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Abstrakt 

Práce se zabývá vybranými CSR aktivitami společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. a to ve 

vymezeném období let 2010 a 2011. Mezi tyto vybrané aktivity se řadí interní firemní 

časopis Za branou, dlouhodobý projekt Prazdroj lidem, dále projekt Birell – Zůstaň ve hře a 

také péče o historický odkaz – Muzeum pivovarnictví. V této práci dávám také prostor 

historii společnosti od jejího počátku, který je evidován až k roku 1842. Historii zmíním v 

těch nejdůležitějších datech, která mají alespoň částečně opodstatněnou spojitost se 

současnou situací a také se společenskou odpovědností firem. Zmiňuji také hlavní program, 

Deset priorit, jedna budoucnost, společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., který zaštiťuje veškeré 

CSR aktivity této společnosti a jednotlivé její části stručně popisuji. Svou bakalářskou práci 

vnímám jako text, který představuje výše zmíněné projekty, jejich vývoj během 

vymezeného období, představuje pojem CSR a pojmy, které s ním souvisí, ukazuje na 

možnosti, které různé společensky odpovědné aktivity přinášejí pro stakeholders, ale i pro 

samotnou firmu, jak se s nimi může pracovat, a to vše pro čtenáře – laika či profesionála v 

oboru, kterého zajímá pohled na tento komunikační model a zároveň se mu zamlouvá i 

společnost, na které se snažím tento model představit. 

 

 

Abstract 

Work deals with the CSR activities of Pilsner Urquell, as and during the periods between 

2010 and 2011. Among these selected activities include the company's internal  

magazine Za branou, long-term project Prazdroj lidem, project Birell – Zůstaň ve hře and 

also care for historical reference - Brewery Museum. In this work also gives space history 

from its beginning, which is registered to 1842. I mention in the history of the most 

important data that are at least partially substantiated connection with the current situation 
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and also to corporate social responsibility. I allude to the main program, Ten priorities, one 

future, the company Pilsner Urquell, which sponsors all the CSR activities of the company 

and its individual parts are briefly described. My bachelor thesis I perceive as text that 

represents the above-mentioned projects, their development during a specified period, 

introduces the concept of CSR and terms associated with it, pointing to the possibility that 

various socially responsible activities to bring stakeholders, but also for the company itself, 

as with them may work, and it's all for the reader - a layman or a professional in the field, 

who cares view on this communication model and at the same time he likes even the 

company to be selected as a introduction to this model. 
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CSR, společenská odpovědnost firem, společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., projekt Prazdroj 

lidem, firemní časopis Za branou, Birell – Zůstaň ve hře, Muzeum pivovarnictví, firemní 

kultura, firemní komunikace. 
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CSR, Company Social Responsibility, Pilsner Urquell, Prazdroj lidem project, internal 

magazine Za branou, Birell – Zůstaň ve hře project, Brewery Museum, corporate culture, 

corporate communication. 
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Úvod 

Téma mé bakalářské práce pro mě nebylo jednoznačnou volbou. Postupně 

však více okolnostmi vykrystalizoval záměr popsat konkrétní a v daném 

časovém úseku realizovanou společenskou odpovědnost firmy Plzeňský 

Prazdroj, a.s. Tím, že jsem často slýchala příběhy mnohých zdařilých i 

nezdařilých snah o úspěch, které byly ze skutečného života pouze upravené 

pro dětského posluchače, jsem si vlastně tvořila malé předpolí pro tuto 

bakalářskou práci. Příběhŧ bylo nespočet, ale při snaze je rekapitulovat, mi jich 

přirostlo k srdci ´jen´ několik, těch výjimečných. Výjimečnost pro mě měl také 

příběh, který se částečně potkává s vytyčeným tématem mé práce. Souvisí se 

schopností jít naproti jak zisku obchodnímu (ekonomicky smýšlejícímu), tak 

tomu morálnímu (společensky odpovědnému), který je vlastně dobře 

promyšlenou cestou k zisku obchodně smýšlejícímu. Toto tvrzení opodstatním 

v prŧběhu své práce. Mŧžeme tedy konstatovat, že předešlé ziskové záměry se 

vzájemně protínají, jsou snad i v určité symbióze. Vyvstane-li ale například 

otázka, kterou nejlépe vystihnu pomocí latinské fráze cui bono?, v ideálním 

případě odpovědí bude omnium utilitatem pertinet. Tedy v čí prospěch se děje? 

