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Externí komentář ke Zprávě o trvale udržitelném rozvoji 2018  

společnosti Plzeňský Prazdroj 

 

1. Rozsah zhodnocení 

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji Plzeňského Prazdroje za rok 2018 je hlavním dokumentem, 

představujícím veřejnosti a stakeholderům zhodnocení jeho aktivit v oblasti udržitelného rozvoje za 

dané období. Byli jsme společností Plzeňský Prazdroj požádáni o zpracování externího komentáře ke 

zprávě. 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 posouzení obsahu se týká kalendářního roku od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.  

Nezávislé posouzení se zaměřilo na oblast trvale udržitelného rozvoje, tedy nezohledňuje zvážení 

informací, které zpráva neobsahuje a 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.  

 

Zpráva poskytuje velmi kvalitní přehled hlavních prioritních oblastí a informace o aktivitách a 

opatřeních, které Plzeňský Prazdroj za dané období uskutečnil. Zpráva také hodnotí posun 

v měřitelných indikátorech a komentuje hlavní srovnání a trendy ve vybraných parametrech. 

 

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.  

 

2. Celkové zhodnocení  

Plzeňský Prazdroj ve své Zprávě o trvale udržitelném rozvoji popisuje dosažené výsledky 

v jednotlivých prioritních oblastech strategie. Vedle popisu strategických cílů seznamuje s vybranými 
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dosaženými výsledky za reportované období. Zpráva je zpracována tak, že společnost provádí 

zainteresované subjekty jak dlouhodobými cíli, tak přehledem konkrétních výsledků. Zpráva splňuje 

parametry kvalitního reportingu udržitelného přístupu: srozumitelně a přehledně zobrazuje aktuální 

přístup firmy k jednotlivým oblastem udržitelnosti. Vysvětluje také, že pracuje na nové dlouhodobé 

strategii, která má ambici sladit globální cíle s lokálními prioritami, což má vliv na popis budoucích 

závazků a cílů společnosti v jednotlivých prioritách, který je postaven pouze na budoucím meziročním 

vývoji.  

 

Zpráva je zpracována formou on-line prezentace a provází stakeholdery jednotlivými oblastmi a 

přístupy. Ve velké míře také jednotlivé oblasti doplňují transparentní měřitelné indikátory dosažení 

výsledků. Ve všech hlavních oblastech firma vysvětluje svůj přístup i způsob získání dat.  

 

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

v dané oblasti. Otevřeně také komunikuje případy, kdy se nastavené cíle nedařilo zcela naplnit, 

například v sekci o snižování energetické náročnosti a vysvětluje důvody, které k tomu vedly. Zároveň 

jsou hlavní výsledky jak certifikovány či ověřovány nezávislou stranou či procesem, tak jsou 

předmětem diskuse se stakeholdery.  

 

Komplexnost zprávy a dosažení nejvyšších standardů v reportingu je ovlivněna skutečností, že 

Plzeňský Prazdroj, prostřednictvím své nové mateřské společnosti Asahi Breweries Europe, 

v současné době pracuje na nové dlouhodobé strategii. Právě znalost budoucích dlouhodobých cílů 

v této oblasti přispěje k možnosti srovnat dosažené výsledky a nastavené cíle s kontextem očekávání 

naplňování principů udržitelného rozvoje. 

 

3. Jednotlivá zjištění  
- V celkové strategii a definici přínosu se Plzeňský Prazdroj ve Zprávě odkazuje na Cíle 

udržitelného rozvoje (SDGs) a hlásí se k jejich naplňování. Pro účely reportingu dle SDGs však 

doporučujeme zaměřit se všude na relevantní Cíle (SDGs), například u tématu surovin, a také 

zejména reportovat konkrétní přínos pro dílčí cíle (tzv. targets) specifikované pro danou 

oblast podnikání.  
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- V budoucím reportingu doporučujeme zaměřit se také na sledování přístupu v rámci 

dodavatelského řetězce, zejména u strategických dodavatelů. Bylo by užitečné zvážit 

zhodnocení přínosu ke klíčovým prioritám u dodavatelů, například formou udržitelného 

managementu vztahu s dodavateli, a do reportu zahrnout způsob hodnocení přístupu 

dodavatelů a práce s nimi.  

- U obalů doporučujeme, s ohledem na odkaz na zavádění principů cirkulární ekonomiky, 

doplnit informace o celkovém objemu skutečně zrecyklovaných obalů a o iniciativách 

směřujících ke změně struktury portfolia zohledňující udržitelnost obalů, včetně 

těch nevratných.  

- Na úrovni strategického přístupu společnosti patří mezi standardní oblasti nefinančního 

reportingu téma lidských práv. U podtématu BOZP, kromě srovnání s předchozím rokem, je 

důležité také uvést budoucí cíle při snižování počtu pracovních úrazů, včetně informace, za 

jaký okruh činností je indikátor sledován.  

- Strategická oblast zákazníků by byla lépe integrována do celkového přístupu, pokud by 

zpráva zohlednila přínos popisovaných aktivit pro podporu podnikání a navázala tuto oblast 

na celkové principy udržitelného rozvoje.  

- Matice významnosti je důležitou součástí nefinančního reportingu. Je však efektivnější 

provázat její výsledky se strategickými prioritami nebo na ni pouze odkazovat s dodatečným 

komentářem.  

 

BPS - Byznys pro společnost, aliance udržitelných firem 

 

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

Plzeňský Prazdroj nás požádala o vytvoření a poskytnutí samostatného a nezávislého komentáře pro 

jejich Zprávu o trvale udržitelném rozvoji 2018. Za obsah a sestavení zprávy je odpovědný 

management Plzeňského Prazdroje.  


