolupracující organizace (může

V této části vysvětlete, které organizace

se jednat o jednotlivce, jinou organizaci

nebo oddělení se na realizaci činnosti podílí,

nebo veřejnou instituci)

jaké úkoly při realizaci plní a v jakém jsou

• rozsah a účel spolupráce

vzájemném vztahu. Do zprávy také zahrňte,

• ustavení spolupráce (ústní dohoda, smlou

kolik se na realizaci podílí lidí, a pokuste se
je případně rozdělit na zaměstnance/

va o spolupráci apod.)
• společné strategické cíle.

stážisty/dobrovolníky.

16
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Partnerství a spolupráce též znamená
členství v různých asociacích, pracovních
skupinách nebo profesních komorách.
Uveďte v této části také případné relevantní
změny ve spolupráci nebo partnerství ve sledovaném období.

Část C
Popis organizace
Část C představuje celou vaši organizaci, její řízení, ﬁnance a účetnictví.
Pokud se na realizaci vykazované

6. Představení organizace

činnosti podílí více organizací, měla by

Šestá kapitola poskytuje přehled

být tato část C vyplněna pro každou

o organizační a personální

z organizací zvlášť (přičemž za organi-

struktuře organizace, způsobu řízení

zaci je zde považován každý právně sa-

nebo společenské a environmentální

mostatný subjekt). V případě, že se

zodpovědnosti.

tedy na výkonu nějaké činnosti podílí
např. asociace spolu s nadací, je třeba
představit obě organizace (zatímco
vysvětlení jednotlivých rolí a vztahů

mace

6.1 Základní infor-

u propojených subjektů by mělo být

Nejdůležitější informace o vaší organizaci

vysvětleno již v předchozí podkapitole

doporučujeme představit ve formě tabulky.

5.1).

Informace a případové studie naleznete na: www.social-reporting-standard.de
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Jméno organizace

Jak se organizace jmenuje?

Sídlo organizace

Kde organizace podle oficiálních dokumentů sídlí?

Založení organizace

Kdy byla organizace založena?

Další pobočky organizace

Má organizace více poboček? Pokud se však jedná o nezávislé organizace,
neuvádějte je zde, ale vypracujte pro ně samostatný profil organizace.

Právní forma

Jaká je právní forma organizace? Jedná se např. o nadaci nebo spolek?

Kontakt

Zde uveďte více kontaktů, jako např. adresu, telefon, fax, emailovou adresu
nebo webové stránky.

Stanovy

Pokud jsou stanovy organizace k dispozici online, zde můžete vložit odkaz.

Registrace

Uveďte, pokud jste zaregistrováni v nějaké asociaci.

Zaměstnanecké organizace

Zde jmenujte případné zaměstnanecké organizace, jako např. odborové organizace.

Obrázek: Organizační struktura

Počet zaměstnanců
(v závorce přepočet
na plné úvazky)

2012

Počet zaměstnanců

10 (4)

2013

Struktura zaměstnanců:
Zde popište, kolik lidí pro vás pracovalo ve
sledovaném období (pro srovnání uveďte

15 (8)

údaje ze předchozí rok) a rozlište je na
zaměstnance/stážisty/dobrovolníky. Zkuste

z toho na úvazek nebo
DPP/DPČ

4 (2,5)

8 (5)

z toho stážisté

0

0

z toho dobrovolníci

6 (1,5)

7 (3)

přepočítat jejich souhrnnou pracovní dobu
na plné úvazky.

Obrázek: Struktura zaměstnanců
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Stručně představte proces, jakým jsou
členové výkonného orgánu vybíráni

V této kapitole by mělo být vysvětleno, jak

či jmenováni.

je vaše organizace řízena a jak probíhá
dohled.

•

vně organizace, uveďte údaje i o ní.

6.2.1 Vedení organizace a výkonné orgány
•

6.2.2 Dohled

Uveďte oficiální označení vašeho výkonného orgánu (např. výkonný ředitel

Pokud existuje nezávislá správní rada

•

Uveďte název orgánu, který v organizaci
provádí dohled, a vysvětlete jeho funkci.

nebo správní rada). Pokud je organizační
struktura neobvyklá, je vhodné popsat
také zodpovědnost a agendu, kterou

•

Uveďte jména členů kontrolního orgánu
a jejich pozici v rámci organizace.

jednotlivé organizační složky mají.