Ve prospěch všech zúčastněných.  

 

Těmito záměry se vyznačuje i přístup podnikání, který ve své době na našem 

území novátorsky, hodí se spíše říci pokrokově či revolučně, aplikoval i 

podnikatel Tomáš Baťa v rámci své obuvnické firmy Baťa, jejíž zvuk se stále 

vyjímá jako stabilní sofistikovaná inspirace dalším generacím podnikatelŧ. Mezi 

jeho vize a cíle patřily například myšlenky jako ‚‚povznést dělnictvo jak hmotně 

tak i mravně…. Přejeme si, aby kaţdý dělník u nás zaměstnaný vychoval ze 

sebe mistra a aby jeho chování bylo dle toho, abychom jej kaţdým okamţikem 

mohli mistrem jmenovati. Ţádáme, aby zvýšených příjmů pouţili jste ke 

zlepšení ţivotních poměrů svých rodin a ku svému vzdělání. Jen tak máme 

naději, ţe se vydané peníze opět závodu vrátí ve zvýšených vašich 
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schopnostech, ať jiţ tyto schopnosti se projeví prací pro závod, nebo prací ve 

veřejném ţivotě našeho státu.‘‘1 

Svou bakalářskou práci jsem vymezila na specifickou formu komunikace firem a 

organizací, která je oficiálně propagovaná převážně u těch větších podnikŧ a u 

velkých je téměř standardní součástí komunikace. Jedná se o komunikaci 

vedenou vŧči mnohým skupinám, které jsou více či méně ve vztahu k tomu 

kterému podniku. Jedná se o takzvanou společenskou odpovědnost firem. 

V anglickém jazyce, tedy v jazyce standardně užívaným v mezinárodních 

korporacích, se tento pojem nazývá Corporate Social Responsibility a zkrácená 

verze složená z počátečních písmen tohoto termínu, tedy CSR, se používá 

zcela běžně jako standardní profesní terminologie.  

V mé bakalářské práci se toto vymezení týká firmy Plzeňský Prazdroj, a.s. a 

jejích společensky odpovědných aktivit v letech 2010 a 2011. Téma 

společenské odpovědnosti firem a organizací jsem zvolila především ze zájmu 

o tuto specifickou firemní komunikační oblast. Komunikace je samozřejmě 

založena, v hrubém nástinu myšleno, na výměně a správném přenosu 

informace mezi dvěma a více subjekty, na sdílení těchto informací a zpráv 

apod.  

 

Zaujala mě právě komunikace, ta mezi firmou a jejím okolím prostřednictvím 

aktivit, jež jsou nosné pro témata, která oba či více subjektŧ spojují. Jak tuto 

komunikaci efektivně vést, jak upoutat pozornost, jak ji udržet, zlepšovat a 

vyhodnocovat. Ačkoli je CSR léty ověřená firemní komunikační metoda a 

v mnoha, převážně velkých firmách, je již přirozenou a nedílnou součástí 

komunikace, myslím, že by její prezentace a osvěta měla být intenzivnější. A to 

jak v rámci výuky na školách obchodně a manažersky zaměřených, tak i 

v rámci samotných profesních oblastí, kterých se CSR bezprostředně dotýká.  

