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Zpráva o trvale
udržitelném rozvoji

2013
Deset priorit. Jedna budoucnost.

Úvodní slovo
V naší společnosti věříme tomu, že v podnikání budeme úspěšní jen tehdy, když
sladíme naše podnikatelské zájmy s očekáváními našich spotřebitelů, zákazníků,
dodavatelů či obyvatel regionů, ve kterých působíme. Proto je důležitou součástí
našeho přístupu budování dobrých vztahů s ostatními, podpora podnikání našich
partnerů, či efektivní využívání přírodních zdrojů.
Bohatá historie Plzeňského Prazdroje je pro nás zdrojem hrdosti a zároveň
závazkem pro dlouhodobě udržitelné, úspěšné a odpovědné podnikání. A o to se
také naše společnost snaží ve všech sférách podnikání. Odpovědný přístup je
u nás od roku 2006 vztažen k deseti prioritám, které sdílíme se všemi pivovary
skupiny SABMiller po celém světě a v rámci kterých naplňujeme naši vizi. Principy
trvalé udržitelnosti jsou součástí nejen naší strategie, ale hlavně součástí naší
každodenní práce a snažíme se je implementovat ve všem, co děláme.
Jak se nám naše plány a vize daří v jednotlivých prioritách naplňovat
a prostřednictvím jakých aktivit, se dočtete na následujících stránkách.
Doufám, že to bude zajímavé a inspirující čtení.

Paolo Lanzarotti
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Podporujeme odpovědnou
konzumaci alkoholu
Naše stanovisko
České pivo a pivovarnictví má na našem území dlouholetou tradici, je neodmyslitelnou
součástí české kultury a získalo si věhlas i po celém světě. Pivo patří v České republice k nejoblíbenějším nápojům a zpříjemňuje život naprosté většině lidí, kteří pijí zodpovědně.
Plzeňský Prazdroj jako významný český výrobce piva představuje rovněž jistý národní symbol, významnou část české hrdosti i ekonomiky. Svého renomé dosáhla společnost také díky
zodpovědnému přístupu k podnikání, jehož součástí je i vedoucí role v oblasti prosazování
odpovědného přístupu ke konzumaci, prezentaci a prodeji alkoholu. Ačkoli je pití alkoholu věcí
individuální volby a odpovědností každého dospělého člověka, zastáváme názor, že by lidé měli
dostat přesné a vyvážené informace pro to, aby se mohli správně rozhodnout, a toto uplatňujeme v praxi.

Podporujeme odpovědnou
konzumaci alkoholu

Plzeňský Prazdroj se podílí na prosazování odpovědného přístupu ke konzumaci piva. Jsme
jedním ze zakládajících členů Iniciativy zodpovědných pivovarů, jejímž cílem je podporovat
a propagovat zodpovědný přístup ke konzumaci, prodeji i marketingu piva, a tím vytvářet účinnou samoregulaci komerční komunikace v oboru pivovarnictví v Česku.
Věříme, že všechny naše samoregulační aktivity související s podporou zodpovědné konzumace mohou pozitivně ovlivnit povědomí a pochopení této problematiky a že díky dalšímu rozvoji
těchto aktivit může být dosaženo změny chování související s nezodpovědnou konzumací alkoholu.

Jak prosazujeme odpovědný přístup ke konzumaci piva?
Zásady odpovědné komerční komunikace
Jsme přesvědčeni, že pro naše produkty je dobrý pouze odpovědný marketing, a proto jsme
přijali soubor vlastních etických pravidel, který je přísnější nežli platná legislativa a který reguluje veškerou naši komerční komunikaci, ať v oblasti tiskové, televizní a rozhlasové, nebo i venkovní a digitální
reklamy. Mezi klíčové zásady patří cílení našich marketingových aktivit pouze na osoby starší 18 let,
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zákaz nabádání a zobrazování nadměrné konzumace alkoholu či řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu.Do oblasti digitální komunikace jsme v tomto roce* aplikovali řadu nových pravidel.
Domníváme se totiž, že oblast digitální komunikace je významným zdrojem informací a moderním
prostředkem komunikace mezi lidmi. Usilujeme proto o zodpovědné využití těchto kanálů i v naší
marketingové komunikaci. Návštěvníci webových stránek či profilů našich značek v sociálních sítích
se tak setkají s některými samoregulačními prvky, jako například s potvrzením věku při vstupu či
filtrací obsahu pro osoby mladší 18 let.
Logotyp

Odpovědnostní zpráva

Původní závazek 70:30 jsme zvýšili dokonce na 75:25, neboli jsme se zavázali k tomu, že komerční
komunikace našich značek a veškeré aktivity s nimi spojené budou oslovovat minimálně 75 % plnoletých osob. Tento závazek ověřuje nezávislá třetí strana.

Vzdělávání zaměstnanců a dodavatelů marketingových služeb

Logotyp

Plzeňský Prazdroj se jako odpovědný výrobce piva řídí přísnými etickými pravidly, která jdou
nad rámec platné legislativy. O zásadách, které uplatňujeme v marketingové komunikaci i přístupu
k prodeji piva, také pravidelně školíme všechny naše zaměstnance a vyžadujeme dodržování pravidel našeho Kodexu komerční komunikace od našich klíčových dodavatelů. I tento rok všichni noví
zaměstnanci a dodavatelé marketingových služeb absolvovali komplexní vzdělávací kurz na aplikaci
našich pravidel definovaných především v Kodexu komerční komunikace.

Logotyp

Logotyp
Tato část manuálu definuje přesný tvar a umístění logotypu odpovědnostní zprávy Plzeňského Prazdroje.
Důležitou součástí naší komerční komunikace jsou sdělení vyzývající k odpovědné konLogotyp
zumaci. Naše konzumenty
upozorňujeme na nejzávažnější projevy nezodpovědné konzumace alkoholu prostřednictvím
tří verzí
sdělení. zprávy
Zpráva
„Alkohol
za volant nepatří“ spolu
Tato část manuálu
definujeodpovědnostních
přesný tvar a umístění logotypu odpovědnostní
Plzeňského
Prazdroje.
s odkazem na stránku www.napivosrozumem.cz byla klíčovým textem používaným ve veškeré naší
Logotyp
komerční komunikaci v loňském roce*. Dalšími sděleními jsou „Pouze pro starší 18 let“, kterým připomínáme,
konzumace
alkoholu
je ze zákona povolena pouze osobám starším 18 let, a „Těhotné
ato část manuálu definuje přesný
tvar a umístění že
logotypu
odpovědnostní zprávy
Plzeňského Prazdroje.
ženy by neměly pít alkohol“, kterým upozorňujeme na možná rizika spojená s konzumací alkoholu
v těhotenství.

Komise pro odpovědnost v oblasti obchodu a marketingu
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“Ve svém loňském vyjádření jsem ocenil schopnost Plzeňského Prazdroje
velmi efektivně eliminovat ve své komerční komunikaci ty prvky a výrazové
prostředky, které by tuto komunikaci posunuly za hranici etických norem,
které jsou formulovány zákonem, nebo Kodexem reklamy. Tento vnitřní systém funguje dokonale a na mém hodnocení není co měnit. I v minulém období nemusela nezávislá Arbitrážní komise Rady pro reklamu řešit žádnou
stížnost ze strany spotřebitelů, nebo soutěžitelů. Komerční komunikace
PP zůstává – slovy Kodexu reklamy – pravdivá, poctivá, čestná a slušná.
Ve spolupráci s dalšími subjekty se Rada pro reklamu v současné době podílí
na přípravě dokumentů, které se snaží předložit přesvědčivé argumenty proti některým dalším navrhovaným regulačním opatřením v oblasti reklamy
na alkoholické nápoje, včetně piva. Věřím, že se - tak jako v minulosti - podaří nalézt přijatelnou rovnováhu mezi zájmy zúčastněných stran především
ke spokojenosti spotřebitele.“

Na základě závazku společnosti SABMiller u Evropského fóra o alkoholu a zdraví umísťujeme tato tři
sdělení na všechny obaly produktů Plzeňského Prazdroje. Znění odpovědnostní zprávy přizpůsobujeme druhu obalu – na lahve umísťujeme zprávu „Alkohol za volant nepatří“, na plechovkové obaly
sdělení „Těhotné ženy by neměly pít alkohol“ a na PET lahve zařazujeme text „Pouze pro starší 18 let“.
Výsledky průzkumů povědomí o našich odpovědnostních
Logotyp zprávách
nemusí býtukazují,
umístěn že lidé tato upozornění
opravdu vnímají. Téměř 34 % respondentů v ČR uvedlo, že odpovědnostní sdělení zaregistrovali
Logotypy se nemusí umísťovat na níže uvedené materiály společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s.
a byli také schopni spontánně si vybavit alespoň jedno z nich. Procento známosti odpovědnostních
sdělení při kladení návodných
otázek
mnohem vyšší (82 %). Nejčastěji si dotazovaní vybavují
Logotyp nemusí
býtbylo
umístěn
Výčepy
zprávu „Alkohol za volant nepatří.“

Venkovní Plzeňský
označeníPrazdroj,
provozoven
Logotypy se nemusí umísťovat na níže uvedené materiály společnosti
a. s.
Dekorace okna prodejny
Neonové vývěsky
Oblečení pro personál
Logotyp nemusí být umístěn
Stojany na podtácky a menu
Nástěnné sudové čelo
Výčepy
Hodiny
ogotypy se nemusí umísťovat na níže uvedené materiály společnostiVenkovní
Plzeňskýoznačení
Prazdroj,provozoven
a. s.
Zrcadla
Dekorace okna prodejny
Chladiče
Neonové vývěsky
Tašky, Ručníky
Oblečení pro personál
Odkapávací podložky
Stojany na podtácky a menu
Podnosy
Nástěnné sudové čelo
Výčepy
Otvíráky
Hodiny
Venkovní označení provozoven
Pivní sklo
Zrcadla
Dekorace okna prodejny
Nábytek (zahrnuje: slunečníky, stoly, židle)
Chladiče
Neonové vývěsky
Reklamní dárky (zahrnuje: oblečení, tužky, klíčenky)
Tašky, Ručníky
Oblečení pro personál
Sportovní oblečení a doplňky (zahrnuje: sluneční brýle, otvíráky, dárkové balení)
Odkapávací podložky
Stojany na podtácky a menu
Podnosy
Nástěnné sudové čelo
Otvíráky
Hodiny
Pivní sklo
Zrcadla
Nábytek (zahrnuje: slunečníky, stoly, židle)
Chladiče
Reklamní dárky (zahrnuje: oblečení, tužky, klíčenky)
Tašky, Ručníky
Sportovní oblečení a doplňky (zahrnuje: sluneční brýle, otvíráky, dárkové balení)
Odkapávací podložky
Podnosy
Otvíráky
Pivní sklo
Nábytek (zahrnuje: slunečníky, stoly, židle)

Odpovědnostní zprávy jsme nově začali používat i na webových stránkách všech našich značek, kde
všechna tři sdělení průběžně rotují, a v sociálních sítích, resp. na profilech našich značek na Facebooku, Twitteru, Youtube apod. Současně na všech těchto platformách neumožňujeme vstup návštěvníkům mladším 18 let.
V rámci závazku SABMiller u Evropského fóra o alkoholu a zdraví pokračujeme v tzv. transparentním omezování přístupu nezletilých k reklamě na alkoholické nápoje v televizi, na internetu i jinde.
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Již od roku 2009 u nás funguje Komise pro odpovědnost, která schvaluje veškerou komerční
komunikaci a zajišťuje kontrolu jejího souladu s Kodexem komerční komunikace. Komisi vede nezávislý předseda, výkonný ředitel Rady pro reklamu ČR JUDr. Ladislav Šťastný. V loňském roce nebyla
ze strany spotřebitelů či jiné organizace podána žádná opodstatněná stížnost na komerční komunikaci našich značek či komerční sdělení a aktivity na podporu jejich prodeje.

Ladislav Šťastný, výkonný ředitel Rady pro reklamu   
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Spolupráce v rámci pivovarského odvětví

Od roku 2013 jsme využili klidovou zónu i jako prostor pro šíření problematiky konzumace alkoholu nezletilými. Propagačními materiály typu „Proč nenaléváme nezletilým?“, které byly připraveny
ve spolupráci s nezávislými experty, jsme se snažili oslovit zejména dospělé a změnit jejich tolerantní
postoj k pití alkoholu mladšími 18 let.

