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Externí komentář ke Zprávě o trvale udržitelném rozvoji 2017 společnosti Plzeňský 

Prazdroj 

 

 

Rozsah zhodnocení 

 

Zpráva o trvale udržitelném rozvoje Plzeňského Prazdroje za rok 2017 je hlavním 

dokumentem, představujícím veřejnosti a stakeholderům zhodnocení aktivit společnosti 

v oblasti udržitelného rozvoje za dané období s ohledem na nastavenou strategii. Byli jsme 

společností Plzeňský Prazdroj požádáni o zpracování externího komentáře ke zprávě, což 

jsme učinili i prostřednictvím spolupráce s nezávislými odborníky. Hodnocení jsme provedli 

také na základě srovnání úrovně nefinančního reportingu, jak v daném průmyslovém odvětví, 

tak s ohledem na nové standardy a zákonné povinnosti v souvislosti s nefinančním 

reportingem pro velké společnosti v České republice.  

 

Rozsah nezávislého posouzení se zaměřil pouze na oblast trvale udržitelného rozvoje, tedy 

nezohledňuje zvážení informací, které zpráva neobsahuje ani se k nim nevyjadřuje, jako jsou 

finanční výkazy, údaje o majetkové účasti společnosti, ekonomické a statistické údaje, 

informace o řízení a správě společnosti. Tyto parametry nebyly předmětem našeho externího 

posouzení a nejsou v tomto komentáři zohledněny. Rozsah posouzení obsahu se týká 

kalendářního roku od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.  

 

Zpráva poskytuje přehled hlavních prioritních oblastí a informace o aktivitách a opatřeních, 

které Plzeňský Prazdroj za dané období uskutečnil. Zpráva také zhodnocuje posun 

v měřitelných indikátorech a komentuje hlavní srovnání.  

 

Obsahem našeho komentáře je nezávislé přiměřené posouzení Zprávy o trvale udržitelném 

rozvoji a zahrnuje zhodnocení souladu informací se standardy sestavování těchto zpráv u 

společností ze shodného oboru podnikání. Komentář také pracuje s dodanými údaji, které jsou 

ověřovány prostřednictvím třetí nezávislé strany nebo Plzeňského Prazdroje.  
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Plzeňský Prazdroj sestavil svou Zprávu na základě systému interního sledování a měření 

SAM a pro jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje využívá též další dílčí standardizované či 

certifikované nástroje, jejichž hlavní přehled obsahuje.   

 

 

Závěry a zjištění 

 

Ve srovnání se situací na českém trhu dosahuje Zpráva o trvale udržitelném rozvoji 

Plzeňského Prazdroje nejvyššího standardu v rámci nefinančního reportingu pro oblast 

udržitelného rozvoje. Zpráva kvalitně provazuje globální cíle s lokálními prioritami a je 

sestavena zcela na základě místního sledování výsledků i nastavení lokálních cílů.  

 

V letošním roce přistoupila společnost k novému zpracování Zprávy, a to poutavou moderní 

on-line formou, která má potenciál zaujmout stakeholdery a provést je přístupem firmy, i 

dosaženými výsledky. Ve všech hlavních oblastech firma vysvětluje svůj přístup i způsob 

získání dat.  

 

Plzeňský Prazdroj ve své Zprávě popisuje dosažené výsledky v jednotlivých prioritních 

oblastech strategie trvale udržitelného rozvoje firmy. Vedle popisu strategických cílů, 

seznamuje s vybranými dosaženými výsledky za reportované období. Zpráva je zpracována 

tak, že společnost provádí zainteresované subjekty jak dlouhodobými cíli, tak přehledem 

konkrétních výsledků.  

 

U každé klíčové oblasti Plzeňský Prazdroj ukazuje konkrétní případové studie nebo ilustruje 

pokrok v dané oblasti. Otevřeně také komunikuje případy, kdy se nedařilo splnit nastavení 

cíle, například v sekci o snižování energetické náročnosti. Zároveň jsou hlavní výsledky 

certifikovány či ověřovány nezávislou stranou či procesem, tak diskutovány se stakeholdery.  

 

Klíčové je také, jakým způsobem Plzeňský Prazdroj popisuje spolupráci s obchodními 

partnery, včetně hospod, které edukuje tak, aby byly finančně udržitelné i měly nižší dopad na 

životní prostředí. Prazdroj je také leadrem v tématu zodpovědné konzumace alkoholu a 
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v reportu detailně seznamuje nejen s vlastními, ale i sektorovými aktivitami a měří zasaženou 

cílovou skupinu.  

 

Pro komplexnost doporučujeme doplnit Zprávu o přehled všech klíčových nefinančních 

indikátorů s meziročním srovnáním, například formou souhrnného přehledu.  

 

 

Jednotlivá zjištění  

 

- Zpráva se věnuje environmentálním dopadům s důrazem na výrobní část. Bylo by 

užitečné zvážit zhodnocení environmentálního dopadu jak ve všech částech provozu, 

tak v celém dodavatelském řetězci, zejména u strategických dodavatelů.   

- U některých indikátorů doporučujeme srovnat schválené dlouhodobé a reportované 

cíle s hodnotami uváděnými v grafech (tabulkách), jako je například údaj za emise 

CO2.  

- U obalů doporučujeme zohlednit informace o složení obalů a hmotnosti, včetně aktivit 

na podporu recyklace obalů, včetně těch nevratných.  

- U strategických témat nefinančního reportingu, jako je například diverzita, 

doporučujeme vždy uvést odkaz nebo zmínku o strategii nebo strategickém 

dokumentu pro tuto oblast, včetně cílů, stejně jako v jiných oblastech. V daném roce 

pak reportovat progres vůči cílům, včetně zrealizovaných opatření či aktivit. U 

diverzity je také vhodné zahrnout data za celkové složení zaměstnanců a 

zaměstnankyň, jednak dle pohlaví, tak dalších parametrů, například věku.  

- U vzdělávání a tréninků doporučujeme doprovodit některé části detailnějšími 

indikátory, například počtem tréninkových hodin apod.  

- Pro oblast mecenášství je vhodné reportovat komplexní přístup společnosti, včetně 

jednotlivých nástrojů firemního dárcovství, jako je firemní dobrovolnictví a 

angažovanost zaměstnanců.  

- Mezi standardní oblasti nefinančního reportingu patří téma lidských práv, včetně 

spolupráce s odborovými organizacemi. Doporučujeme proto doplnit nefinanční report 

o tuto oblast.  
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- Doporučujeme lépe provázat matici významnosti a témata popsaná ve formách 

stakeholder dialogu tak, aby bylo zřejmé, zda a případně která témata byla součástí 

stakeholder dialogu a která se promítla do matice významnosti a jasněji zakotvit 

období, za které je matice sestavována.  

- Oblast Etiky a integrity doporučujeme doplnit o kvantifikovatelné indikátory, jako je 

například reporting počtu incidencí/podnětů.  

 

 

 

BPS - Byznys pro společnost, aliance udržitelných firem 

 

Byznys pro společnost rozvíjí odpovědné a udržitelné podnikání v České republice. Jejím 

záměrem je mobilizovat a motivovat firmy a další klíčové instituce pro společenské otázky, 

odpovědné podnikání a rozvoj kvality života ve společnosti. Společnost Plzeňský Prazdroj nás 

požádala o vytvoření a poskytnutí samostatného a nezávislého komentáře pro jejich Zprávu o 

trvale udržitelném rozvoji 2017. Za obsah a sestavení zprávy je odpovědný management 

Plzeňského Prazdroje.  

 

 

 