Objasněte, zda jsou tito členové stálými
•

Vyjmenujte členy výkonného orgánu

zaměstnanci, nebo se jedná o externisty,

společně s jejich pozicí v organizaci.

a dále uveďte, jak jsou vybíráni. Pokud

Doplňte, zda se jedná o vaše

existuje členů mnoho, jmenujte pouze

zaměstnance, nebo externisty.

nejdůležitější z nich. Uveďte celkový
počet členů.

•

U členů výkonného orgánu dále uveďte,
zda mohou organizaci zastupovat, jaké

•

•

Vyjmenujte povinnosti, úkoly a

mají povinnosti a úkoly a za co zodpoví-

zodpovědnost členů kontrolního orgánu

dají. Zmiňte, zda je vymezení rolí

a vyjasněte, zda je toto vymezení

součástí stanov či procesních pravidel

součástí stanov nebo procesních pravidel

organizace.

organizace.

Doplňte, jak často se výkonný orgán

•

Uveďte, zda a případně jak často se
orgán zajišťující dohled pravidelně

schází.

schází.
•

Doporučujeme zveřejnit příjmy členů vedení. Pokud tak chcete učinit, uveďte

•

Doporučujeme zveřejnit příjmy členů

přehled příjmů zde. Můžete zveřejnit

kontrolního orgánu. Pokud tak chcete

příjmy jednotlivých členů (preferovaný

učinit, uveďte přehled příjmů zde.

postup), nebo pro celý výkonný orgán

Můžete zveřejnit příjmy jednotlivých

dohromady. Kromě příjmů je vhodné

členů nebo souhrnný údaj. Kromě příjmů

zmínit i další benefity plynoucí z funkce,

je vhodné zmínit i další benefity plynoucí

jako je např. služební auto či telefon.

z funkce, jako je např. služební auto či
telefon.

Informace a případové studie naleznete na: www.social-reporting-standard.de
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•

6.2.3 Střet zájmů

Pokud je ve vaší organizaci nějaký další
orgán zajišťující dohled, uveďte údaje
i o něm a vysvětlete, jakým způsobem

•

•

Pokud některé osoby v organizaci zastá-

jsou vybíráni jeho členové.

vají více funkcí, jež se mohou překrývat

Pokud existují v rámci organizace další

(např. výkonné funkce a dohled), uveďte

orgány podílející se na vedení organi-

je zde a vysvětlete, jaký dopad to má

zace nebo supervizi, doplňte informace

na chod a činnost organizace.

také o nich.

•

Pokud jsou mezi členy některých vašich
orgánů či členů spolupracujících organizací důležité obchodní nebo soukromé
vztahy, uveďte je a vysvětlete, jaký vliv
to má na chod a činnost organizace. Zde
se může typicky jednat například
o příbuzenské vztahy.

•

Informujte, zda se některý člen vaší organizace soukromě věnuje obchodním
záležitostem, jež mohou mít vliv na vaši
organizaci a její partnery.

6.2.4 Systémy vnitřní
kontroly
Vysvětlete, jaké mechanismy vnitřní kontroly ve vaší organizaci jsou a kdo za ně zodpovídá (např. interní audity, controlling, risk
management, princip duální kontroly nebo
opatření pro prevenci korupce).

