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Předmluva

Udržitelný rozvoj a nutnost

transparentnosti 

Cílem udržitelného rozvoje je „uspokojit současné 

potřeby, aniž bychom ohrožovali schopnosti budoucích 

generací uspokojit jejich potřeby.“1 Při dosahování 

tohoto cíle hrají důležitou roli organizace, které ve všech 

svých podobách představují klíčové síly ve společnosti.

Dosud, v době nebývalého ekonomického růstu, se 

však tento cíl jeví spíše než jako skutečnost jen jako 

pouhý ideál. Jak se ekonomika globalizuje, vznikají nové 

příležitosti, které vytvářejí prosperitu a kvalitu života 

prostřednictvím obchodu, sdílení informací a přístupu 

k technologiím. Ty však nejsou vždy dostupné stále 

rostoucí lidské populaci a jsou doprovázeny novými 

riziky pro stabilitu životního prostředí. Statistiky vykazují 

pozitivní směr vývoje v životech mnoha lidí po celém 

světě, proti nim však stojí alarmující informace o stavu 

životního prostředí a přetrvávajícím problému chudoby 

a hladu milionů lidí. Tento kontrast vede k jednomu

z nejnaléhavějších dilemat 21. století. 

Jednou z klíčových příležitostí udržitelného rozvoje je 

to, že vyžaduje nové a inovativní přístupy a způsoby 

myšlení. Rozvoj znalostí a technologií nepřispívá pouze 

k ekonomickému růstu, ale má potenciál pomoci 

vyřešit rizika a hrozby pro udržitelný rozvoj našich 

společenských vztahů, životního prostředí a ekonomik. 

Nové znalosti a inovace technologií, managementu 

a veřejné správě jsou pro organizace výzvou pro nová 

rozhodnutí v oblasti organizace práce, výrobků, služeb 

a aktivit ovlivňujících zemi, lidi i ekonomiky. 

Naléhavost a závažnost rizik i hrozeb pro náš společný 

udržitelný rozvoj, spolu s rostoucími možnostmi 

a příležitostmi, činí z transparentnosti v oblasti

ekonomických, environmentálních a společenských 

dopadů i vlivů základní kámen efektivních vztahů 

k zainteresovaným skupinám, investičním rozhodnutím 

a k dalším tržním vztahům. Efektivní podpora těchto 

očekávání i otevřená komunikace o udržitelnosti však 

vyžadují existenci globálně sdíleného rámce konceptů, 

jednotného jazyka a způsobů měření. Tento úkol se 

stal hlavním posláním organizace Global Reporting 

Initiative (GRI), která si klade za cíl vytvořit důvěryhodný 

a uznávaný rámec pro Sustainability Reporting, 

použitelný pro organizace všech velikostí, zaměření 

a lokalit. 

Transparentnost ve věcech udržitelnosti 

aktivit organizací je zajímavá pro širokou škálu 

zainteresovaných skupin, včetně podnikatelů, 

zaměstnanců, nevládních organizací, investorů, účetních 

a dalších skupin. GRI proto spoléhá na spolupráci sítě 

expertů ze všech akcionářských skupin hledajících 

prostřednictvím konzultací společný konsenzus. Tyto 

konzultace, společně s praktickými zkušenostmi, vedou 

už od roku 1997, kdy byla GRI založena, k neustálému

zlepšování reportingového rámce a díky otevřenosti 

uvedeného přístupu k poznávání se mu podařilo 

vybudovat široce přijímanou věrohodnost a uznání z řad 

zainteresovaných skupin. 

1
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Celkový přehled 
Sustainability Reportingu

Účel Sustainability Reportingu

Sustainability reporting označuje způsob měření, 

zveřejňování a zodpovědnosti za informace o výkonu 

organizace vůči interním i externím zainteresovaným 

skupinám směrem k dosažení cíle udržitelného rozvoje. 

„Sustainability reporting“ je široký výraz, který zahrnuje 

synonyma k jiným slovním spojením označujícím reporting 

ekonomických, environmentálních a společenských dopadů 

a vlivů (např. tzv. triple botom line, corporate responsibility 

reporting atd.)

Zpráva o udržitelném rozvoji by měla poskytovat vyrovnaný 

a přiměřený obraz o výkonu dané společnosti v oblasti 

udržitelného rozvoje – včetně pozitivních i negativních vlivů.

Zpráva o udržitelném rozvoji vypracovaná podle 

Reportingového rámce GRI obsahuje výstupy a výsledky 

činností reportující organizace, k nimž došlo v průběhu 

sledovaného období v souvislosti se závazky, strategií 

a manažerskými přístupy této organizace. Zprávu je možné 

použít například k následujícím účelům:

K benchmarkingovému porovnání a zhodnocení 

vlivů na udržitelný rozvoj v důsledku činností 

reportující organizace s přihlédnutím k zákonům, 

normám, kodexům, standardům výkonu 

a k dobrovolným iniciativám.

K předvedení, jak organizace ovlivňuje a je 

ovlivňována očekáváními o vývoji představ 

o udržitelném rozvoji; 

K porovnání výkonů uvnitř prezentované organizace 

a mezi různými organizacemi v průběhu času.

Představení reportingového rámce GRI

Všechny dokumenty, které jsou součástí Reportingového 

rámce GRI, jsou vyvíjeny prostřednictvím dialogu, který 

je konsenzem mezi zainteresovanými skupinami z řad 

podnikatelů, investorů, řadových zaměstnanců, veřejnosti, 

účetních, akademiků a dalších skupin. Všechny dokumenty 

Reportingového rámce jsou předmětem neustálých zkoušek 

a zlepšování.

Reportingový rámec GRI má sloužit jako všeobecně 

uznávaný rámec pro reporting v oblasti ekonomického, 

environmentálního a společenského působení organizací. 

Je navržen tak, aby se dal použít v organizacích jakékoliv 

velikosti, sektoru a lokality. Bere v úvahu praktická rozhodnutí 

stojící před širokým spektrem organizací – počínaje malými 

organizacemi a konče obřími, geogra�cky rozptýlenými 

podniky. Reportingový rámec GRI obsahuje všeobecné 

i sektorově zaměřené dokumenty, na nichž se shodlo široké 

spektrum zainteresovaných skupin z celého světa, jako 

na všeobecně aplikovatelných dokumentech vhodných 

pro reporting výsledků organizací ve věcech udržitelného 

rozvoje.  

Pokyny pro Sustainability Reporting (Pokyny)
sestávají ze zásad pro stanovení obsahu zprávy a pro 

zajištění kvality zveřejňovaných informací. Dále uvádí 

přehled běžně zveřejňovaných informací, které mohou 

být buď ve formě ukazatelů výkonu, nebo jiných údajů 

o reportující organizaci. V neposlední řadě obsahují 

pokyny ohledně konkrétních technických otázek 

spojených s reportingem. 

Obr. 1: Reportingový rámec GRI 
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Protokoly ukazatelů. Pro každý ukazatel výkonu/

výsledků, který je součástí Pokynů, existuje zvláštní 

Protokol. Tyto protokoly sestávají z de�nice ukazatele, 

pokynů pro kompilaci a z dalších informací, které mají 

pomoci těm, kdo budou zprávu připravovat, a dále

mají zajistit konzistentní interpretaci ukazatelů výkonu. 

Uživatelé Pokynů by se také měli řídit těmito Protokoly.

Sektorové dodatky doplňují Pokyny vysvětlivkami 

a návody, jak Pokyny aplikovat v konkrétním sektoru. 

Obsahují také zvláštní ukazatele výkonu pro příslušný 

sektor. Sektorové dodatky nenahrazují Pokyny. Naopak, 

měly by být používány společně s nimi.

Technické protokoly slouží jako nápověda při řešení 

konkrétních problémů v reportingu, jako je například 

stanovení limitu/rozsahu zprávy. Jsou vytvořeny tak, aby 

se daly použít společně s Pokyny a Sektorovými dodatky, 

a pokrývají otázky, s nimiž se většina organizací setká 

v průběhu reportingového procesu. 

Orientace v pokynech GRI

Pokyny pro Sustainability reporting se skládají ze Zásad 

reportingu, Pokynů pro reporting a Přehledu běžně 

zveřejňovaných informací (včetně ukazatelů výkonu). 

Všechny tyto prvky mají stejnou míru důležitosti a významu.

1. Část – Zásady reportingu a Pokyny pro reporting

První část popisuje tři hlavní prvky reportingu. Jejím cílem je 

pomoci organizacím, které připravují zprávu o udržitelném 

rozvoji, učinit některá důležitá rozhodnutí o tom, jak zprávu 

připravit. Tato část se proto věnuje zásadám reportingu – jak 

stanovit oblast rozsahu zprávy, kontakty se zainteresovanými 

skupinami, kontext trvalého rozvoje a kompetence. Pro 

každou Zásadu uvádí také sadu krátkých testů. Uplatňování 

těchto zásad a respektování přehledu běžně publikovaných 

informací určuje témata a ukazatele, které by měly být 

ve zprávě obsaženy. V této části jsou popsány zásady 

vyváženosti, porovnatelnosti, přesnosti, aktuálnosti, 

spolehlivosti a jednoznačnosti, společně s testy kvality 

publikovaných informací. Dále v této části naleznete pokyny 

pro Reportující organizace, jak stanovit rozsah skutečností 

obsažených ve zprávě, tzv. limity/hranice zprávy.

Obrázek č. 2: Přehled směrnic GRI
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2. Část – Běžně zveřejňované informace 

Druhá část obsahuje přehled běžně zveřejňovaných 

informací, které by měly být součástí zpráv o udržitelném 

rozvoji. Jde o údaje důležité pro většinu organizací 

a zajímavé pro většinu zainteresovaných skupin. Tyto 

údaje sestávají ze tří skupin informací. 

Strategie a Pro�l: Informace zveřejňující celkové 

souvislosti, které jsou důležité pro porozumění 

výsledkům organizace jejímu působení. Do této 

skupiny patří strategie organizace, její pro�l 

a vedení. 

Manažerský přístup: Údaje o tom, jak organizace 

přistupuje k řadě důležitých témat s úmyslem 

poskytnout informace pro lepší pochopení 

působení organizace v konkrétní oblasti.

Výkonnostní ukazatele: Ukazatele, které přinášejí 

porovnatelné údaje o působení a vlivu organizace 

v ekonomické, environmentální a společenské 

oblasti.

Aplikace pokynů GRI v praxi

Základní informace

Žádáme všechny organizace (soukromé, veřejné i neziskové), 

aby se při reportingu řídily těmito pokyny, bez ohledu 

na úroveň jejich dosavadních zkušeností, na jejich velikost, 

zaměření nebo lokalitu. Reporting může mít různé formy, 

včetně internetových stránek nebo tištěné publikace – buď 

samostatné, nebo prezentované jako součást výročních 

zpráv a �nančních výkazů. 

Prvním krokem je stanovení obsahu zprávy. Pokyny pro 

stanovení rozsahu zprávy jsou popsány v první části tohoto 

dokumentu. Některé organizace si mohou zvolit zavedení 

reportingu podle Reportingového rámce GRI v plné míře 

již od samého počátku. Jiné organizace mohou začít 

s reportingem nejdosažitelnějších a nejpraktičtějších témat 

a s postupem času mohou postupně přidávat další témata. 

Všechny reportující organizace by měly popsat rozsah 

svého reportingu a dále by měly naznačit své plány a časový 

harmonogram pro budoucí rozšíření rozsahu svých zpráv 

o další oblasti. 

Aplikační úrovně GRI

Při dokončení každé zprávy by její tvůrci měli uvést, 

do jaké míry při své práci respektovali Reportingový 

rámec GRI. Mohou tak učinit prostřednictvím systému tzv. 

„GRI Application Levels – Aplikačních úrovní GRI“. Systém 

Aplikačních úrovní GRI si klade za cíl:

Čtenářům zprávy poskytnout informace o tom, které 

z Pokynů a dalších prvků Reportingového rámce GRI 

byly použity při přípravě této zprávy. 

Autorům zprávy poskytnout vizi nebo návod 

pro postupné prohlubování míry respektování 

Reportingového rámce v průběhu reportingu. 

Uvedením Aplikační úrovně dávají autoři jasně najevo, které 

prvky Reportingového rámce GRI byly použity při přípravě 

výsledné zprávy. Systém pracuje celkem se třemi Aplikačními 

úrovněmi, aby uspokojil začátečníky, pokročilé uživatele 

i skupinu uživatelů mezi oběma extrémy. Jednotlivé úrovně 

jsou označeny písmeny C, B a A. Měřítka obsažená v každé 

úrovni odráží rostoucí míru použití Reportingového rámce 

GRI. Ke každému písmenu je dále možné připojit znaménko 

„plus“ (+), napříkad C+, B+ nebo A+, pokud byla zpráva a v ní 

publikované informace externě ověřeny. 2

Aplikační úroveň vyhlašuje sama reportující organizace 

na základě vlastního zhodnocení obsahu zprávy a jejího 

porovnání s kritérii Aplikačních úrovní GRI.

Verze 3.0
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Kromě vlastního vyhodnocení Aplikační úrovně mohou 

reportující organizace zvolit buď jednu, nebo obě 

z následujících možností:

Vyzvat externí subjekt, aby zkontroloval správnost 

uvedené Aplikační úrovně. 

Požádat GRI, aby zkontrolovala správnost uvedené 

Aplikační úrovně. 

Více informací o Aplikačních úrovních a o úplném

výčtu Zásad naleznete v informační brožuře věnované 

Aplikačním úrovním GRI, která je v příloze tohoto 

dokumentu nebo je k dispozici na internetové adrese 

www.globalreporting.org (anglicky). 

Žádost o ohlášení nové zprávy

Organizace, které se při přípravě zprávy řídily Pokyny 

nebo jinými prvky Reportingového rámce GRI, musí 

o vydání zprávy informovat GRI. K ohlášení zprávy 

mohou organizace použít libovolný z následujících

způsobů:

Jednoduše oznámit GRI vydání zprávy 

a poskytnout tištěnou nebo elektronickou verzi 

zprávy 

Registrovat svou zprávu v on-line databázi GRI

Požádat GRI o kontrolu ve zprávě uvedené 

Aplikační úrovně. 

Maximalizace vypovídající hodnoty zprávy

Sustainability reporting je živý proces a nástroj 

a nezačíná ani nekončí vydáním tištěné nebo 

elektronické zprávy. Reporting by měl být součástí 

širšího procesu stanovování strategie organizace, 

implementace akčních plánů a vyhodnocování jejích 

výsledků. Reporting umožňuje kvalitní zhodnocení 

výsledků organizace a může podpořit neustálé 

zlepšování jejího výkonu. Slouží také jako nástroj pro 

komunikaci se zainteresovanými stranami a zajištění 

užitečných vstupů do procesů organizace. 

1. část: Stanovení obsahu, kvality 

a limitů/hranic zprávy

Tato část popisuje Zásady a Pokyny pro stanovení 

obsahu zprávy, zajištění kvality publikovaných informací 

a stanovení limitů/hranic zprávy. 

Pokyny pro reporting popisují nezbytné kroky nebo 

možnosti, jež je nutné zvážit při rozhodování, o čem 

by měla zpráva být. Tyto pokyny většinou pomáhají 

interpretovat nebo řídit užití Reportingového rámce 

GRI. Pokyny slouží jako pomocný nástroj při stanovení 

obsahu a limitů/hranic zprávy. 

Zásady reportingu popisují výstupy, jichž by mělo být 

ve zprávě dosaženo a poskytují návod, jak činit nezbytná 

rozhodnutí v průběhu reportingu. Jde o rozhodnutí, jako 

je volba témat a ukazatelů, které by měly být součástí 

zprávy a způsob, jakým s nimi má zpráva pracovat. 

Každá ze zásad sestává z de�nice, vysvětlení, sady testů 

s jejichž pomocí může reportující organizace vyhodnotit, 

jak se zásadami pracuje. Testy mají sloužit jako vnitřní 

hodnotící nástroj, nikoliv jako nástroj pro tvorbu údajů 

zveřejnitelných ve zprávě. Nicméně je možné se na ně

odvolat při zdůvodnění konkrétního rozhodnutí použití 

Zásad. 

Dohromady mají Zásady za úkol napomoci dosažení 

transparentnosti - ta představuje hodnotu a cíl, který 

podtrhuje všechny aspekty Sustainability reportingu. 

Transparentnost je možné de�novat jako kompletní 

odkrytí informací o stanovených tématech, odkrytí 

Ukazatelů nezbytných pro popis dopadů a vlivů i údajů

potřebných pro rozhodování zainteresovaných skupin. 

Transparentnost však zahrnuje i procesy, postupy 

a hypotézy nezbytné pro přípravu těchto údajů. 

Samotné Zásady jsou členěny do dvou skupin:

Zásady pro určení témat a ukazatelů, o nichž by 

měla reportující organizace informovat; 

Zásady pro zajištění kvality a vhodné prezentace 

publikovaných informací. 

Takové rozdělení zásad umožňuje lepší pochopení jejich 

role a funkce, aniž by došlo k rigidnímu omezení jejich 

používání. Každá zásada může podpořit širokou škálu 

rozhodnutí a může být užitečná i při zvažování otázek 

sahajících za hranice pouhého stanovení obsahu zprávy 

či ověření kvality publikovaných informací. 
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Možnosti reportování

Pokyny pro stanovení
obsahu reportu

1.1 Stanovení obsahu zprávy

Pro zajištění vyrovnané a přiměřené prezentace výkonu 

a výsledků reportující organizace je nutné rozhodnout, 

co by mělo být obsahem zveřejněné zprávy. Obsah by 

měl být určen s přihlédnutím k účelu a zkušenostem 

dané organizace a také k přiměřeným očekáváním 

a zájmům zúčastněných zainteresovaných skupin. 

Obojí představují důležité faktory, k nimž je potřeba 

přihlédnout při rozhodování, co by mělo být součástí 

zprávy. 

Pokyny pro stanovení obsahu zprávy

Následující informace popisují postup použití 

Reportingového rámce GRI při přípravě zprávy 

o udržitelném rozvoji. 

Určete vhodná věcná témata a jejich ukazatele 

s pomocí opakujícího se procesu, který využívá 

zásad významnosti, zapojení zainteresovaných 

skupin, kontextu udržitelného rozvoje a pokynů 

pro stanovení rozsahu zprávy. 

Při stanovení témat přihlédněte k významu všech 

Hledisek ukazatelů popsaných v Pokynech GRI 

a v platných Sektorových dodatcích. Zvažte též 

další, potenciálně důležitá témata pro vaši zprávu. 