Aktivně působíme v pracovní skupině Iniciativa zodpovědných pivovarů na půdě Českého
svazu pivovarů a sladoven a podílíme se tak na formování etického prostředí v pivovarnickém odvětví. Jako člen Českého svazu pivovarů a sladoven taktéž dodržujeme Etický kodex svazu a aktivně se
podílíme na společných preventivních programech, jako je například akce Řídím, piju nealko pivo.

Návštěvníci festivalů měli jako každoročně možnost ověřit si zdarma reálnou hodnotu alkoholu v krvi
na profesionálních alkoholtestrech. Tuto službu využilo na 6736 návštěvníků festivalů. Zároveň bylo
zájemcům rozdáno na 2400 alkotesterů. Informační stánek Promile INFO samostatně, či v rámci
stanu K-LEE-DECK, byl loni* k dispozici návštěvníkům na 16 festivalech.

Realizované projekty

Aplikace pro chytré telefony

K-LEE-DECK, je tu Promile INFO
Plzeňský Prazdroj podporuje již od roku 2006 projekt občanského sdružení SANANIM s názvem Promile INFO zaměřující se na omezení řízení pod vlivem alkoholu. Služba Promile INFO
pomocí SMS zprávy, webové a mobilní aplikace informuje především řidiče o orientační hladině
zbytkového alkoholu v krvi.
V loňském roce* se poprvé představila na hudebních festivalech klidová zóna K-LEE-DECK, kterou
jsme vyvinuli s občanským sdružením SANANIM. Na Pilsner Festu a Radegast Dnu se tak Promile
INFO přestěhovalo právě do modrých stanů klidové zóny.
Zóna K-LEE-DECK vychází z konceptu klidových zón na festivalech v zahraničí. Je to prostor, kde je
nejenom klid, ale jsou v něm i služby, které přispívají k většímu bezpečí návštěvníků. Například odborné poradenství ohledně konzumace alkoholu, prostor, kde si každý může odpočinout a odreagovat se, podřídit se dechové zkoušce zdarma. Cílem zóny je nabídnout návštěvníkům akce pohodové
místo a příležitost k zamyšlení se nad skutečností, že pro svou bezpečnost může nejvíc udělat každý
sám - třeba zodpovědnou konzumací alkoholu. Podle zkušeností odborníků bylo2rozšíření služby
na klidovou zónu nezbytné a správné.

„Zóna K-LEE-DECK, kterou provozujeme ve spolupráci s Plzeňským Prazdrojem je ojedinělým projektem, který umožňuje lidem na festivalech si odpočinout a zároveň se pobavit s odborníky o tom, co to znamená pít s mírou a jaká
jsou pravidla zodpovědné konzumace. Zároveň zde probíhá orientační dechová
zkouška na alkohol, takže účastníci mohou zjistit před cestou autem, zda již
mohou řídit, případně kdy budou moci znovu usednout za volant.“
Josef Šedivý, SANANIM
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Aplikace Promile INFO funguje na tzv. chytrých telefonech již od roku 2011, resp. pro telefony s operačními systémy iOS a Android. Loni* si aplikaci stáhlo celkem 23 000 uživatelů a bylo
provedeno na 263358 výpočtů zbytkového alkoholu. Aplikace je ke stažení zdarma na stránkách
www.napivosrozumem.cz, nebo na Android Market a App Store.
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Stáhněte si mobilní alkulačku Promile.INFO pro chytré telefony

„Dlouhodobá spolupráce s Plzeňským Prazdrojem pro nás představuje šanci
koncepčně pracovat na zcela ojedinělém projektu a učí nás být efektivnější
a pružnější organizací. Pustit si do projektu lidi z velké společnosti bylo zpočát ku jistě náročné jak pro nás, tak i pro naše partnery, ale myslím, že aktuálně
si navzájem velmi prospíváme.“
Jiří Richter, výkonný ředitel občanského sdružení SANANIM

Napivosrozumem.cz
V loňském roce* navštívilo stránky www.napivosrozumem.cz přes 37 240 unikátních návštěvníků. Na nich je k dispozici mimo jiné i on-line poradna, na kterou mohou zájemci směřovat své dotazy
ohledně alkoholu a jeho konzumace, případně čerpat informace v již zodpovězených otázkách. Na dotazy odpovídají zkušení odborníci. Jedná se o sekci „Odborník radí“, kde například děkan 1. lékařské
fakulty UK Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. vyvrací mýty ohledně alkoholu, o fetálním alkoholovém
syndromu píše PhDr. Miluše Sadílková. V sekci najdete rady i dalších renomovaných odborníků.
Na stránkách najdete též užitečnou mapu s vyznačenými Centry pomoci, dále on-line poradnu se
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Respektuj 18

seznamem odborníků, kteří jsou pro dotazy k dispozici. Je tu i komplexní test, který na základě
odpovědí vyhodnotí míru užívání alkoholu každého zájemce. K dispozici je samozřejmě i Alkulačka
Promile.INFO.

Formovat tolerantní postoj ke konzumaci alkoholu mladistvými a podpořit omezení prodeje
a podávání alkoholu nezletilým. Tento cíl si vytkla komunikační kampaň města Plzně, Plzeňského Prazdroje a Centra protidrogové prevence a terapie s názvem Respektuj 18. Úloha Plzeňského
Prazdroje v tomto pilotním projektu je klíčová z toho pohledu, že je hlavním iniciátorem kampaně
a nese značný podíl na její produkční části.

Nealkoholické pivo Birell
V našem portfoliu nabízíme také nealkoholické pivo Birell. Tento čistě přírodní nápoj je
vhodný nejen pro aktivní lidi, ale také jako plnohodnotná alternativa piva a pivních mixů pro situace,
kdy není možné alkohol konzumovat
Značka Birell rozšířila své produktové portfolio i o další varianty, takže kromě Birellu Světlého nabízí
ještě Birell Polotmavý a dvě ochucené varianty – Birell Limetka&Malina a Birell Citrón&Granátové
jablko. Zvětšil se tak okruh lidí, kteří volí nealkoholické osvěžení bez konzervantů, umělých sladidel
a umělých barviv s příznivými nutričními hodnotami nejen při řízení motorových vozidel, ale také při
jiných volnočasových aktivitách. Birell je již delší dobu partnerem řady cyklistických akcí zaměřených
zejména na amatérské a tzv. hobby jezdce, podporuje však také další podniky a setkání lidí aktivně
vyplňujících svůj volný čas, například na in-line bruslích, při joggingu, turistice apod.
Abychom podpořili zodpovědné chování spojené s řízením motorových vozidel a motivovali řidiče
k tomu, aby si dali raději nealkoholickou variantu oblíbeného nápoje, když řídí, polepili jsme nákladní
auta rozvážející Birell jeho vizuálem a odkazem na stránky napivosrozumem.cz.

Řídím, piju nealko pivo
Jsme aktivními členy iniciativy Českého svazu pivovarů a sladoven s názvem „Řídím, piju
nealko pivo“, kterou v době dopravně-bezpečnostních akcí podporuje Policie ČR. Během těchto
akcí jsou řidiči informováni o problematice řízení a pití alkoholu a současně oceněni ti, kteří se chovají zodpovědně. Konkrétně tak, že každý řidič, který měl negativní výsledek orientační dechové
zkoušky, obdrží jako odměnu nealkoholické pivo a alkotester. Značka Birell se do této akce aktivně
zapojuje již třetím rokem a poskytuje své výrobky pro oceňování řidičů. Celkem bylo v kampani za rok
2012 přímo zkontrolováno 5644 řidičů. Birell konkrétně přispěl ve čtyřech krajích – Středočeském,
Plzeňském, Karlovarském a Moravskoslezském.
V rámci kampaně „Řídím, piju nealko pivo“ se aktivně zapojujeme i do akcí Českého svazu pivovarů
a sladoven, na kterých si řidiči mohou vyzkoušet své chování v opilosti prostřednictvím speciálních
brýlí, které simulují fyziologické stavy odpovídající obsahu alkoholu v krvi až do 2 promile. S tzv.
opilými brýlemi si zájemci mohou vyzkoušet, jak se otevírají dveře auta, jak se rozpoznávají dopravní
značky, jak se chodí po rovné bílé čáře apod.
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Projekt Respektuj 18 cílí na profesionály, personál v hospodách, barech, restauracích nebo stáncích, a na dospělou veřejnost, rodiče dětí, kamarády a známé nezletilých, kterým již bylo 18 a buď
konzumaci mladistvých tolerují, nebo ji sami zprostředkují. Mladiství jsou tak jen nepřímou cílovou
skupinou.

2

Projekt předznamenala debata s odborníky na toto téma v Plzeňském kraji, která byla uspořádána
z iniciativy Plzeňského Prazdroje s úmyslem správně nastavit celou kampaň a nastínit její zaměření.
Město Plzeň, které dlouhodobě věnuje v rámci projektu Bezpečné město této problematice pozornost, uvítalo vznik tohoto projektu.

„Preventivní projekt snížení konzumace alkoholu mladistvými je reakcí
na statistiky konzumace alkoholu nezletilými vycházející ze školní dotazníkové studie v Plzni. Chtěli bychom situaci pozitivně ovlivnit a poté sdílet
naše zkušenosti s ostatními městy v České republice. Diskuse s odborníky měla
za úkol projednat návrh možných opatření v oblasti prevence konzumace alkoholu nezletilými v našem městě.“
sdělil Robert Houdek, člen Rady města Plzně.
Kromě veřejné debaty v Plzni jsme podpořili i dotazníkové šetření mezi odborníky pracujícími v oboru
pedagogiky, psychologie, sociální práce, poradenství a terapie. Cílem dotazníku, který vyplnilo na
72 respondentů, bylo zmapovat profesní zkušenost těchto osob v oblasti dostupnosti alkoholu a jeho
konzumace nezletilými, která posloužila jako vstupní data pro celou kampaň.

12

Za dvě piva jízdenka
Plzeňský Prazdroj společně s Plzeňskými městskými dopravními podniky umožnil bezplatnou dopravu po konzumaci dvou čepovaných piv Gambrinus ve vybraných plzeňských restauracích.
Tato preventivní akce probíhala v létě pravidelně každé úterý. Smyslem projektu byla odpovědná
konzumace piva bez ohledu na starost s dopravou domů a současně důraz na omezení řízení auta
pod vlivem alkoholu. Účtenka z registrační pokladny označená razítkem, na níž byla uvedena dvě
čepovaná piva, platila jako jízdenka pro jednu osobu na městskou dopravu v Plzni
2 s platností na
jednu hodinu od vytištění.

„Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., chtěly akcí „Na pivo s rozumem“
zpříjemnit všem návštěvníkům vybraných restaurací cestu domů, aniž
by se museli starat o jízdní doklad. Spoluprací na této akci s Plzeňským
Prazdrojem jsme chtěli apelovat na zodpovědnost lidí a připomenout, že široká síť linek městské veřejné dopravy v Plzni je připravena každého dopravit
bezpečně domů.“

Cíle do roku 2015
Budeme i nadále pokračovat v prosazování odpovědného přístupu ke konzumaci alkoholu
a podporovat vzdělávací a preventivní projekty jako například Promile INFO spojený s odpočinkovou
zónou K-LEE-DECK. Více se zaměříme na programy na prevenci prodeje a konzumace alkoholu
nezletilými a budeme sdílet zkušenosti z pilotního projektu Respektuj 18 i s dalšími kraji. Budeme
důsledně prosazovat zodpovědnou komerční komunikaci a nadále dbát na to, aby naše marketingové aktivity neoslovovaly mladistvé, nenabádaly k nadměrné konzumaci alkoholu a veškerá naše
komerční komunikace nesla odpovědnostní zprávu. Veřejnost budeme informovat mimo jiné také
prostřednictvím webu www.napivosrozumem.cz a zástupce agentur i naše zaměstnankyně a zaměstnance budeme i nadále vzdělávat v oblasti komerční komunikace a užívání alkoholu na pracovišti. Každoročně budeme obnovovat a plnit naše závazky u Evropského fóra o alkoholu a zdraví
a v úzké spolupráci s klíčovými partnery a odborníky se budeme dále podílet na formování etického
prostředí v pivovarnickém odvětví a aktivně působit v pracovní skupině Iniciativa zodpovědných pivovarů na půdě Českého svazu pivovarů a sladoven.

