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Vroce 2020 jsme p"edstavili na#i novou ambiciózn$j-
#í strategii Na budoucnost! 2030, ve které navazuje-
me na na#e p"edchozí aktivity v oblasti udr%itelnos-

ti. Tento rok p"itom sám o sob$ nebyl v&bec jednoduch'. 
Ukázal nám v#ak, jak velmi je pot"eba, aby spole(nost a li-
dé byli zodpov$dní, pokorní, ale i to, %e i hrozby umíme "e-
#it, pokud postupujeme spole(n$ a zapojí se ka%d' z nás. 
 Na#e nová strategie udr%itelného podnikání, ve které 
jsme si stanovili cíle na p"í#tích deset let, pro nás zname-
ná dal#í zásadní posun dop"edu. Její p"íprav$ jsme v$no-
vali hodn$ energie, zapojili jsme doslova nejen celou fir-
mu, ale i na#e dodavatele, partnery a odbornou ve"ejnost 
a jsem p"esv$d(ena, %e tomu odpovídá i v'sledek. 
 Pivo je a v%dy bylo blízko p"írod$ a lidem. Proto na#e 
závazky, sm$"ující nap"íklad k pln$ cirkulárnímu p"ístupu 
k obal&m nebo k dal#ímu postupnému sni%ování spot"e-
by vody a energií p"i v'rob$ piva, vedou k plné uhlíkové 
neutralit$ na#eho podnikání. Na na#e podnikání se dívá-
me komplexn$ a na#e odpov$dnost nekon(í za brána-
mi na#ich pivovar&, proto zapojujeme na#e partnery, ale 
i spot"ebitele do spole(né cesty vst"ícné k lidem i planet$. 
 M$níme na#i firemní kulturu a jsme stále aktivn$j#í v ob-
lasti diverzity. Siln$ vnímáme také závazek p"isp$t k od-
pov$dné konzumaci alkoholu, kde prosazujeme transpa-
rentní pravidla p"ísné samoregulace, která dodr%ujeme 
u v#ech na#ich zna(ek.
 Jakmile jsme novou strategii p"edstavili ve"ejnosti, do-
stali jsme p"íle%itost si v mnoha ohledech vyzkou#et, na-
kolik jsou na#e deklarované principy udr%itelnosti v sou-
ladu s tím, jak se jako firma v ka%dodenní praxi chováme 
v&(i ve"ejnosti, obchodním partner&m i na#im zam$st-
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PRIORITY
P"i v'rob$ a distribuci na#eho piva 

neustále hledáme cesty, 
jak co nejvíce omezit dopad 

na %ivotní prost"edí. 

V na#ich pivovarech budeme usilovat o dosa!ení 
uhlíkové neutrality, úsporu vody, velk" d#raz kla-
deme na cirkularitu obal#, nákup surovin z udr-
!itelného zem$d$lství, redukci odpad#, rovné 
p%íle!itosti a podporu zodpov$dné konzumace. 
Ve v#ech t$chto oblastech chceme dosáhnout v'razné-
ho posunu, p"i(em% ka%dá oblast na#í strategie má svá 
specifika a musíme pro ni hledat jiná "e#ení.

Udr%itelnost na#eho podnikání je integrální sou(ástí fi-
remní strategie a vrcholn' management, v(etn$ celé-
ho p"edstavenstva, má oblast trvale udr%itelného rozvo-
je jako klí(ovou prioritu pro nastavení celkové strategie 
spole(nosti, a proto je sou(ástí dlouhodob'ch i ka%do-
denních rozhodnutí. Zodpovídají za n$j funk(ní "editelé, 
jednotlivá odd$lení pak mají své zástupce v Sustaina-
bility t'mu. Na konzistentnost strategie dohlí%í Steering 
Committee slo%en' z (len& nejvy##ího vedení spole(-
nosti.

VODA CO2 CIRKULARITA
OBAL)

SUROVINY ODPADY ODPOV*D-
NOST

DIVERZITA
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Plze+sk' Prazdroj Slovensko jedno euro utracené pivo-
varem Plze+sk' Prazdroj generuje ve slovenské ekono-
mice 2,1 eura.