Tip
Transparentnost je klíčová. Proto doporučujeme zveřejňovat výroční
zprávu zpracovanou dle SRS každý rok na vaší webové stránce.
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6.3 Vlastnická struktura, členství a spolupráce
6.3.1 Vlastnická
struktura
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6.3.3 Spojené osoby
a formy úzké spolupráce
Pokud je vaše organizace úzce spojena
s jinými organizacemi či subjekty,
vysvětlete, v jakém jste vztahu (např. aktivita asociací je často spojena s nadacemi

Zde uveďte fyzické a právnické osoby, které

nebo dceřinými společnostmi). Příkladem ta-

mají ve vaší organizaci podíl. Tuto část ne-

kovýchto vazeb mohou být:

musí vyplňovat neziskové organizace.
•

Uveďte celkovou výši kapitálu organi-

•

zace.
•

•

společnostech s ručením omezeným),

Uveďte počet vlastníků, kteří mají ve

•

vztah mezi regionálními pobočkami

vaší organizaci podíl (vlastníci, partneři,

a národní organizací, který je upraven

držitelé podílu).

stanovami (viz podkapitola 6.3.2),

Uveďte všechny vlastníky, kteří drží více

•

spolupráce s nadacemi či fondy, které

jak 10 % kapitálu ve vaší organizaci, a

byly založeny vaší nebo spřízněnou or-

specifikujte jejich podíl. Pokud je vlast-

ganizací,

níkem organizace vyšší počet osob s níz-

•

investice v jiných subjektech (podíl ve

•

důležité vztahy členů výkonného nebo

kým podílem, není nutné uvádět jejich

kontrolního orgánu s dalšími organizace-

individuální seznam.

mi,

V případě, že má vaše organizace jiný

•

jiné formy úzké spolupráce.

způsob hlasování/rozhodování, než je
běžné, vysvětlete ho (např. právo hlaso-

Uveďte typ vztahu a věnujte pozornost těm

vat má pouze část vlastníků, využívá se

organizacím, které se podílejí na řízení nebo

právo veta nebo existuje určitý počet

kontrole vaší organizace (např. finanční plá-

prioritních akcií).

nování, řízení lidských zdrojů nebo vedení
projektů). Pokud má vaše organizace podíl
v jiných organizacích nebo společnostech,

6.3.2 Členství v
dalších organizacích

uveďte ve zprávě následující údaje:
•

Vyjmenujte organizace, kterých je vaše
organizace členem. Může se jednat

seznam organizací či společností,
ve kterých držíte podíl,

•

objem vašeho kapitálu (v penězích a/

o mateřské společnosti nebo například

nebo procentech) a hlasovací práva

o profesní asociace.

(v procentech) pro každou organizaci
na seznamu,
•

pokud vaše organizace uzavřela smlouvy
(týkající se např. kontroly nebo obchodních vztahů), uveďte základní smluvní
ujednání.
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6.4 Společenský a environmentální proﬁl organizace

7. Finance a
účetnictví
Hospodaření organizace může
být sledováno pomocí výkazů,

Kromě dopadu organizace na cílovou skupinu lze najít řadu důležitých oblastí, na které

které se věnují údajům o příjmech a vý-

má vaše organizace vliv. Zkuste se proto

dajích. Mnoho organizací již má svůj

v této podkapitole věnovat vašemu přístupu

systém, jak vykazovat hospodaření or-

k tématům, jako je genderová rovnost,

ganizace v souladu s platnými právními

rozdělení příjmů, slaďování rodinného a pra-

předpisy. Pokud vaše současné zprávy

covního života nebo prevence vyhoření

o hospodaření splňují kritéria SRS (viz

zaměstnanců. Popište také přístup vaší or-

následující podkapitoly 7.2 a 7.3),

ganizace k životnímu prostředí. Může se jed-

přiložte je do zprávy jako přílohu.

nat o témata, jako je energetická šetrnost,
pracovní cesty nebo produkce a třídění od-

7.1 Vedení účetnictví

padu. I v tomto případě by měly být důležité
informace doplněny o vhodné indikátory.

Úvod by měl obsahovat nejdůležitější informace o vedení vašeho účetnictví, aby se
čtenář lépe orientoval v následujících podkapitolách 7.2 a 7.3.
•

Představte způsob vedení účetnictví
(např. podle nákladů a výnosů
vnitroorganizačních útvarů nebo
analytické členění účtů nákladů a
výnosů).

•

Uveďte legislativu nebo účetní standardy, kterými se vytváření vašeho
účetnictví řídí.

•

•
•

Uveďte osobu zodpovědnou za účetní

Dobrým vodítkem pro tuto oblast

uzávěrku a její vztah k vaší organizaci

jsou následující publikace:

(zaměstnanec/externista).