S pomocí testů uvedených v rámci jednotlivých 

Zásad rozhodněte, která z vybraných témat 

a ukazatelů jsou důležitá, a tudíž vhodná pro 

publikaci ve vaší zprávě.3

S pomocí Zásad seřaďte vybraná témata podle 

důležitosti a rozhodněte, kterým z nich chcete 

věnovat pozornost. 

Konkrétní metody nebo procesy potřebné pro 

vyhodnocení závažnosti by měly:

Být odlišné, ale de�nované pro každou 

  organizaci;

vždy přihlížet k pokynům a testům 

uvedeným v Zásadách reportingu GRI; 

být zveřejněny.

Při dodržování těchto pokynů: 

Odlišujte základní a dodatečné ukazatele. Všechny 

ukazatele byly vyvinuty v rámci připomínkovacích 

procesů členských zainteresovaných skupin GRI. 

Ukazatele označené jako „základní“ jsou všeobecně 

aplikovatelné a má se za to, že budou důležité pro 

většinu organizací. Organizace by o nich proto měla 

informovat, pokud nebude v duchu Zásad reportingu 

rozhodnuto, že pro danou organizaci nejsou důležité.

Ukazatele uvedené v de�nitivních verzích Sektorových 

dodatků jsou považovány za základní ukazatele 

a měla by jim být přisouzena stejná míra důležitosti 

jako základním ukazatelům popsaným v Pokynech.

Veškeré další informace (např. speci�cké ukazatele 

používané reportující organizací) uvedené ve zprávě 

by měly být posuzovány podle stejných Zásad 

reportingu a stejně přísně jako Běžně zveřejňované 

údaje GRI.

V duchu Zásady úplnosti potvrďte, zda jsou informace 

zveřejněné ve zprávě a limity/hranice zprávy 

přiměřené.

Obrázek č. 3: Pokyny pro stanovení obsahu reportu

Verze 3.0
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Zásady pro stanovení obsahu 

Každá ze Zásad reportingu sestává z de�nice, vysvětlení 

a sady testů sloužících jako pomůcka při jejich použití. Testy 

mají sloužit jako hodnotící nástroj, nikoliv jako nástroj pro 

tvorbu údajů zveřejnitelných ve zprávě. Zásady by měly být 

používány společně s pokyny pro stanovení obsahu zprávy. 

ZÁVAŽNOST

De�nice: Informace publikované ve zprávě by měly 

pokrývat témata a ukazatele odrážející významné 

ekonomické, environmentální a společenské dopady 

a vlivy činností dané organizace nebo témata a ukazatele 

významně ovlivňující hodnocení a rozhodování 

zainteresovaných skupin. 

Vysvětlení: Organizace mohou pro svou zprávu vybírat 

ze širokého spektra témat. Vhodná jsou taková témata 

a ukazatele, která je možné racionálně považovat 

za důležitá pro popsání ekonomických, environmentálních 

a společenských dopadů a vlivů činností reportující 

organizace nebo témata a ukazatele, které si zasluhují 

zahrnutí do výsledné zprávy, protože ovlivňují rozhodování 

zainteresovaných skupin. Významnost stanovuje 

prahovou hodnotu, s jejíž pomocí lze určit, zda je daný 

ukazatel dostatečně důležitý, aby bylo možné jej zahrnout 

do výsledné zprávy. Nad touto prahovou hranicí se však 

vyskytují různě významná témata a ukazatele, a zpráva by 

proto měla zohlednit jejich relativní důležitost. 

Ve �nančním reportingu významnost často představuje 

prahovou hodnotu pro ovlivňování ekonomických 

rozhodnutí těch, kdo se rozhodují na základě 

�nančních výkazů dané organizace. Jde tedy především 

o investory. Myšlenka prahové hodnoty je důležitá i pro 

Sustainability reporting, vztahuje se však k širší škále 

vlivů a zainteresovaných skupin. Významnost se v rámci 

sustainability reportingu neomezuje pouze na témata, 

která se vztahují k udržitelnému rozvoji a zároveň mají 

významný �nanční dopad na danou organizaci. Určení 

významnosti z pohledu udržitelného rozvoje vyžaduje 

zvážení ekonomických, environmentálních a společenských 

vlivů přesahujících práh udržitelného rozvoje, tj. 

ovlivňujících schopnost uspokojit současné potřeby, aniž by 

ohrožovaly uspokojování potřeb budoucích generací.4 Tyto 

významné faktory často výrazně ovlivňují danou organizaci 

po �nanční stránce v krátkodobém nebo dlouhodobém 

horizontu.

Pro posouzení, zda je konkrétní informace významná, 

by se mělo přihlédnout ke kombinaci interních 

a externích faktorů, včetně faktorů, jako je celková mise 

a konkurenční strategie dané organizace, obavy vyjádřené 

zainteresovanými skupinami, širší společenská očekávání 

a vliv dané organizace na dodavatelský a odběratelský 

řetězec. Posouzení významnosti by mělo také přihlížet 

k základním očekáváním formulovaným v podobě 

mezinárodních standardů a smluv, jimž by se měla daná 

organizace podřídit.

Uvedené interní a externí faktory by měly být zohledněny 

při vyhodnocení míry důležitosti informací, které popisují 

významné ekonomické, environmentální a společenské 

dopady vznikající v důsledku činností reportující 

organizace nebo informací, které ovlivňují rozhodování 

zainteresovaných skupin.5 Při posuzování významu těchto 

dopadů je možné použít některou z řady zavedených 

metodologií. Všeobecně platí, že „významný dopad“ 

označuje takový vliv, který je předmětem oprávněných 

obav z řad expertních skupin nebo vliv identi�kovaný 

jako „významný“ s pomocí zavedených nástrojů, jako 

jsou metodologie hodnocení dopadu nebo hodnocení 

životního cyklu. Vlivy, které jsou považovány za dostatečně 

důležité, aby vyžadovaly aktivní řízení nebo přístup 

organizace, budou pravděpodobně klasi�kovány jako 

„významné“.

Zpráva by měla zdůraznit informace o výsledcích 

v nejvýznamnějších tematických oblastech. Ostatní 

důležitá témata mohou být také zahrnuta, ale mělo by jim 

být věnováno méně prostoru. Proces, jehož výsledkem je 

stanovení pořadí podle relativní priority témat, by měl být 

vysvětlen.

Význam ekonomických, environmentálních a společenských dopadů
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Zásada významnosti nezasahuje pouze do výběru témat, 

ale mělo by se jí řídit i užití Výkonnostních ukazatelů. Při 

publikaci dat o výkonu existují různé stupně rozsahu 

a detailů, které je možné uvést ve zprávě. V některých 

případech uvádějí vhodnou úroveň detailů pro konkrétní 

ukazatel pokyny GRI. Všeobecně platí, že rozhodnutí 

o úrovni detailů zveřejněných dat, by měla být založena 

na důležitosti dané informace pro vyhodnocení výsledků 

a na výkonu organizace a možnosti jejich porovnání 

s jinými údaji. 

Reporting významých témat může obsahovat informace 

používané externími zainteresovanými skupinami, které 

se liší od interních informací pro každodenní manažerské 

účely. I takové informace však skutečně do zprávy patří, 

protože jejich prostřednictvím můžeme informovat 

o hodnoceních nebo rozhodnutích zainteresovaných 

subjektů. Tímto způsobem můžeme také podporovat 

vztahy se zainteresovanými skupinami, jež mohou 

vést k aktivitám výrazně ovlivňujícím výkon reportující 

organizace nebo mohou napomoci v řešení klíčových 

témat, která se nacházejí ve středu zájmů těchto skupin. 

Testy:

Vnější faktory

Při určení významných témat přihlédněte k vnějším

faktorům, včetně:

Hlavních témat, zájmů a ukazatelů udržitelného 

rozvoje vyjádřených zainteresovanými skupinami. 

Hlavních témat a budoucích výzev pro daný 

sektor, uváděných spřátelenými a konkurenčními 

organizacemi. 

Příslušných zákonů, nařízení, mezinárodních 

dohod nebo dobrovolných dohod strategického 

významu, jak pro danou organizaci, tak i pro 

zainteresované skupiny. 

Přiměřeně odhadnutelných dopadů, hrozeb nebo 

příležitostí pro udržitelný rozvoj (např. globální 

oteplování, HIV-AIDS, chudoba) identi�kovaných 

v průběhu pečlivého zkoumání odborníky 

s uznávanou kvali�kací nebo expertními 

organizacemi s platnými pověřeními pro danou 

oblast. 

Vnitřní faktory

Při určení významných témat přihlédněte k vnitřním 

faktorům, včetně:

Klíčových hodnot, směrnic a koncepcí, strategií, 

systémů provozního řízení a cílů vaší organizace. 

Zájmů/očekávání zainteresovaných skupin, které 

se přímo podílí na úspěchu vaší organizace (např. 

zaměstnanců, akcionářů a dodavatelů).

Významných hrozeb pro vaši organizaci. 

Kritických faktorů pro úspěch vaší organizace.

Základních kompetencí vaší organizace 

a způsobů, jakými mohou nebo by mohly přispět 

k udržitelnému rozvoji. 

Prioritizace

Zpráva řadí významná témata a ukazatele podle 

jejich relativní důležitosti. 

Verze 3.0
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ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH SKUPIN

De�nice: Reportující organizace by měla určit, kdo jsou 

její zainteresované skupiny/subjekty, a ve zprávě by měla 

vysvětlit, jak reagovala na jejich přiměřená očekávání a zájmy.

Vysvětlení: Zainteresované skupiny jsou de�novány 

jako organizace nebo jednotlivci, u nichž lze rozumně 

předpokládat, že jsou významně ovlivňováni činnostmi, 

výrobky a/nebo službami dané organizace; a lze rozumně 

předpokládat, že jejich aktivity ovlivňují schopnost 

organizace úspěšně realizovat své strategické plány 

a dosahovat vytyčených cílů. Mezi zainteresované skupiny 

patří takové organizace nebo jedinci, jimž zákony nebo 

mezinárodní zvyklosti umožňují uplatňovat svá práva vůči 

dané organizaci. 

Zainteresované skupiny mohou představovat subjekty, 

které do dané organizace investovaly své prostředky (tj. 

zaměstnance, akcionáře, dodavatele), ale také skupiny, které 

do organizace nepatří (například vnější komunity).

Přiměřená očekávání a zájmy zainteresovaných skupin lze 

považovat za klíčové faktory pro rozhodování o rozsahu 

a obsahu zprávy, pro volbu ukazatelů a pro rozhodování 

o přístupu k zajištění kvality zveřejňovaných informací. 

Nicméně ne všechny zainteresované skupiny budou 

zprávu používat. Tato skutečnost vytváří výzvy pro vyvážení 

konkrétních zájmů/očekávání zainteresovaných skupin, 

u nichž lze rozumně předpokládat, že budou zprávu 

používat, ale předpokládají odpovědný přístup vůči všem 

zainteresovaným skupinám.

Pro některá rozhodnutí, jako je stanovení obsahu 

a hranic zprávy, je nutné zvážit přiměřená očekávání 

a zájmy široké škály zainteresovaných skupin. Mohou 

mezi nimi být i skupiny, které nejsou schopné vyjádřit 

svůj názor na připravovanou zprávu a jejich obavy jsou 

pouze zprostředkovávané někým jiným. Mohou mezi 

nimi být i skupiny, které odmítnou vyjádřit svůj názor 

na připravovanou zprávu, protože spoléhají na jiný způsob 

komunikace a vlastního zapojení. K přiměřeným očekáváním 

a zájmům těchto skupin by se přesto mělo přihlédnout při 

stanovování obsahu připravované zprávy. Nicméně další 

rozhodnutí, jako je určení úrovně detailů, které požadují 

zainteresované skupiny nebo očekávání těchto skupin 

ohledně vypovídací hodnoty zveřejňovaných údajů, 

mohou vyžadovat příklon k názorům a očekáváním těch, 

u nichž lze rozumně očekávat, že budou zprávu používat. 

Přitom je důležité zdokumentovat tento proces a přístup 

k rozhodování o těchto záležitostech.

Procesy zapojení zainteresovaných skupin a komunikace 

s nimi mohou sloužit jako nástroje, pomocí kterých je možné 

porozumět jejich přiměřeným očekáváním a zájmům. 

Organizace většinou iniciují v rámci svých běžných aktivit 

různé druhy zapojení zainteresovaných skupin, což může 

poskytnout užitečné vstupy pro rozhodování o připravované 

zprávě. Může jít například o zapojení zainteresovaných 

skupin za účelem splnění mezinárodně uznávaných 

standardů nebo za účelem poskytování informací 

o postupujících organizačních či obchodních procesech. 

Kromě toho lze tyto skupiny angažovat také za účelem 

informování o přípravném procesu pro sustainability 

reporting. Organizace mohou za tímto účelem využít i jiné 

způsoby komunikace, například média, vědeckou veřejnost 

nebo společné aktivity se spřátelenými organizacemi 

a zainteresovanými skupinami. Tyto prostředky mohou 

organizacím napomoci lépe porozumět přiměřeným 

očekáváním a zájmům jejich zainteresovaných skupin. 

Aby bylo možné zhodnotit kvalitu prezentovaných informací, 

je nutné dokumentovat proces zapojení zainteresovaných 

skupin. Procesy komunikace se zainteresovanými skupinami, 

které jsou vyvolané pro účel reportingu, by měly být 

založeny na systematických nebo všeobecně uznávaných 

přístupech, metodologiích a zásadách. Celkový přístup by 

měl být dostatečně efektivní, aby zajistil řádné pochopení 

informačních potřeb těchto skupin. Reportující organizace 

by měla zdokumentovat, na základě jakých skutečností 

bylo rozhodnuto, které zainteresované skupiny by měly být 

zapojeny do procesu reportingu, jak a kdy je organizace 

kontaktovala a jak tato komunikace ovlivnila obsah 

připravované zprávy a aktivity dané organizace v oblasti 

udržitelného rozvoje. Tyto procesy by měly být schopné 

zachytit jak přímé podněty od zainteresovaných skupin, tak 

i oprávněná společenská očekávání. Organizace se může 

setkat s protichůdnými názory nebo odlišnými očekáváními 

svých zainteresovaných skupin a musí být schopna vysvětlit, 

jak mezi nimi volila při rozhodování o podobě připravované 

zprávy. 

Chyby v identi�kaci a zapojení zainteresovaných skupin 

pravděpodobně povedou k vytvoření nevhodných zpráv, 

které nebudou plně důvěryhodné pro všechny tyto skupiny. 

Naproti tomu systematický přístup ke spolupráci s těmito 

skupinami posiluje jejich vnímání zprávy jako užitečného 

dokumentu a následně zvyšuje šance jejího přijetí. Dobře 

řízená spolupráce s těmito skupinami pravděpodobně povede 

k neustálému učení jak uvnitř organizace, tak v rámci vnějších 

skupin, a taktéž povede ke zvýšení odpovědnosti vůči řadě 

zainteresovaných skupin. Odpovědnost posiluje důvěru mezi 

reportující organizací a jejími zainteresovanými skupinami, 

a naopak vzájemná důvěra posiluje důvěryhodnost zprávy. 
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Testy:

Organizace dokáže popsat zainteresované 

skupiny, vůči nimž se cítí zodpovědná. 

Obsah zprávy je vytvořen podle výstupů z procesů 

komunikace se zainteresovanými skupinami 

v rámci běžných aktivit reportující organizace 

a podle požadavků právního a institucionálního

rámce, v němž tato organizace působí. 

Obsah zprávy je založen na výstupech procesů 

komunikace se zainteresovanými skupinami, 

zorganizovaných za účelem přípravy této zprávy. 

Procesy komunikace se zainteresovanými 

skupinami, které ovliňují rozhodnutí o podobně

výsledné zprávy, jsou v souladu s rozsahem 

a hranicí zprávy. 

KONTEXT UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

De�nice: Zpráva by měla prezentovat výsledky působení 

organizace v širším kontextu udržitelného rozvoje. 

Vysvětlení: Informace o výsledcích organizace by měly 

být zasazeny do širšího kontextu. Výchozí otázkou pro 

reporting udržitelného rozvoje je to, jak organizace přispívá 

nebo by chtěla v budoucnu přispívat ke zlepšení nebo 

zhoršení ekonomických, environmentálních a společenských 

podmínek, k vývoji a k trendům na lokální, regionální nebo 

globální úrovni. Reporting zaměřený pouze na trendy ve vývoji 

individuálních výkonů (nebo na efektivitu organizace) 

neuspěje ve snaze odpovědět na tuto výchozí otázku. Zprávy 

by proto měly prezentovat informace zaměřené na výsledky 

organizace ve vztahu k širšímu konceptu udržitelného rozvoje. 

To však vyžaduje diskuse o výsledcích organizace v kontextu 

omezení a požadavků kladených na environmentální nebo 

společenské zdroje, na sektorové, místní, regionální nebo 

celosvětové úrovni. Například mohlo by to znamenat, že 

kromě reportingu zaměřeného na trendy v eko-efektivitě 

by se organizace měla také zaměřit na prezentaci absolutní 

úrovně znečištění životního prostředí v důsledku své činnosti 

a ve vztahu ke schopnosti místního regionálního ekosystému 

toto znečištění vstřebat. 

Tento koncept je často nejlépe formulován v environmentální 

sféře, a to ve formě globálních limitů na využití zdrojů 

a úrovně znečištění. Nicméně stejně tak může být vhodný 

i pro společenské nebo ekonomické cíle, jako jsou národní 

nebo mezinárodní společensko-ekonomické cíle a cíle 

udržitelného rozvoje. Například organizace by mohla 

vykazovat zaměstnanecké mzdy a úrovně sociálních 

bene�tů ve vztahu k celonárodnímu mzdovému minimu 

a mediánu, ke schopnosti sociální bezpečnostní sítě zachytit 

a absorbovat ty, kdo žijí pod nebo těsně nad hranicí chudoby. 

Organizace členěná do různě velkých organizačních jednotek, 

působících v různých lokalitách a sektorech, musí zvážit, jak 

nejlépe zarámovat své celkové výsledky do širšího kontextu 

udržitelného rozvoje. To může znamenat, že bude nutné 

rozlišovat mezi tématy a faktory ovlivňujícími globální dopady 

(jako je změna klimatu) a tématy či faktory ovlivňujícími 

dopady regionálního nebo dokonce místního charakteru (jako 

je komunitní rozvoj). Stejně tak může být nezbytné rozlišovat 

mezi trendy nebo modely dopadů a vlivů v důsledku činností 

reportující organizace jako celku a kontextualizací výsledků 

pro každou lokaci. 