Podobn$ v'znamn' dopad má Plze+sk' Prazdroj 
v obou zemích na zam$stnanost. Nep"ímo podporuje 
tém$" 20 tisíc pracovních míst v ,esku a tém$" 6 tisíc 
na Slovensku.

27
miliard K& 210

milion# eur21 550  
zam$stnanc& 

3 400 u dodavatel&
9 020 v pohostinství

4 500 v maloobchodu
2 775 v dal#ích odv$tvích

6 700 
zam$stnanc& 
800 u dodavatel&
2 180 v pohostinství
2 460 v maloobchodu
739 v dal#ích odv$tvích

P%ínos pro ekonomiku

OCEN#NÍ 
PRO PRAZDROJ 

V roce 2020 jsme v %eb"í(ku Byznysu pro spole(nost 
TOP odpov$dná firma obhájili nejv'znamn$j#í ocen$-
ní – Trendsetter, jeho% se nám dostalo za to, %e dlou-
hodob$ v ,esku udáváme sm$r v oblasti udr%itelnosti 
a p"iná#íme nové inspirativní podn$ty k odpov$dnosti 
v podnikání. Stejn$ tak získala presti%ní ocen$ní i na#e 
Zpráva o udr%itelnosti za rok 2019.



INVESTICE 
DO V-ROBY

P"esto%e #lo o náro(n' rok, 
pokra(ovali jsme v investicích 

ch
la

ze
ní

Lahve, plechovky, 
sudy a dal#í obaly, 
v(etn$ sekundárních 
obal& a balení pro 
p"epravu na paletách. 

Chlazení na#ich 
produkt&  
v hospodách 
i maloobchodu. 

logistika a doprava

Abychom mohli postupn$ sní%it na&i uhlíkovou 
stopu nap'í( cel)m dodavatelsko-odb$ratelsk)m 

'et$zcem, zam$'ili jsme se v roce 2020  
na zmapování na&í celkové uhlíkové stopy. 

Cílem je identifikovat klí(ové oblasti, 
na které se v nejbli%&í dekád$ zam$'íme, 
abychom dosáhli co nejv$t&ího dopadu.



poda%ilo dosáhnout skv$lého pom$ru spot%eby  
3 litr# vody na jeden litr piva. I v roce 2020 p"itom 
stále platilo, %e nejv$t#í objem vody spot"ebováváme p"i 
zaji#.ování vysok'ch hygienick'ch standard&. To v praxi 
znamená nutné vyu%ití vody na mytí a v'plachy obal&, 
ke kter'm je pot"eba p"i(íst dal#í (innosti p"ímo souvise-
jící s (istotou a zdravím.

1 
 litr

3 
litry

Voda pou%ívaná na v'plach nov'ch plechovek b'vá jen 
mírn$ zne(i#t$ná, proto ji dále vyu%íváme jako u%itko-
vou vodu. V Plzni máme navíc technologii umo!-
'ující p%em$nu mírn$ zne&i(t$né vody na pitnou,  
je% nám posléze slou%í jako servisní voda.

Opakovan$ se hrd$ hlásíme k tomu, %e Plze+sk' Prazdroj 
pou%ívá p"ímo k va"ení piva vodu pocházející z vlastních 
zdroj&, z historick'ch vrt& v obci Roudná le%ící v mini-
mální vzdálenosti od pivovaru. 
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CHMEL
V'roba piva ve v#ech (ty"ech na#ich 
pivovarech v ,esku i na Slovensku 

je neodmysliteln$ spojena 

Díky trval'm investicím do na#ich pivovar& 
a sladoven, které nám p"iná#ejí ovoce v podob$ 
zefektivn$ní technologick'ch proces& i nav'#ení 
kapacity v'roby piva a sladu, chceme b"t v!dy 
perspektivním partnerem a odb$ratelem 
sladovnického je&mene.

V roce 2008 byla Evropskou unií 
zapsána ochranná známka CHZO "eské 
pivo stvrzující unikátnost um$ní (esk)ch sládk*. 
Jako jedna z prvních zís kala toto ozna(ení hned 
v roce 2009 na&e zna(ka Gambrinus. K ní se 
v dal&ích letech p'idaly postupn$ i Pilsner Urquell, 
Velkopopovick) Kozel a Radegast. Na&e zna(ky 
jsou tak dnes hrd) mi nositeli ozna (ení zaru(ujícího 
vysok) standard v)robního proce su a kvality suro vin. 
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PAPÍR
Na#e pivní lahve 

se bez etiket neobejdou, 
cesta, jak v'razn$ u#et"it 

papír, v#ak existuje.