Proč se firmy snaží relativně přirozenou cestou oslovit jim blízké skupiny, udržet 

si jejich zájem a být s nimi v kladně pŧsobícím vztahu? Jaké formy komunikace 

pro tento záměr volí? Jednají tak snad z vypočítavosti? To je také jedna 

z pravděpodobných možností. Ale spíš než vypočítavost, která je jen 

                                                 
1
 BAŤA, Tomáš. Zámoţnost všem. 6. vyd. Zlín: Pavel Krejčíř a Stanislav Nováček, 2007. 51 s. 

ISBN 978-80-239-8706-5.
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nadlehčenou zjednodušenou variantou pro dŧvodné vedení komunikačních 

aktivit, jejichž součástí je i CSR, vidím v tomto komunikačním jednání jistou 

metodičnost vedoucí k udržování a pěstování vztahŧ, které jako nedílnou 

součást s sebou přináší výhody v podobě rŧznorodého zisku. Je třeba ale 

připomenout, že zisk je oboustranný.  

Pokud bych měla říct ve stručnosti, jak na mě samotnou při prvním seznámení 

se samotným významem CSR tato forma firemní komunikace pŧsobila, a 

zdŧrazňuji, že jde o mírnou nadsázku, měla jsem pro vlastní potřebu vytknuté 

slovní spojení business na lidských nožičkách. 

 

Při stanovení cíle mé bakalářské práce jsem vycházela z pohledu člověka s jak 

profesním, tak laickým zájmem o varianty firemní komunikace, kterého ale 

především zaujme tematické zaměření na společenskou odpovědnost firmy 

Plzeňský Prazdroj, a.s.  Cílem mé bakalářské práce je tedy podat přehledný 

pohled na vybrané, tímto podnikem vedené, společensky odpovědné projekty a 

to v letech 2010 a 2011. Stejný dŧraz kladu v této práci na přehledné nastínění 

historického zázemí podniku, jeho podstatnou vývojovou linku ve vztahu 

k vybranému tématu, také považuji za podstatné osvětlit samotný termín 

Corporate Social Responsibility v mezinárodním i lokálním prostředí. V rámci 

vymezeného období Plzeňský Prazdroj, a.s. iniciuje CSR komunikaci 

prostřednictvím firemního časopisu Za branou, také pokračuje s dlouholetým 

úspěšným projektem Prazdroj lidem, dále udržuje komunikaci zodpovědného 

řízení projektem Birell – zŧstaň ve hře a v neposlední řadě dává prostor 

podnikové historii a péči o ni, kterou prezentuje ve svém Muzeu pivovarnictví. 

 

Musím také ale konstatovat, že jsem v prŧběhu psaní své bakalářské práce 

dospěla k rozhodnutí pozměnit pŧvodně přijatý obsah teze. Dŧvodem byla 

nutnost uvést a představit pojem CSR, tak abych dále ve své práci měla již 

stavební kámen, který právě společenská odpovědnost firem představuje, a od 

kterého mohu odvíjet následný text práce, aniž bych zanedbala charakteristiku 

tohoto uvozujícího pojmu a některých dalších, k němu se vážících. 

 

V první kapitole se tedy věnuji vymezení a charakterizováním pojmŧ. 

Charakterizuji nejen pojem CSR, ale i další pojmy, které jsou se společenskou 
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odpovědností firem spjaty a mají každý svou dŧležitost při porozumění 

celkového obrazu možností této firemní komunikace. Mezi tyto pojmy jsem 

vybrala podnikatelskou etiku, etické kodexy, firemní dárcovství a také 

stakeholders. Snažím se pak u každého jednoho pojmu poukázat na jeho formu 

užití, přínos, funkci a spojitost se CSR. Společenskou odpovědnost firem 

popisuji až v závěru této kapitoly a věnuji se zde jak základnímu orientačnímu 

pohledu na historii pojmu, tak i jeho vývoji a současné institucemi ukotvené 

formě (například v rámci Evropské unie). Téma CSR aktivit společnosti 

Plzeňský Prazdroj, a.s. je vypracováno v rámci druhé kapitoly. Ohlížím se v ní 

do historie nejen podniku samotného, která se datuje od roku 1842, ale i 

částečně a velmi krátce do historie pivovarnictví v Plzni. V pasáži této kapitoly, 