Vlastní strategie obchodu a udržitelného rozvoje každé 

organizace vytváří kontext pro diskusi o výsledcích. Vztah 

mezi trvalým rozvojem a strategií organizace by měl být 

vyjasněn podobně jako kontext, v němž jsou výsledky 

publikovány.

Verze 3.0



12

Pokyny pro Sustainability ReportingRG

© 2000-2006 GRI Verze 3.0

Testy:

Organizace publikuje své chápání udržitelného 

rozvoje a čerpá jak z cílů a dostupných informací, 

tak z opatření pro zajištění udržitelného rozvoje 

pro témata obsažená ve zprávě. 

Organizace prezentuje své výsledky v kontextu 

širších podmínek udržitelného rozvoje a cílů, jak 

je uváděno v uznávaných odvětvových, místních, 

regionálních a/nebo celosvětových publikacích. 

Organizace prezentuje své výsledky způsobem, 

jenž se pokouší komunikovat intenzitu dopadů 

a vlivů v řádném, geogra�ckém konceptu.

Zpráva popisuje propojení mezi tématy 

udržitelného rozvoje a dlouhodobou strategií, 

hrozbami a příležitostmi organizace, včetně témat 

dodavatelského řetězce.

ÚPLNOST

De�nice: Stanovení hranice zprávy a volba významných 

témat a ukazatelů by měla být dostatečná, aby odrážela 

významné ekonomické, environmentální a společenské 

dopady i vlivy činností reportující organizace a aby 

umožnila zainteresovaným skupinám zhodnotit výsledky 

této organizace za sledované období. 

Vysvětlení: Úplnost se vztahuje především k obsahu

a k limitům/hranicím zprávy i k času. Koncept úplnosti 

je aplikovatelný také na způsoby získávání informací 

(například zajištění, aby sesbíraná data obsahovala 

výsledky ze všech lokalit uvnitř hranice zprávy) 

a na zhodnocení, zda je prezentace informací přiměřená 

a vhodná. Tyto faktory ovlivňují kvalitu zprávy a jsou

detailně rozpracovány později v části 1, v oddíle

věnovaném Zásadám přesnosti a rovnováhy. 

„Rozsah“ popisuje rozmezí témat udržitelného rozvoje 

obsažených ve zprávě. Součet těchto témat a ukazatelů 

by měl být dostatečný, aby vykresloval významné 

ekonomické, environmentální a společenské dopady 

i vlivy v důsledku činností reportující organizace, a měl

by také umožnit zainteresovaným skupinám zhodnotit 

její výsledky. Při rozhodování, zda jsou informace 

ve zprávě dostatečné, by měla organizace zvážit jak 

výsledky procesů komunikace se zainteresovanými 

skupinami, tak očekávání široké veřejnosti, která 

však nemusí přímo vyplynout v průběhu procesu 

kontaktování těchto skupin.

„Hranice“ nebo „Limity“ označují rozmezí organizačních 

jednotek (např. dceřiných společností, společných 

podniků, subdodavatelů atd.), jejichž výsledky zpráva 

popisuje. Při rozhodování o hranici zprávy musí 

organizace zvážit všechny organizační jednotky, nad 

kterými má přímou kontrolu (často bývá označováno 

jako „hranice organizace“ a toto označení je většinou 

propojeno na de�nice užívané ve �nančním

reportingu) a organizační jednotky, na které má 

vliv (často označováno jako „provozní hranice“). Při 

tomto hodnocení musí organizace zvážit svůj vliv 

na odběratelský řetězec (tj. své distributory a uživatele 

produktů a služeb). Hranice se mohou měnit s ohledem

na konkrétní hledisko nebo typ zveřejňované informace. 

„Čas“ se vztahuje ke skutečnosti, že zvolené informace 

musí být kompletní pro celé, ve zprávě popisované, 

období. Aktivity, vlivy a události by měly být uváděny 

v období, ve kterém k nim skutečně došlo. To zahrnuje 

i zveřejnění aktivit s minimálním krátkodobým 

dopadem, ale významnými, rozumně předvídatelnými, 
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nevyhnutelnými nebo nevratnými, kumulativními vlivy 

v dlouhém období (např. bio-kumulativní nebo trvale 

znečišťující látky). Při vytváření odhadů budoucích 

dopadů (pozitivních i negativních) je třeba zdůraznit, že 

zveřejňované infomace by měly být podloženy dobře 

odůvodnitelnými odhady pravděpodobné velikosti, povahy 

a rozsahu dopadů. I když jsou takové odhady nejisté, 

mohou poskytnout užitečné informace pro rozhodování 

- ovšem pod podmínkou, že podklady, podle nichž byl 

odhad vypracován, jsou taktéž zveřejněné a omezení 

předpokládaných modelů jsou známá. Zveřejnění povahy 

a pravděpodobnosti takových dopadů, i když k nim může 

dojít až v budoucnosti, je v souladu s cílem poskytovat 

vyrovnané a přiměřené informace o ekonomických, 

environmentálních a společenských výsledcích organizace.

Testy:

Zpráva byla vypracována se zřetelem na celý řetězec 

organizací a jejich jednotek – a to jak směrem vzhůru, 

tak směrem dolů od dané organizace (upstream - 

dodavatelský řetězec i downstream - odběratelský 

řetězec) a pokrývá a prioritizuje veškeré informace, 

které lze, podle zásady významnosti, v kontextu 

udržitelného rozvoje a z pohledu zainteresovaných 

skupin, považovat za významné.

Pokud není uvedeno jinak, zpráva zahrnuje všechny 

organizační jednotky ovlivňované nebo přímo 

ovládané danou organizací.

Informace obsažené ve zprávě popisují všechny 

významné aktivity nebo události, k nimž došlo 

ve sledovaném období. Zpráva taktéž obsahuje 

přiměřený odhad rozumně předvídatelných 

a v budoucnu nevyhnutelných nebo nevratných 

dopadů událostí minulých. 

Ze zprávy není možné vynechat důležité informace, 

které by mohly být důležité pro zainteresované 

skupiny a mohly by ovlivnit jejich hodnocení nebo 

rozhodování. Není možné vynechat ani údaje 

odrážející významné ekonomické, environmentální 

a společenské důsledky a vlivy vzniklé činností 

reportující organizace. 

1.2 Zásady stanovení kvality

Tato část obsahuje zásady, které představují vodítko při 

rozhodování o kvalitě zveřejněných informací, včetně 

jejich vhodné prezentace. Rozhodnutí, která se týkají 

procesu přípravy informací pro vydávanou zprávu, by 

měla být v souladu s těmito zásadami. Všechny zásady 

jsou nezbytné pro transparentnost zprávy. Kvalitní 

informace umožní zainteresovaným skupinám činit 

dobrá a přiměřená vyhodnocení výsledků organizace 

a díky tomu volit vhodné další kroky. 

Zásady pro stanovení kvality

VYVÁŽENOST

De�nice: Zpráva by měla popisovat pozitivní i negativní 

výsledky organizace, aby umožnila čtenářům zprávy 

vyhodnotit její celkový výkon. 

Vysvětlení: Celková prezentace obsahu zprávy by měla 

poskytovat objektivní obraz o výsledcích reportující 

organizace. Zpráva by se měla vyvarovat voleb, 

opomenutí nebo formátů prezentace, které by mohly 

nadmíru nebo nevhodně ovlivnit rozhodnutí nebo 

zhodnocení činěné čtenářem na základě této zprávy. 

Zpráva by měla obsahovat jak pozitivní, tak negativní 

výsledky a dále témata, jenž mohou ovlivnit rozhodování 

zainteresovaných skupin. Tato témata by měla být 

prezentována v rozsahu odpovídajícím jejich relativní 

významnosti. Zpráva by měla jasně rozlišovat mezi 

skutečnými fakty a jejich interpretací tvůrcem zprávy – tj. 

reportující organizací. 

Testy:

Zpráva obsahuje jak pozitivní, tak negativní 

témata a výsledky. 

Informace publikované ve zprávě jsou v takovém 

formátu, aby umožnily uživatelům vidět pozitivní 

i negativní trendy v každoročních výsledcích 

organizace.

Důraz, kladený na jednotlivá témata obsažená 

ve zprávě, je přiměřený jejich relativní 

významnosti. 

Verze 3.0
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POROVNATELNOST

De�nice: Témata a informace by měla být vybírána, 

shromažďována a publikována konzistentně. 

Publikované informace by měly být prezentovány 

způsobem, který umožní zainteresovaným skupinám 

analyzovat změny ve výkonu organizace v čase

a podpoří analýzu údajů vzhledem k ostatním 

organizacím. 

Vysvětlení: Porovnatelnost je nezbytná pro 

vyhodnocení výsledků/výkonu. Zainteresované skupiny, 

které tuto zprávu využívají ke svému rozhodování, 

by měly být schopné porovnat zveřejněné informace 

o výsledcích organizace v ekonomické, environmentální 

a společenské oblasti s minulými výsledky a cíli

a do jisté míry i s výsledky jiných organizací. Důslednost 

v reportingu umožňuje interním i externím skupinám 

provádět benchmarking výkonů a hodnocení vývoje 

organizace v rámci ratingových aktivit, investičních 

rozhodnutí, prosazovaných programů a dalších aktivit. 

Pro porovnání výsledků mezi organizacemi je důležitá 

citlivost vůči faktorům, jako jsou rozdíly ve velikosti 

organizací, geogra�cké vlivy a další faktory, které je třeba 

mít na zřeteli, protože mohou ovlivnit relativní výsledky 

organizace. Ukáže-li se to jako nezbytné, měli by ti, kdo 

zprávu připravují, zvážit poskytnutí celkového kontextu, 

který by čtenářům zprávy umožnil porozumět faktorům 

ovlivňujícím rozdíly ve výkonech různých organizací. 

Porovnatelnost v čase zajišťuje důsledné dodržování 

metod použitých při výpočtu dat, dodržování struktury 

zprávy a způsobu vysvětlení metod a předpokladů 

použitých při přípravě informací. Podobně, jako se 

časem mění relativní důležitost témat pro danou 

organizaci a její zainteresované skupiny, bude se vyvíjet 

i obsah zpráv. Nicméně v rámci omezení vyplývajících 

ze zásady významnosti platí, že by organizace měly 

udržovat strukturu zpráv neměnnou v čase. Organizace 

by měla zveřejňovat čísla jak v jejich absolutní 

hodnotě (tj. v tunách odpadů), tak v relativní hodnotě 

(tj. normalizovaná data, jako je množství odpadu 

přepočtené na výrobek), aby umožnila analytická 

srovnání.

Dojde-li ke změnám hranice, rozsahu, délky časového 

období nebo obsahu (včetně úpravy, de�nic a užití

jakýchkoliv ukazatelů) zprávy, měla by organizace, 

kdykoliv to je možné, uvádět nové informace zároveň 

ve starém, historicky porovnatelném formátu (a vice 

versa). Tento postup zajišťuje spolehlivost a smysluplnost 

porovnání informací v čase. Tam, kde takový postup 

chybí, měla by zpráva vysvětlit důvody pro podávání dat 

v novém formátu a důsledky z toho plynoucí.

Testy:

Zpráva a informace v ní obsažené mohou být 

porovnávány s výročními zprávami z minulých 

období.

Výsledky organizace je možné porovnat s vhodnou

benchmarkovou skupinou. 

Jakákoliv významná změna mezi jednotlivými 

zprávami (v hranicích zprávy, jejím rozsahu, délce 

popisovaného období nebo publikovaných 

informacích) je označena a vysvětlena. 

Vyváženost

Přesnost

VčasnostZá
sa

dy
 a
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yn
y

Zásady stanovení

Obrázek 5: Zásady stanovení kvality
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Zpráva využívá všeobecně akceptované protokoly 

pro shromažďování, měření a prezentaci informací, 

včetně Technických protokolů pro ukazatele GRI, 

které jsou obsažené v Pokynech (pokud takové 

nástroje existují).

Při přípravě zprávy je postupováno podle 

Odvětvových dodatků GRI (pokud existují vhodné 

dodatky pro daný sektor). 

PŘESNOST

De�nice: Zveřejňované informace by měly být 

dostatečně přesné a detailní, aby zainteresované skupiny 

mohly vyhodnotit výsledky reportující organizace. 

Vysvětlení: Odpovědi na ekonomická, environmentální 

a společenské témata i ukazatele mohou být vyjádřeny 

mnoha různými způsoby, počínaje kvalitativním 

zhodnocením a konče detailními kvantitativními 

měřeními. Vlastnosti určující přesnost se mění podle 

povahy informací a podle uživatele těchto informací. 

Například, přesnost kvalitativní informace je většinou 

určena stupněm srozumitelnosti, detailu a rovnováhy 

prezentace v rámci hranic zprávy. Na druhé straně 

přesnost kvantitativních informací může záviset 

na konkrétních metodách použitých při sběru, 

zpracování a analýze dat. Konkrétní práh stanovující 

nezbytnou úroveň přesnosti bude částečně záviset 

na předpokládaném použití dané informace. Určitá 

rozhodnutí budou vyžadovat vyšší míru přesnosti 

informací než jiná rozhodnutí. 

Testy:

Zpráva označuje data získaná měřením. 

Techniky měření dat a podklady pro kalkulace 

jsou dostatečně popsány a je možné je opakovat 

s podobnými výsledky. 

Přípustná odchylka u kvantitativních dat není 

tak veliká, aby výrazně ovlivnila schopnost 

zainteresovaných skupin dojít k vhodným 

a dostatečně podloženým závěrům o výsledcích 

reportující organizace. 

Zpráva označuje data, která jsou výsledkem 

odhadů a popisuje výchozí předpoklady 

a techniky použité při jejich získání, případně 

uvádí, kde je možné tyto informace získat. 

Kvalitativní výroky uváděné ve zprávě jsou 

platné, pokud jsou založené na dalších, ve zprávě 

zveřejněných informacích a dalších dostupných 

důkazech.

Verze 3.0
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VČASNOST

De�nice: K reportingu dochází v přesných intervalech. 

Informace jsou zveřejňovány tak, aby zainteresované 

skupiny měly čas učinit na jejich základě zasvěcená 

rozhodnutí. 

Vysvětlení: Užitečnost informací je úzce spjata 

s načasováním jejich zveřejnění a s tím, zda mají 

zainteresované skupiny dostatek času tyto informace 

zpracovat a využít pro své rozhodování. Načasování se 

v tomto případě vztahuje jak k pravidelnosti vydávání 

informací, tak k časové blízkosti událostí popisovaných 

ve zprávě a datu zveřejnění této zprávy. 

I když je neustálý přísun informací vhodný pro 

uspokojení některých potřeb, reportující organizace by 

se měly zavázat poskytovat i pravidelné, konsolidované 

informace o svých ekonomických, environmentálních 

a společenských výsledcích vztažených k jednomu

časovému bodu. Důsledné dodržování periodicity 

vydávání zpráv a délka sledovaného období jsou 

taktéž nezbytné pro zajištění porovnatelnosti 

zveřejněných informací v čase a přístupnosti zprávy pro 

zainteresované subjekty. Pro zainteresované skupiny 

může být důležité, podaří-li se sjednotit časový plán pro 

reporting udržitelného rozvoje a pro �nanční reporting. 

Organizace by měla udržovat rovnováhu mezi potřebou 

zveřejňovat včasné informace a potřebou zveřejňovat 

spolehlivé informace. 

Testy:

Informace ve zprávě jsou zveřejňovány, dokud 

jsou relativně „čerstvé“ ve vztahu k popisovanému 

období.

Sběr a zveřejňování klíčových informací 

o výkonu organizace je podřízeno časovému 

harmonogramu pro Sustainability reporting. 

Informace zveřejněné ve zprávě (včetně zpráv 

publikovaných na internetu) jasně uvádějí, 

k jakému časovému období se vztahují, kdy 

byly naposledy aktualizovány a kdy budou dále 

aktualizovány.

SROZUMITELNOST

De�nice: Informace by měly být zveřejňovány 

pro zainteresované skupiny pracující se zprávou 

srozumitelným a přístupným způsobem. 

Vysvětlení: Zpráva by měla prezentovat informace 

způsobem srozumitelným, přístupným a použitelným 

pro všechny zainteresované skupiny dané organizace 

(ať jde o tištěnou zprávu nebo zprávu šířenou jinými 

komunikačními kanály). Libovolný člen těchto skupin 

by měl být schopen nalézt požadovanou informaci 

bez vynakládání nepřiměřeného úsilí. Informace by 

měla být prezentována způsobem srozumitelným 

pro zainteresované skupiny s přiměřenou znalostí 

dané organizace a jejích aktivit. Gra�cké znázornění 

a tabulky konsolidovaných dat mohou informace 

obsažené ve zprávě ještě více zpřístupnit a učinit

srozumitelnějšími. Je-li úroveň agregace informací 

více nebo méně detailn,í než zainteresované skupiny 

očekávají, může ovlivnit srozumitelnost celé zprávy 

Testy:

Zpráva obsahuje informace na úrovni vyžadované 

zainteresovanými skupinami, ale vyhýbá se 

přílišnému nebo zbytečnému detailu. 

Zainteresované skupiny mohou díky přehledům 

obsahu, mapám, odkazům a dalším pomůckám 

nalézt konkrétní požadované informace bez 

vynaložení nepřiměřeného úsilí. 

Zpráva se vyhýbá technickým výrazům, zkratkám, 

žargonu nebo jiným, pro zainteresované skupiny 

pravděpodobně nesrozumitelným vyjádřením 

a měla by obsahovat vysvětlivky (pokud to bude 

nutné) ve vhodné části zprávy nebo ve slovníčku 

pojmů.

Data, a informace obsažené ve zprávě  jsou 

přístupné zainteresovaným skupinám, včetně těch 

s konkrétními potřebami přístupu k informacím 

(např. v důsledku rozdílných schopností, odlišného 

jazyka nebo dostupných technologií).
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SPOLEHLIVOST

De�nice: Informace a procesy použité při přípravě 

zprávy by měly být vyhledávány, zaznamenávány, 

shromažďovány, analyzovány a zveřejňovány způsobem 

umožňujícím jejich bližší prozkoumání a ustanovujícím 

jejich kvalitu a význam. 

Vysvětlení: Zainteresované skupiny by měly mít 

důvěru ve skutečnost, že zprávu je možné kontrolovat 

co do věrohodnosti obsahu a respektování Zásad 

reportingu při její přípravě. Informace a data obsažená 

ve zprávě by měla být podporována vnitřními nařízeními 

nebo dokumentací přístupnou i jiným osobám než těm, 

kdo zprávu připravovali.