271 
tun

U v$t#iny piv zna(ek Radegast, Kozel a Bi-
rell jsme zavedli pro etikety na lahvích re-
cyklovan' papír. Do tohoto v'(tu v roce 
2021 p"ibudou dal#í zna(ky. Za rok 2020 
jsme tímto zp&sobem u#et"ili 271 tun no-
vého papíru. V roce 2021 nahradíme recy-
klátem dal#ích 352 tun papíru – ke konci 
roku bychom tedy m$li dosáhnout stavu, kdy v pr&-
m$ru 73 % papíru pou%ívaného na etikety bude papír 
recyklovan'.

ZP*T 
NA OBSAH 
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Redukujeme i podíl plastov'ch vak& v pivních tancích, 
v ,esku u% pou%íváme jen bezvakové, na Slovensku je 
s vaky 19 %. Nahradily je nerezové kontejnery na rozvoz 
nepasterizovaného piva do provozoven, které umo%+u-
jí p"epravovat pivo i s jin'm zbo%ím a pln$ tak vyu%ívat 
p"epravní kapacity distribuce.
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ZBYTKOVÉ 
SUROVINY

Vedlej#í produkty z v'roby sladu 
a piva jsou ryze p"írodního 

charakteru, (ím% se nám nabízí 
mo%nost jejich druhotného vyu%ití.  

p"ípadn$ jinak zpracovatelné.

V roce 2020 jsme se zam$"ili na p"í-
pravu prom$ny na(í lahve Pilsner 
Urquell, která vstoupila na trh na ja"e 
2021. Zm$na spo(ívala v nahrazení 
p&vodní hliníkové fólie ve vrchní (ásti 
lahve novou papírovou etiketou z re-
cyklovatelného papíru. Díky této zm$-
n$ u#et"íme více ne% 100 tun odpadu.

ZP*T 
NA OBSAH 
KAPITOLY

Mláto, sladovnick' odpad a kvasnice nacházejí uplatn$-
ní jako krmivo pro hospodá"ská zví"ata. V p"ípad$ mláta 
se p"ebytky n$kdy pou%ívají i pro v'robu zelené ener-
gie. V#ichni na#i odb$ratelé mláta a sladovnick'ch odpa-
d& ur(en'ch na krmení, jako jsou sladov' kv$t a prach, 
jsou certifikováni v re%imu pro nakládání s krmivy GMP+ 
a jsou nap"ímo navázáni na farmá"e a zem$d$lská dru%-
stva.



Belt. Nezapomínali jsme ani na zam$stnance ve v'rob$ 
a v dodavatelském "et$zci, pro n$% jsme zorganizovali 
internetovou digitální akademii.

Dále probíhalo i duální vzd$lávání nové gene-
race odborník& na v'robu piva a sladu. Pivo-
var )ari( ve spolupráci se St"ední odbornou 
#kolou obchodu a slu%eb v Pre#ov$ u% pot"etí 
otev"el t"ílet' obor biochemik – v'roba piva 
a sladu, kter' je jedin' svého druhu na Slo-
vensku. T"ináct aktuálních student& i v#ichni 

budoucí mají p"ímo v prostorách Pivovaru /ari# k dispo-
zici u(ebnu s pot"ebn'm vybavením.

13

Jsme jedin'm pivovarem  
v Evrop$, kter' má aktiv-
ní bedná%e. V Plze+ském 
Prazdroji jich pracuje osm 
a jsou zapsáni v národním 

V Prazdroji jsme v lo+ském roce pokra(ovali také v pod-
po"e leadership dovedností na#ich zam$stnanc& na-
p"íklad prost"ednictvím program& Leadership Fun-
damentals, Leading Managers a Leading for the 
Future ur(en'ch pro r&zné úrovn$ mana%er&. Zárove+ 
jsme také aktivn$ vyu%ívali aktivity skupiny Asahi v ob-
lasti vedení lidí.