Kateřina Fránová, marketingový specialista, Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
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Snižujeme
spotřebu vody

2

Naše stanovisko
Přírodu respektujeme a věříme, že musíme přírodní zdroje využívat efektivním způsobem. U vody to platí dvojnásob. Vždyť se jedná o nejvzácnější tekutinu jak pro člověka, tak pro
pivovarnictví. Jsme si vědomi, že je nutné udržet rovnovážný koloběh vody v přírodě a zachovat kvalitu i kapacitu vodních zdrojů nejen pro nás, ale také s ohledem na potřeby budoucích
generací.

Jak minimalizujeme spotřebu vody?
Snižujeme spotřebu vody

Interní studie SABMiller označuje i region Evropy za oblast s potenciálním rizikem nedostatku vody. Když s vodou nebudeme nakládat šetrně, není to jen budoucí existenční hrozba pro každého z nás jako člověka, ale také pro nás jako pivovarníky. Voda tvoří přibližně 95 % obsahu piva. Pod
heslem „více piva, méně vody“ již od konce 90. let soustavně snižujeme objem vody spotřebované
nejen v samotném výrobním procesu.
Naše celková spotřeba vody činila v minulém roce* 3,33 hl na 1 hl uvařeného piva a v pivovaru Radegast se nám podařilo zdolat magickou hranici 3 hl s výsledkem 2,91hl vody na hl uvařeného piva.
Naším cílem je spotřebu vody i nadále minimalizovat, ovšem při zachování vysoké kvality našich piv.
Celoevropským cílem roku 2015 jsou 3,2 hl vody na 1 hl uvařeného piva. Reálnost dosažení tohoto
cíle se opírá o využívání našich vlastních vodních zdrojů bez negativního vlivu na okolí, používání nejmodernějších technologií s minimální spotřebou vody a také o neustálé hledání nových možností snižování spotřeby vody. Šetrnost k životnímu prostředí dokládáme mj. i hospodařením s odpadní vodou.
V loňském roce* se nám podařilo realizovat velké množství projektů zaměřených na úspory vody,
které vzešly z iniciativy našich zaměstnanců a zaměstnankyň, např. operátorů, pracovníků údržby,
vedoucích provozů, technologů a specialistů.
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Plzeňský pivovar má s membránovými technologiemi na úpravu vody bohaté zkušenosti, neboť již
od roku 2001 úspěšně používá technologii reverzních osmóz pro výrobu varní vody. Na základě provedených zkoušek a s ohledem na množství vody, které by bylo možné využít pro recyklaci, byla vybrána jako nejvhodnější CIP stanice na filtraci Norit, kde vznikají relativně vysoké přebytky tzv. vratné
vody při sanitacích přetlačných tanků. Vratná voda je voda použitá na poslední výplach sanitovaného
zařízení v procesu sanitace. Tato voda je jen mírně znečištěná, proto se jímá do sběrného tanku a je
využita v následujícím sanitačním procesu na první výplach pro odstranění největšího znečištění.
Jednalo se o pilotní projekt v rámci evropských pivovarů skupiny SABMiller a o jednu z prvních instalací průmyslové ultrafiltrace v potravinářství v rámci České republiky.

Spotřeba vody v našich pivovarech
Ve všech našich pivovarech jsme dosáhli výrazných úspor vody při výrobě piva. Cíl pro
uplynulé období činil 3,92 hl vody na výrobu 1 hl piva. Podařilo se nám průměrnou spotřebu snížit až
na 3,33 hl vody na 1 hl uvařeného piva.
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Foto zachycující ultrafiltrační
jednotku pro recyklaci vody
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Realizované projekty
Recyklace vody na membránové filtraci v pivovaru Plzeň
Jedním z projektů, zaměřených na úsporu vody a dosažení cíle spotřeby 3,68 hl/hl piva, které
se realizovaly v pivovaru Plzeň, byl projekt „Recyklace vody na filtraci Norit“. Jedná se o ultrafiltrační
jednotku, která pomocí speciální membrány odstraňuje ze znečištěné vody nerozpuštěné látky, zákal
a mikrobiologické znečištění (bakterie, viry, patogeny). Účinnost zachycení bakterií a virů je 99,99 %
a odstranění zákalu a kvalita filtrované vody je konstantní i v případě kolísání znečištění ve vstupní vodě.
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Kapacita instalované ultrafiltrační jednotky je 2 m3 vody/hod, roční úspora za vypouštění odpadní
vody do kanalizace bude 240 000 Kč + úspora za vodu 100 000 Kč ročně. Celkově by mělo být provozem ultrafiltrace vody ušetřeno přes 7000 m³ vody za rok, což je 0,02 hl/hl vyrobeného piva.

Změna systému odpařování CO2 v pivovaru Nošovice
Zařízení bylo uvedeno do trvalého užívání v červenci 2012. Primárně šetří pitnou vodu ve
výši 10 000 m3 za rok, sekundárně šetří rovněž teplo ve výši 285 GJ. Chlad vznikající při odparu CO2
je využíván pro chlazení glykolu, který slouží pro chlazení dalších výrobních zařízení. Tato akce byla
zásadní pro dosažení skvělého výsledku v závodě a dosažení trvalé měrné spotřeby pitné vody pro
výrobu 1 hl piva pod 3hl pitné vody. Skutečně dosažený výsledek byl 2,91 hl/hl, což představuje hodnotu absolutní světové úrovně.

Další projekty
Úprava střiků na myčce lahví v pivovaru Velké Popovice (úspora 0,04 hl vody na hl piva)
Optimalizace CIP na CKT v pivovaru Plzeň (úspora 0,006 hl vody na hl piva)
Optimalizace provozu tunelového pastéru v pivovaru Plzeň (úspora 0,01 hl vody na hl piva)

Cíle do roku 2015
Podle stanovených detailních plánů a naplánovaných aktivit se zaměříme na další úspory
vody a snižování jejich limitů s cílem přispět k celoevropskému cíli. Jejich součástí budou jak investiční projekty, tak hledání dalších možností recyklace vody a zejména pak opatření vedoucí k optimalizaci procesů.
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Snižujeme spotřebu
energie a úroveň emisí
Naše stanovisko
Naše výroba je závislá na využívání energií a jsme si plně vědomi skutečnosti, že
dopady našeho výrobního procesu nekončí u bran našich pivovarů. Proto usilujeme o co nejmenší spotřebu energií a tím i o to, aby naše aktivity měly minimální dopad nejen na kvalitu
života v našem nejbližším okolí, ale i na životní prostředí celkově. Zaměřujeme se proto na
efektivní využívání paliv a elektrické energie, neustálé zlepšování výrobních technologií a na
vyšší podíl obnovitelných zdrojů energie.

Snižujeme spotřebu
energie a úroveň emisí

Jak dosahujeme nižší energetické náročnosti
a snižujeme uhlíkovou stopu?
Pokračovali jsme nejen ve snižování spotřeby energie, ale i dalším využívání organických
odpadů jako zdrojů energie. Jako jedno z topných médií využíváme i bioplyn vznikající při anaerobním čištění odpadních vod v našich vlastních zařízeních. Pokračovali jsme rovněž ve snižování
objemu emisí CO2, abychom přispěli k našemu závazku - do roku 2020 snížit úroveň emisí plynoucích z energie spotřebované v našich provozech z fosilních paliv na každý hektolitr vyrobeného piva
o 50 % oproti hodnotám z roku 2008.
Výsledek loňského roku* v rámci snižování úrovně emisí (8,61kg Co2/hl) nás opravňuje k optimismu,
že dosažení globálního cíle do roku 2020 je reálné.
Pro přesné sledování úspor ve spotřebě energií došlo ke sjednocení metodiky a standardů interního
reportingu s našimi externími dodavateli. Ve spotřebě energií jsme zaznamenali snížení u všech našich pivovarů, průměrná spotřeba byla 102,3 MJ, což je meziroční pokles o 5,15 %.
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Nový pastér pro sudovou linku v pivovaru Plzeň

Spotřeba energií v našich pivovarech
Velké Popovice [Mj/h]
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Na lince pro stáčení sudů jsme instalovali nový pastér. Oproti původnímu pastéru má rekuperaci tepla až 96 %, což přispívá k úspoře páry spotřebované na pasteraci piva. Současně je
minimalizována potřeba dodávky chladu na dochlazení piva, takže se snížila také spotřeba elektrické
energie na provoze chlazení. Jedná se o deskový výměník s regulovatelným výkonem do max. 500
hl piva za hodinu s teplotou pasterace 71-75 °C, což odpovídá 30 až 80 pasteračním jednotkám.
Předpokládaná úspora tepla je 1 800 GJ/rok a úspora elektrické energie 33 600 kWh/rok.
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Cílem projektu byla optimalizace systému kondenzátního hospodářství a omezení úniku
brýdových par na minimum. Kondenzát z technologie, odcházející při vysoké teplotě, uvolňuje při expanzi do atmosférického tlaku značné množství brýdové páry, která odchází bez využití do atmosféry. Tyto ztráty pak snižují celkovou účinnost parního zdroje. Před vlastní realizací akce byly zdrojem
kondenzátu se zvýšenou teplotou odvaděče kondenzátu mladinové pánve MP5. Teplota kondenzátu
ze tří plovákových odvaděčů byla 128° C. Tento kondenzát byl sveden do sběrné kondenzátní nádrže
a odtud čerpán do hlavního kondenzátního sběrače.
Uzavřený kondenzátní systém zamezí úniku brýdových par do atmosféry, jež tvoří 5,43 % z množství
přivedené technologické páry. Kondenzát vrácený pod hladinu napájecí nádrže přispívá k udržování
teploty v napájecí nádrži na úrovni cca 104 °C. Vzhledem k tomu, že se jedná o neokysličený kondenzát, nemusí být termicky odplynován, šetří se tedy energie i na odplynění kondenzátu. Současně se
sníží požadavek na množství doplňkové upravené vody v množství 5,43 % z hmotnosti technologické
páry pro MP5. Nezbytnou garancí na provedenou úpravu bylo zajištění stejné kvality mladiny, tzn. při
jakékoliv změně tlaku či teplotě páry musí vařák zvládnout vyvolat dostatečný var.
Projekt šetří ročně 3370 GJ tepla, 700 m³ upravené vody a 170 tun emisí CO2. Tento projekt byl zásadním
v oblasti úspor energií a jeho vliv se projevil okamžitě po uvedení do provozu především v zimních měsících. V přepočtu na ušetřené teplo ve vztahu k produkci se jedná o úsporu 1,8 MJ na hl předaného piva.

Realizované projekty
Využití mláta pro výrobu zelené energie v pivovaru Plzeň
Po testech bylo uvedeno do trvalého provozu zařízení na odvodnění mláta tzv. dekantér.
Zařízení je schopno snížit vlhkost mláta z původních 80 % na 60 %. Takto odstředěné mláto je potom
odváženo do Plzeňské teplárenské, kde je spolu s dalšími biopalivy, jako je dřevní štěpka, využíváno pro výrobu páry a elektrické energie. V současné době je takto zpracováváno mláto z produkce
pivovaru Prazdroj v celkovém objemu přibližně 30 tun mláta denně.
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Cíle do roku 2015
Budeme pokračovat v úsporách spotřeby energie a zvyšování podílu obnovitelných energií.
Předpokládáme realizaci projektu na využití bioplynu z čistírny odpadních vod ve Velkých Popovicích pro výrobu elektrické energie, která bude sloužit pro potřebu samotné čistírny a zvýšení množství bioplynu získaného z čistírny odpadních vod v Nošovicích. Budeme pokračovat ve spolupráci                   
s Plzeňskou teplárenskou na projektu výroby energie z odpadního pivovarského mláta.
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Používáme recyklovatelný
a vratný obalový materiál

2

Naše stanovisko
Usilujeme o to, aby obaly našich výrobků byly co nejšetrnější k životnímu prostředí
a současně, aby jejich další využití bylo co nejsnazší. Minimalizaci zátěže na životní prostředí
dosahujeme především preferencí vratných obalů, u nevratných obalů používáním takových
materiálů, které jsou recyklovatelné nebo znovu využitelné.