Guidelines of the Global Reporting

•

Uveďte osobu zodpovědnou za audit

Initiative (www.globalreporting.org)

účetní uzávěrky (jméno, pozice,

AA 1000 Standard

společnost a sídlo, pokud je to nutné)

(www.accountability.org)

spolu s jejím vztahem k vaší organizaci
(zaměstnanec/externista).
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7.2 Rozvaha
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u vaší společnosti úvěr, uveďte tyto informace stejně jako pohledávky

Pokud již máte vytvořenou rozvahu (v plném
nebo zkráceném rozsahu nebo přehled aktiv

odděleně.
•

Rozvaha by měla ukazovat pouze

a pasiv), jež splňuje podmínky SRS, lze ji ve

přehled vašich aktiv a pasiv. Ostatní

zprávě využít. Pokud takový dokument

prostředky pak budou uvedeny v další

vytvořený nemáte nebo je v jiném formátu,

části zprávy.

než jsou standardy SRS, upravte ho nebo

•

Pokud vaše organizace podala před vy-

vytvořte nový. Můžete případně využít

dáním výroční zprávy návrh na prohlá-

šablonu dostupnou na webových stránkách

šení konkurzu, uveďte tuto informaci

www.social-reporting-standard.de. Na těchto

ve zprávě.

stránkách také najdete další informace
o jednotlivých položkách. Požadovaná krité-

7.3 Příjmy a výdaje

ria pro přehled aktiv a pasiv podle standardu
SRS jsou následující:

Pokud již máte vytvořený přehled příjmů
•

•

•

Dokumentace dostatečně jasně a též

a výdajů (nebo výkaz zisků a ztrát), můžete

důkladně informuje o aktivech a pasi-

jej stejně jako v předchozím případě

vech organizace.

ve zprávě použít, pokud splňuje standardy

Pro srovnání jsou uvedeny údaje alespoň

dle SRS. Pokud podobný přehled nemáte

z předchozího roku a jsou vysvětleny

nebo váš současný přehled neodpovídá

případné významné rozdíly. Pokud jste

standardům SRS, upravte vaše stávající do-

významně změnili způsob účtování

kumenty nebo vytvořte dokument nový.

či vaší evidence a tím se změnila

Můžete případně využít šablonu dostupnou

rozvaha, je pro účely srovnání vhodné

na www.socialreporting-standard.de.

podle nové metody upravit zároveň

Na těchto stránkách najdete i další infor-

data z předchozího roku.

mace o jednotlivých položkách. Kritéria pro

Aktiva by měla být v dokumentu klasifi-

vykazování příjmů a výdajů (či výkaz zisků

kována do následujících kategorií: ne-

a ztrát) podle SRS standardu jsou následu-

hmotný majetek, hmotný majetek,

jící:

finanční aktiva, pohledávky, peněžní
prostředky nebo jiný peněžní ekvivalent.

Dokumentace dostatečně jasně a též

Nemovitosti by měly být zahrnuty pod

důkladně informuje o příjmech a výda-

hmotným majetkem. V případě, že mají

jích organizace.

někteří členové či majitelé vůči vaší or-

•

•

•

Pro srovnání jsou uvedeny údaje alespoň

ganizaci pohledávku, uveďte a popište

z předchozího roku a jsou vysvětleny

tyto pohledávky odděleně.

případné významné rozdíly. Pokud jste

Obdobně by měla být rozlišena i pasiva,

významně změnili způsob účtování či vy-

a to na následující kategorie: úvěry, zá-

kazování příjmů a výdajů, pro účely

vazky za poskytnutí služeb nebo zboží,

srovnání je vhodné podle nové metody

ostatní pasiva. V případě, že mají

upravit i data z předchozího roku.

někteří členové organizace nebo majitelé

•

Příjmy by měly být klasifikovány

Informace a případové studie naleznete na: www.social-reporting-standard.de
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minimálně do následujících kategorií:
příjmy, odměny, příspěvky a ostatní
příjmy. Příjmy od veřejných institucí

•

7.4 Plán dalšího
hospodaření

(státní dotace, příspěvky samosprávy)

V této části vztáhněte údaje uvedené v pod-

by měly být uvedeny samostatně,

kapitolách 7.2 a 7.3 k činnostem vaší organi-

v rámci kategorie grantů a dotací.

zace.