Prohlášení o činnosti, která nejsou dostatečně 

podložená údaji o výsledcích, by se ve zprávě neměla 

objevit, s výjimkou významných informací. V takovém 

případě musí zpráva obsahovat jednoznačné vysvětlení 

jakýchkoliv nejistot spojených s touto informací. 

Rozhodovací procesy, z nichž zpráva vychází, by měly 

být popsány způsobem umožňujícím přezkoumání 

podkladů, na jejichž základě byla tato rozhodnutí 

učiněna (jde například o procesy stanovení obsahu 

a hranic zprávy, nebo zapojení zainteresovaných skupin). 

Při navrhování informačních systémů by si reportující 

organizace měla uvědomit, že by tyto systémy mohly 

být přezkoumány v rámci externího ověření kvality 

informací. 

Testy:

Je určen rozsah a míra externího ověření kvality.

Organizace dokáže identi�kovat původní zdroj 

informací použitých ve zprávě.

Organizace dokáže identi�kovat spolehlivé 

důkazy, které podpoří předpoklady nebo 

komplikované výpočty. 

Organizace má k dipozici vyjádření majitele 

původních dat nebo informací potvrzující jejich 

přesnost v rámci přijatelných odchylek. 

1.3 Pokyny pro určení limitů/hranic zprávy6

Souběžně se stanovením obsahu zprávy musí 

organizace rozhodnout, jaké organizační jednotky 

(například dceřinné společnosti nebo společné podniky) 

a jejich výsledky budou zahrnuty ve výsledné zprávě. 

Sustainability report by měl zahrnovat organizační 

jednotky, nad nimiž má reportující informace 

kontrolu nebo výrazný vliv, a to buď společně, nebo 

prostřednictvím vztahu s různými organizacemi 

upstream (např. dodavatelského řetězce) a downstream 

(např. distribuce a zákazníci).

Následující informace by měly platit pro účely stanovení 

hranic zprávy:7

Kontrola: moc řídit �nanční a provozní rozhodnutí 

podniku za účelem generování zisku, který plyne 

z jeho aktivit. 

Významný vliv: moc podílet se na �nančních

a provozních rozhodnutích, které ovlivňují 

směrnice, procesy a postupy organizace. Moc je 

však nedostatečná k plné kontrole nad těmito 

rozhodnutími. 

Následující pokyny, které se zabývají hranicemi zprávy, 

se sice vztahují na zprávu jako celek, ale slouží také pro 

stanovení hranic jednotlivých ukazatelů výkonu.

Ne všem organizacím uvnitř hranic zprávy je nutné se 

věnovat stejnou měrou. Přístup ke zveřejňování údajů 

o určité organizační jednotce závisí na kombinaci

kontroly nebo vlivu reportující organizace nad 

danou organizační jednotkou a skutečnosti, zda se 

zveřejňované údaje přímo vztahují k prezentovaným 

provozním či manažerským výsledkům nebo 

k popisnému textu v rámci zprávy. Pokyny pro stanovení 

hranic zprávy jsou založené na skutečnosti, že různé 

vztahy obsahují různé stupně přístupu k informacím 

a různé stupně schopnosti ovlivňovat výstupy. Například 

provozní informace, jako jsou data o emisích, mohou 

být spolehlivě získána z organizačních celků, které jsou 

kontrolovány reportující organizací, nemusí však být 

získatelná ze společných podniků nebo od dodavatele. 

Pokyny pro stanovení hranic zprávy popisují minimální 

očekávání ve věci zahrnutí organizačních jednotek 

upstream i downstream pro potřeby zveřejnění 

ukazatelů a manažerských údajů. Reportující organizace 

však smí rozhodnout o rozšíření hranice zprávy 

o určité indikátory, které zahrnují organizace v rámci 

odběratelského nebo dodavatelského řetězce. 

6

Verze 3.0
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Určení významu jednotlivých organizačních jednotek 

při sběru informací nebo při rozhodování o možném 

rozšíření hranic zprávy závisí na stupnici dopadů a vlivů

na udržitelný rozvoj. 

Organizační celky s největším vlivem na udržitelný 

rozvoj typicky vytvářejí největší hrozby nebo příležitosti 

pro reportující organizaci a její zainteresované skupiny, 

a proto budou s největší pravděpodobností patřit mezi 

organizační jednotky považované reportující organizací 

za odpovědné. 

Pokyny pro stanovení hranic zprávy:

Sustainability report by měl zahrnovat všechny 

organizační celky, které mají významný vliv 

na udržitelný rozvoj (skutečný nebo potenciální), 

a/nebo všechny organizační celky, jejichž 

rozhodovací a výkonné procesy reportující 

organizace ovládá nebo významně ovlivňuje. 

Tyto organizační celky mohou být zahrnuty 

buď prostřednictvím ukazatelů provozních 

výsledků, ukazatelů manažerských výsledků nebo 

prostřednictvím vysvětlujících popisků.

Organizace by měla zahrnout do své zprávy 

alespoň následující organizace, a to tímto 

způsobem:

Organizační jednotky, nad nimiž má 

reportující organizace kontrolu, by měly 

být zahrnuty prostřednictvím ukazatelů 

provozních výsledků; 

Organizační jednotky, na něž má 

reportující organizace významný vliv, by 

měly být zahrnuty prostřednictvím údajů 

o manažerském přístupu.

Máte kontrolu nad
danou entitou

(jevem, objektem)? 

Má to významný 
dosah?

Máte významný
 vliv?

Má to významný
dosah?

Máte vliv?

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Vylučte

Ne

Ne

Ne
Ano

Ano

Údaje o výkonnosti

Informace o manažerském přístupu

Opisné reportování o problémech a dilematech

Má to významný
dosah?

Není to 
podstatné
pro zprávu

Není to 
podstatné
pro zprávu

Není to 
podstatné
pro zprávu

Obrázek 6: Rozhodovací proces pro určení limitu/hranic reportu
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Hranice pro průvodní údaje by měly zahrnovat 

organizační celky, nad nimiž organizace nemá ani 

kontrolu, ani je nemůže výrazně ovlivňovat, ale 

přesto tyto celky významně ovlivňují udržitelný 

rozvoj, a proto existuje spojitost mezi nimi 

a klíčovými výzvami reportující organizace.

Zpráva by měla zahrnovat všechny organizační 

celky uvnitř stanovených hranic. Organizace se 

může rozhodnout neshromažďovat informace 

o konkrétní organizační jednotce uvnitř 

stanovených hranic zprávy, pokud to je v zájmu

efektivity. Platí však, že toto rozhodnutí nesmí 

výrazně změnit výsledné údaje nebo ukazatele.

Tato část se detailně věnuje základním údajům, které 

by měly být (s přihlédnutím k pokynům pro stanovení 

obsahu zprávy uvedeným v 1. části tohoto manuálu) 

součástí každé zprávy o udržitelném rozvoji.

V této části jsou popsané celkem tři druhy údajů. 

Pro�l: Informace, které zasazují výsledky 

organizace do kontextu. Patří sem například 

strategie, pro�l a systémy řízení. 

Manažerský přístup: Údaje o přístupu organizace 

k vybrané skupině témat za účelem poskytnutí 

kontextu pro porozumění výsledkům společnosti 

v konkrétní oblasti. 

Indikátory/ukazatele výkonu: Ukazatele, které 

produkují porovnatelné údaje o výsledcích 

reportující organizace v ekonomické, 

environmentální a společenské oblasti. 

  Doporučujeme reportujícím organizacím, aby 

se jejich zprávy řídily touto strukturou, nicméně 

uznají-li to za vhodné, mohou si zvolit i jiný formát. 

Obrázek 7: Přehled běžně zveřejňovaných údajů

Verze 3.0
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Pro�l

1. Strategie a analýza

Tato část si klade za cíl poskytnout strategický pohled 

na postoj organizace k udržitelnému rozvoji a tím 

poskytnout kontext pro detailnější reporting popsaný 

v ostatních částech tohoto manuálu. Tato část sice může 

vycházet z informací popsaných v ostatních částech zprávy, 

ale především má umožnit vhled do strategických témat, 

spíše než aby pouze sumarizovala obsah zprávy. Strategie 

i analýza by měly obsahovat prohlášení naznačené v bodě 

1.1 a stručný úvod popsaný v bodě 1.2.

1.1  Prohlášení nejvýše postavené osoby odpovědné 

za rozhodnutí přijatá společností (např. generálního 

ředitele, předsedy představenstva nebo jiného 

vrcholového vedoucího pracovníka) k významnosti, 

kterou má problematika udržitelnosti pro organizaci 

a pro její strategii. 

Toto prohlášení by mělo předložit celkovou vizi 

a strategii pro krátké období, středně dlouhé období 

(např. 3-5 let) i dlouhé období, zvláště pak ve vztahu 

ke klíčovým výzvám spojeným s působením 

organizace v ekonomické, environmentální 

a společenské oblasti. Prohlášení by mělo obsahovat:

Strategické priority a klíčová témata pro 

krátké/středně dlouhé období vzhledem 

k udržitelnému rozvoji, včetně dodržování 

mezinárodně uznávaných standardů a jejich 

vztahu k dlouhodobé strategii a úspěchu 

organizace;

Širší trendy (např. makroekonomické nebo 

politické) ovlivňující danou organizaci a její 

priority v oblasti udržitelného rozvoje;

Klíčové události, úspěchy a neúspěchy, k nimž 

došlo v průběhu sledovaného období;

Názory na výkon organizace ve vztahu k jejím 

cílům;

Pohled na hlavní cíle a výzvy, které před 

organizací stojí v následujícím roce a na cíle pro 

dalších 3-5 let; 

Další záležitosti týkající se strategického přístupu 

dané organizace. 

1.2 Popis hlavních dopadů, rizik a příležitostí.

Reportující organizace by měla do své zprávy 

zahrnout dvě stručné textové části věnované 

klíčovým dopadům, rizikům a příležitostem. 

První z nich by se měla zaměřit na klíčové 

dopady a vlivy činností reportující organizace 

na trvalý rozvoj a důsledky těchto dopadů 

pro zainteresované skupiny, včetně jejich práv 

zaručených národními zákony a mezinárodními 

dohodami. Přitom je třeba přihlédnout ke škále 

přiměřených očekávání a zájmů těchto skupin. 

Tato část textu by měla obsahovat:

Popis významných dopadů a vlivů

na udržitelný rozvoj v důsledku činností 

reportující organizace a na výzvy 

a příležitosti, které jsou s tím spojené. 

Mimo jiné sem patří dopady na práva 

zainteresovaných skupin zaručená národními 

zákony a jejich očekávání, která vycházejí 

z mezinárodně uznávaných standardů 

a norem;

Objasnění přístupu organizace k prioritizaci 

těchto výzev a příležitostí;

Klíčové závěry o postupech při řešení 

těchto otázek a s tím související výsledky 

reportující organizace ve sledovaném 

období. Mimo jiné sem patří i zhodnocení 

příčin případného podprůměrného nebo 

nadprůměrného výkonu; 

Popis hlavních procesů zavedených 

za účelem řešení problémů v oblasti výkonu 

a/nebo zavedených změn.

  Druhá textová část by se měla zaměřit na dopad

trendů, hrozeb a příležitostí udržitelného rozvoje 

na dlouhodobé vyhlídky a �nanční výsledky 

organizace. Tato část by se měla zvláště zaměřit 

na důležité informace pro skupiny, které už 

v reportující organizaci mají své �nanční zájmy 

nebo by takové zájmy mohly mít v budoucnu. Tato 

textová část by měla obsahovat následující:

Popis nejdůležitějších rizik a příležitostí 

pro reportující organizaci, které vyplývají 

z trendů udržitelného rozvoje;
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Klíč pro vyhodnocení témat udržitelného 

rozvoje. Tato témata mohou být 

vyhodnocena podle jejich významu 

pro dlouhodobou strategii reportující 

organizace, pro její pozici vzhledem 

ke konkurenci a podle kvalitativních i (pokud 

to je možné) podle kvantitativních faktorů, 

které podmiňují �nanční hodnoty, ať už jako 

hrozby, nebo jako příležitosti; 

Tabulku, která shrnuje: 

Cíle, výsledky vzhledem k cílům a poučení 

z právě hodnoceného časového období.

Cíle pro další sledované období 

a střednědobé cíle (tj. cíle pro nastávajících 

3-5 let) vzhledem ke klíčovým hrozbám 

a příležitostem. 

Stručný popis řídících mechanizmů, jejichž účelem 

je řídit tato rizika a příležitosti, a dále popis 

ostatních, pro organizaci významných, hrozeb 

a příležitostí.

2. Pro�l organizace 

2.1 Jméno organizace.

2.2 Hlavní značky, produkty a/nebo služby.

Reportující organizace by měla poukázat na povahu 

své role při poskytování těchto produktů i služeb 

a na úroveň outsourcingu použitého při jejich 

produkci.

2.3 Provozní struktura organizace, včetně hlavních 

divizí, provozních �rem, dceřinných společností 

a společných podniků.

2.4 Umístění sídla (ústředí) organizace. 

2.5 Počet zemí, kde organizace provozuje činnost, a jména 

zemí, ve kterých jsou buď umístěny hlavní provozy, 

nebo které mají speci�cký význam z hlediska otázek 

udržitelnosti, řešených v této zprávě.

2.6 Povaha vlastnictví a právní forma. 

2.7 Trhy, kde organizace působí (včetně geogra�ckého 

členění, relevantních tržních sektorů a včetně typu 

zákazníků/uživatelů).

2.8   Velikost vykazující organizace včetně:

Počtu zaměstnanců; 

Čistých prodejů (pro privátní organizace) 

nebo čistých příjmů (pro organizace 

veřejného sektoru); 

Celkové kapitalizace rozdělené na dluhy 

a majetek (pro organizace soukromého 

sektoru);  

Množství/objem vyráběných produktů nebo 

poskytovaných služeb.

  Kromě výše uvedených údajů doporučujeme 

organizacím podle potřeby uvést také další, 

dodatečné údaje, jako například:

Celková aktiva;

a procentuálního rozdělení vlastnických podílů 

největších akcionářů);  

regionů: 

procent z celkových tržeb organizace, 

celkových nákladů organizace, členěno 

2.9 Významné změny, k nimž došlo v průběhu

vykazovaného období z hlediska velikosti, 

struktury a vlastnictví, včetně: 

změn, včetně otevření nových zařízení 

a uzavření nebo rozšíření stávajících zařízení; 

kapitálové struktuře, údržby a úpravy provozu 

(pro organizace soukromého sektoru).

2.10 Ocenění získaná v průběhu vykazovaného období. 

Verze 3.0
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3. Parametry zprávy 

PROFIL ZPRÁVY

3.1  Vykazované období, za něž jsou poskytovány 

informace (např. �skální/kalendářní rok).

3.2  Datum předcházející zprávy, pokud existuje.

3.3  Cyklus vykazování (roční, dvouletý atd.)

3.4  Kontaktní bod pro dotazy týkající se zprávy nebo 

jejího obsahu. 

ROZSAH A LIMITY/HRANICE ZPRÁVY

3.5  Proces de�nování obsahu zprávy, včetně:

prezentována ve zprávě;

organizace předpokládá, že budou zprávu 

používat.

stanovení obsahu zprávy“ a na ně navazujícími 

Zásadami. 

3.6  Hranice a limity zprávy (např. země, divize, dceřinné 

společnosti, zařízení v nájmu, společné podniky, 

dodavatelé). Další pokyny jsou uvedeny v Protokolu 

stanovení hranice zprávy GRI.

3.7  Uveďte konkrétní omezení rozsahu zprávy nebo její 

konkrétní hranice.8

významné ekonomické, environmentální a společenské 

dopady i vlivy aktivit organizace, popište strategii 

3.8  Podklady pro vykazování údajů o společných 

podnicích, dceřiných společnostech, zařízeních 

v nájmu, externě zajišťovaných činnostech 

(outsourcing) a dalších jednotkách, které mohou 

významně ovlivnit srovnatelnost mezi jednotlivými 

obdobími a/nebo organizacemi.

3.9  Metody pro měření dat a základy pro kalkulace 

včetně předpokladů a technik příslušných 

odhadů uplatněných při sestavování ukazatelů 

a shromažďování jiných informací ve zprávě.

Vysvětlete každé rozhodnutí nerespektovat nebo se 

3.10  Vysvětlení vlivu jakýchkoliv úprav údajů z minulých 

zpráv a jejich zdůvodnění (např. fúze/akvizice, změna 

výchozího roku/období), povaha podnikání, metody 

měření). 

3.11  Významné změny oproti předchozím vykazovaným 

obdobím z hlediska rozsahu hranic nebo metod 

měření použitých ve zprávě.

OBSAHOVÝ REJSTŘÍK GRI

3.12  Tabulka s uvedením místa, kde se ve zprávě nacházejí 

jednotlivé standardní vykazované údaje.

Označte čísla stran nebo internetové adresy, kde je 

možné nalézt následující informace:

kategorií;

zahrnuty do zprávy;  

použité při vypracování zprávy.

EXTERNÍ OVĚŘENÍ

3.13  Metody a stávající praxe použité při zajišťování 

externího ověření kvality zveřejněné zprávy. Nejsou-li 

tyto informace uvedeny ve zprávě o zajištění kvality, 

která by měla být přílohou zprávy o udržitelném 

rozvoji, popište rozsah a podstatu kroků podniknutých 

k externímu ověření kvality zveřejněných informací. 

Objasněte také vztah mezi reportující organizací 

a externí organizací (nebo organizacemi) ověřující 

kvalitu vaší zprávy. 
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4. Struktura řízení, závazky k externím 
iniciativám a zapojení

STRUKTURA PODNIKOVÉHO ŘÍZENÍ (GOVERNANCE)

4.1 Struktura podnikového řízení organizace včetně 

výborů a komisí, které podléhají vrcholovému 

orgánu vedení organizace a odpovídají za plnění

konkrétních úkolů, např. za stanovení strategie 

nebo za organizační dohled. 

i komisí a uveďte veškeré údaje o přímé odpovědnosti 

za výkonnost organizace v hospodářské, sociální 

a ekologické oblasti.

4.2 Uveďte, zda se předseda nejvyššího řídícího 

statutárního orgánu organizace zároveň podílí 

na výkonném řízení (pokud ano, uveďte jeho 

funkci v systému řízení organizace a důvody 

tohoto uspořádání).