která nahlíží do historie, dále popisuji momenty, které měli zásadní význam pro 

tuto společnost, a formovaly ji do podoby, ve které ji známe dnes. Pro mou 

bakalářskou práci vybrané aktivity společnosti v letech 2010 a 2011 (firemní 

časopis Za branou, projekt Prazdroj lidem, kampaň Birell – Zŧstaň v pohodě a 

péče o historický odkaz v podobě Muzea pivovarnictví), jsou samostatně 

popsány v úrovni této kapitoly. 
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1. Charakteristika pojmu CSR a několika jemu blízkých 

Ačkoli má bakalářská práce je tematicky vytyčena a tedy logicky určitým 

zpŧsobem limitována, a to jak konkrétním firemním jednáním – společensky 

odpovědným, tak i časovým úsekem, na kterém dané komunikační tendence 

popisuji, je také třeba jasně uvést prostředí, na kterém toto stále více 

akcentované, společensky odpovědné, jednání firem obecně staví a s jakými 

pojmy se prolíná a jinak blízce setkává. Jako příhodné se mi jeví nejprve uvést 

na správnou míru pojem etika podnikání. Tyto dva pojmy jsou vzájemně úzce 

spjaty a právě etika podnikání dává částečně svými přístupy a charakteristikou 

vzniknout pojmu, který uvozuje mou bakalářskou práci, a tím je společenská 

odpovědnost firem. 

Nabídka definic podnikatelské etiky je pestrá, a to i přes skutečnost, že samotný 

termín podnikatelská etika je svým vývojem řazen mezi ty relativně mladší 

koncepce. Avšak jedna z těchto definicí, ta, kterou nabízí autoři Putnová a 

Seknička, je velmi stručná a přesná. Základní definice těchto autorŧ je tedy, že 

podnikatelská etika je profesní, aplikovaná, normativní etika. Mezi definice 

podnikatelské etiky si dovolím přidružit ještě tu, která oproti té předešlé 

mnohem dŧrazněji akcentuje mnohočetnost faktorŧ přispívajících k celkovému 

obrazu tohoto termínu. Definuje tedy podnikatelskou etiku jako ‚‚reflexi etických 

principů do veškerých podnikatelských činností zahrnující individuální, 

korporativní i společenské normy a hodnoty.‘‘2 

Slovo etika ve svém samotném základě, které pochází z řeckého éthos – mrav, 

je definováno také jako ‚‚teorie morálky – filosofická disciplína zabývající se 

morálními jevy v nejširším slova smyslu. Mezi významné etické kategorie patří 

dobro, zlo, blaţenost, slast, štěstí, smysl lidského ţivota, ţivotní hodnoty, 

svoboda, zásluha, vina, morální normy a jejich absolutnost a relativnost.‘‘3 Etika 

je tedy aplikovatelná na mnohé oblasti lidského života, prakticky na veškeré 

                                                 
2
 NĚMCOVÁ, Ludmila. Aktuální potřeba etiky v podnikání. Acta Economica Pragensia. VŠE 

Praha, 96/8. Str. 136-140.  

3
 Malý encyklopedický slovník A – Ţ. Academia. Praha, 1972. Str. 1455.  
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jeho oblasti. Podnikání jistě nevyjímaje. V prostředí podnikŧ má podobu 

etických kodexů. 

Etika podnikání, ať už její absence či naopak přítomnost, je určitým měřítkem 

standardŧ a úrovně vyspělosti té které firmy s lokálním či mezinárodním 

přesahem. Je to jistě velmi strategická výchozí pozice, která přináší efekt 

v podobě zájmu o firmu (částečně, bez nebo s mediální podporou), iniciovaná 

vrcholným managementem. Je-li etika podnikání přítomna, nastavuje 

elementární rámec chodu pracovního procesu na všech úrovních. Ve svém 

základně zajišťuje vytyčení etických zásad podnikání zdravou pracovní morálku 

a nasazení u všech zúčastněných stran. 