ZP*T 
NA OBSAH 
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BEZPE,NOST
V pr&b$hu pandemie získala 

Seznamu nemateriálních statk& tradi(ní lidové kul-
tury ,eské republiky. Usilujeme rovn$% o to, aby 
na#i pivovar#tí bedná"i byli zapsáni na listinu sv$-
tového nehmotného kulturního d$dictví UNESCO.



U
silujeme o to, aby se pivo 
stalo p"irozenou volbou pro 
umírn$né a odpov$dné kon-
zumenty, a chceme nabíd-
nout alternativu i t$m, kte"í 

preferují nápoje bez alkoholu. V lo+-
ském roce jsme proto dále roz#í"ili na#e 
portfolio nealkoholick'ch zna(ek o (ty"i 
novinky zna(ky Birell.

Vedle preventivních program& sázíme 
hlavn$ na samoregulaci. Krom$ dodr-
%ování (esk'ch a evropsk'ch zákon&, mezinárodních 
dohod a etick'ch kodex& uplat+ujeme také dobrovol-
n$ vlastní p"ísná pravidla, která jdou vysoko nad rámec 
t$chto p"edpis&. Na#e interní pravidla pat"í mezi v'robci 
alkoholu k t$m v&bec nejp"ísn$j#ím. Závazek odpov$dné 
komunikace na#ich 
v'robk& jsme stvrdili 
i aktivním zapojením 
do nadnárodních or-
ganizací Brewers of 
Europe, World Fede-
ration of Advertisers 
a International Alli-
ance for Responsible  
Drinking.

PROCENT
NA/ICH PRODUKT) 

BUDE DO ROKU 
2025 SE SNÍ!EN-M 
OBSAHEM CUKRU 

NEBO ZCELA 
BEZ CUKRU.

90

Nav'#íme podíl 
nealkoholick'ch produkt& 
v na#í nabídce na 25 %.

ODPOV!D"
NOST

I nadále chceme propagovat 
zdrav! p"ístup k alkoholu, proto 
jsme se zavázali do roku 2025 

zv!#it po$et lidí zapojen!ch 
do program% propagujících 

zodpov&dné pití o 20 %. 
V roce 2019 jsme se p"ihlásili 

k mezinárodnímu závazku IARD, 
a proto se budeme p"i spolupráci 
s na#imi zákazníky z "ad obchod%, 
obchodních "et&zc% i e-commerce 

sna'it dále posouvat standardy 
zodpov&dného prodeje alkoholu.

Marie Kalná 
specialistka alkoholové odpov$dnosti 

Plze+ského Prazdroje 

O 20 % zv"(íme anga!ovanost 
v preventivních programech.

OBSAH 
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Komer(ní 
komunikace 
Máme vlastní p'ísn) 
kodex, kterého se 
dr%íme.

Prevence pití mladistv)ch 
a prodeje alkoholu 
d$tem
Chceme zm$nit tolerantní p'ístup 
k pití mladistv)ch.

2

3

Nealkoholické 
nápoje
Roz&i'ujeme na&i nabídku 
nealkoholick)ch nápoj*.

1

KOMER,NÍ 
KOMUNIKACE 
K marketingu p"istupujeme 

zodpov$dn$.  

Máme dob"e nastavené mechanismy samoregulace, 
které pr&b$%n$ kontrolujeme. Fungují flexibiln$, tak%e 
nám umo%+ují rychle reagovat na m$nící se trendy a je-
jich kontrola p"itom nevy%aduje %ádné investice z ve"ej-
n'ch rozpo(t&. 
Dr%íme se na#eho Kodexu komer(-
ní komunikace, kter' obsahuje "adu 
p"ísn'ch pravidel. V#echny alkoho-
lické v'robky z na#eho portfolia ne-
sou na obalech ozna(ení propagu-
jící odpov$dné chování a informace 
o slo%ení a v'%ivové hodnot$.

KODEX 
 KOMER,NÍ 

KOMUNIKACE

Digitální komunikace se v Plze+ském 
Prazdroji je#t$ navíc "ídí mezinárod-
ními Digital Guiding Principles, které 
obsahují mimo jiné d&le%itá pravi-
dla t'kající se obsahu na webov'ch 
stránkách a sociálních sítích.