Všechny příjmy, které tvoří méně než

•

Stručně zhodnoťte hospodaření organi-

5 % vašich celkových příjmů, můžete

zace ve sledovaném období a zaměřte

vykázat pod kategorií „ostatní příjmy“.

se především na finance, aby se mohl

Výdaje by měly být v případě menších

čtenář seznámit s aktuální finanční po-

organizací klasifikovány minimálně do

zicí organizace.

následujících kategorií: výdaje na mzdy,

•

V případě, že se v době mezi vydáním

výdaje na materiály, finanční výdaje,

účetní uzávěrky a zprávy udála význam-

daně, ostatní výdaje atd. Větší organi-

ná změna, jež by mohla mít vliv na další

zace by měly výdaje evidovat a vykazo-

hospodaření organizace, informujte o ní.

vat buď pro jednotlivá nákladová

•

Představte vaše finanční cíle a plány, co

střediska, nebo doplnit přehled příjmů a

se týče hospodaření v následujícím ob-

výdajů (či výkazu zisku a ztrát) doku-

dobí (plánované příjmy a výdaje na další

mentací, která jednotlivá nákladová

rok). Pokud již víte o některých gran-

střediska zohledňuje. Kategorie pro větší

tech, dotacích a jiných důležitých

organizace jsou pak následující: náklady

příjmech nebo již máte odhad nákladů

na projekty, náklady na propagaci,

plánovaných projektů, informujte o nich.

náklady na řízení organizace, finanční

•

Uveďte příležitosti a rizika v oblasti

náklady, daně a ostatní výdaje. Náklady

příjmů a výdajů či rozvahy na následující

na projekty by měly být dále rozděleny

období.

alespoň na mzdové a provozní náklady.
•

V případě, že existuje rozdíl mezi výdaji
uvedenými v této části a zdroji z podkapitoly 3.1, vysvětlete jej (pokud tento
rozdíl není způsoben zapojením jiných
organizací).

•

Začleňte do zprávy také souhrnný
přehled o příjmech a výdajích.
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Přílohy
A. Zpracování výsledků a
tvorba indikátorů

Příklady indikátorů pro vykonané
aktivity (týkajících se výstupů):
•

Počet uživatelů služeb (např. počet lidí
na workshopech, přednáškách nebo odborných konzultacích);

•

Počet institucí nebo organizací, které

Aktivity, zdroje a výsledky by měly být

využily vaše služby (např. počet škol

pokud možno kvantifikovány a v rámci

nebo občanských organizací, kterým

vašich možností doplněny indikátory. Pro in-

byla služba poskytnuta);

dikátory by měla platit následující pravidla:

•

Počet vykonaných aktivit (např. počet

indikátory by měly být formulovány přesně,

pořádaných kurzů pro veřejnost, počet

jednoznačně a měly by být měřitelné.

přednášek, počet doučování, hodiny

V případě, že nejsou k dispozici přesná čísla,

pečovatelské služby);

lze hodnoty jednotlivých indikátorů alespoň

•

Náklady na jednotku služby (např. výše

odhadnout. Při odhadech je však vhodné

nákladů na jednu odbornou konzultaci,

uvést jejich odůvodnění a předpoklady,

náklady na jednu hodinu školení apod.);

ze kterých vycházíte, spolu s použitým zdro-
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•

Čas strávený určitou aktivitou (např. čas

jem informací pro podkladová data. Zde je

potřebný ke zprostředkování pracovního

několik dalších doporučení.

místa pro osobu s postižením, čas strávený školením jednoho klienta).

•

Výsledky by mělo být možné srovnávat
v průběhu let. Proto je vhodné pro hod-

Příklady indikátorů pro výsledky

nocení výsledků používat stále stejné in-

a dopad (outcome/impact):

dikátory. V případě, že začnete používat
indikátory nové nebo změníte význam

•

dosavadních indikátorů, mělo by to být
ve vašich zprávách jasně a srozumitelně

dané znalosti použity.
•

řečeno. Pokud je to možno, je ideální
výsledky z minulých let upravit do podo-

•

Relevantní změna výsledků u organizací,
kterým jste poskytli služby.