Jak snižujeme ekologickou zátěž?
Používáme recyklovatelný
a vratný obalový materiál

Snažíme se používat obaly, které představují co nejmenší ekologickou zátěž. Tento náš dlouhodobý záměr se nám daří naplňovat i v současných tržních podmínkách, kdy spotřebitelé v posledních letech výrazně změnili své nákupní zvyklosti, resp. kdy preferují konzumaci piva nakoupeného
v maloobchodě před konzumací v hospodách, restauracích a barech. Tento trend se promítá zejména
do zvýšeného zájmu o spotřebitelsky komfortní plastové lahve a hliníkové plechovky. Naše značky
stáčíme do PET lahví, které jsou stoprocentně recyklovatelné. V minulém období jsme zvýšili počet
značek a variant stáčených do PET lahví. Podíl nápojů, které stáčíme do plechovek, je velice nízký, ale
i tak hledáme způsoby, jak podpořit povědomí o možnostech recyklace hliníku, z kterého se vyrábějí.
Téměř polovinu všech vratných obalů, které používáme, tvoří skleněné lahve. Skladbu našich obalů
doplňují také sudy, do kterých se stáčejí všechny naše značky pro trh pohostinství, tedy pro zákazníky s čepovanými variantami piv. Tzv. KEGy jsou nerezové a stoprocentně recyklovatelné sudy, navíc
s dlouhou, několikaroční životností. Pro dosažení maximální variability ve skladbě našich značek
na čepu a s ohledem na výši výtoče v jednotlivých provozovnách v trhu vycházíme našim zákazníkům
vstříc také ve skladbě objemů těchto sudů, naše značky stáčíme do sudů 15, 30 a 50 l.
Před uvedením každého nového balení na trh je při zpracovávání analýz i nadále kalkulováno také
s výsledky ze Studie Ministerstva životního prostředí ČR „LCA nápojových obalů“ (2009), na jejímž
vzniku jsme se sami podíleli. Pokračujeme v používání obalů s nízkým obsahem těžkých kovů podle
limitů platné legislativy České republiky.
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Rozdělení obalů

proaktivně přesvědčovat majitele a provozovatele hospod a restaurací s velkou  výtočí za určité období
k přechodu na tankové hospodářství u nejoblíbenějších značek v daném místě. Tato naše snaha je
také konkrétním výrazem podpory návratu spotřebitelů do hospod a restaurací za pivem, které je přímo
z pivovaru v nejlepší kondici a zaručené nejčerstvější.

5,5
7,3

vratné lahve
nevratné lahve
KEG sudy
plechovky
PET lahve

43,7

43,7
2,7
40,8
7,3
5,5

Tankové hospodářství šetří životní prostředí díky sníženému počtu jízd velkých zásobovacích vozidel
a při použití nejmodernější chladicí techniky dochází také k úspoře energií.

Cíle do roku 2015
Budeme i nadále pokračovat ve strategii preference recyklovatelných a vratných obalů a vývoji nových obalových materiálů s cílem udržet recyklovatelnost a druhotné využití našich obalů minimálně na současné úrovni.

40,8
2,7
Podíl recyklovatelných a vratných obalů loni činil 90 % vzhledem k nárůstu produktů stáčených do
plechovek a PET lahví. Udrželi jsme příznivý poměr vratných obalů (43,7 %) ve skladbě našich obalových materiálů.

Realizované projekty
Tankové pivo
V loňském roce se zvýšil počet zákazníků segmentu pohostinství, které zásobujeme tzv. tankovým pivem. Počet provozoven s tankovým hospodářstvím roste každým rokem a je výsledkem naší
snahy po maximální kvalitě čepovaného piva. Tankové pivo nevyžadující pasterizaci se distribuuje ekologicky šetrným způsobem, jelikož se přepravuje v cisternách a přečerpává se v místě prodeje přímo
do pivních tanků o objemech 500, resp. 1000 litrů. Počet „tankoven“ dosáhl téměř 700 v celé České
republice. V loňském roce* tak přibylo kolem stovky restaurací a hospod, do nichž se pivo distribuuje
tímto způsobem. Jedná se zejména o značkové hospody například Pilsner Urquell Original Restaurant, Originál 1869, Kozlovna a Radegastovna. Tankovny vznikají i v zahraničí. I nadále se snažíme
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Směřujeme k provozu
s nulovým odpadem
Naše stanovisko
Naprostou většinu odpadů vznikajících při výrobě piva představují vedlejší produkty
organického původu, které se dají vrátit do přírodního koloběhu, a proto je naším dlouhodobým cílem provoz s nulovým odpadem. Nejen při výrobě piva, ale i při činnostech v dalších
provozech směřujeme k co nejmenšímu zatěžování životního prostředí a snažíme se snižovat
celkový objem námi produkovaného odpadu, podporujeme jeho další využití zejména v zemědělství a pro recyklaci.

Jak nakládáme s odpadem?
Směřujeme k provozu
s nulovým odpadem

V uplynulém roce* jsme v našich provozech vyprodukovali celkem 155 848 tun odpadů.
Z toho jsme dokázali 98,93 % druhotně využít. Dbáme na to, aby se odpad důsledně třídil ve všech
provozech Plzeňského Prazdroje, tedy jak ve výrobě, tak v administrativních a obchodních prostorech. V naší dodavatelsko-odběratelské politice preferujeme spolupráci s těmi partnery a dodavateli,
kteří jsou v jejich činnosti zárukou minimalizace nevyužitelných odpadů, které by končily na skládkách.
Jsme členem sdružení EKO-KOM, které už více než 10 let pro Plzeňský Prazdroj zajišťuje zpětný
odběr a využití odpadů z obalů podle platné legislativy v České republice. Prostřednictvím účasti
na fungování EKO-KOM a systému sdruženého plnění povinnosti zpětného odběru se tak přímo
podílíme na dosahování úspor energií, snižování produkce skleníkových plynů, omezení negativních
vlivů na životní prostředí a snížení tzv. uhlíkové stopy. Plzeňský Prazdroj s předstihem splňuje záměr Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008, o odpadech, která ukládá členským
státům EU zvýšit do roku 2020 celkovou úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace odpadů
a jiných druhů materiálového využití nejméně na 70 % hmotnosti.
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Odpadní mláto v pivovaru Plzeň

Realizované projekty

Příkladem úspěšného využití organického odpadu z výroby piva je spalování pivovarského
mláta ve společnosti Plzeňská teplárenská. Odvodněné pivovarské mláto, které má výhřevnost srovnatelnou s lesní biomasou, je využíváno pro výrobu tepla a elektřiny.

Jiný způsob využití papírových etiket v Plzni

Čistý festival

Po úspěšném projektu kompostování odpadních etiket v pivovaru Radegast v Nošovicích,
který dál pokračoval, přišel Plzeňský Prazdroj s další iniciativou, jak využít papírové etikety, které
vzniknou jako nevyužitelný odpad po procesu mytí pivních lahví ve stáčecích provozech.

Pivní a hudební svátek Pilsner Fest, který pořádal na sklonku léta Plzeňský Prazdroj, se
už tradičně přihlásil k principům ekologické aktivity zaměřené na třídění odpadu. Podruhé v řadě tak
Pilsner Fest získal certifikát Čistý festival. Tuto certifikaci mu udělila autorizovaná obalová společnost
EKO-KOM. Jako jeden z největších festivalů u nás představoval pro sběr recyklovatelného odpadu
významnou příležitost: čepovaná piva a ostatní nápoje obsluha podávala v plastových kelímcích, odevzdávat se ale mohlo i neznečištěné papírové nádobí. V areálu plzeňského pivovaru byly na vyhrazených místech postaveny speciální kontejnery na tříděný odpad. Aby organizátoři projektu třídění
odpadu co nejvíce podpořili, snažili se zájem o třídění podpořit řadou soutěží a doprovodných aktivit.  

V pivovaru Plzeň se podařilo získat certifikát na výrobek Papírové etikety, který vystavil certifikační
orgán na výrobky – Technický a zkušební ústav stavební Praha. Na základě tohoto certifikátu vyhověly papírové etikety podmínkám vyhlášky MŽP č.415/2012 Sb. Část III, par. 14, odst. 1 a jsou tak
energeticky využitelné. V závodě Plzeň se tak druhotně využije na 700 tun těchto etiket, které až
dosud končily na skládkách.  

Úspora emisí
Podíleli jsme se na jednom z největších environmentálních projektů v České republice –
systému třídění a recyklace obalových odpadů EKO-KOM. Celková míra recyklace obalů dosáhla
v celé České republice 71 %, celkem se v ČR recyklovalo na 607 005 tun odpadů a obalů. Díky třídění
a recyklaci odpadů se v systému EKO-KOM podařilo za rok 2012 snížit produkci emisí skleníkových
plynů CO2 ekv. o 1 114 840 tun a uspořit tím 27 034 318 GJ  energie.
Plzeňský Prazdroj dosáhl příspěvku zpětného odběru a recyklace ve výši 10 553 tun obalových materiálů. Tyto odpady by jinak naplnily 5145 svozových vozidel. Náš podíl odpovídá zajištění ročního
provozu a obsluhy 5257 barevných kontejnerů na tříděný odpad a 130 sběrných míst na kovové
obalové materiály. Třídění odpadů jsme tak díky našemu příspěvku umožnili 302 399 obyvatelům
České republiky.    
Náš podíl na snížení produkce skleníkových plynů činil 13 828 tun CO2, čímž bylo uspořeno 332 763 GJ
energie. To odpovídá emisím, které by vyprodukovalo 6500 osobních aut střední třídy během jejich
ročního provozu. Námi uspořená energie představuje 646 dnů spotřeby elektrické energie na veřejné
osvětlení v Praze.

Cíle do roku 2015
Nadále budeme minimalizovat průmyslový odpad produkovaný v našich závodech, třídit
odpad ve všech našich provozech a hledat nové způsoby druhotného využití odpadu, abychom neustále snižovali jeho množství končící na skládce.
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Spolupracujeme s dodavateli
sdílejícími naše hodnoty
Naše stanovisko
Vážíme si spolupráce s našimi dodavateli a odběrateli. Chceme, aby vliv naší vzájemné spolupráce byl pozitivní pro nás i pro celou společnost. Zavázali jsme se uplatňovat
„Principy odpovědného dodavatele“. Věříme, že korektní vztahy, dlouhodobost spolupráce,
kvalita dodávaného zboží a služeb povyšují vzájemné obchodní vztahy na trvalé partnerství.
I od našich partnerů proto vyžadujeme odpovědný přístup a etické chování.
Zajímají vás principy odpovědného dodavatele, jimiž se řídíme? Jejich výčet najdete zde.

Jak naplňujeme principy odpovědného dodavatele?
Spolupracujeme s dodavateli
sdílejícími naše hodnoty

Jsme nároční nejen sami k sobě, ale taktéž na všechny, kdo s námi chtějí spolupracovat.
V naší spolupráci s dodavateli se důsledně řídíme principy odpovědného dodavatele a motivujeme
také naše partnery k jejich následováni. S využitím programu SQM (Systém řízení kvality poskytované dodavatelem) společně dohlížíme nejen na kvalitu dodávaných surovin potřebných pro výrobu
našich produktů, ale i na kvalitu dalších materiálů a služeb. Prostřednictvím SQM rovněž sledujeme,
nakolik se naši partneři chovají ekologicky a odpovědně k životnímu prostředí, jak respektují lidská
práva a dodržují bezpečnost práce. Pokud zjistíme nedostatky, snažíme se je společnými silami
odstraňovat. Naším cílem je však rizikům a nedostatkům předcházet. Proto se osobně setkáváme
se zástupci dodavatelských firem a společností, s nimiž je dodržování principů SQM kontrolováno
a diskutováno.
Ve spolupráci s našimi dodavateli jsme v loňském roce* vytvořili obrat v celkové výši 5,5 miliard korun. Dodavatelé se sídlem v České republice měli na tomto obratu podíl 89,4 %.
Plzeňský Prazdroj je na domácím trhu druhým největším odběratelem sladovnického ječmene a největším odběratelem odrůd ječmene schválených pro výrobky s chráněným zeměpisným označením
České pivo. Tyto odrůdy tvořily 92 % odebraného ječmene. Také zbytek nakoupeného ječmene pocházel od pěstitelů z České republiky.
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Ročně nakoupíme ječmen v hodnotě 710 milionů korun, z toho minimálně 70 % přímo od farmářů
a zbylé množství od obchodních subjektů. Dalším strategickým krokem je podpora dlouhodobé spolupráce s našimi partnery, což se mj. promítlo i do uzavírání kontraktů na 3 roky. Ječmen odebraný
na základě tříletých smluv tvořil 20 % z celkového odebraného množství. Díky této oboustranně výhodné spolupráci mohou čeští zemědělci naplno rozvíjet své dovednosti a zkušenosti a pěstovat plodiny té nejvyšší kvality, z nichž můžeme vařit naše piva a dostát tak nárokům kladeným na ochrannou známku České pivo.
Ekonomický rozvoj regionů a malých firem podporujeme také např. nastavováním příznivějších platebních podmínek či zprostředkováním výhodnějších nákupních podmínek u třetích stran pro vybrané dodavatele, aby mohli lépe rozvíjet své podnikání nejen ve vztahu k Plzeňskému Prazdroji.
S dodavateli se snažíme udržovat férovou cenovou politiku, organizujeme pro ně za účasti ministerstva setkání, kde je informujeme o vývoji trhu, diskutujeme s nimi současné trendy v oboru a požadavky na kvalitu. Současně podporujeme i Výzkumný ústav pivovarský a sladařský ve šlechtění
a distribuci nových odrůd sladovnického ječmene. Díky nám je tak zajištěna značná část odbytu
domácích odrůd v České republice.