DIGITAL 
GUIDING

PRINCIPLES

V roce 2020 jsme v ,eské republice ani na Slovensku 
neobdr%eli %ádnou stí%nost od Rady pro reklamu, t"i "í-
zení (podání vysv$tlení) s námi v ,esku vedla Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílání. U jednoho posta(ilo vy-
sv$tlení, druhé skon(ilo v'tkou a v'sledek t"etího zatím 
nemáme k dispozici. Na Slovensku nebyla v roce 2020 
podána %ádná stí%nost. V#echna "ízení bereme vá%n$. 
V reakci na n$ jsme je#t$ posílili d&raz na #kolení za-
m$stnanc&.

100 % KOMER,NÍ KOMUNIKACE MUSÍ SCHVÁLIT  
NA/E INTERNÍ KOMISE PRO ODPOV*DNOST 
SLO!ENÁ Z ,LEN) NEJVY//ÍHO MANAGEMENTU 
I EXTERNÍCH EXPERT).

ZP*T 
NA OBSAH 
KAPITOLY

99,5 % NA/ICH REKLAM V TELEVIZI 
V ROCE 2020 SPL0OVALO PRAVIDLO 75 : 25. 
V TISKU, RÁDIU A V DIGITÁLNÍ KOMUNIKACI 
SPL0OVALY V MINULÉM ROCE TOTO 
PRAVIDLO V/ECHNY P1ÍSP*VKY BEZ V-JIMKY.

ZP*T 
NA OBSAH
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NEALKOHOLICKÉ 
NÁPOJE

P"iná#íme na#im spot"ebitel&m 
pest"ej#í nabídku a zdrav$j#í slo%ení. 

Roz(i%ujeme portfolio nealkoholic-
k"ch ochucen"ch nápoj# vyroben'ch 
z (ist$ p"írodních surovin, které nabízejí 

dosp$l'm konzument&m alternativu k b$%-
n$ dostupn'm slazen'm nealkoholick'm  
nápoj&m. Mají ni%#í obsah cukru a jsou bez 
um$l'ch p"ísad (i konzervant&. V roce 2020 
jsme takto obohatili produktovou "adu ná-
poj& na bázi piva zna(ky Birell o (ty"i no-

vinky (Citronádu od Birellu, Colu od Birellu, Bezovku 
od Birellu a Ledov' (aj od Birellu). Na Slovensku byla 
Cola od Birellu p"edstavena u% v roce 2019.

)KOLENÍ 
Pravideln$ #kolíme a vzd$láváme na#e zam$stnance, 
spolupracující agentury, obchodní partnery z "ad hos-
podsk'ch a zástupc& obchod& i dal#í stakeholdery. Ka%-
d' zam$stnanec Plze+ského Prazdroje prochází #kole-
ními zam$"en'mi na zodpov$dnou konzumaci alkoholu 
Abeceda alkoholu nebo Alkoholové IQ. Za rok 2020 je 
absolvovalo p%ibli!n$ 800 lidí. Zodpov$dné chování 
máme nov$ u n$kter'ch partner& zakotvené i ve smlou-
v$ a rádi bychom tuto aktivitu roz#í"ili také na dal#í místa.

ZP*T 
NA OBSAH 
KAPITOLY
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PREVENCE PITÍ 
A PRODEJE ALKOHOLU 

MLADISTV-M 
Chceme osv$tou zm$nit tolerantní postoj 

ve"ejnosti k pití mladistv'ch 
 v ,eské republice i na Slovensku.  

Podílíme se proto hned na n$kolika projektech, jejich% 
cílem je sou(asn' stav zm$nit.

Respektuj 18 
A(koliv rok 2020 p"íli# festivalov'm ak-
cím nep"ál, p"esto jsme na akci Volnofest 
po"ádané radnicí Prahy 14 m$li stánek 
Respektuj 18, o n$j% lidé projevovali velk' 
zájem a mnoho z nich pak je#t$ nav#tívi-
lo webové stránky projektu. Na Sloven-
sku jsme díky promokampani oslovili  
p%es p#l milionu lidí, p"i(em% více 

ne% 2 tisíce se jich do projektu aktivn$ zapojilo online.