•

by odpovídající novým indikátorům, aby
bylo možné i nadále srovnávat dosažené

Co se naučili účastníci kurzů a jak byly

Výsledky testování (např. nově zvládnuté činnosti u klienta rané péče).

•

Počet účastníků kurzu, kteří na základě

výsledky z jednotlivých let.

vzdělávacího kurzu začali podnikat (lze

Hodnoty indikátorů by měly být vázané

např. sledovat, zdali rok po skončení

ke sledovanému období. Pokud jste

vzdělávacího programu absolventi kurzu

např. spustili během vykazovaného

stále podnikají).

období projekt, jenž bude končit až

•

Změny výsledků ve vzdělávání (např.

v následujícím roce, můžete dopředu

zlepšení průměru u doučovaného dítěte,

představit indikátory, kterými budete

snížení počtu studentů, kteří studium

hodnotit výsledky projektu.

ukončili předčasně).
•

Úspory veřejných zdrojů, pokud je lze
vyčíslit nebo dobře odhadnout (např.

Informace a případové studie naleznete na: www.social-reporting-standard.de
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Náklady: Čas, finance, odbornost

Volba výzkumné metody

Longitudinální výzkum s kontrolními skupinami
Opakované standardizované měření
Standardizované dotazníky
Zúčastněné pozorování externím odborníkem
Focus groups
Strukturovaný rozhovor s odborníky
Monitorování počtu účastníků, žádostí atd.
Foto- a videodokumentace
Případové studie
Sběr příběhů

Metody více založené na emocích

Spolehlivost příspěvků

Metody více založené na faktech

Obrázek výše: Možnosti výběru správné
výzkumné metody, převzato z: „Kursbuch
Wirkung“, s.74 , PHINEO gAG 2013, volně ke
stažení na www.kursbuch-wirkung.de

Pokud zatím nemáte k dispozici žádné kvantitativní vyjádření zvolených indikátorů, lze
výsledky samozřejmě popsat kvalitativním
způsobem. Může jít např. o zprávy z vámi
pořádaných akcí nebo rozhovory s experty

•

úspory veřejných zdrojů díky snížené

v oblasti vaší působnosti. Při odhadu dopadu

recidivě u účastníků rehabilitačního pro-

vaší činnosti by mělo být zároveň dostatečně

gramu).

jasné, z jakých předpokladů při těchto odha-

Změna postojů zjištěná ve výzkumech

dech vycházíte.

(např. změna postojů k domácímu násilí
po realizaci veřejné kampaně).

Využitím vhodných indikátorů můžete dobře
zdůraznit užitečnost a efektivitu vašich

U aktivit zaměřených na společenskou

činností (stačí dobrá propojenost indikátorů

změnu je sledování a měření výsledků často

a výsledků, je samozřejmé, že v mnoha

obtížné, obzvlášť pokud je hlavním cílem

případech nelze dost dobře na základě dat

např. změna postoje. Úsilí vynaložené

dělat závěry o nějakém kauzálním spojení).

na sběr dat (např. na rozsáhlé dotazníkové
šetření) navíc často neodpovídá získaným
výsledkům. Mnohdy tak lze provést pouze
menší, ovšem nereprezentativní průzkum.
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Dále může být vhodné vysvětlit, jak určité
indikátory vypovídají o účinnosti vašich aktivit (např. vyšší míra návštěvnosti workshopů
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B. Hodnocení příležitostí
a rizik
Způsob hodnocení příležitostí a rizik lze zob-

zasáhne vyšší počet lidí).

razit jednoduše pomocí tabulky. U každé
Aby byl dopad vašich činností ještě

příležitosti či rizika by mělo být jasné, nako-

přesvědčivější, lze hodnoty naměřené u vaší

lik je pro vaši organizaci relevantní a jaká je

cílové skupiny srovnat s hodnotami v celé

pravděpodobnost, že taková situace nasta-

populaci (např. míra recidivy klientů vašich

ne. Z hodnocení by zároveň mělo být jasné,

služeb s celkovou mírou recidivy v ČR).