Realizované projekty

Transparentnost nákupních procesů
V předloňském roce otestovanou a úspěšně spuštěnou webovou aplikaci „e – aukcí“ jsme
v loňském roce nadále rozvíjeli a stala se nedílnou součástí našich nákupních procesů. Aplikace
společně s důsledným dodržováním nákupních standardů přispěla ještě k větší transparentnosti nákupních procesů.

Konference platformy Byznys pro společnost
Dodavatelsko-odběratelským vztahům z pohledu odpovědného a udržitelného podnikání
se věnovala konference Spolupráce s dodavateli, kterou pořádala platforma Byznys pro společnost.
Plzeňský Prazdroj se stal členem a patronem tematické expertní skupiny. Na konferenci byl oceněn
náš přístup k udržitelnosti, kterou přinášíme ekonomickou stabilitu do regionu tím, že podporujeme
lokální dodavatele. Pro všechny naše tradiční pivní značky používáme chráněné zeměpisné označení (CHZO) „České pivo“. Přihlášením se k této známce se zavazujeme používat pro výrobu našich piv
jen domácí odrůdy sladovnického ječmene a chmele, čím podporujeme i lokální zemědělství. Tudíž
většina investovaných prostředků zůstává domácím zemědělcům.

Cíle do roku 2015

Odborná setkání a sdílení zkušeností
S cílem zefektivnit vzájemnou spolupráci a prohloubit partnerství jsme uspořádali další pravidelná setkání s českými pěstiteli ječmene a chmele, během kterých je seznamujeme s nejnovějšími
trendy a vzájemně si vyměňujeme zkušenosti. Ječmenářské dny se uskutečnily v Plzni a Nošovicích
a Polní den pak v Mariánské Týnici na Plzeňsku.

Budeme pokračovat ve spolupráci s dodavateli a partnery na základě principů odpovědného
dodavatele a v dodržování maximální kvality. V rámci této spolupráce budeme i nadále naše partnery
motivovat k odpovědnému přístupu prostřednictvím osobních setkání, vzdělávacích seminářů a pomáhat jim s implementací principů odpovědného dodavatele.

Navázali jsme na tradici úspěšných setkání s našimi největšími partnery v oblasti tzv. sekundární
distribuce, kteří zajišťují rozvoz našich produktů k jednotlivým zákazníkům. V loňském roce jsme
k tomuto setkání přizvali i partnery, kteří pro nás zajišťují logistické služby v distribučních centrech.
Na těchto setkáních jsme vyhodnocovali dosavadní spolupráci, seznamovali dodavatele s novinkami
v distribuci Plzeňského Prazdroje a našimi cíli do dalších let.

Spolupráce s dodavateli zaměstnávajícími handicapované
I v loňském roce jsme spolupracovali s dodavateli, kteří zaměstnávají handicapované pracovníky. Od těchto dodavatelů jsme nakoupili služby a výrobky za více než 11 milionů korun, což je
více než požaduje platná legislativa.
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Podporujeme rozvoj regionů
Naše stanovisko
Klíčem k dlouhodobému úspěchu je nejen odpovědné podnikání, ale i podpora kvality
života v místech, kde firma působí. Proto Plzeňský Prazdroj vnímá podporu okolí jako důležitou součást své strategie trvale udržitelného rozvoje a dbá na dobré vztahy s okolím, městy
a obcemi, v nichž působí.

Jak přispíváme k rozvoji regionů?
Podporujeme rozvoj regionů

Podpora rozvoje regionů je součástí našich priorit trvale udržitelného rozvoje. Proto nám
není lhostejná kvalita života v místech, kde působíme. Vytváříme tak dlouhodobé hodnoty, které jsou
důležitou součástí našeho podnikaní, zejména našeho vnímání zodpovědného a udržitelného podnikání. Neustále proto také pracujeme na rozvoji dobrých vztahů s městy a obcemi, kde působíme.
Plzeňský Prazdroj, který patří k zakladatelům platformy Byznys pro společnost, přispívá svým dílem
ke kultivaci firemní filantropie v regionech i celé České republice. Výsledky měření prostřednictvím
metodiky Standard odpovědná firma (LBG) dokumentují, že Plzeňský Prazdroj prostředky na dárcovské aktivity vynakládá efektivně. V roce 2013 jsme přispěli na rozvoj a podporu regionů celkovou
částkou téměř 13 milionů korun (12 991 992,24).
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Rozdělení finanční podpory
Výsledná částka podpory
Celková částka podpory (peníze, věcné dary, čas zaměstnanců,
administrativní a personální náklady za jednotlivé aktivity a z ročního reportu)

12 991 992,24 Kč

Volný čas a amatérský sport

1 328 088,91 Kč

Jiné

2 270 655,20 Kč

Všeobecné informace

Částka podpory

Počet reportovaných aktivit

Částka podpory (peníze, věcné dary, čas zaměstnanců, administrativní
a personální náklady uvedené za jednotlivé aktivity)

Počet reportovaných roků

Částka podpory bez administrativních a personálních nákladů
(peníze, věcné dary, čas zaměstnanců za jednotlivé aktivity)

12 991 992,24 Kč
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Počet reportujících firem
8 590 593,19 Kč

1

Počet podpořených organizací

98

Peníze

Rozsah podpory z geografického hlediska*
Česká republika (bez specifikace)

2 775 753,22 Kč

Hlavní město Praha

2 800,00 Kč

Středočeský kraj

49 000,00 Kč

Jihočeský kraj

0,00 Kč

Plzeňský kraj

5 756 893,12 Kč

Karlovarský kraj

0,00 Kč

Ústecký kraj

0,00 Kč

Liberecký kraj

0,00 Kč

Královéhradecký kraj

0,00 Kč

Pardubický kraj

0,00 Kč

Jihomoravský kraj

0,00 Kč

Olomoucký kraj

0,00 Kč

Moravskoslezský kraj

4 407 545,90 Kč

Zlínský kraj

0,00 Kč

Svět (bez specifikace)

0,00 Kč

Motivace k podpoře*
Charitativní dary

Finanční částka - uveďte celkovou částku

7 939 992,00 Kč

Čas
Počet zaměstnanců participujících na dobrovolnictví

209,0 os.

Celkový počet hodin dobrovolnictví v pracovní době

1 241,0 hod.

Součet

241 387,19 Kč

Věcné dary
Hodnota věcných darů - uveďte celkovou částku

409 214,00 Kč

Manažerské náklady (administrativní a personální náklady)
Výdaje na propagaci a komunikaci

2 893 800,00 Kč

Hodnota času zaměstnanců

1 507 599,05 Kč

Součet

4 401 399,05 Kč

Leverage (znásobení, navýšení částky)
Celková hodnota příspěvků od zaměstnanců
a externích partnerů získaných v rámci této aktivity

1 170 530,00 Kč

Rozdělení finanční podpory podle oblastí (*dle metodiky SOF)

435 271,94 Kč

Investice do komunity a společnosti

7 959 531,04 Kč

Komerční iniciativy

4 597 189,26 Kč

Oblast podpory*
Vzdělávání

Realizované projekty

3 029 432,69 Kč

Zdraví

424 111,62 Kč

Ekonomický rozvoj

0,00 Kč

Životní prostředí

333 146,48 Kč

Umění a kultura

2 596 160,79 Kč

Sociální péče a humanitární pomoc

3 010 396,56 Kč
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PRAZDROJ LIDEM
Záleží nám na kvalitě života obyvatel v regionech, ve kterých působíme, a v rámci našeho
hlavního programu, PRAZDROJ LIDEM, podporujeme projekty, které mají stejný cíl. Za jedenáct let
působení programu jsme podpořili 340 projektů celkovou částkou přes 75 milionů Kč.
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11. ročník programu

Tradiční podpora Centra Paraple

Koncem roku 2012 jsme mezi 35 nejúspěšnějších projektů, které přihlásily organizace z Plzně, Ostravska, Frýdecko-Místecka, Třinecka a Jablunkovska, rozdělili dar v celkové výši 5,5 milionu
Kč. V rozhodování, které z projektů obdrží finanční příspěvek, nám již tradičně pomáhaly významné
osobnosti ze zastoupených regionů, tzv. Rada reprezentantů, široká veřejnost a v neposlední řadě také
naše zaměstnankyně a naši zaměstnanci.

Pro oslavy 170. výročí první várky Pilsner Urquell jsme vyrobili sedmnáct narozeninových
lahví a zorganizovali jejich aukci. Celkový výtěžek šel na účet Centra Paraple. Dražba, která se stala
nejúspěšnější v dějinách iDNES.cz, vynesla více než milion korun. Herec Zdeněk Svěrák, který je
prezidentem správní rady, řekl: „Tady se krásně spojilo příjemné s užitečným. Díky Plzeňskému
Prazdroji, lidem z iDNES.cz a dražitelům se bude vozíčkářům v Parapleti zase lépe usínat.“ Peníze
byly využity na nákup lůžek, a to dvou speciálních polohovacích v ceně 100 tisíc korun, a dalších
deseti lůžek v celkové ceně přibližně 450 tisíc korun.

Na realizaci veřejně prospěšných projektů na území Plzně byla na základě výsledků hlasování rozdělena částka 3 miliony korun mezi 11 žadatelů z 29 přihlášených. Nejvyšší částku obdržela Asociace
pro pomoc handicapovaným dětem s projektem Centrum Hájek. Cílem projektu byl vznik a následný
provoz denního a týdenního stacionáře pro děti s mentálním tělesným a kombinovaným postižením
s intenzivní léčebnou rehabilitací již od 1 roku věku dítěte z Plzně a Plzeňského kraje. Centrum Hájek
se stal jak zaměstnaneckým projektem, tak získal i největší podporu v hlasování veřejnosti. Druhým
v pořadí zaměstnaneckých projektů byl projekt Plzeňské zvony, Římskokatolické farnosti Plzeň u katedrály sv. Bartoloměje. Projektem Rady reprezentantů se stala podpora Studijní a vědecké knihovny
Plzeňského kraje, která peníze použije na restaurování herbáře vydaného roku 1687.
Stejně jako v Plzni i na Moravě rozhodla o rozdělení grantu široká veřejnost. Obyvatelé severní Moravy
mohli hlasovat pro 61 původně přihlášených projektů. Finanční pomoc dostalo 24 organizací, které si
rozdělily 2,5 milionu Kč. Největší podpory dosáhl Dětský lanový park Třinec, který získal plnou částku,
o níž žádal. Nejúspěšnějším mezi zaměstnanci se stal projekt Jeď a mysli. ZŠ Dobrá tak také získala
částku v plné požadované výši. Svůj projekt volila i Rada reprezentantů, která se jednomyslně shodla
na podpoře iniciativy mladých muzikantů a umožnila jim nákup hudebních nástrojů pro Moravskoslezskou Sinfoniettu.
Organizace účastnící se veřejného hlasování získaly celkem dalších téměř 120 tisíc korun od veřejnosti
prostřednictvím DMS.

„Za 11 let mého působení v Radě reprezentantů se do veřejného hlasování dostala celá řada zajímavých a kvalitních projektů, které tomuto regionu hodně
pomohly, a peníze tak jdou správným směrem. Za všechny úspěšné žadatele
bych chtěla Plzeňskému Prazdroji velmi poděkovat. Je to program, který skutečně každoročně přispívá ke zlepšení života zdejších obyvatel. Je skvělé , že
stále existují lidé nadšení a zapálení pro všechny aktivity, jimž se věnují,“

Centrum Paraple jsme podpořili také při Pilsner Festu. Na této oslavě plzeňských piv se do tradiční
benefice zapojili i umělci z hudební branže. Ti nabídli do dražby různé předměty ze svého hudebního
vybavení, jako byly části oblečení či vlastní nahrávky a plakáty. Dražba proběhla na obchodním portálu Aukro.cz a výtěžek 18 543 Kč poputoval na konto Centra Paraple.