Nezlob se, proka! se 
Projekt, kter' podporujeme spole(n$ 
s *esk"m svazem pivovar# a slado-
ven a Svazem obchodu a cestovní-
ho ruchu, se sna%í p&sobit na prodava(e 
a majitele prodejen, stejn$ jako na jejich 
mladistvé zákazníky. V posledních letech 
se i díky n$mu da"í d&slednou kontrolou 
v$ku nakupujících minimalizovat p"ípady prodeje alko-
holu nezletil'm.

WWW

Napivosrozumem.cz
Rozumnou konzumaci alkoholu propagu-
jeme také prost"ednictvím na#ich webo-
v'ch stránek Na pivo s rozumem, kde je 
k dispozici aplikace Alkula&ka Promile 
INFO. Ta spo(ítá aktuální hladinu alko-
holu v krvi a zárove+ (as, kter' bude t$lo 
pot"ebovat k jeho odbourání. V lo+ském 

roce stránky v ,eské republice nav#tívilo 
70 tisíc unikátních náv#t$vník& a aplikaci si stáhlo p"i-

bli%n$ 3 000 lidí. Na projektu spolupracujeme s orga-
nizací Sananim ji% jedenáct'm rokem.

Promileinfo.sk 
Podobné webové stránky s kalkula(-
kou Promile INFO u%ite(nou pro "i-
di(e máme i na Slovensku. V roce 
2020 jsme tady prost"ednictvím di-
gitální komunikace oslovili více ne% 
442 000 lidí, aktivn$ se do ní zapojilo 
více ne% 81 000 lidí.

WWW

ZP*T 
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NÁ) ZÁVAZEK 
V PREVENCI 
PITÍ MLADISTV+CH

 We, the members of the International Alliance  
for Responsible Drinking, today announce a new 
set of clear and direct actions aimed at accelerating 
efforts toward eliminating underage drinking.

These steps are an initial response to the 
challenges made to our sector in the 2018 United 
Nations Political Declaration on noncommunicable 
diseases. We want to raise standards across our 
sector and will continue to use our regular and  
productive dialogue with the World Health  
Organization to better understand what more  
we can do - including building on government 
regulation to establish co-regulatory frameworks  
- to further reduce the harmful use of alcohol.

We oppose any consumption of alcohol by minors. 
Our beer, wine, and spirits should only be
consumed by adults of legal drinking age who 
choose to drink, and we do not produce or market 
alcohol products that have primary appeal to 
minors. We fully support regulation to set legal 
purchase and drinking ages. We have been
working with communities to reduce underage 
drinking for many years, and we proactively 
support enforcement of regulation according to 
national and cultural context. 

Underage drinking is declining in many countries 
worldwide. However, this trend is not universal,  
and it is critical that we do more. Today, we are  
accelerating action and call on all parts of society  
to act.

We call on other producers to join us. We call  
on retailers to work with us to do more to  
prevent minors from buying alcohol. And, we call 
on parents and other adults to support us by not 
buying or sharing alcohol with minors, even if 
they do this with good intentions. Together, we 
must ensure everyone enforces the message that  
underage drinking is socially unacceptable.

OUR ACTIONS 

1. We will introduce a clear age-restriction  
symbol or equivalent words on all of our  
alcohol brand products – including alcohol-free  
extensions of alcohol brands – sending a clear 
message to all communities that our beer, 
wine, and spirits should not be bought or  
consumed by minors. We will start to roll this 
out immediately, where legally permissible, 
with compliance across all markets by 2024.

2. We do not want minors to drink alcohol.  
We do not, and will not, market alcohol-free  
extensions of alcohol brands to minors. 

3. The digital sphere is the arena where our  
consumers increasingly want to engage with 
us. We will do more to build on the progress 
we have made, working with leading digital 
platforms, to implement rigorous online 
safeguards in our ongoing efforts to prevent 
minors from seeing or interacting with our 
brands online. Safeguards will be in place for 
at least 95% of our online alcohol marketing  
by 2024, with an objective to reach complete 
compliance at the earliest opportunity.

4. We will invite retailers, wholesalers, and  
distributors to intensify their work with us to 
determine how best-practice initiatives relating 
to age verification can be implemented globally, 
while taking account of local differences.