zdali plánujete kroky, jež by měly riziko

Při tomto srovnání dbejte na to, aby byly

eliminovat nebo alespoň zmírnit. Při hodno-

obě porovnávané skupiny dostatečně podob-

cení příležitostí a rizik mohou být použity

né (např. věkem nebo vzděláním).

následující hodnoty:

Při popisování rozdílů mezi vaší cílovou skupinou a srovnávanou populací se pokuste

Pravděpodobnost:

vysvětlit, jak vaše činnost přispěla ke změně

1 = téměř zanedbatelná, 2 = nízká,

u cílové skupiny, a tedy rozdílu mezi po-

3 = střední, 4 = relativně vysoká,

rovnávanými skupinami. Díky tomuto

5 = vysoká

srovnání a vysvětlení by mělo být jasné, že
vaše činnost měla opravdu žádoucí účinky

Očekávaný vliv (na vaši činnost nebo

a změny zaznamenané u vaší cílové skupiny

její výsledky):

byly výsledkem právě vaší činnosti, a nikoliv

1 = téměř zanedbatelný, 2 = nízký,

výsledkem obecných trendů a změn. Toto

3 = střední, 4 = relativně vysoký,

srovnávání a hodnocení vašeho přínosu

5 = vysoký.

pomůže lepšímu hodnocení účinnosti vašich
Hodnocení příležitostí nebo rizika pak vzniká

aktivit.

spojením obou těchto hodnot. Pro co
nejvyšší srozumitelnost je vhodné příležitosti
a rizika zobrazovat v tabulce, jako je např.
následující:
Tabulka: Příklad vyhodnocení rizika

Riziko

Důsledek

Pravděpo-

Očekávaný

Hodno-

Připravované

dobnost

vliv

cení

opatření

4

3

7 (z 10)

Předběžný plán

Změna

Nárůst

Občanského

admini-

změny právní

zákoníku

strativy

formy organizace

Informace a případové studie naleznete na: www.social-reporting-standard.de
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C. Kdo inicioval SRS a
kdo jej podporuje?

za poskytnutou podporu. SRS je otevřená
platforma a k jejímu dalšímu vývoji jsou
tedy zvány všechny sociální organizace

SRS byl vytvořen pro veřejně prospěšné

v Německu. Rádi bychom společnými silami

organizace za účelem prezentace jejich

dále pokračovali v rozvoji SRS a přispívali

výsledků dárcům, investorům, institucím

k veřejné diskuzi týkající se inovací a sledo-

a dalším zájemcům. SRS vzniklo na základě

vání jejich dopadu. Považujeme hodnocení

výzkumů prováděných na Univerzitě v Ham-

výsledků organizací a s tím spojené zlepšení

burgu a Mnichovské technické univerzitě,

řízení a managementu za veřejně

přičemž podíl na SRS měla obzvláště

prospěšné.

Dr. Barbara Scheck se svou dizertační prací
„Reporting im Social Entrepreneurship“

Více informací o konsorciu SRS najdete na

z roku 2010. Výzkum byl také podporován

www.social-reporting-standard.de.

nadačním fondem Heinz Nixdorf. Děkujeme

Ashoka podporuje přes 3 000 sociálních
inovátorů po celém světě a napomáhá rozvoji inovací ve více než 80 zemích světa.

BonVenture spolupracuje s veřejně
prospěšnými organizacemi, poskytuje jim
podporu ve formě kapitálu či poradenství
a napomáhá síťování s dalšími organizacemi.

Auridis je nezisková organizace, která podporuje šíření účinných programů pro rodiny s
malými dětmi ze sociálně slabých vrstev.

Hlavním cílem Phineo je propojování organizací i jednotlivců, jež se chtějí podílet na
pozitivní společenské změně. Představuje
tak most mezi investory, kteří chtějí být
společensky zodpovědní, a občanskými organizacemi.