Plzeňský Prazdroj na podporu Kapky naděje
Nadační fond Kapky naděje jsme podpořili celkovou částkou 450 000 Kč. Jednalo se o výtěžek z akce v obchodní síti supermarketů Penny. Z nákupu každé lahve byl na konto nadačního fondu  
odveden stanovený příspěvek ve výši 1 Kč.
Více na www.kapkanadeje.cz

Cíle do roku 2015
I nadále se budeme zabývat potřebami jednotlivých regionů, kde působíme, a neziskového
sektoru jako celku, posilovat vzájemný dialog s cílem správně a účinně zacílit naši podporu v dalších
letech. Naše aktivity budeme pečlivě vyhodnocovat a dbát na propojení se strategickými prioritami firmy. S tímto záměrem se také uskutečnila revize konceptu a zaměření programu PRAZDROJ LIDEM.
Odpovídající změny budou promítnuty do 12. ročníku programu.

ocenila senátorka a členka Rady reprezentantů Eva Richtrová.
Více o programu na www.prazdrojlidem.cz
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2

Přispíváme ke snižování HIV/AIDS
Naše stanovisko
Uvědomujeme si, že nemoc HIV/AIDS přináší vedle zdravotních také výrazné sociální
a ekonomické dopady. I když její výskyt je v ČR v porovnání se světem nízký, není zanedbatelný. Proto jsme přesvědčeni o významu prevence, neboť HIV není problémem jen rizikových
skupin, ale je problém nás všech.

Jak jsme přispívali k prevenci?
Přispíváme ke snižování
HIV/AIDS

Ačkoliv ČR i nadále patří mezi země s nízkým výskytem HIV infekce a je tu dostupná nejlepší a úspěšná léčba, za rok 2012 byl zaznamenán nárůst počtu infikovaných osob. Nově se nakazilo virem HIV 212 lidí. Proto se snažíme přispět k podpoře preventivních programů a k dostatečné
informovanosti nejširší veřejnosti o možnostech šíření nákazy, způsobech ochrany a potenciálních
rizicích. Průběžně informujeme o této problematice v našich interních médiích – v zaměstnaneckém
časopise Za branou a na intranetových stránkách společnosti.
Zároveň se každoročně 1. prosince, kdy se celý svět řídí jednotným heslem Společně proti AIDS,
připojujeme k dobročinné sbírce České společnosti AIDS pomoc. V tomto roce* si opět několik z nás
zakoupilo odznáček Červené stužky, mezinárodního symbolu informovanosti o problematice HIV
a AIDS, a přispělo tak na bezplatné testování, které poskytuje Dům světla. Zároveň jsme využili tento
den a znovu připomněli zásady prevence popsané ve Směrnici Péče o zdraví a duševní rovnováhu
zaměstnanců a zaměstnankyň Plzeňského Prazdroje.

Cíle do roku 2015
Chceme i nadále aktivně přispívat k účinné prevenci nákazy HIV a nemoci AIDS především účastí
na preventivních programech. Jako člen globální skupiny SABMiller budeme připraveni v případě
potřeby přispět k boji s touto chorobou využitím našich intelektuálních a technických kapacit, kterými
disponujeme, nebo našimi značnými mezinárodními zkušenostmi a přístupem.
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Respektujeme lidská práva

2

Naše stanovisko
Plzeňský Prazdroj si váží svých lidí a jejich práce a je otevřený všem, kdo chtějí a jsou
připraveni se spolu s námi podílet na úspěchu naší společnosti. K tomu jim nejen vytváří odpovídající podmínky, ale respektuje a důsledně dodržuje lidsko-právní principy. Férové odměňování, rovné příležitosti mužů a žen, bezpečné, zdravé a antidiskriminační pracovní prostředí
jsou u nás samozřejmostí.

Jak podporujeme respektování lidských práv?
Respektujeme lidská práva

V tomto roce* pracovalo ve výrobních závodech (v Plzni, v Nošovicích a Velkých Popovicích), na pražském generálním ředitelství a v distribučních centrech umístěných v celé ČR, 2044 zaměstnanců. Díky zaměření na genderovou diverzitu se zvýšilo zastoupení žen ve vedení společnosti
a na manažerských pozicích. V uplynulém roce* jsme významně zvýšili počet zaměstnanců, kteří se
zúčastnili akcí firemního dobrovolnictví a přispěli svojí prací k rozvoji občanské společnosti.

Dobrý zaměstnavatel
Transparentně nastavený proces odměňování, do kterého nepromlouvá jen odvedený výkon, ale také způsob jeho dosahování v souladu s hodnotami firmy, poskytování široké škály benefitů
vedle peněžní odměny, práce s talenty a možnost kariérního růstu. To jsou základní stavební kameny
dobrého zaměstnavatele. Mezi ně se Plzeňský Prazdroj opětovně zařadil v každoroční anketě Klubu zaměstnavatelů – Sodexo Zaměstnavatel roku. V hodnocení Zaměstnavatel roku 2012 obsadil         
Plzeňský Prazdroj 2. místo v celostátním hodnocení, v Plzeňském regionu zaujal 1. místo.

Prosazování etických zásad a lidsko-právních principů
Důležitou součástí naší každodenní práce a odpovědného přístupu je etické chování a dodržování etických zásad a také respektování lidsko-právních principů a jejich prosazování. Drtivá
většina našich zaměstnanců a zaměstnankyň opětovně prošla e-learningovým školením, které je
seznamuje se zásadami a principy lidsko-právními a etickými. Součástí etického procesu je v naší
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společnosti také dodržování protikorupčních opatření, díky kterým úspěšně předcházíme rizikům korupčního jednání. Také otázky protikorupčního zaměření jsou součástí každoročního e-learningového proškolení. V loňském roce* školení absolvovalo 100 % zaměstnanců na manažerských pozicích.
Naší snahou je, aby touto formou proškolení prošli všichni zaměstnanci.
Případy porušování etických a lidsko-právních principů se zabývají etická komise Plzeňského
Prazdroje a 3 ombudsmani volení zaměstnanci. V uplynulém roce řešili ombudsmani celkem 8 podnětů na podezření z porušení etických zásad. Anonymní etická telefonní linka nezaznamenala v uvedeném období žádný podnět nebo stížnost na porušení zásad etického chování, lidsko-právních
principů či korupční jednání. V roce 2012 došlo k volbě nového ombudsmana v regionu Západ.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Dbáme o to, aby naši zaměstnanci měli ke své práci a vysokým výkonům vytvořeny optimální podmínky. Zdravé a bezpečné pracovní prostředí proto není jen základním lidsko-právním
principem, kterým se řídíme, ale součástí naší každodenní práce. Na dodržování zdravého a bezpečného pracovního prostředí a podmínek dohlíží komise sestavená z řad zaměstnanců. Tato komise
pravidelně vyhodnocuje tuto problematiku v jednotlivých závodech a pracovištích a po vyhodnocení
výsledků dává vedoucím pracovníkům závodů svá doporučení. Ta jsou pro management závazná.
V závodech pracují také komise pro odškodňování pracovních úrazů. Pracovní úrazy nepřetržitě
monitorujeme a stav pracovních úrazů je denně uváděn na světelných tabulích našich závodů.

ní k jednotlivým okruhům a budeme jej obhajovat na základě realizovaných opatření prorodinné politiky.
Konkrétními kroky projektu diverzita, jehož součástí byl i Audit Rodina & Zaměstnání, jsou zavedení
práce z domova a vydání Směrnice pro poskytování příspěvku na péči o dítě u matek na manažerských postech, které se rozhodnou nečerpat plnou dobu mateřské dovolené a nastoupí zpět do zaměstnání dříve. Tento příspěvek je určen výhradně na zajištění péče o dítě. Zaměřili jsme se rovněž
na mentoring, který poskytují členové vedení. Jeho cílem je napomoci ženám lépe se vyrovnat s náročnými podmínkami při budování jejich kariéry.
Ve směrnici jsme zakotvili možnost pracovat z domova. Mohou ji využít všichni zaměstnanci, kterým
to povaha jejich práce umožňuje. Příležitostná nebo pravidelná práce z domova představuje pro
mnohé naše zaměstnance významnou podporu při slaďování pracovního a rodinného života.
Prověřujeme také interní procesy, jsou-li nastaveny tak, aby poskytovaly rovné příležitosti pro ženy
i pro muže. Sledujeme například, zda odměňování na stejných pozicích je genderově neutrální, zda
mezi kandidáty na otevřené pozice máme zastoupeny ženy apod. Poskytujeme možnost práce formou dohody nebo na zkrácený pracovní úvazek. Pro ženy na mateřské a rodičovské dovolené organizujeme řadu akcí, které jim mají pomoci udržet kontakt s firmou a jejich bývalým pracovištěm.
Spolu s dalšími firmami, sdruženými v platformě Byznys pro společnost, jsme zahájili aktivní dialog
s vedením Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Cílem této diskuse je seznámit vedení ministerstva s postoji podnikatelského prostředí k problematice rovných příležitostí mužů a žen, a přispět
k vytvoření Národní strategie rovných příležitostí.  
Správnost těchto našich kroků potvrdila společnost Grafia v projektu Cristal a udělila nám certifikát
Společnost přátelská rodině Mamma/Parents Friendly 2012.  

Realizované projekty

Etické edukační video

Podpora diverzity a prorodinné politiky
V rámci prosazování rovných příležitostí jsme navázali na výsledky průzkumu o postavení
žen ve firmách „Women matter“ poradenské firmy McKinsey. Zaměřili jsme se zejména na odbourávání překážek v kariérním růstu žen, vytvoření podmínek pro plynulejší návrat z mateřské a rodičovské dovolené a snazší začlenění zpět do pracovního procesu.
Úspěšně jsme prošli první fází programu pro rozvoj prorodinně orientované personální politiky podniků s názvem Audit Rodina & Zaměstnání, což bylo stvrzeno certifikátem vydaným Ministerstvem
práce a sociálních věcí ČR. Plzeňský Prazdroj byl mezi prvními certifikovanými společnostmi vůbec.
Certifikát je důkazem naší snahy o slaďování rodinných a firemních zájmů a současně potvrzuje, že
jsme se ztotožnili s 10 základními oblastmi této problematiky. Certifikát byl udělen za náš plán opatře-
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Vedle pravidelných e-learningových školení jsme rozšířili možnosti čerpání dalších informací o novou formu, edukační video Zásady etiky v Plzeňském Prazdroji. Video je umístěno na Portálu
společnosti a zájemci se díky němu mohou seznámit s pohledem nejvyšších představitelů Plzeňského Prazdroje na základní principy a priority etiky ve firmě.

Sjednocení metodiky pro kontrolu přítomnosti alkoholu
K bezpečnosti práce a pracovního prostředí slouží orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu našich zaměstnanců. V loňském roce jsme se zaměřili na sjednocení metodiky
kontrol a také na zavádění nových technologií a metod pro odhalení přítomnosti alkoholu v dechu zaměstnanců. Byla přijata nová směrnice a upravena legislativa tak, aby kontroly při vstupu do závodu
byly co nejohleduplnější ke kontrolovanému zaměstnanci. Vycházeli jsme z metodiky a technologií již
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pilotně zavedených v závodě pivovar Radegast.  

Cíle do roku 2015

E-benefity
Dále jsme posilovali i oblast benefitů jako důležitou součást odměňování zaměstnanců.
Zvětšili jsme variabilitu ve výběru jednotlivých oblastí, přidali další možnosti jejich kombinace a navyšování v rámci e-portálu Benefit Shop.

Podporujeme vysokoškolské talenty
Plzeňský Prazdroj každoročně dává příležitost k uplatnění nejtalentovanějším studentůmvysokoškolákům. Na webových stránkách společnosti jsou pravidelně vypisovány volné pozice pro
stážisty a program Trainee. Nejrozsáhlejší spolupráce probíhá s Vysokou školou ekonomickou v Praze, z jejíchž studentů se rekrutují kandidáti zejména na pozice v odděleních marketingu, komunikace a financí. Z Vysoké školy chemicko-technologické byly dvě absolventky zařazeny do programu
Trainee ve výrobních závodech. Obě úspěšně prošly výběrovými řízeními a získaly pracovní poměr
v technickém oddělení.  