4.3 U organizací s unitární strukturou řízení, tj. 

s jedním statutárním a zároveň výkonným 

orgánem, uveďte počet členů tohoto orgánu, kteří 

jsou nezávislými členy nebo kteří se nepodílejí 

na výkonném řízení.9

Uveďte, jakým způsobem organizace de�nuje pojmy 

‚nezávislý‘ a ‚nepodílející se na výkonném řízení. Týká 

se pouze organizací s unitární strukturou řízení , viz. 

4.4 Mechanismy, jimiž akcionáři a zaměstnanci

předávají doporučení nebo pokyny pro nejvyšší 

řídící orgán. 

Uveďte odkazy na procesy:

skupin nebo jiné mechanismy umožňující 

menšinovým akcionářům vyjádřit své názory 

a postoupit je nejvyššímu řídícímu orgánu; a

zaměstnancům ohledně pracovních vztahů 

s formálními reprezentativními orgány, jako 

jsou, na úrovni organizace, „zaměstnanecké 

rady“ a zastoupení zaměstnanců v nejvyšším 

správním tělese. 

  Popište témata vztahující se k hospodářským, 

environmentálním a společenským výsledkům 

organizace, na něž bylo upozorněno v průběhu

sledovaného období prostřednictvím výše 

uvedených mechanismů. 

4.5 Vazba mezi odměňováním členů nejvyššího 

řídícího orgánu, vrcholových vedoucích 

a řídících pracovníků (včetně odchodného 

atd.) a výkonnostními výsledky organizace 

(včetně výsledků ve společenské/sociální 

a environmentální/ekologické oblasti).

4.6 Procesy sloužící nejvyššímu řídícímu orgánu 

k vyloučení střetu zájmů.

4.7 Proces, jímž se členům nejvyššího řídícího 

statutárního orgánu stanovují kvali�kační 

a odborné předpoklady pro metodické 

vedení strategie organizace v hospodářských, 

ekologických a sociálních otázkách.

4.8 Interní prohlášení o poslání organizace nebo 

o jejích hodnotách, vnitřní etické kodexy a zásady

ekonomické, ekologické a sociální výkonnosti 

a stav jejich uplatňování.

Popište, do jaké míry jsou tyto:

regionech a odděleních/organizačních 

jednotkách;  

standardům.

4.9  Postupy, jimiž nejvyšší řídící orgán kontroluje, jak 

organizace zjišťuje a řeší problémy výkonnosti 

v hospodářské, ekologické a sociální oblasti včetně 

příslušných rizik a příležitostí i jak plní či dodržuje 

mezinárodně dohodnuté standardy, kodexy jednání 

a dohodnuté zásady. 

Zahrňte též, jak často vyhodnocuje nejvyšší řídící orgán 

výsledky organizace v oblasti udržitelného rozvoje.

4.10  Procesy hodnocení vlastní výkonnosti nejvyššího 

řídícího orgánu, především pokud jde o výkonnost 

v hospodářské, ekologické a sociální oblasti. 

Verze 3.0
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ZÁVAZKY K EXTERNÍM INICIATIVÁM

4.11  Vysvětlete, zda a jak organizace uplatňuje princip 

obezřetnosti.

Článek 15 zásad přijatých na summitu v Riu uvádí 

tzv. princip obezřetnosti. Odpověď na otázku z bodu 

4.11 může popisovat přístup organizace k řízení rizik 

v provozním plánování nebo ve vývoji a zavádění 

nových výrobků.

4.12  Externě vypracované hospodářské, ekologické 

a sociální charty, soubory zásad a jiné iniciativy, 

ke kterým se organizace hlásí nebo s nimi souhlasí. 

Uveďte datum jejich přijetí a země či provozy, kde jsou 

uplatňovány, a okruh zainteresovaných subjektů, které 

se podílejí na tvorbě a řízení těchto iniciativ. Rozlište 

dobrovolné a povinné iniciativy i iniciativy, které musí 

organizace povinně respektovat.

4.13  Členství ve sdruženích (například odvětvových 

a oborových) a/nebo v národních či mezinárodních 

organizacích prosazujících speci�cké zájmy, pro která 

platí některá z následujících prohlášení: 

orgánech; 

nebo závazcích; 

�nanční prostředky nad rámec běžných 

členských poplatků nebo 

jako strategické.

Tato část se týká především členství na úrovni 

organizace. 

ZAPOJENÍ ZAINTERESOVANÝCH SUBJEKTŮ

Následující údaje se týkají všeobecného zapojení 

zainteresovaných skupin iniciovaného organizací 

v průběhu sledovaného období. Tyto údaje se neomezují 

pouze na kontakty s těmito skupinami za účelem 

přípravy zprávy o udržitelném rozvoji.

4.14 Seznam zainteresovaných skupin angažovaných ze 

strany vykazující organizace.

Příklady těchto skupin mohou být: 

odborové organizace.

4.15 Základ pro identi�kaci a volbu zainteresovaných 

skupin pro zapojení. 

Sem patří mimo jiné procesy de�nování různých 

zainteresovaných skupin a rozhodování, s kterými 

z těchto skupin se spojit a se kterými nikoliv. 

4.16 Přístupy k zapojení zainteresovaných subjektů – 

formy zapojení a frekvence jejich využití podle 

jednotlivých skupin.

Zapojení zájmových skupin na sebe může brát podobu 

a dalších nástrojů. Organizace by měla uvést, zda některé 

byly z kontaktů uskutečněny za účelem přípravy zprávy 

o udržitelném rozvoji.

4.17 Hlavní témata a obavy vznesené zainteresovanými 

subjekty. Odpovědi dané organizace na tato hlavní 

témata a obavy, včetně odpovědí prostřednictvím 

zpracovaných zpráv a výkazů.

5.  Manažerský přístup a výkonnostní ukazatele/
indikátory

Část věnovaná ukazatelům udržitelného rozvoje 

je rozčleněna do ekonomické/hospodářské, 

environmentální/ekologické a společenské/sociální 

kategorie. Společenské ukazatele jsou dále členěny 

na ukazatele práce, lidských práv, společnosti 

a odpovědnosti za produkty. Každá kategorie obsahuje 

Údaje o manažerském přístupu („Management approach 

- Manažerský přístup“) a odpovídající sady základních 

a dodatečných ukazatelů.

Základní ukazatele byly vyvinuty prostřednictvím 

připomínkovacích procesů zainteresovaných skupin 
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GRI s cílem vytvořit široce aplikovatelné ukazatele, které 

budou použitelné pro většinu organizací. Základní 

ukazatele by vždy měly být obsaženy ve výsledné 

zprávě o udržitelném rozvoji s výjimkou ukazatelů, 

které byly na základě zásad reportingu GRI označeny 

jako nevýznamné. Dodatečné ukazatele mohou 

poukazovat na nové postupy nebo na témata, jež 

mohou být významná pro některé organizace, ale pro 

jiné být významná nemusí. Tam, kde existují de�nitivní 

verze sektorových dodatků, je třeba mít na paměti,

že s ukazateli uvedenými v těchto dodatcích je třeba 

pracovat stejně jako se základními ukazateli uvedenými 

v této brožuře. Více informací naleznete v Pokynech pro 

stanovení obsahu zprávy. 

Údaje o manažerském přístupu by měly poskytovat 

krátký přehled manažerského přístupu organizace 

k hlediskům popsaným pro každou kategorii ukazatelů. 

Tímto postupem zasadíte informace o výsledcích 

reportující organizace do kontextu. Organizace si může 

zvolit strukturu údajů o manažerském přístupu tak, aby 

pokrývala celý rozsah hledisek pro danou kategorii. 

Může však seskupit své odpovědi věnované jednotlivým 

hlediskům i jinak. Zveřejněné údaje by vždy měly 

odpovídat na všechna hlediska každé kategorie, bez 

ohledu na jejich formát nebo seskupení.

V rámci celkové struktury kapitoly „Strategie a analýza“

mají body 1.1 a 1.2 věnované běžně zveřejňovaným 

informacím, údajům o strategii a pro�lu organizace 

poskytovat stručný přehled hrozeb a příležitostí, jimž 

musí organizace čelit jako celek. Zveřejňované údaje 

o manažerském přístupu mají představovat další 

úroveň detailu v informování o postojích organizace 

k managementu témat udržitelného rozvoje spojených 

s uvedenými riziky a příležitostmi. 

V rámci reportingu ukazatelů výkonu platí následující 

pokyny pro sběr dat:

Vykazování trendů: Informace by se měly 

vztahovat ke sledovanému období (např. jednoho 

roku) a alespoň ke dvěma předchozím obdobím, 

a také, pokud už byly stanoveny, k budoucím

cílům pro krátkodobý a střednědobý horizont.

Využití protokolů: Při zveřejňování Ukazatelů 

by organizace měly používat Protokoly, které 

jsou u nich uvedené. Tyto protokoly představují 

základní vodítko pro interpretaci a shromažďování 

informací. 

Prezentace dat: V některých případech je vhodné 

uvádět poměrová nebo normalizovaná data. 

Pokud jsou takto upravená data použita, měla by 

být uvedena taktéž data absolutní.

Agregace dat: Reportující organizace by měla 

stanovit vhodnou úroveň agregace informací. 

Více se dočtete ve Všeobecných poznámkách 

k reportingu uvedených v tomto manuálu.

Metrika: Zveřejňovaná data by měla být 

prezentována ve formě běžně uznávaných 

měrných jednotek (např. v kilogramech, tunách, 

litrech) a měla by být vypočtena podle běžných 

směnných faktorů. Pokud existují konkrétní 

mezinárodní konvence (např. ekvivalenty GHG), 

měly by být označeny v rámci Protokolů ukazatelů.

Verze 3.0
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Ekonomika 

Ekonomický/hospodářský rozměr udržitelného rozvoje se 

zabývá dopady aktivit organizace na ekonomické podmínky 

zainteresovaných skupin a na ekonomické systémy lokální, 

národní i celosvětové úrovně. Ekonomické ukazatele ilustrují: 

skupinami; 

na veřejnost.

Finanční výsledky jsou základem pro pochopení organizace 

a jejího udržitelného rozvoje. Tyto informace jsou běžně 

uváděné ve �nančních výkazech. Co se však v ekonomických 

výkazech neobjevuje, ale je často vyžadováno uživateli 

zpráv o udržitelném rozvoji, je příspěvek organizace 

k udržitelnému rozvoji širšího hospodářského systému. 

Údaje o manažerském přístupu

Poskytují stručné údaje o níže popsaných záležitostech 

manažerského přístupu s ohledem na následující 

ekonomická hlediska:

CÍLE A VÝSLEDKY

Cíle celé organizace pro činnosti, které se dotýkají 

Ekonomických hledisek.

Kromě ukazatelů výkonu GRI použijte pro prezentaci 

výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům i ukazatele šité 

na míru vaší organizaci (bude-li to potřeba).

POLITIKY A KONCEPCE (POLICY)

Stručná, celoorganizačně platná politika či koncepce, která 

dokumentuje celkový závazek organizace respektovat 

ekonomická hlediska nebo odkaz na tento dokument 

umístěný na veřejně přístupném místě (například odkaz 

na internetové stránky).

DODATEČNÉ INFORMACE PRO DOKRESLENÍ KONTEXTU 

Dodatečné významné informace potřebné pro lepší 

porozumění výsledkům organizace, jako jsou:

za účelem zvýšení výkonu organizace ve sledovaném 

období; 

pro dosahování výsledků. 
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Ukazatele ekonomického výkonu 

HLEDISKO: EKONOMICKÉ VÝSLEDKY

EC1  Získaná a rozdělená přímá ekonomická 

hodnota, která zahrnuje tržby, provozní 

náklady, mzdy a platy, dary místním 

společenstvím a jiné investice v obcích,

nerozdělený zisk, platby poskytovatelům 

kapitálu a platby státu.

EC2 Finanční důsledky a další rizika i možné 

příležitosti, které pro aktivity organizace 

vyplývají v důsledku klimatických změn. 

EC3 Pokrytí závazků stanovených v plánu

zaměstnaneckých výhod.

EC4  Významné částky �nanční pomoci 

poskytnuté od státu.

HLEDISKO: PŘÍTOMNOST NA TRHU

EC5  Rozsah poměrových ukazatelů standardní 

nástupní mzdy v porovnání s místní úrovní 

minimální mzdy v lokalitách, kde má 

organizace významné provozy. 

EC6  Politiky či koncepce, postupy a podíl

výdajů směřujících k místním dodavatelům 

v místech (podle geogra�cké lokace), kde 

má organizace významné provozy. 

EC7  Postupy místního náboru a podíl členů 

vrcholového vedení pocházejících 

z místního společenství v lokalitách, kde 

má organizace významné provozy. 

HLEDISKO: NEPŘÍMÉ EKONOMICKÉ DOPADY A VLIVY

EC8  Vývoj a dopad infrastrukturních investic 

a služeb zajišťovaných především v obecně 

prospěšném zájmu - zapojení do komerčních 

aktivit, příspěvky v naturáliích, bezplatně 

poskytované služby.

EC9  Vysvětlení a popis významných nepřímých 

hospodářských dopadů, včetně jejich 

rozsahu.

Životní prostředí/ekologie

Environmentální rozměr udržitelného rozvoje se zabývá 

dopady aktivit organizace na živé a neživé přírodní 

systémy, včetně ekosystémů, země, vzduchu a vody. 

Environmentální ukazatele měří efektivitu ve vztahu

ke vstupům (např. materiálu, energii a vodě) a výstupům 

(např. emise, odtok znečištěné vody, odpad). Kromě 

toho sledují výsledky organizace ve vtahu k biodiverzitě, 

respektování předpisů na ochranu životního prostředí 

a k dalším důležitým údajům, jako je těžba přírodních 

surovin a nebo vliv výrobků a služeb na životní prostředí. 

Údaje o manažerském přístupu

Poskytují stručné údaje o níže popsaných záležitostech 

manažerského přístupu s ohledem na následující

environmentální hlediska:

CÍLE A VÝSLEDKY

Cíle celé organizace pro činnosti, které se dotýkají 

Environmentálních hledisek.

Kromě ukazatelů výkonu GRI použijte pro prezentaci 

výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům i ukazatele šité 

na míru vaší organizaci (bude-li to potřeba).

POLITIKY ČI KONCEPCE

Stručná, celoorganizačně platná politika či koncepce 

dokumentující celkový závazek organizace respektovat 

environmentální hlediska nebo odkaz na tento 

dokument umístěný na veřejně přístupném místě 

(například odkaz na internetové stránky).
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ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Uveďte nejvyšší manažerskou pozici s provozní 

odpovědností za environmentální hlediska nebo 

popište, jak je provozní odpovědnost za tato hlediska 

rozdělena mezi členy vyššího managementu. Tento 

postup se liší od Údajů 4.1, které se zaměřují na struktury 

na organizačně správní úrovni.

TRÉNINKY A OSVĚTOVÉ ČINNOSTI

Procedury vztahující se k tréninkům a zvyšování 

povědomí zaměstnanců o environmentálních hlediscích.

PRŮBĚŽNÉ A NÁSLEDNÉ SLEDOVÁNÍ

Procesy kontroly a postupy opravných a preventivních 

opatření, včetně těch, která se vztahují na dodavatelský 

řetězec.

Seznam certi�kátů dokladujících systémy certi�kace 

nebo hodnocení činností organizace v environmentální 

oblasti nebo jiných postupů auditu/ověřování 

zveřejněných informací organizace nebo jejího 

dodavatelského řetězce. 

DODATEČNÉ INFORMACE PRO DOKRESLENÍ KONTEXTU

Dodatečné významné informace potřebné pro lepší 

porozumění výsledkům organizace, jako jsou:

zavedené za účelem zvýšení výkonu organizace 

ve sledovaném období; 

nebo dosahování výsledků. 

Ukazatele vlivu organizace na životní prostředí

HLEDISKO: MATERIÁLY

EN1  Spotřeba materiálů podle hmotnosti 

a objemu.

EN2  Percentuální podíl surovin pocházejících 

z recyklovaných materiálů.

HLEDISKO: ENERGIE

EN3  Přímá spotřeba energií podle primárního 

energetického zdroje.

EN4  Nepřímá spotřeba energií podle 

primárního energetického zdroje. 

EN5  Energie ušetřená díky úsporám a zvýšené 

energetické efektivnosti.

EN6  Iniciativy zaměřené na zajištění produktů 

a služeb s využitím energeticky efektivních 

a obnovitelných zdrojů. Snížení energetické 

náročnosti díky těmto iniciativám.

EN7  Iniciativy zaměřené na snižování nepřímé 

spotřeby energií a dosažená snížení.

HLEDISKO: VODA

EN8  Celkový odběr vody podle zdrojů. 

EN9  Vodní zdroje významně ovlivněné odběrem 

vody.

EN10  Percentuální podíl a celkový objem 

recyklované a znovu použité vody.

HLEDISKO: BIODIVERZITA

EN11   Poloha a plocha pozemků, které organizace 

vlastní nebo je má pronajaty či je spravuje 

a které leží uvnitř nebo v blízkosti

chráněných území, případně v místech 

nebo u míst s vysokou hodnotou z hlediska 

biodiverzity mimo chráněná území. 
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EN12  Popis významných dopadů činností, 

produktů a služeb na biodiverzitu 

v chráněných územích a v místech s vysokou 

hodnotou z hlediska biodiverzitiy ležících 

mimo chráněná území.

EN13  Chráněná nebo obnovená přirozená 

prostředí.

EN14  Strategie, stávající opatření a plánované 

kroky zaměřené na řízení dopadů a vlivů

na biodiverzitu.

EN15  Počet rostlinných a živočišných 

druhů na červeném seznamu druhů 

a na národním seznamu chráněných druhů, 

jejichž biotopy leží v oblastech postižených 

činností organizace - a to v pořadí podle 

rizika vyhynutí.

HLEDISKO: EMISE, ODPADNÍ VODY A ODPADY

EN16  Celkové přímé a nepřímé emise 

skleníkových plynů - podle hmotnosti.

EN17  Nepřímé emise jiných relevantních 

skleníkových plynů podle hmotnosti. 

EN18  Iniciativy zaměřené na snižování emisí 

skleníkových plynů a skutečně dosažená 

snížení.

EN19  Emise látek, které poškozují ozón - podle 

hmotnosti.

EN20  NOx, SOx a jiné významné vzdušné emise - 

podle druhu a hmotnosti.

EN21  Celkové množství vypouštěných odpadních 

vod - podle kvality a místa vypouštění.

EN22  Celková hmotnost odpadů podle druhů 

a podle způsobu likvidace.

EN23  Celkový počet a objem významných 

kontaminací.