Spolkové ministerstvo pro rodinu, seniory, ženy a mládež podporuje SRS již od roku 2011 v rámci podpory pilotních projektů zaměřených na společenskou angažovanost.
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výslovně uvedena SRI. Veškeré úpravy a
změny (včetně změny textu SRS) by neměly
být prováděny bez předchozího výslovného

D. Užívání SRS

souhlasu SRI. Kontaktujte nás prosím v
případě, že zvažujete využít SRS v upravené

SRS bylo publikováno iniciativou Social Re-

formě.

porting Initiative e.V. (SRI) v souladu s licencí Creative Commons Attribution-NoDerivative Works 3.0 z Německa (CCBY-ND 3.0,
více na http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/de/). SRS lze volně používat
a šířit kromě jiného i v různých online formátech (jako je např. Wikipedia nebo různé
mobilní aplikace), pokud je jako vydavatel

PricewaterhouseCoopers je jedna z předních
poradenských a účetních společností.

Hamburská univerzita provádí výzkumy v
oblasti manažerského řízení se zaměřením
na sociální oblast.

Nadační fond The Schwab Foundation propojuje výjimečné sociální inovátory a důležité
aktéry z oblasti businessu a politiky.

Nadace Vodafone iniciuje a podporuje programy zaměřené na vzdělávání a integraci
sociálně znevýhodněných dětí a mládeže a
podporuje zlepšování kvality vzdělávání a
sociální mobilitu.

Technická univerzita v Mnichově provádí
výzkumy zaměřené na sociální podnikání a
ﬁlantropii.

Tuto publikaci a další materiály k SRS lze v anglickém či německém jazyce
a několika dalších zdarma stáhnout na:
http://www.socialreporting-standard.de/en/
Downloads

Informace a případové studie naleznete na: www.social-reporting-standard.de
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Proč stojí za to využít SRS?

SRS je šablonou, která vám umožní snadno
napsat vaši výroční zprávu.
Pomocí SRS zviditelníte hodnotu vašeho
společenského přínosu.
SRS zlepší váš fundraising skrze jasné a srozumitelné představení vašich výsledků a úspěchů.
Sjednocená a systematická terminologie umožňuje
lepší porovnatelnost.
Zvyšování kvality: orientace na dosahování
výsledků a podpora procesu učení zlepší řízení
vaší organizace i kvalitu jejích aktivit.
Co je SRS?

Proč byl SRS vytvořen?

SRS pomáhá občanským a veřejně

Veřejně prospěšným organizacím, sociálním

prospěšným organizacím různých velikostí a

podnikatelům a podnikům chyběl dlouho jednotný

právních forem přesvědčivě seznamovat

formát, pomocí kterého by mohli snadno doku-

veřejnost, dárce nebo veřejnou správu se

mentovat a prezentovat své výsledky. V minulosti

svojí činností. Pomocí sjednocené terminolo-

byly jak zprávy pro veřejnost, tak i vnitřní systémy

gie a jednoduché struktury napomáhá SRS

hodnocení často pouhým souhrnem účetnictví,

prezentovat výsledky činností organizace.

představením struktury organizace nebo sezna-

SRS dále systematicky pokrývá všechny

mem činností. Tento způsob vykazování vedl často

důležité oblasti od ﬁnancí po efektivní řízení

k tomu, že se z celého procesu vytratila cílová sku-

organizace a poskytuje tak způsob, který je

pina, stejně jako dopad organizace na některý

vhodný jak pro vnější prezentaci organizace,

z důležitých společenských problémů.

tak i pro vnitřní systém hodnocení. SRS po-

Sjednocená terminologie a způsob dokumentace

skytuje formu, která napomáhá sebereﬂexi

výsledků také umožňuje lepší porovnávání jednot-

organizace v oblasti dosahování cílů a

livých organizací navzájem a napomáhá společné

výsledků a také zlepšuje systém, kterým se

diskusi organizací ohledně dosahování výsledků a

organizace učí z vlastní zkušenosti a

společenských změn.

dále se vyvíjí.
Elektronickou verzi SRS a související
materiály naleznete zdarma zde:
www.social-reporting-standard.de.
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