Budeme se i nadále zasazovat o striktní dodržování lidských práv, prosazování etických zásad společnosti, poskytování rovných příležitostí pro muže a žen a zajištění bezpečného pracovního
prostředí. Budeme i nadále rozvíjet firemní dobrovolnictví jako jednu z forem přímé podpory komunit.
Na dodržování našich zásad a principů v těchto oblastech budou dohlížet ombudsmani, kteří budou
transparentně řešit případné podněty jejich porušení. Při naplňování akčních plánů v oblasti rovných
příležitostí a slaďování budou využity získané informace a doporučení z doposud absolvovaných
projektů, aktivit a studií.

Firemní dobrovolnictví
Naši zaměstnanci a zaměstnankyně se aktivně zúčastnili dvou Mezinárodních dobrovolnických dnů – Give&Gain a Engage v květnu a září 2012. Zapojili se zaměstnanci a zaměstnankyně ze
všech pivovarů a z administrativy v Praze. Pomáhali jak v oblasti sociální nebo zdravotnické péče,
tak i v ekologických projektech a v zoologických zahradách napříč celou Českou republikou. Členové
nejvyššího vedení společnosti věnovali jedno dopoledne a pracovali na zvelebení zahrady školy pro
sluchové postižené děti v Praze 5.
Zaměstnanci různých týmů pracovali na výrobě dárkových předmětů pro občanské sdružení Ty a Já.
Vyrobené předměty jsou pravidelně prodávané na vánočních trzích a výtěžek z nich se využívá
na financování činností sdružení. Celkem se v loňském roce firemního dobrovolnictví zúčastnilo 207
zaměstnanců a zaměstnankyň Plzeňského Prazdroje.  
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Transparentně komunikujeme
a vykazujeme naše výsledky
2

Naše stanovisko

Priority trvale udržitelného rozvoje definují způsob, jakým podnikáme. Staly se samozřejmou součástí našeho rozhodování a každodenní práce, stejně jako naprostá otevřenost
a transparentnost v komunikaci našich aktivit a výsledků zainteresovaným osobám, vlastním
zaměstnancům a zaměstnankyním a veřejnosti.

Jak jsme naplňovali deset priorit?

Transparentně komunikujeme
a vykazujeme naše výsledky

Aktivní účast a zapojení našich zaměstnanců a zaměstnankyň je základem pro úspěšné
plnění cílů, které před nás postavilo deset priorit trvale udržitelného rozvoje. Pro tyto aktivity poskytujeme zaměstnancům a zaměstnankyním informace související s touto oblastí prostřednictvím firemního intranetu a portálu, pravidelnou rubriku má trvale udržitelný rozvoj a jednotlivé priority na stránkách firemního magazínu Za branou. Realizujeme také vlastní kampaně s tématikou vybraných priorit
trvale udržitelného rozvoje. Filozofie trvale udržitelného rozvoje se prolíná všemi našimi aktivitami.
Je součástí našeho podnikáni a je do ní zapojený každý zaměstnanec. To se projevuje tím, že sami
zaměstnanci přinášejí návrhy na zlepšení technických řešení v pivovaru, díky kterým je možné ušetřit
velké množství elektřiny nebo vody. CSR aktivity jsou součástí aktivit pracovníků v marketingu či obchodu. Navíc všichni zaměstnanci mají možnost podílet se na rozhodnutích, které projekty oceníme
v rámci programu PRAZDROJ LIDEM.
Náš aktivní přístup se promítl i do celkového hodnocení v interním globálním systému měření (SAM).
Při plnění cílů deseti priorit trvale udržitelného rozvoje jsme dosáhli celkového hodnocení – 4,09
(z celkového možného hodnocení 5)
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todiky Standard odpovědná firma (LBG) dokumentují, že Plzeňský Prazdroj prostředky na dárcovské
aktivity vynakládá efektivně.
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Jak informujeme veřejnost a partnery?

2,9

O našich úspěších při plnění cílů trvale udržitelného rozvoje pravidelně a obsáhle informujeme
veřejnost prostřednictvím médií, ale také na webových stránkách www.prazdroj.cz.
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Odpovědné chování vyžadujeme i od našich partnerů a dodavatelů. Proto považujeme za naši povinnost seznamovat je s našimi aktivitami. Na velkou většinu našich partnerů jsme direct mailem
rozesílali informace o naší Zprávě o trvale udržitelném rozvoji a zároveň partnerům nabízeli možnost
osobního setkání s naším koordinačním týmem trvale udržitelného rozvoje a konzultační a poradenskou činnost. Partneři byli stejnou cestou rovněž vyrozuměni o možnosti vyjádřit svůj souhlas a podporu našim prioritám trvale udržitelného rozvoje ve zvláštním dotazníku.

Plzeňský Prazdroj – TOP odpovědná firma

Nejvyšší
ocenění ve společnosti
2
2

2

2

Odpovědné chování, resp. jeho principy se promítají i do základních hodnot Plzeňského
Prazdroje. Ty jsou nejdůležitějším měřítkem hodnocení výjimečných pracovních činů jednotlivců
a kolektivů v soutěži Zlatý Prazdroj (Golden Prazdroj). Kvalitu jednotlivých projektů a přínos pro naplňování hodnot Plzeňského Prazdroje posuzují sami zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří mohou
na ocenění nominovat své kolegy i celé týmy. Za loňský rok* získali toto nejvyšší firemní ocenění
jednotlivec a kolektiv za projekty přímo související s trvale udržitelným rozvojem.
Vítězem v kategorii jednotlivců se stal René Rojíček, Specialista ochrany životního prostředí, který
byl na cenu Zlatý Prazdroj nominován za iniciaci, otestování a zavedení kompostování odpadních
etiket v pivovaru v Nošovicích. Jde o naprosto unikátní řešení v podmínkách zpracovatelského průmyslu v ČR a novátorské řešení v rámci SABMiller plc. Nominovaný přišel s myšlenkou unikátního
způsobu využití odpadních etiket z procesu mytí vratných lahví z trhu, které až do doby realizace
projektu končily na komunální skládce odpadů.
V kategorii týmů se vítězem stal kolektiv Snižování spotřeby vody také z nošovického pivovaru
ve složení: Jiří Toman, Radim Kaňok, Karel Satek, Lukáš Salach a Martin Gajdáček. Tento tým je
součástí širšího týmu Water Usage Reduction, který dosáhl trvalého snížení spotřeby vody v Pivovaru Radegast o 30 % na 2,90 hl/hl a sladovny o 45 % na 4,1 m³/t v období od F09 do F13.
Plzeňský Prazdroj, který patří k zakladatelům platformy Byznys pro společnost, přispívá svým dílem
ke kultivaci firemní filantropie v regionu i celé České republice. Výsledky měření prostřednictvím me-

51

Plzeňský Prazdroj si udržel ocenění TOP odpovědná firma, které je národním oceněním za
odpovědné a udržitelné podnikání. Naše společnost se v konkurenci největších a nejrenomovanějších firem dlouhodobě umísťuje mezi nejlepšími a je hlavním partnerem tohoto jediného oficiálního
žebříčku odpovědného chování firem v ČR.

European Business Awards
Plzeňský Prazdroj byl vyhodnocen za svoji celkovou strategii trvale udržitelného rozvoje
jako „national champion“ v oblastí odpovědného podnikání a zároveň se tak zařadil mezi 10 nejlepších českých firem s odpovědným přístupem k podnikání.

Realizované projekty
Zpráva o trvale udržitelném rozvoji
Již sedmým rokem jsme veřejnost a zainteresované strany informovali o našem přístupu,
činnosti, výsledcích a plánech prostřednictvím této výroční Zprávy o trvale udržitelném rozvoji.

Seriál Odpovědná konzumace alkoholu
Téma jedné z hlavních priorit trvale udržitelného rozvoje – odpovědná konzumace alkoholu-
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bylo náplní seriálu na stránkách zaměstnaneckého časopisu Za branou. V jednotlivých pokračováních
se zaměstnanci a zaměstnankyně dozvěděli populární a srozumitelnou formou o problematice konzumace alkoholu nezletilými, nebezpečí konzumace alkoholu v době těhotenství a dalších tématech.

Cíle do roku 2015
V následujících letech budeme i nadále pokračovat v odpovědném přístupu, rozvíjet naše
podnikání tím správným směrem a hodnotit naši činnost prostřednictvím interního hodnotícího systému SAM, zvyšovat povědomí a zapojení našich zaměstnankyň a zaměstnanců prostřednictvím
stávajících programů a interní komunikace. Budeme otevřeně a transparentně informovat veřejnost
prostřednictvím Zprávy o trvale udržitelném rozvoji, webových stránek a rozvíjet vzájemnou spolupráci s externími partnery z řad odborníků a zainteresovanými stranami.
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Pečujeme o historický odkaz
Naše stanovisko
Po našich předcích jsme zdědili český národní poklad. S hrdostí na jejich tradici navazujeme a opatrujeme naše tradiční pivní značky, pivovary a jejich okolí, abychom je mohli
odevzdat i příštím generacím.

Jak zachováváme tradici a pivovarské dědictví?
Po celé generace budované pivovarské dědictví uchováváme pro budoucnost zejména péčí
o světovou pivní legendu Pilsner Urquell a zachováním tradičního způsobu výroby v původním sklepení, záchranou bednářského řemesla a zachováním historicky cenných objektů a provozů.

Pečujeme o historický odkaz

Tyto tradice zprostředkováváme návštěvníkům našich pivovarů na návštěvnických trasách a okruzích, v Pivovarském muzeu či Plzeňském historickém podzemí, Pilsner Urquell Galerii - Experience
shopu v Praze na Kampě a také dalšími formami osvětové a vzdělávací činnosti.
Oslavou těchto tradic a dědictví bylo 170. výročí založení plzeňského (Měšťanského) pivovaru a uvaření první várky spodně kvašeného světlého ležáku Pilsner Urquell.  

Rekordní návštěvnost našich turistických cílů
319 413 – přesně tolik návštěvníků prošlo některý ze sedmi prohlídkových okruhů v Plzni,
Nošovicích, Velkých Popovicích a Pilsner Urquell Galerie – Experience shop v Praze.
Prohlídkové trasy pivovarů Prazdroj a Gambrinus, Pivovarské muzeum a Historické podzemí v Plzni
si prohlédlo přes 270 tisíc návštěvníků, podstatná část z nich pak při příležitosti 170letého jubilea.
K němu se vázala řada doprovodných aktivit, zejména Jubilejní prohlídky „Za historií Pilsner Urquell“
průvodcované v historických kostýmech, prohlídky na formanském povoze, nebo alchymistické dílny
v historickém podzemí. Do provozu byla uvedena druhá, tzv. „Siberská“ Šalanda pro 50 osob v historických sklepích Pilsner Urquell.
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Ve Velkých Popovicích byl dokončen projekt nového prohlídkového okruhu, rozšířeného o návštěvu
sklepů s ochutnávkou a především o unikátní tunel, spojující sklepy se stáčírnou. Na 28 000 zájemců
z celého světa si prohlédlo také nový příbytek kozla Oldy, maskota pivovaru i značky Velkopopovický
Kozel.
Pivovar v Nošovicích lákal na prohlídkový okruh doplněný o nové informační panely a audiovizuální
techniku, která návštěvníkům ještě lépe přibližuje varní proces a chod pivovaru. Prohlídkový okruh
v pivovaru Radegast se stal součástí „Technotrasy“ Moravskoslezského kraje a přilákal 13 500 návštěvníků.
Pro mimořádnou hodnotu dochovaných historických výrobních objektů a jejich zpřístupnění veřejnosti se Plzeňský Prazdroj stal již v roce 2008 prvním českým „kotevním bodem“ prestižního sdružení
ERIH – Evropské cesty industriálního dědictví.
Uzavřeli jsme smlouvu o spolupráci s vládní agenturou CzechTourism, která se zabývá propagací
České republiky jako turistické destinace. Cílem je aktivně propagovat a nabízet naše turistické cíle
a přispívat k propagaci České republiky v zahraničí prostřednictvím našeho světoznámého piva.