EN24  Hmotnost převážených, dovážených, 

vyvážených nebo upravovaných odpadů 

považovaných za nebezpečné podle 

dodatků I, II, III a VIII k Basilejské úmluvě 

a percentuální podíl mezinárodně 

přepravovaných odpadů.

EN25  Identita, velikost, stav a hodnota vodních 

těles a souvisejícího uzemí, které vykazující 

organizace významnou měrou ovlivňuje 

vypouštěním odpadních vod.

HLEDISKO: PRODUKTY A SLUŽBY

EN26  Iniciativy na zmírnění ekologických vlivů 

hlavních produktů a služeb, rozsah dopadu 

těchto iniciativ.

EN27  Procento prodaných výrobků a jejich

obalových materiálů, které byly navráceny 

zpět výrobci za účelem recyklace a dalšího

zpracování – podle kategorií.

HLEDISKO: DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ NA OCHRANU 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

EN28  Peněžní hodnota významnějších pokut 

a celkový počet nepeněžních sankcí 

za neplnění ekologické legislativy 

a předpisů.

HLEDISKO: DOPRAVA

EN29  Významné ekologické dopady přepravy 

produktů a jiného zboží a materiálů 

používaných v provozní činnosti 

reportující organizace a dopady přepravy 

zaměstnanců.

HLEDISKO: CELKOVÉ

EN30  Celkový objem nákladů a investic v oblasti

ochrany životního prostředí - podle druhu. 
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Společenské ukazatele

Společenský rozměr udržitelného rozvoje se zabývá 

dopady aktivit organizace na společenské systémy, 

v nichž organizace funguje. 

Ukazatele společenských vlivů GRI popisují klíčová 

hlediska výkonnosti organizace vzhledem k pracovním 

postupům, dodržování lidských práv, ke společnosti

a k přijímání odpovědnosti za produkty. 

Pracovní postupy a důstojné pracovní 
podmínky

Konkrétní hlediska obsažená v kategorii Pracovní postupy 

jsou založená na mezinárodně uznávaných všeobecných 

standardech, včetně: 

a s ní spojených protokolů;

o civilních a politických právech;

o ekonomických, společenských a kulturních právech; 

Mezinárodní Organizace Práce (ILO) z roku 1998 

(zvláště pak 8 základních úmluv ILO); 

Ukazatele pracovních postupů taktéž vycházejí ze dvou 

nástrojů, které se věnují přímo společenské odpovědnosti 

podnikatelských subjektů: ILO Tripartitní deklarace 

o mezinárodních podnicích a sociální politice a OECD 

pokynů pro mezinárodní podniky.

Údaje o manažerském přístupu

Poskytují stručné údaje o manažerském přístupu 

k záležitostem spojeným s níže uvedenými pracovními 

hledisky. ILO Tripartitní deklarace o mezinárodních podnicích 

a sociální politice (a zvláště pak 8 základních úmluv ILO) 

a OECD pokyny pro mezinárodní podniky by měly být 

hlavními referenčními dokumenty:

CÍLE A VÝSLEDKY

Cíle celé organizace pro činnosti, které se dotýkají Pracovních 

hledisek a popis jejich propojení na mezinárodně uznávané 

všeobecné standardy. 
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Kromě ukazatelů výkonu GRI použijte pro prezentaci 

výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům i ukazatele šité 

na míru vaší organizaci (bude-li to potřeba).

POLITIKY ČI KONCEPCE

Stručná, celoorganizačně platná politika či koncepce 

dokumentující celkový závazek organizace respektovat 

pracovní hlediska nebo odkaz na tento dokument umístěný 

na veřejně přístupném místě (například odkaz na internetové 

stránky).

ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Uveďte nejvyšší manažerskou pozici s provozní 

odpovědností za pracovní hlediska nebo popište, jak je 

provozní odpovědnost za tato hlediska rozdělena mezi členy 

vyššího managementu. Tento postup se liší od Údajů 4.1, 

které se zaměřují na struktury na organizačně správní úrovni.

TRÉNINKY A OSVĚTOVÉ ČINNOSTI

Procedury vztahující se k tréninkům a zvyšování povědomí 

zaměstnanců o pracovních hlediscích.

PRŮBĚŽNÉ A NÁSLEDNÉ SLEDOVÁNÍ

Procesy kontroly a postupy opravných a preventivních 

opatření, včetně těch, která se vztahují na dodavatelský 

řetězec.

Seznam certi�kátů dokladujících systémy certi�kace 

nebo hodnocení činností organizace ve společensko-

pracovní oblasti, nebo jiných postupů auditu/potvrzování 

zveřejňovaných informací organizace nebo jejího 

dodavatelského řetězce. 

DODATEČNÉ INFORMACE PRO DOKRESLENÍ KONTEXTU

Dodatečné významné informace, které jsou důležité pro lepší 

porozumění výsledkům organizace, jako jsou:

za účelem zvýšení výkonu organizace ve sledovaném 

období; 

dosahování výsledků. 

Pracovní postupy a důstojné pracovní podmínky

HLEDISKO ZAMĚSTNÁVÁNÍ

LA1  Celkový počet zaměstnanců podle typu 

pracovního poměru, pracovních smluv 

a regionů.

LA2  Celkový počet a míra obměny (�uktuace) 

zaměstnanců podle věku, pohlaví 

a regionů.

LA3  Výhody poskytované zaměstnancům 

na plný úvazek, které se neposkytují 

zaměstnancům na zkrácený úvazek nebo 

v přechodném pracovním poměru - podle 

hlavních provozů.

HLEDISKO: VZTAHY MEZI ZAMĚSTNANCI A MANAGEMENTEM

LA4  Percentuální podíl zaměstnaců, na které se 

vztahuje kolektivní smlouva.

LA5  Minimální délka výpovědní lhůty 

v souvislosti s významnými provozními 

změnami. Uveďte, zda je minimální délka 

výpovědní lhůty určena v kolektivních

smlouvách.

HLEDISKO: BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

NA PRACOVIŠTI

LA6  Percentuální podíl z celkového počtu 

zaměstnanců, kteří jsou zastoupeni 

ve společných o�ciálních komisích BOZP 

(kde společně zasedají zaměstnanci 

a vedení), které jsou nápomocny radou 

v otázkách programů BOZP a při sledování 

jejich plnění.

LA7  Hodnoty úrazovosti, nemocnosti (nemoci 

z povolání), zameškaných dnů a absencí

a celkový počet smrtelných pracovních 

úrazů podle regionů.

LA8  Programy vzdělávání, školení, poradenství, 

prevence a zvládání rizik se zaměřením 

na pomoc zaměstnancům, jejich rodinám 

nebo příslušníkům místních komunit 

v otázkách závažných chorob.

LA9   Problematika BOZP pokrytá o�ciálními 

dohodami s odbory.
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HLEDISKO: ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ

LA10  Průměrný počet hodin věnovaných školení 

- vztaženo na jednoho zaměstnance za rok 

s rozčleněním podle zaměstnaneckých 

kategorií. 

LA11  Programy pro řízení kvali�kace a pro 

celoživotní vzdělávání, které napomáhají 

zachovat zaměstnancům stálou 

zaměstnatelnost a umožňují jim zvládnout 

ukončení kariéry.

LA12  Procentuální podíl zaměstnanců, u nichž se 

provádí pravidelné hodnocení výkonnosti 

a hodnocení vývoje kariéry.

HLEDISKO: DIVERZITA A ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

LA13  Složení řídících orgánů společnosti 

a rozdělení zaměstnanců na kategorie 

podle pohlaví, věkových skupin, 

příslušnosti k menšinám a podle dalších 

ukazatelů diverzity.

LA14  Poměr základních platů mužů a žen podle 

jednotlivých kategorií zaměstnanců.

Lidská práva 

Ukazatele dodržování lidských práv vyžadují, aby 

organizace zveřejňovala míru, do jaké jsou lidská práva 

dodržována při investování a při vybírání dodavatelů 

a odběratelů. Mimoto se ukazatele zabývají úrovní 

školení zaměstnanců a pracovníků bezpečnostních složek 

ve věcech lidských práv, diskriminace, svobody sdružování, 

zaměstnávání dětí, ve věcech práv původních obyvatel 

a nucené nebo povinné práci. 

Všeobecně uznávaná lidská práva jsou de�nována 

následujícími konvencemi a deklaracemi:

národů a s ní spojených protokolů;

o civilních a politických právech;

o ekonomických, společenských a kulturních 

právech; 

Mezinárodní Organizace Práce (ILO) z roku 1998 

(zvláště pak 8 základními úmluvami ILO); 

Údaje a manažerském přístupu

Poskytují stručné údaje o manažerském přístupu 

k záležitostem spojeným s níže uvedenými hledisky 

lidských práv. ILO Tripartitní deklarace o mezinárodních 

podnicích a sociální politice (a zvláště pak 8 základních 

úmluv ILO, sestávajících z úmluv číslo 100, 111, 87, 98, 138, 

20 a 1059) a OECD pokyny pro mezinárodní podniky by 

měly být hlavními referenčními dokumenty:

CÍLE A VÝSLEDKY

Cíle celé organizace pro činnosti, které se dotýkají hledisek 

lidských práv a označení jejich napojení na mezinárodní 

deklarace a výše uvedené standardy. 
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Kromě ukazatelů výkonu GRI použijte pro prezentaci 

výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům i ukazatele šité 

na míru vaší organizaci (bude-li to potřeba).

POLITIKY ČI KONCEPCE

Stručná, celoorganizačně platná politika či koncepce 

dokumentující celkový závazek organizace dodržovat 

hlediska lidských práv, včetně politik či koncepcí, u kterých 

lze přepokládat, že přiměřeně ovlivňují rozhodnutí 

zaměstnanců začlenit se do zaměstnaneckých odborů 

nebo kolektivně vyjednávat nebo odkaz na tento 

dokument umístěný na veřejně přístupném místě 

(například odkaz na internetové stránky). Uveďte také 

jejich propojení na výše uvedené mezinárodní standardy 

a deklarace. 

ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Uveďte nejvyšší manažerskou pozici s provozní 

odpovědností z hlediska lidských práv nebo popište, jak 

je provozní odpovědnost za tato hlediska rozdělena mezi 

členy vyššího managementu. Tento postup se liší od Údajů

4.1, které se zaměřují na struktury na organizačně správní 

úrovni.

TRÉNINKY A OSVĚTOVÉ ČINNOSTI

Procedury vztahující se k tréninkům a zvyšování povědomí 

zaměstnanců o hlediscích lidských práv.

PRŮBĚŽNÉ A NÁSLEDNÉ SLEDOVÁNÍ

Procesy kontroly a postupy opravných a preventivních 

opatření, včetně těch, která se vztahují na dodavatelský 

řetězec.

Seznam certi�kátů dokladujících systémy certi�kace nebo 

hodnocení činností organizace v oblasti lidských práv, 

nebo jiných postupů auditu/potvrzování zveřejňovaných 

informací organizace nebo jejího dodavatelského řetězce. 

DODATEČNÉ INFORMACE PRO DOKRESLENÍ KONTEXTU

Dodatečné významné informace, které jsou důležité pro 

lepší porozumění výsledkům organizace, jako jsou:

zavedené za účelem zvýšení výkonu organizace 

ve sledovaném období; 

nebo dosahování výsledků. 

Ukazatele dodržování lidských práv

HLEDISKO: INVESTIČNÍ A NÁKUPČÍ POSTUPY

HR1  Percentuální podíl a celkový počet 

významných investičních dohod, které 

obsahují ustanovení o ochraně lidských 

práv, nebo k nim bylo provedeno šetření 

o problematice respektování lidských práv. 

HR2  Percentuální podíl významných 

dodavatelů a smluvních stran, u kterých 

bylo provedeno šetření v problematice 

respektování lidských práv - s uvedením 

případných opatření.

HR3  Celkový počet hodin zaměstnaneckých 

školení o zásadách a postupech týkajících 

se jednotlivých aspektů ochrany lidských 

práv ve vztahu k činnosti dané organizace. 

Uveďte procentuální podíl proškolených 

zaměstnanců.

HLEDISKO: NEDISKRIMINACE

HR4  Celkový počet případů diskriminace. 

Uveďte přijatá opatření.

HLEDISKO: SVOBODA SDRUŽOVÁNÍ A KOLEKTIVNÍHO

VYJEDNÁVÁNÍ 

HR5  Provozy, u nichž by mohla být vážně 

ohrožena svoboda shromažďování nebo 

kolektivního vyjednávání. Uveďte opatření 

na podporu těchto práv.

HLEDISKO: DĚTSKÁ PRÁCE

HR6  Provozy, u nichž bylo zjištěno značné riziko 

dětské práce. Uveďte opaření, která mají 

přispět k eliminaci dětské práce.

HLEDISKO: NUCENÁ A POVINNÁ PRÁCE

HR7  Provozy, u nichž bylo zjištěno značné 

riziko nucené nebo povinné práce. Uveďte 

opatření, která mají přispět k eliminaci

nucené nebo povinné práce.
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HLEDISKO: BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY

HR8  Percentuální podíl bezpečnostních 

pracovníků, kteří byli školeni o zásadách

a postupech organizace pro otázky lidských 

práv relevantních pro její provozy. 

HLEDISKO: PRÁVA PŮVODNÍCH ETNIK

HR9  Celkový počet případů porušení práv 

původních obyvatel. Uveďte případná 

přijatá opatření.

SPOLEČNOST

Ukazatele výsledků ve společenské/sociální oblasti 

se zaměřují na dopady aktivit reportující organizace 

na komunity, v jejichž rámci organizace funguje, 

a zveřejňování informací o způsobu, jakým jsou hrozby, 

které mohou vzniknout v důsledku interakce s ostatními 

společenskými institucemi řízeny a zprostředkovávány. 

Zvláště pak se tyto ukazatele zabývají riziky spojenými 

s úplatkářstvím a korupcí, s nepřiměřeným ovlivňováním 

tvorby veřejných politik a s monopolními praktikami.

ÚDAJE O MANAŽERSKÉM PŘÍSTUPU

Poskytují stručné údaje o manažerském přístupu 

k záležitostem spojeným s níže uvedenými 

společenskými hledisky:

CÍLE A VÝSLEDKY

Cíle celé organizace pro činnosti, které se dotýkají výše 

uvedených hledisek. 

Kromě ukazatelů výkonu GRI použijte pro prezentaci 

výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům i ukazatele šité 

na míru vaší organizaci (bude-li to potřeba).

POLITIKY ČI KONCEPCE

Stručná, celoorganizačně platná, politika či koncepce 

dokumentující celkový závazek organizace respektovat 

společenská hlediska nebo odkaz na tento dokument 

umístěný na veřejně přístupném místě (například odkaz 

na internetové stránky).

ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Uveďte nejvyšší manažerskou pozici s provozní 

odpovědností za společenská hlediska nebo popište, 

jak je provozní odpovědnost za tato hlediska rozdělena 

mezi členy vyššího managementu. Tento postup 

se liší od Údajů 4.1, které se zaměřují na struktury 

na organizačně správní úrovni.

TRÉNINKY A OSVĚTOVÉ ČINNOSTI

Procedury vztahující se k tréninkům a zvyšování 

povědomí zaměstnanců o společenských hlediscích.

PRŮBĚŽNÉ A NÁSLEDNÉ SLEDOVÁNÍ

Procesy kontroly a postupy opravných a preventivních 

opatření, včetně těch, která se vztahují na dodavatelský 

řetězec.

Seznam certi�kátů dokladujících systémy certi�kace 

nebo hodnocení činností organizace ve společenské 

oblasti, nebo jiných postupů auditu/potvrzování 

zveřejňovaných informací organizace nebo jejího 

dodavatelského řetězce. 

Dodatečné informace pro dokreslení kontextu 

Dodatečné významné informace potřebné pro lepší 

porozumění výsledkům organizace, jako jsou:

zavedené za účelem zvýšení výkonu organizace 

ve sledovaném období; 

nebo dosahování výsledků. 
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Ukazatele společenských vlivů 

HLEDISKO: KOMUNITA

SO1  Povaha, rozsah a efektivita veškerých 

programů a postupů vyhodnocujících 

a kontrolujících dopady provozů 

organizace na místní komunity (všechny 

fáze činnosti: příchod a zahájení provozu; 

provozní fáze; ukončení provozu a odchod).

HLEDISKO: KORUPCE

SO2  Percentuální podíl a celkový počet 

obchodních útvarů analyzovaných 

z hlediska rizika korupce.

SO3  Percentuální podíl zaměstnanců, kteří 

prošli školením o protikorupčních zásadách 

společnosti.

SO4  Opatření přijatá v reakci na případy 

korupce.

HLEDISKO: VEŘEJNÁ POLITIKA

SO5  Stanoviska z hlediska veřejné politiky 

a účast na rozvoji veřejné politiky 

a lobbování.

SO6  Celková hodnota �nančních a věcných 

příspěvků politickým stranám, politikům 

a souvisejícím institucím rozčleněná podle 

zemí.

HLEDISKO: PROTIKONKURENČNÍ CHOVÁNÍ

SO7  Celkový počet právních zákroků 

v případech protikonkurenčního chování 

a monopolních praktik. Výsledky těchto 

zákroků.

HLEDISKO: DODRŽOVÁNÍ ZÁKONNÝCH NOREM

SO8  Peněžní hodnota významnějších pokut 

a celkový počet nepeněžních sankcí 

za nedodržení zákonů a předpisů.

Odpovědnost za produkty

Ukazatele odpovědnosti za výrobky se zaměřují na výrobky 

a služby produkované reportující organizací a přímo 

ovlivňující zákazníky. Konkrétně se zaměřují na zdravotní 

a bezpečnostní parametry, poskytované informace 

o výrobcích i službách a jejich označení, na marketing 

a ochranu soukromí zákazníků.

Tato hlediska jsou pokryta především prostřednictvím 

údajů o interních postupech a mírou, do jaké jsou tyto 

postupy dodržovány. 

Údaje o manažerském přístupu

Poskytují stručné údaje o manažerském přístupu 

k záležitostem spojeným s níže uvedenými hledisky 

odpovědnosti za výrobky:

CÍLE A VÝSLEDKY

Cíle celé organizace pro činnosti dotýkající se výše 

uvedených hledisek odpovědnosti za produkty. 

Kromě ukazatelů výkonu GRI použijte pro prezentaci 

výsledků ve vztahu ke stanoveným cílům i ukazatele šité 

na míru vaší organizaci (bude-li to potřeba).