Ministerstvo financí České republiky přináší základní informace k etickým 

kodexŧm a vysvětluje jejich dŧležitost, a to následně. ‚‚Klíčovým materiálem při 

tvorbě etických kodexů by měla být Směrnice OECD pro nadnárodní 

společnosti.‘‘ Dále také etické kodexy ukotvují ‚‚pravidla etických postojů 

jednotlivých firem. Etické kodexy jsou standardní součástí firemní politiky 

amerických i evropských společností a představují tendenční nástroj zlepšení 

profesní etiky, který se v těchto vyspělých zemích osvědčil (kodexy jsou 

nejrozšířenější v USA a ve Velké Británii – v současnosti více neţ 90% 

amerických společností má etické kodexy). … mají formu písemného 

dokumentu a vyjadřují základní principy etického chování pro celou firmu. Tento 

druh etických prohlášení představuje jeden z moţných způsobů, kterým podnik 

deklaruje své stanovisko k morálním otázkám v podnikání.‘‘4 Je třeba mít na 

paměti, že etické kodexy té které firmy či instituce jsou závazné. Na tento 

dokument ‚‚se mohou odvolat zainteresované strany v případě, ţe by se po nich 

vyţadovalo jednání, které by bylo v rozporu se zásadami uvedenými v kodexu. 

Mají obvykle charakter doporučení, ale pro subjekty, které k nim přistoupí, mají 

jiţ závazný charakter a v případě porušení bývá často stanovena sankce. … 

Firemní etické kodexy, podobně jako kodexy přijímané profesními svazy 

                                                 
4
 Ministerstvo financí České republiky: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – 

Etické kodexy. Http://www.mfcr.cz [online]. 2005 [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/udrzitelny_rozvoj_12146.html?vd=1 



 

8 

 

připravují obvykle manaţeři firmy ve spolupráci se zaměstnanci.‘‘5 Na základě 

tohoto přístupu k vytváření etických kodexŧ, tedy spolupráce tímto úkolem 

pověřených zaměstnancŧ z celého firemního zázemí, by měla panovat 

všeobecná shoda na podobě a samotném běhu firemní etiky, kultury a 

komunikace. A to nejlépe rovnoměrně jak ve směru dovnitř firmy – v podobě 

součinnosti zaměstnancŧ a vedení, tak vŧči komunikaci vně danou firmu.  

Etika podnikání a k ní další přidružené pojmy se dotýkají mnoha skupin lidí. 

Těmto všem jednotlivým, rŧznorodě vŧči firmě zainteresovaným skupinám, se 

dostává společného odborného názvu, kterým je termín stakeholders. 

"Stakeholders" jsou například podle autorek Horákové, Stejskalové a Škapové 

definováni následně jako "všichni lidé nebo skupiny lidí, kteří mají určitý zájem 

nebo podíl v podniku (např. zaměstnanci, akcionáři) nebo mohou mít vliv na 

jeho činnost nebo jsou jeho činností ovlivňováni (např. zákazníci, lidé bydlící 

v okolí závodu, zájmová a profesní sdruţení)."6 

Níže následují v bodech základní cíle a zároveň jakési stavební kameny 

etických kodexŧ tak, jak je formuluje ministerstvo financí České republiky: 

 ‚‚Kodexy dávají managementu a zaměstnancům vodítko, nástroj 

upevňovat firemní kulturu odráţející hodnoty uznávané danou firmou. 

Definují firemní politiku ve všech moţných oblastech a ve vztahu 

k různým participujícím (zájmovým) skupinám. Omezují subjektivitu a 

nekonzistentnost v rozhodování. 

 Zlepšují reputaci firmy na veřejnosti i u zákazníků. 

 Jsou i ochranou organizace při obvinění z neetického jednání či porušení 

zákona. Demonstrují snahu organizace jednat v souladu s platnými a 

dobrými mravy. 