Realizované projekty
Akce k 170. výročí Plzeňského Prazdroje
a první várky Pilsner Urquell
Oslavy 170. výročí založení pivovaru Plzeňský Prazdroj a uvaření první várky piva Pilsner
Urquell vyvrcholily 5. října 2012 bohatým programem v Plzni. Toto výročí jsme si však připomněli
celou řadou dalších akcí.
Návštěvníkům jsme nabízeli speciální prohlídky nejen na prohlídkových trasách v pivovaru, ale také
v Pivovarském muzeu a Plzeňském historickém podzemí. Veřejnost si oblíbila jubilejní prohlídky
„Za historií Pilsner Urquell“. Průvodci v dobových kostýmech představují návštěvníkům zajímavosti
z historie pivovaru, života jeho zaměstnanců a fungování pivovaru z dob jeho začátků.  
Velkou popularitu si získaly i prohlídky pivovaru na formanském povoze. Smyslem těchto prohlídek je
ukázat běžně nedostupná zákoutí pivovaru a historické budovy. V Pivovarském muzeu se uskutečnila výstava Pivovar v obrazech, která přiblížila rozvoj pivovaru v čase a vznik důležitých budov a život
jejich stavitelů prostřednictvím obrazů, plánů a dobových fotografií i předmětů.
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Pamětní medaile
Limitovanou edici pamětních medailí k jubileu 170 let nechal Plzeňský Prazdroj razit v České mincovně v Jablonci nad Nisou. Svým návrhem dodal medaili patřičný lesk významný český akademický sochař profesor Jiří Harcuba, který je žijícím klasikem a legendou československé a české
mincovní tvorby. Rytecké řemeslo odvedl Lubomír Lietava. Pamětní medaile nese kromě pečeti s Pivovarskou bránou také podobiznu Václava Mirwalda, jednoho z právovárečných měšťanů, zakladatelů plzeňského pivovaru.
Zlatá pamětní medaile měla průměr 19 mm, byla vyrobena ze zlata a vážila 3,49 g. Každá měla svoje
unikátní číslo od 1 do 170. Stříbrná medaile o průměru 34 mm vážila 16 g čistého stříbra. Ražené
pamětní medaile jsou v historii Plzeňského Prazdroje zcela unikátní a staly se předmětem sběratelského zájmu.

Kniha o historii Plzeňského Prazdroje
K výročí jsme vydali reprezentativní publikaci Plzeňský Prazdroj - příběh, který nepřestává
inspirovat. S mottem „Jsme součástí národního klenotu“ čtenáři dostali obsáhlou, výpravnou a reprezentativní publikaci s fakty, dokumenty a bohatým fotomateriálem. Zmapovala celou historii Plzeňského Prazdroje, nejdůležitější historické milníky na pozadí dobových událostí až do současnosti.

Jednolitrové jubilejní lahve
Symbolických 17 kusů – za každou dekádu historie jedna lahev. Lahve vyrobili čeští skláři
ve sklářské dílně Rückl Crystal v Nižboru, tradiční české firmě, která se zrodila jen o pouhé čtyři roky
později než slavný plzeňský ležák. Design jubilejní lahve záměrně připomínal dubové sudy v plzeňských sklepích, ve kterých pivo dříve tzv. leželo a dozrávalo. Každá lahev z limitované edice nesla
označení „Jubilejní lahev č. 1-17“ a dražitel ji obdržel spolu s malým bookletem s podrobnými informacemi a podpisem Václava Berky, staršího obchodního sládka.
Dražitelé v aukci, která proběhla v den oslav 5. října, získali kromě jubilejních lahví také možnost podívat se za doprovodu sládka Václava Berky do pivovaru na trasu Pilsner Urquell a především do původních pivovarských sklepení, kde si mohli sami načepovat do vydražené lahve nefiltrovaný ležák.

Císařský pohár
K jubileu jsme připravili věrnou repliku poháru pro jeho veličenstvo císaře Františka Josefa I.,
který v září roku 1874 poctil Měšťanský pivovar svou návštěvou a z poháru z briliantového skla vypil dvě
sklenice plzeňského piva. Pohár vznikl ve sklárně v Poděbradech, brousil se v Berounských brusírnách.
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Setkání právovárečníků
Každoroční, v pořadí osmé, setkání Klubu právovárečníků a přátel Plzeňského Prazdroje
se uskutečnilo v Plzni. Tradice setkávání přímých potomků plzeňských právovárečníků pokračuje
i po transformaci Plzeňského Prazdroje a přesunula se na jejich dědice. Díky změněnému statusu ze
Spolku plzeňských právovárečníků na Klub právovárečníků a přátel Plzeňského Prazdroje se počet
členů rozrůstá o významné osobnosti, které patří k historii pivovaru.
Poslední setkání klubu se neslo v duchu oslav 170. výročí, členové však jsou informování i o stěžejních aktivitách Plzeňského Prazdroje za poslední rok.

Bednářské řemeslo

jsou výjimečné svou vazbou na region, na jeho charakter, tradice, kulturu či historii. Značka má dva
cíle - podpořit místní producenty, kteří v tomto přírodně a kulturně hodnotném území hospodaří šetrně, tradičně a v souladu se zájmy ochrany přírody, a přispět k udržitelnému cestovnímu ruchu.
Logo je tvořeno stylizovanou siluetou vzrostlého dubu, jehož koruna má uvnitř dubový list.

Cíle do roku 2015
I v dalším období se budeme věnovat rozvoji prohlídkových tras a budeme soustavně pracovat na udržení vysoké úrovně poskytovaných služeb zákazníkům.

V plzeňském pivovaru se sedm mistrů bednářů stará o 50 sudů a 70 kádí, díky čemuž se
udržuje v objemu cca 450 hl ročně tradiční výroba nefiltrovaného a nepasterizovaného ležáku Pilsner
Urquell. Pivo, které zraje v dubových sudech, je součástí ochutnávky pro návštěvníky, ale také podkladem pro vyhodnocování chuťového profilu a neměnnosti kvality oproti výrobě nejmodernějšími
technologiemi.
Bednáři předváděli své řemeslo při nejrůznějších pivovarských slavnostech. Originální sudy jsou
vítanou součástí reklamních a marketingových akcí. V loňském roce získali dva bednáři výuční listy.
Josef Hrůza, mistr party bednářů Plzeňského Prazdroje, převzal ocenění Nositel tradice lidových
řemesel. Ocenění, které uděluje ministr kultury, založilo UNESCO pod názvem Žijící lidské poklady.
Loňskou novinkou byl 17l dřevěný soudek plný Pilsner Urquell. I tento soudek vyrábějí výhradně
ručně z dubového dřeva tradiční metodou a je určen pro nejširší veřejnost. Součástí je též dřevěná
pípa, palice na narážení a dřevěný stojan. K jubileu Pilsner Urquell vyrobili plzeňští bednáři 5 sudů
o objemu 170 litrů, které se využívaly při oslavách v Praze a Brně a dále při marketingových akcích.

Průzkum spokojenosti návštěvníků
TNS AISA v srpnu 2012 provedla průzkum spokojenosti u návštěvníků mimo cestovní kanceláře a současně u osob starších 18 let. Nejvýše jako před rokem vyhodnotili respondenti trasu
Pilsner Urquell a ocenili zlepšení komunikace a dostupnosti informací, velké zlepšení nastalo u Velkopopovického pivovaru. U všech tras Plzeňského Prazdroje lidé nejvíce informací čerpají z internetových stránek a z doporučení rodiny a známých.

Značka „ZÁPRAŽÍ originální produkt“
Velkopopovický Kozel Černý podtrhl svou unikátnost ziskem certifikátu a regionální značky
„Zápraží originální produkt“. Toto označení uděluje Asociace regionálních značek výrobkům, které
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* V rámci této Zprávy je pod uplynulým obdobím, loňským rokem či rokem 2013 myšlen poslední fiskální rok společnosti
Plzeňský Prazdroj, tj. od 1. dubna 2012 do 31. března 2013.
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Verifikace Zprávy o trvale udržitelném rozvoji 2013
Rozsah zhodnocení
Plzeňský Prazdroj předkládá zprávu o trvale udržitelném rozvoji 2013 jako svůj základní
materiál, ve kterém představuje své aktivity, cíle a hodnotí plnění závazků v oblasti udržitelného rozvoje. Ty Plzeňský Prazdroj realizuje v souladu se svými globálními deseti prioritami. Zpráva poskytuje
přehled všech podstatných informací o aktivitách a procesech, které společnost Plzeňský Prazdroj
v této oblasti za dané období uskutečnila a hodnotí také možné odchylky od plánu a provádí je komentářem.
Byli jsme společností Plzeňský Prazdroj požádáni o zpracování externího komentáře ke zprávě,
což jsme učinili i prostřednictvím partnerství s nezávislými odborníky. Hodnocení jsme provedli také
na základě analýzy prostředí a komparace s ostatními klíčovými společnostmi působícími v průmyslovém odvětví, ve kterém společnost Plzeňský Prazdroj podniká.
Rozsah provedení nezávislého posouzení se zaměřil pouze na oblast trvale udržitelného rozvoje,
tedy neobsahuje 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 finančního roku počínajícího dnem
1. 4. 2012 a končícího dnem 31. 3. 2013.
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. Ověření přesnosti reportovaných údajů nebylo obsahem zhodnocení.
Plzeňský Prazdroj sestavuje svou Zprávu na základě globálního systému interního sledování a měření společnosti SABMiller (SAM) a pro jednotlivé oblasti udržitelného rozvoje využívá též další dílčí
standardizované či certifikované nástroje.  

Závěry a zjištění
Při posouzení obsahu Zprávy o trvale udržitelném rozvoji jsme neshledali nic, co by nás
vedlo k názoru, že informace obsažené ve zprávě nezahrnují podstatné informace potřebné ke zhodnocení a komunikaci přístupu společnosti k oblasti trvale udržitelného rozvoje.

Plzeňský Prazdroj ve své Zprávě přehledně popisuje dosažené výsledky za dané období v souladu
se svými deseti prioritami, které transparentně zveřejnil. Vedle zhodnocení naplňování svého přístupu, popisuje významné dosažené výsledky, započaté procesy a cíle nastavené pro další období,
včetně dlouhodobých cílů do roku 2015.
Ve Zprávě je nicméně nedostatečně popsán dialog společnosti se stakeholdery, chybí i zmínka o stanovení principu materiality pro reporting společnosti. Vhodné by bylo i zasadit celkovou strategii
ke klíčovým údajům o společnosti Plzeňský Prazdroj. Společnost, nicméně v omezené míře, uvádí
ve Zprávě dílčí vyjádření externích stakeholderů v jednotlivých oblastech.  

Jednotlivá zjištění
V jednotlivých prioritních oblastech Plzeňský Prazdroj detailněji popisuje jednotlivé projekty
a aktivity spolu s dosaženými výsledky. Tento transparentní způsob seznámení veřejnosti s přístupem firmy významně přesahuje běžný standard v rámci reportování oblasti udržitelného rozvoje
u firem podnikajících na českém trhu.
V oblasti priority transparentní komunikace a vykazování výsledků využívá Plzeňský Prazdroj přehledný a jasný systém repotingu dosahovaných výsledků, publikuje také pravidelně českou verzi Zprávy
o trvale udržitelném rozvoji. Podle našich zjištění tím patří na českém trhu k leaderům ve svém oboru
i v rámci celého průmyslu. Přesto, že se Plzeňský Prazdroj opírá o externí data, měření i názory
několika stakeholderů, opakovaně se domníváme, že by do budoucna bylo vhodné doplnit Zprávu
o trvale udržitelném rozvoji také o nezávislý pohled skupiny stakeholderů na celkové nastavení naplňování priorit udržitelného rozvoje společnosti Plzeňský Prazdroj i na konkrétně dosažené výsledky
ve zvoleném období. Dialog se stakeholdery by také pomohl nastavit pravidla materiality a priorit pro
sestavení údajů v reportu podle nastavených strategických priorit.
V některých prioritních oblastech se Plzeňský Prazdroj transparentně vyjadřuje k nedosažení předem
stanových cílů a transparentně vysvětluje, proč nebylo možné cíl naplnit. Právě v těchto parametrech,
které jsou způsobeny celkovými trendy v zákaznickém chování či v nastavení společenských postojů,
by bylo vhodné doplnit zprávu o názory externích odborníků a stakeholderů.
Jednou z prioritních aktivit Plzeňského Prazdroje v reportovaném roce je diverzita a zvýšení šance
pro ženy na vedoucích pozicích. Domníváme se, že by bylo vhodné reportované informace doprovodit konkrétními daty o zastoupení žen v jednotlivých úrovních řízení společnosti a stanovení konkrétních cílů pro diverzitu v rámci zaměstnanecké politiky společnosti.
Verifikaci vystavila nezávislá organizace Byznyz pro společnost
Byznys pro společnost rozvíjí společenskou odpovědnost firem 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.
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