POLITIKY ČI KONCEPCE

Stručná, celoorganizačně platná politika či koncepce 

dokumentující celkový závazek organizace respektovat 

hlediska odpovědnosti za produkty nebo odkaz na tento 

dokument umístěný na veřejně přístupném místě 

(například odkaz na internetové stránky).

ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Uveďte nejvyšší manažerskou pozici s provozní 

odpovědností z hlediska odpovědnosti za produkty nebo 

popište, jak je provozní odpovědnost za tato hlediska 

rozdělena mezi členy vyššího managementu. Tento 

postup se liší od Údajů 4.1, které se zaměřují na struktury 

na organizačně správní úrovni.
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TRÉNINKY A OSVĚTOVÉ ČINNOSTI

Procedury vztahující se k tréninkům a zvyšování povědomí 

zaměstnanců o hlediscích odpovědnosti za výrobky.

PRŮBĚŽNÉ A NÁSLEDNÉ SLEDOVÁNÍ

Procesy kontroly a postupy opravných a preventivních 

opatření, včetně těch, která se vztahují na dodavatelský 

řetězec.

Seznam certi�kátů dokladujících systémy certi�kace 

nebo hodnocení činností organizace v společensko-

pracovní oblasti, nebo jiných postupů auditu/

potvrzování zveřejňovaných informací organizace nebo 

jejího dodavatelského řetězce. 

DODATEČNÉ INFORMACE PRO DOKRESLENÍ KONTEXTU

Dodatečné významné informace potřebné pro lepší 

porozumění výsledkům organizace, jako jsou:

zavedené za účelem zvýšení výkonu organizace 

ve sledovaném období; 

nebo dosahování výsledků. 

Ukazatele míry přejímané odpovědnosti 
za výrobky

HLEDISKO: ZDRAVÍ A BEZPEČÍ ZÁKAZNÍKŮ

PR1  Fáze životního cyklu výrobků a služeb, 

v jejichž průběhu jsou vyhodnocovány 

jejich vlivy na zdraví a bezpečí zákazníků 

s cílem zajistit zlepšení a percentuální podíl 

významných kategorií produktů a služeb, 

na které se tyto postupy vztahují.

PR2  Celkový počet případů neplnění předpisů 

a dobrovolně přijatých kodexů, které 

se týkají zdravotních a bezpečnostních

dopadů produktů a služeb v průběhu jejich 

životnosti. Rozčlenit podle typu učiněného 

závěru.

HLEDISKO: OZNAČENÍ VÝROBKŮ A SLUŽEB

PR3  Typy požadovaných informací 

o produktech a službách a percentuální 

podíl významných produktů a služeb, jichž 

se tyto informace týkají.

PR4  Celkový počet případů neplnění předpisů 

a dobrovolně přijatých kodexů týkajících se 

informací o produktech, službách a jejich

značení. Rozčlenit podle typu učiněného 

závěru.

PR5  Předepsané postupy pro zajištění 

spokojenosti zákazníků včetně výsledků 

průzkumů s měřením spokojenosti 

zákazníků.

HLEDISKO: MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE

PR6  Programy pro dodržování zákonů, norem 

a dobrovolně přijatých kodexů týkajících 

se marketingových sdělení včetně reklamy, 

propagace a sponzorství.

PR7  Celkový počet případů nedodržení 

předpisů a dobrovolně přijatých kodexů 

týkajících se marketingových sdělení 

včetně reklamy, propagace a sponzorství, 

rozčleněné podle učiněných závěrů.
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LEDISKO: SOUKROMÍ ZÁKAZNÍKŮ

PR8  Celkový počet zdůvodněných stížností 

na porušení soukromí zákazníků a ztráty 

dat o zákaznících.

HLEDISKO: DODRŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

PR9  Peněžní hodnota významných pokut 

za neplnění zákonů a předpisů týkajících se 

zajišťování a používání produktů a služeb.
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Všeobecné poznámky k reportingu

Sběr dat

VYHODNOCENÍ PROVEDITELNOSTI

Proces stanovování obsahu zprávy vede k vypracování 

seznamu témat a ukazatelů, o nichž by organizace 

měla zveřejnit potřebné informace. Nicméně, 

praktické problémy, jako je například dostupnost dat, 

cena za jejich získání, utajení některých informací, 

spolehlivost získaných informací a další faktory, 

mohou vést k legitimnímu rozhodnutí určité informace 

nezveřejňovat. Pokud organizace k takovému rozhodnutí 

dojde, měla by zpráva na tuto skutečnost poukázat 

a jasně vysvětlit, proč bylo toto rozhodnutí učiněno. 

AGREGACE A DIS-AGREGACE DAT

Reportující organizace musí stanovit míru agregace 

zveřejněných informací. To vyžaduje vytvoření 

rovnováhy mezi mírou informační hodnoty zveřejněných 

informací (která je většinou nepřímo úměrná jejich 

agregaci, např. rozdíl v informační hodnotě údajů 

o jednom provozu nebo o provozech organizace v celé 

zemi). Agregace informací může vést k výrazné ztrátě 

informační hodnoty a taktéž může vést ke smazání

jinak jasně viditelných, obzvláště silných nebo slabých 

výsledků v individuální oblasti. Na druhou stranu, 

zbytečně detailní úroveň poskytovaných dat může 

ovlivnit míru celkového porozumění zveřejňovaným 

informacím. Reportující organizace by měla s pomocí

zásad a pokynů pro zveřejňování ukazatelů zvolit 

vhodnou míru detailnosti informací. Dis-agregace 

(detailnost) se může lišit ukazatel od ukazatele, 

všeobecně však platí, že detailní informace mají větší 

vypovídací hodnotu než jeden agregovaný údaj.

Forma a četnost zveřejňovaných zpráv

DEFINICE: SUSTAINABILITY REPORT – ZPRÁVA

O UDRŽITELNÉM ROZVOJI

Sustainability report je označení pro ucelenou, 

konsolidovanou a zveřejněnou zprávu poskytující 

přiměřené a vyrovnané údaje o výsledcích organizace 

za konkrétní sledované období. Zainteresované skupiny 

by měly mít možnost získat všechny informace uváděné 

v této zprávě z jediného místa, např. z Obsahového 

rejstříku GRI. Pokud nejsou zainteresovaným skupinám 

přímo zpřístupněny další dokumenty (např. přímým 

odkazem na konkrétní internetové stránky nebo 

uvedením konkrétní stránky v konkrétní tištěné 

publikaci), neměly by být uváděny jako zdroj informací 

pro běžně zveřejňované údaje GRI (například ukazatel 

výkonu). Pokud se organizace při vypracování zprávy 

řídila zvolenými Pokyny a Rámcovými dokumenty GRI, 

není stanovena minimální délka publikované zprávy. 

KOMUNIKAČNÍ MÉDIUM

Vhodná komunikační média pro zveřejnění zprávy 

o udržitelném rozvoji jsou jak elektronická média 

(např. CD-ROM), internetové stránky nebo tištěná 

podoba. Organizace mohou prezentovat svou 

zprávu na internetu a zároveň vydat její tištěnou 

podobu, mohou si ale také zvolit možnost publikovat 

zprávu jen jedním z uvedených způsobů. Například 

organizace si mohou zvolit publikovat detailní 

zprávu na internetu a zároveň publikovat její shrnutí 

obsahující strategii, analýzu a výsledky organizace 

v tištěné podobě. Volba bude pravděpodobně záviset 

na rozhodnutích organizace o délce sledovaného 

období, o četnosti a způsobech aktualizace obsahu 

zprávy, pravděpodobných uživatelích zprávy a dalších

praktických rozhodnutích, jako je strategie pro distribuci 

této zprávy. Alespoň jedno médium (internet nebo 

tištěný dokument) by mělo uživatelům poskytnout 

přístup ke všem informacím o sledovaném období. 

ČETNOST VYDÁVÁNÍ ZPRÁV

Organizace by měly stanovit pevný, periodicky se 

opakující cyklus pro zveřejňování zpráv o uržitelném 

rozvoji. Mnoho organizací si pravděpodobně zvolí roční 

cyklus, nicméně některé organizace vydávají zprávy 

jen jednou za dva roky. Organizace může pravidelně 

aktualizovat zveřejňované informace o výsledcích 

svého působení i mezi jednotlivými konsolidovanými 

zprávami. Tento postup je výhodný pro zainteresované 

skupiny, které tak získají okamžitý přístup k aktuálním

informacím. Nevýhodou tohoto přístupu je omezená 

srovnatelnost zveřejňovaných informací. Nicméně 

organizace by stále měly udržovat předvídatelný cyklus 

zveřejňování informací popisujících celé sledované 

období.

Zveřejňování ekonomických, environmentálních 

a společenských výsledků organizace může být časově 

sladěno se zveřejňováním dalších zpráv o činnosti

organizace, například s výročními �nančními výkazy, 

nebo s nimi může být integrováno. Časové sladění 

zveřejnění a přípravy těchto zpráv povede k užšímu

propojení �nančních výsledků organizace a výsledků 

jejího působení v ekonomické, environmentální 

a společenské oblasti. 
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AKTUALIZACE OBSAHU ZPRÁVY

Při přípravě nové zprávy může organizace určit 

informační oblasti, které se od vydání poslední 

zprávy nezměnily (např. doposud neaktualizované 

směrnice). Organizace si může zvolit, že bude 

aktualizovat pouze ta témata a ukazatele, která se 

od doby vydání poslední zprávy změnily a zbytek 

použít v nezměněné podobě. Například, organizace 

si může zvolit reprodukovat informace o směrnicích, 

které se od doby vydání poslední zprávy nezměnily, 

a pouze aktualizovat hodnoty použitých ukazatelů. 

Flexibilita takového přístupu bude do značné míry 

záviset na volbě komunikačního média. Témata, jako 

je strategie a analýza a také ukazatele výkonu, se 

pravděpodobně budou měnit v každém sledovaném 

období. Jiné informace, například pro�l organizace 

a způsob jejího řízení, se mění pomaleji. Bez ohledu 

na zvolenou strategii platí, že ucelené informace 

vztažené ke sledovanému období musí být přístupné 

z jediného místa (například ve formě papírového nebo 

internetového dokumentu).

Zajištění kvality zveřejněných informací

MOŽNOSTI ZAJIŠTĚNÍ KVALITY ZVEŘEJNĚNÝCH INFORMACÍ

Organizace užívají širokou škálu postupů, jejichž 

účelem je posílit důvěryhodnost zveřejňovaných 

zpráv. Organizace mohou mít zavedené systémy 

vnitřní kontroly, včetně funkcí interního auditu, jako 

součást procesů řízení a zveřejňování informací. Tyto 

interní systémy jsou důležité pro celkovou integritu 

a důvěryhodnost zveřejňované zprávy. Nicméně GRI 

doporučuje nezajišťovat kvalitu zpráv o udržitelném 

rozvoji pouze z vnitřních zdrojů, ale také z vnějších

zdrojů.

Existuje mnoho přístupů k externímu ověření kvality 

zprávy, včetně využití služeb profesionálních subjektů, 

porot složených ze zástupců zainteresovaných skupin 

a dalších, externích skupin a jedinců. Bez ohledu 

na konkrétní způsob ověření kvality zprávy však 

vždy platí pravidlo, že by tuto službu měly zajišťovat 

kompetentní skupiny nebo jedinci zevně reportující 

organizace. Tyto služby mohou vykonávat skupiny nebo 

jedinci, kteří se řídí profesními standardy kvality, nebo 

využívající systematické, dokumentované a důkazy 

podložené procesy, které však nejsou řízeny žádnými 

konkrétními standardy. 

Termín „externí ověření“, který je používaný GRI, označuje 

aktivity jejichž výsledkem je zveřejněný závěr o kvalitě 

publikované zprávy a v ní obsažených informací. To 

předpokládá mimo jiné i zvážení výchozích procesů 

při přípravě informací, přičemž jde o jiný proces než 

v případě aktivit, jejichž cílem je zhodnotit nebo 

potvrdit kvalitu nebo úroveň výkonu organizace formou 

vydávaných certi�kátů výkonu nebo zhodnocení 

dodržování právních předpisů.

Celkově platí, že externí ověření kvality zprávy podle 

Reportingového rámce GRI musí splňovat následující 

podmínky:

organizace, kteří jsou prokazatelně kompetentní 

v předmětné oblasti a ověření kvality;

důkazy podloženým způsobem 

charakterizovaným de�novanými procedurami;

a vyrovnanou prezentaci výkonu, zvláště pak 

s ohledem na věrohodnost dat použitých při 

přípravě zprávy a na celkovou volbu témat; 

kteří nejsou nadmíru omezováni svým 

vztahem k reportující organizaci nebo jejím 

zainteresovaným skupinám a kteří jsou schopni 

vydat nezávislý a nezaujatý posudek o kvalitě 

zveřejněné zprávy;

řídil Reportingovým rámcem GRI (včetně zásad 

reportingu); 

závěrů veřejně přístupných v písemné podobě 

a obsahují také prohlášení subjektu ověřujícího 

kvalitu zprávy o jeho vztahu s reportující 

organizací.

Jak již bylo uvedeno v údajích  o  pro�lu  organizace, 

bod 3.13, organizace by měly zveřejnit informace o svém 

přístupu k externímu ověření kvality zprávy. 

Verze 3.0
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Slovníček pojmů

Běžně zveřejňované informace

Pokyny uvádějí témata a informace, která jsou významná 

pro většinu organizací a jsou středem zájmu většiny 

zainteresovaných skupin, a proto by měly být součástí každé 

zprávy. Tyto údaje jsou rozděleny do tří skupin:

a lepšího pochopení výsledků organizace zasazené 

do celkového kontextu. Patří sem strategie organizace, 

její pro�l, způsoby řízení a manažerský přístup; 

organizace přistupuje k dané sadě témat. Jejich 

účelem je poskytnout kontext pro porozumění 

výsledkům organizace v konkrétní oblasti. 

informace o výsledcích a vlivech organizace 

v ekonomické, environmentální a společenské oblasti.

Dodatečné ukazatele

Dodatečné ukazatele jsou ukazatele uváděné v Pokynech 

GRI. Tyto ukazatele reprezentují vznikající postupy nebo 

se zaměřující na témata, která mohou být významná pro 

některé organizace, nikoliv však pro většinu organizací.

Downstream

Výraz „downstream entities - downstreamové organizační 

jednotky“ je založen na konceptu výrobního řetězce, který 

pokrývá veškeré činnosti od momentu těžby přírodních 

surovin až do chvíle, kdy se konečný výrobek nebo služba 

dostane ke klientovi a ten je začne užívat. „Downstream“ 

označuje organizace, které hrají roli v distribuci nebo užití 

výrobků a služeb poskytovaných reportující organizací, 

nebo hrají roli ve vyšším kroku výrobního řetězce, než 

hraje reportující organizace (tj. mezi reportující organizací 

a konečným uživatelem výrobku).

Global Reporting Initiative – Globální reportingová 
iniciativa

Vizí GRI je stav, ve kterém je reporting ekonomických, 

environmentálních a společenských výsledků všech 

organizací stejně běžnou a srovnatelnou záležitostí 

jako �nanční reporting. GRI naplňuje svou vizi vývojem 

i neustálým zlepšováním a rozšiřováním kapacit 

využívajících Rámec Sustainability Reportingu GRI. Všechny 

součásti tohoto rámce jsou vyvíjeny formou globálního, 

připomínkovacího procesu zainteresovaných skupin a jejich 

konsenzu o přístupu k reportingu udržitelného rozvoje. 

Hlediska ukazatelů

Všeobecné druhy informací vztahujících se ke konkrétní 

kategorii ukazatelů (např. spotřeba energie, dětská práce, 

zákazníci).

Hranice

Hranice zprávy o udržitelném rozvoji představuje seznam 

organizačních jednotek, jejichž výsledky jsou zahrnuty 

do zprávy reportující organizace.

Kategorie ukazatelů

Široké oblasti nebo sestkupení témat udržitelného rozvoje. 

Kategorie obsažené v Pokynech GRI jsou: ekonomické/

hospodářské, environmentální/ekologické a společensko-

sociální. Seskupení sociálních témat je dále kategorizováno 

pojmy Pracovní postupy, Lidská práva, Společnost 

a Odpovědnost za výrobky. Každá kategorie může mít 

několik hledisek a ukazatelů. 

Nezávislý člen rady/výboru

De�nice slova „nezávislý“ se mohou měnit s ohledem 

na právní působnost. „Nezávislý“ většinou znamená, že člen 

rady/výboru nemá v dané organizaci vlastní �nanční zájmy 

ani mu z ní neplynou jiné potenciální výhody, které by mohly 

vést ke střetu zájmů. Organizace, které se řídí se Pokyny, by 

měly de�novat, jak rozumí pojmu „nezávislý“.

Obsahový rejstřík zprávy

Obsahový rejstřík zprávy představuje tabulku nebo matici 

obsahující výčet všech běžně zveřejňovaných informací 

a udává, kde ve zprávě jsou tyto informace uvedeny (číslo 

stránky nebo URL odkaz). Reportující organizace mohou 

taktéž přidat odkazy na ukazatele, které jsou pro danou 

organizaci jedinečné (a které nejsou součástí Pokynů GRI). 

Obsahový rejstřík zprávy poskytuje jejím uživatelům rychlý 

přehled o informacích uvedených ve zprávě a o případném 

umístění některých údajů v jiných dokumentech, např. 

ve �nančních výkazech nebo dříve publikovaných zprávách 

o udržitelném rozvoji organizace. 

Pro�l organizace

Základní údaje o reportující organizaci uvedené a očíslované 

v 2. části Pokynů a udávající celkový kontext pro reporting 

a porozumění výsledkům organizace (např. 2.1, 3.13). 
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Protokol ukazatele

Protokol ukazatele uvádí de�nice, pokyny pro 

shromažďování dat a další informace nápomocné pro 

zaměstnance připravující zprávu. Jejich cílem je zajistit 

konzistenci v interpretaci ukazatelů výkonu. Pro každý 

z ukazatelů popsaných v Pokynech existuje Protokol 

ukazatele. 

Pro významy slov nebo konceptů obsažených 

přímo v textu věnovanému jednotlivým ukazatelům 

prostudujte protokoly ukazatelů.

Reportingový rámec GRI

Reportingový rámec GRI si klade za cíl poskytnout 

všeobecně uznávaný rámec pro reporting výsledků 

organizací v oblasti ekonomického, environmentálního 

a společenského působení. Rámec sestává z Pokynů 

pro Sustainability reporting, Protokolů jednotlivých 

ukazatelů, Technických protokolů a Sektorových 

dodatků. 