5. Recognizing the growing role of online retail, 
we will specifically invite online retailers, postal 
services, and delivery companies to join us in 
developing global standards for the online 
sale and delivery of alcohol, where such sales 
are legal.

Actions to accelerate reductions in underage drinking

P1E,T*TE SI  
ZDE

1. Do roku 2024 zavedeme na v#ech na#ich 
alkoholick'ch v'robcích jasn' symbol nebo slovní 

upozorn$ní, !e v"robky nejsou vhodné 
pro mladistvé.

2. Na mláde% a d$ti nebudeme cílit ani 
marketingovou komunikaci na#ich nealkoholick'ch 
variant produkt& odvozen'ch od alkoholick'ch zna(ek.

3. Posílíme nyn$j#í opat%ení zabra'ující tomu, 
aby se mladiství dostávali k na#emu obsahu 

v digitálním prost%edí.

4. P"izveme maloobchodníky, velkoobchodníky 
a distributory, aby s námi spolupracovali 

na implementování co nejú(inn$j#ích postup& 
ov$%ování v$ku spot%ebitel#.

5. P"izveme maloobchodníky z e-shop& a doru(ovací 
slu%by, aby se k nám p"idali p"i v"voji globálních 

standard# pro online prodej alkoholu.

ZP*T 
NA OBSAH 
KAPITOLY

O TOLIK SE V ,ESKU SNÍ!IL PODÍL 
MLADISTV-CH, KTE1Í M*LI V POSLEDNÍM 
M*SÍCI ZKU/ENOST S NADM*RNOU 
KONZUMACÍ ALKOHOLU 
(Z 21 % NA 12 %).

44 %

Zdroj: Evropská #kolní studie o alkoholu a jin'ch drogách (ESPAD) 2019
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Firemní filantropie 
a 2 % z daní
Rozhodnutí o p"erozd$lení asignace 
dan$ z p"íjmu je v kompetenci t'mu 
firemních vztah&, kter' na n$m spo-
lupracuje s da+ov'm odd$lením. Nej-
vy##í míra podpory na Slovensku tra-
di(n$ sm$"uje Komunitní nadaci Ve2k' 
/ari#, ob(anskému sdru%ení Prima, se 
kter'm realizujeme projekt Respektuj 
18!, a organizacím v$nujícím se pre-
venci, diagnóze a terapii fetálního alko-

holového syndromu. V roce 2020 jsme tímto zp&sobem 
podpo"ili i Nadaci Pontis, IP(ko, OZ Viac a Institut Cirkulární 
Ekonomiky (INCIEN). Ná# grantov' program /ari# lidem 
realizujeme z prost"edk& mimo asignaci daní.

ZP*T 
NA OBSAH 
KAPITOLY

)ari( lidem
V rámci roku 2020 byla cel-
ková (ástka nav'#ena a% na 
32 tisíc eur, kterou jsme roz-
d$lili mezi 11 projekt&. O pod-
po"e projekt& rozhodovala regio-
nální grantová komise. Tentokrát 
jsme navíc podpo"ili i projekty, 
které pomáhají obnov$ komunit-
ního %ivota utlumeného protipan-
demick'mi opat"eními a podporují udr%itelnost a ochra-
nu %ivotního prost"edí na místech, která obyvatelé kraje 
vyu%ívají pro aktivní odpo(inek.
 Na#e zna(ka /ari# podporuje zachování tradic, pro-
to p"edstavila v roce 2020 limitovanou edici plechovek 
inspirovanou krásami slovenského folklóru, p"edev#ím 
pak lidov'm tancem. 



KOMU 
JSME 
POMOHLI?

ZP*T 
NA OBSAH 
KAPITOLY

NA/I 
ZÁKAZNÍCI

V nouzi pozná# p"ítele 

vensku p"ipravili nov' projekt Spole(n$ proti osam$losti 
podporující neziskové organizace, je% pomáhají senio-
r&m, zdravotník&m i dal#ím ohro%en'm skupinám zvlád-
nout dopady pandemie a z ní plynoucích preventivních 
opat"ení. O tom, která nezisková organizace a v jaké v'#i 
obdr%í finan(ní p"ísp$vek, rozhodovali na#i zam$stnanci. 

*ESKO 2 MILIONY K&  

 

SLOVENSKO 30 TISÍC EUR