Sektorové dodatky

Sektorové dodatky doplňují Pokyny interpretacemi 

a návody jak se Pokyny řídit v odlišných sektorech, 

a obsahují také speci�cké ukazatele platné pro 

konkrétní sektory. Vhodné sektorové dodatky by neměly 

nahrazovat Pokyny GRI, ale měly by být používány 

společně s nimi.

Sustainability Report, Zpráva o udržitelném 
rozvoji

„Sustainability reporting“ je souhrnné označení pro 

proces měření, zveřejňování a přijímání odpovědnosti 

za vlivy v důsledku činností organizace a zároveň 

představuje snahu o směřování organizace na cestě 

k udržitelnému rozvoji. Zpráva o udržitelném rozvoji 

poskytuje vyrovnaný a přiměřený obraz výkonu 

organizace vzhledem k trvale udržitelnému rozvoji, 

včetně jejích pozitivních i negativních příspěvků. 

Unitární struktura řízení Organizace s unitární strukturou 

představuje organizaci s pouze jedním řídícím orgánem 

zodpovědným za celou organizaci. 

Upstream 

Výraz „upstream entities - upstreamové organizační 

jednotky“ je založen na konceptu výrobního řetězce, 

který pokrývá veškeré činnosti od momentu těžby 

přírodních surovin do chvíle, kdy se konečný výrobek 

nebo služba dostane ke klientovi a ten je začne užívat. 

„Upstream“ označuje organizace, které hrají roli 

v dodavatelském řetězci reportující organizace nebo, 

všeobecně řečeno, hrají roli v rannější fázi výrobního 

řetězce než reportující organizace.

Výkonnostní/výsledkové ukazatele/indikátory

Kvalitativní nebo kvantitativní informace o výsledcích 

nebo výstupech spojených s činností organizace. Tyto 

informace musejí být porovnatelné a musejí poukazovat 

na změnu v čase. 

Zainteresovaná skupina

Zainteresované skupiny je možné de�novat jako skupiny 

nebo jednotlivce: (a) u nichž lze rozumně očekávat, že 

jsou významně ovlivnění aktivitami, výrobky a/nebo 

službami reportující organizace; nebo (b) o jejichž

aktivitách lze rozumně předpokládat, že ovlivní 

schopnost organizace úspěšně zavádět své strategie 

a dosahovat vytýčených cílů. 

Základní ukazatel

Základní ukazatele jsou ukazatele popsané v Pokynech 

GRI, jež jsou zajímavé pro většinu zainteresovaných osob, 

a pokud není rozhodnuto na základě Zásad reportingu 

GRI jinak, má se automaticky za to, že jsou významné. 

Zásada reportingu

Koncepty, které popisují výstupy, jichž by měla zpráva 

o udržitelném rozvoji dosáhnout, a poskytují návod 

pro rozhodování v průběhu reportingového procesu, 

například pro rozhodnutí, které ukazatele do zprávy 

zahrnout a jak pojmout jejich prezentaci.

Verze 3.0
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G3 konsorcium:

Následující lidé poskytli významnou podporu 

vývojovému procesu G3:

G3 podpora dle potřeby:

Ministerstvo pro životní prostředí, výživu a rozvoj venkova 

Velké Británie (DEFRA) a Ministerstvo zahraničních věcí 

Nizozemí také přispěly k vývoji Pokynů G3.

G3 online podporováno:

G3 Pokyny a protokoly vývoje obsahu

Dobrovolníci z podniků, nevládních organizací, z řad 

řadových zaměstnanců, účetních, investorů, akademiků 

a dalších skupin se sešli a vytvořili všechny stránky G3 

Pokynů a Protokolů. Následující zainteresované subjekty 

technické pracovní skupiny byly svolány v období od 

ledna do listopadu 2005 a každá dodala jednu část 

obsahu G3 Pokynů.

Členové pracovní skupiny pro ukazatele 

Pracovní skupina pro ukazatele (IWG) zodpovídala za 

kontrolu sady ukazatelů jako celku; jejím cílem bylo 

zajistit kvalitu a konzistenci při tvorbě ukazatelů a jejich 

celkové zasazení do TAC pokynů.

Mr. Neil Anderson, Union Network International, UNI

Mr. David Bent, Forum for the Future

Mr. William R. Blackburn, William Blackburn Consulting

Ms. Julie-Anne Braithwaite, Rio Tinto/ICMM

Ms. Sarah Forrest, Goldman Sachs International

Ms. Somporn Kamolsiripichaiporn, Chulalongkorn 

University

Mr. Robert Langford, The Federation des Experts 

Comptables Europeens (FEE)

Ms. Stephanie Maier, Ethical Investment Research 

Service (EIRIS)

Ms. Asako Nagai, Sony Corporation

Mr. Ron Nielsen, Alcan Inc.

Mr. Michael Rae, World Wide Fund Australia

Ms. Ulla Rehell, Kesko Corporation

Mr. George Nagle, Bristol-Myers Squibb 

Ms. Filippa Bergin, Amnesty International

Ms. Giuliana Ortega Bruno, Ethos Institute  

IWG spolupracovala se šesti expertními poradními skupinami 

zodpovědnými za kontrolu ukazatelů a tvorbu technických 

protokolů pro ukazatele v jejich expertní oblasti. 

Členové poradní skupiny pro 
společenské záležitosti

Ms. Anne Gambling, Holcim

Mr. Sachin  Joshi, Center For Social Markets (CSM)

Mr. Craig Metrick, Investor Responsibility Research 

Center (IRRC)
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Mr. Keith Miller, 3M

Ms. Ruth Rosenbaum, Center for Re�ection, 

Education and Action (CREA)

Ms. Glaucia Terreo, Instituto Ethos 

Mr. Peter Wilkinson, Transparency International

Poradní skupina pro lidská práva 

Ms. Marina d'Engelbronner, Humanist Committee 

on Human Rights  (HOM)

Ms. Bethany Heath, Chiquita Brands

Mr. Jorge Daniel Taillant, The Center for Human 

Rights and Environement (CEDHA)

Rev. Mr. David M. Schilling, Interfaith Center on 

Corporate Responsibility

Ms. Susan Todd, Solstice Sustainability Works Inc.

Mr. Hirose Chuichiro, Canon

Mr. Steve Ouma, Kenyan Human Rights Commission

Mr. Björn Edlund, ABB Ltd.

Ms. Marleen van Ruijven, Amnesty International  

Poradní skupina pro záležitosti životního 

prostředí  (Biodiversita a voda)

Mr. Ian Blythe, Boots Group PLC

 Mr. Ian Dutton, The Nature Conservancy

Ms. Annelisa Grigg, Fauna & Flora International

Ms. Nancy Kamp-Roelands, Ernst & Young 

Netherlands/ Royal NIVRA

Ms. Erin Musk, City West Water

Mr. Mike Rose, SASOL

Mr. Fernando Toledo, Codelco

Poradní skupina pro životní prostředí 

(Znečištění)

Ms. Tanja D. Carroll, Coalition for Environmentally 

Responsible Economies (CERES)

 Mr. Yutaka Okayama, Toyota Motor Corporation

Ms. Maria Fatima Reyes, Philippine Institute of 

Certi�ed Public Accountants (PICPA) 

Mr. Yogendra Kumar Saxena, Gujarat Ambuja 

Cements 

Mr. David Stangis, Intel Corporation

Ms. Sonia Valdivia, The Catholic University of Peru

Mr. Eric Shostal, Institutional Shareholder Services

Ms. Lucian Turk, Dell, Inc.

Poradní skupina pro pracovní záležitosti

Ms. Michiko Arikawa, Matsushita Electric Industrial 

(Panasonic)

Mr. Stephen Frost, Southeast Asia Research Centre 

Ms. Kyoko Sakuma, Sustainability Analysis & 

Consulting

Mr. Sean Ansett, Gap Inc.

Ms. Deborah Evans, Lloyd’s Register of Quality 

Assurance (LRQA)

Mr. Pierre Mazeau, Electricité de France  (EDF)

Mr. Dan Viederman, Verité

Poradní skupina pro ekonomiku

Ms. Christine Jasch, Institute for Environmental 

Management and Economics(IOEW)

Mr. Martin Tanner, Novartis International AG

Ms. Helen Campbell, former AccountAbility 

Mr. Eric Israel, KPMG LLP

Ms. Martina Japy, BMJ CoreRatings

Ms. Michelle Smith, Rohm and Haas

Verze 3.0
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Ms. Lisa Acree, Business for Social Responsibility 

Mr. Johan Verburg, NOVIB/Oxfam Netherlands

Členové pracovní skupiny Reporting 

jako proces (RPWG)

Pracovní skupina nazvaná Reporting jako proces 

zodpovídala za aktualizaci a další rozvoj zásad 

reportingu a za další návody k procesu aplikace G3 

Pokynů. 

Ms. Amy Anderson, Starbucks Co�ee

Mr. Pankaj Bhatia, World Resources Institute (WRI)

Mr. Bill Boyle, BP

Dr. Uwe Brekau, Bayer AG

Ms. Debra Hall, Coalition for Environmentally 

Responsible Economies (CERES)

Mr. Dunstan Hope, Business for Social 

Responsibility

Dr. Aqueel Khan, Association for Stimulating Know 

How (ASK)

Ms. Judy Kuszewski, SustainAbility Ltd.

Mr Brian Kohler, Communications, Energy & 

Paperworkers Union of Canada

Mr Ken Larson, Hewlett Packard

Mr. Steve Lippman, Trillium Invest

Mr Luis Perera, PriceWaterHouseCoopers

Mr. Dante Pesce, Vincular, Ponti�cia Universidad 

Católica de Valparaíso

Ms Mizue Unno, So-Tech Consulting, Inc.

Mr Cornis van der Lugt, UNEP Division of 

Technology, Industry, and Economics (DTIE)

Mr. Robert Walker, The Ethical Funds Company

Mr. Ian Whitehouse, Manaaki Whenua Landcare 

Research

Mr Alan Willis, Alan Willis & Associates

Jennifer Iansen-Rogers, KPMG, The Netherlands, 

nebyla členem pracovní skupiny, ale poskytovala 

dle potřeby pomoc k procesním záležitostem

Komentáře veřejnosti 

Po výzvě k připomínkování bylo ze strany veřejnosti 

v průběhu ledna až března 2006 zaznamenáno 270 

připomínek k návrhu G3 Pokynů. Tyto připomínky 

výrazně přispěly ke konečné podobě G3 Pokynů. 

Řídící orgány GRI

Ucelené informace o řídících orgánech GRI, včetně jejích 

členů a jejich rolí v rámci těchto orgánů, naleznete na 

adrese www.globalreporting.org.

Komise technických poradců: Skupina sestavená ze 

12 expertů pomáhala svými technickými připomínkami 

a expertními radami udržovat celkovou kvalitu a 

soudržnost Reportingového rámce GRI. Klíčovou roli 

v procesech G3 sehrála při doporučení směru pro 

stanovení celkové struktury dokumentu, při řešení 

klíčových problémů, jež vyvstaly zvláště kolem obsahu 

Pokynů; při zajištění procesu, který byl pevně časově 

odměřen; dále přispěla poskytováním souhlasných/

nesouhlasných doporučení Výkonné radě ohledně přijetí 

konečné verze G3. Členové komise přijali většinové 

souhlasné doporučení.  

Rada zainteresovaných skupin: Tato 48členná skupina 

utvářela formální politiku fóra zainteresovaných skupin 

v rámci řídících struktur GRI. Rada poskytovala Výkonné 

radě konzultace na téma politik a strategických otázek 

a pomáhala stanovit celkový postup pro vývojový 

proces G3. Někteří individuální členové rady se přímo 

účastnili jednání pracovních skupin G3. Rada většinově 

odsouhlasila rozhodnutí publikovat G3 pokyny. 

Výkonná rada: Tato 16členná skupina nese hlavní 

zmocňující, �nanční a právní odpovědnost za GRI. 

Zastává roli konečné rozhodovací autority ve věcech 

schvalování revizí Pokynů GRI a pracovních plánů. V 

průběhu procesů G3 rada vydávala pokyny a určovala 

směr vývoje. Poté, co rada obdržela doporučení z TAC a 

SC, jednohlasně schválila zveřejnění G3 Pokynů.

Sekretariát GRI: Pod vedením výkonného ředitele 

zavádí sekretariát Pokyny a plány technické práce 

schválené Výkonnou radou GRI. Dále řídí komunikaci, 

efektivní spolupráci s externím prostředím, vztahy se 
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zainteresovanými skupinami a �nanční administraci. 

Sekretariát podporuje práci Výkonné rady, Rady 

zainteresovaných skupin a Technické poradní komise. 

Konzultanti

V průběhu procesu G3 zajistil sekretariát GRI (placenou) 

pomoc ze strany následujících konzultantů: 

csrnetwork (Lead consultant – Mark Line) 

Just Solutions (Lead consultant – Vic Thorpe)

onValues (Lead consultant - Ivo Knopfel) 

Ove Arup (Lead consultant - Jean Rogers)

Responsibility Matters (Lead consultant – Mark 

Brownlie)

Sandra Pederson, Editor

Source-Asia (Lead consultant – Paul Wenman)

Triple Innova (Lead consultant - Michael Kundt)
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Právní odpovědnost

Tento dokument, jehož cílem je prosazovat Sustainability 

reporting, byl vytvořen prostřednictvím jedinečného 

konzultačního procesu zainteresovaných skupin, který 

spojil zástupce reportujících organizací a uživatelů 

informací, obsažených ve výsledných zprávách, z 

celého světa. Výkonná rada GRI doporučuje všem 

organizacím, aby se řídily při reportingu Pokyny pro 

reporting o udržitelném rozvoji GRI (GRI Pokyny); 

příprava a zveřejnění zpráv částečně nebo zcela 

založených na Pokynech je zodpovědností těch, kdo 

zprávy vypracovávají. Výkonná rada GRI ani GRI proto 

nenese odpovědnost za jakékoliv důsledky nebo škody, 

přímé či nepřímé, vzniklé v důsledku použití Pokynů 

GRI při přípravě zpráv, nebo v důsledku použití zpráv 

vytvořených podle Pokynů GRI. 

Žádost o upozornění na vznik nové zprávy

Žádáme organizace, které se při přípravě zprávy 

o udržitelném rozvoji řídily Pokyny nebo prvky 

Reportingového rámce GRI, aby vyrozuměly GRI o 

zveřejnění každé nové zprávy. Při tomto ohlášení mohou 

reportující organizace zvolit některou libovolnou nebo 

všechny z následujících možností:

Jednoduše upozornit na zveřejnění zprávy a 

poskytnout GRI tištěnou a/nebo elektronickou 

verzi zprávy.

Zaregistrovat zprávu do online databáze zpráv GRI. 

Požádat GRI o kontrolu uvedené aplikační úrovně.  

Autorská a vlastnická práva a ochranné 

známky

Tento dokument je chráněn autorskými právy Stichting 

Global Reporting Initiative (GRI). Reprodukce a distribuce 

tohoto dokumentu pro informační účely a/nebo použití 

je povolena bez předchozího svolení ze strany GRI. 

Za jiným účelem však není možné tento dokument, 

ani jeho části reprodukovat, ukládat, překládat nebo 

převádět, v libovolné formě nebo libovolným způsobem 

(elektronické, mechanické, fotokopírováním, záznamem 

nebo jiným způsobem) bez předchozího písemného 

svolení GRI. 

Global Reporting Initiative, logo Global Reporting 

Initiative, Sustainability Reporting Guidelines a GRI jsou 

obchodní známky Global Reporting Initiative.

Verze 3.0
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Více informací o GRI a pokynech pro 
Sustainability reporting je možné získat na 
adrese:

www.globalreporting.org

info@globalreporting.org

Global Reporting Initiative

PO Box 10039

1001 EA Amsterdam

The Netherlands

Tel: +31 (0) 20 531 00 00

Fax: +31 (0) 20 531 00 31

© 2000-2006 Global Reporting Initiative.  Všechna práva 

vyhrazena.

Překlad směrnic

Překlad Pokynů pro Sustainability Reporting 

zabezpečilo zájmové sdružení Business Leaders 

Forum v rámci projektu „Společenská odpovědnost 

firem – nový faktor firemní konkurenceschopnosti“. 

(www.blf.cz; www. csr-online.cz)

Business Leaders Forum

Štěpánská 61, 116 02 Praha 1, Czech Republic

www.blf.cz

www.csr-online.cz

Originál Pokynů je vypracován v anglickém jazyce, 

proto v případě nezávislé kontroly je nutné brát 

anglický originál jako závazný. Nejnovější verzi 

Pokynů naleznete na www.globalreporting.org .

Nezávislou kontrolu provedli:

Stanislav Kužel – Czech Coal a.s.

Radomír Mervart – DAMOVO Česká republika s.r.o.
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Rádi bychom poděkovali:

společnosti Czech Coal a. s. za odbornou podporu 

při práci na překladu Pokynů pro Sustainability 

Reporting

Czech Coal a.s.

Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6

Czech Republic

www.czechcoal.cz

společnosti New In Production za grafickou 

spolupráci na české verzi

New In Production s. r.o.

Šrobárova 24, 101 00 Praha 10 

Czech Republic

www.nip.cz

společnosti Ethics2biz Solutions Ltd. , zvláště pak 

Bruce Gahirovi za impuls pro odstartování práce na 

překladu 

a členům BLF za jejich odborné připomínky a 

podporu.

ABB; Advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ 

a spol.; AMERICAN EXPRESS; BAŤA; ČESKÁ 

SPOŘITELNA; ČSOB; D.D.M.; DELOITTE ADVISORY; 

DHL EXPRESS ČR; FALKENSTEINER HOTEL MARIA 

PRAG; GRID INTERNATIONAL CZ; HAUSKA & 

PARTNER; HOTEL DIPLOMAT; HOTEL PALACE PRAHA; 

HOTELPRO; INSITE; INTENT; JOHNSON & JOHNSON; 

JUWITAL; KOMERČNÍ BANKA; KOVOHUTĚ PŘÍBRAM 

NÁSTUPNICKÁ; LUCERNA BARRANDOV; M.C.TRITON; 

MCDONALD'S; METROSTAV; MUCOS PHARMA CZ; 

POINT.X; SKANSKA CZ; TC MACH; TELÉFONICA O2 

CZECH REPUBLIC; THERMAL – F; UNILEVER; VESKOM; 

VODAFONE; WALD PRESS

Tento překlad byl realizován v rámci projektu 

„Společenská odpovědnost firem – nový 

faktor firemní konkurenceschopnosti“, který je 

spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a 

státním rozpočtem České republiky.
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