                                                 
5
 Ministerstvo financí České republiky: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – 

Etické kodexy. Http://www.mfcr.cz [online]. 2005 [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/udrzitelny_rozvoj_12146.html?vd=1  

6
 STEJSKALOVÁ, Dita, HORÁKOVA, Iveta, ŠKAPOVÁ, Hana. Strategie firemní komunikace. 2. 

rozšířené vyd. Praha: Management Press, s.r.o., 2008. 254s. ISBN 978-80-7261-178-2. 
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 Zvyšují loajalitu zaměstnanců, hrdost být zaměstnancem dané firmy a 

usnadňují tak získávání vysoce kvalitních pracovníků. 

 Napomáhají vytvářet pracovní klima. 

 Jsou důleţitým předpokladem účinného vedení. Dosahování vysokého 

standardu v jednání vrcholného managementu velmi pozitivně ovlivňuje 

ostatní zaměstnance. 

 Jsou katalyzátorem pozitivních změn. 

 Napomáhají vyjádření zájmů organizace, stanovení cílů i jejich plnění. 

 Usnadňují jednání se zainteresovanými skupinami. 

 Napomáhají dobré a otevřené komunikaci. 

 Zabraňují nadřízeným, aby po podřízených poţadovali nesprávné 

jednání. 

 Zvětšují výkonnost organizace a její konkurenční schopnost, zlepšují a 

zjednodušují komunikaci s partnery.‘‘7 

Mezi jeden z termínŧ, který je také spjat se společenskou odpovědností firem, 

respektive jedna z aktivit je firemní dárcovství. ‚‚Firemní dárcovství je klíčovou 

součástí širšího konceptu společenské odpovědnosti firem (Corporate Social 

Responsibility - CSR). Oba termíny se často zaměňují. Zatímco firemní 

dárcovství se více zaměřuje na podporu potřebných oblastí a veřejně 

prospěšných projektů, společenská odpovědnost je koncept, který se zaměřuje 

na celkový dopad působení firmy na společnost, a to na úrovni národní i 

globální. V rámci principů společenské odpovědnosti je od firmy očekáváno 

odpovědné chování v oblasti obchodních rozhodnutí a strategií, ale také 

                                                 

7
 Ministerstvo financí České republiky: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – 

Etické kodexy. Http://www.mfcr.cz [online]. 2005 [cit. 2013-04-21]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/udrzitelny_rozvoj_12146.html?vd=1 
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v oblasti společenského dopadu fungování firmy. Od firem se očekává 

odpovědnost při plnění všech jejích rolí – výrobce, zaměstnavatel, zákazník, 

občan. Znamená to, ţe mají odpovědnost vůči společnosti, jíţ jsou součástí, a 

je od nich vyţadováno, aby do svých podnikatelských aktivit integrovaly také 

principy odpovědnosti vůči ţivotnímu prostředí, komunitě, zaměstnancům, 

klientům a celé společnosti, ve které působí. Tyto dobrovolné závazky se 

soustřeďují do určitých oblastí: 

V ekonomické oblasti se od firmy, která je společensky odpovědná, vyţaduje, 

aby její podnikání bylo transparentní, aby uplatňovala principy dobrého řízení, 

fungovala v souladu s kodexy dobrého chování firem nebo etickými kodexy a 

zároveň vytvářela pozitivní vztahy se všemi zájmovými stranami (tzv. 

stakeholdery – akcionáři, zákazníci, dodavatelé, investoři, média, zástupci 

státní správy, spotřebitelé). V oblasti ţivotního prostředí se od firmy, která je 

společensky odpovědná, předpokládá, ţe svou činnost bude vykonávat tak, aby 

nejen splňovala ekologické standardy, ale zároveň chránila přírodní zdroje a 

podporovala vývoj a šíření technologií ohleduplných k ţivotnímu prostředí.  Aby 

prosazovala takovou firemní politiku, která bude mít co nejmenší dopad na 

ţivotní prostředí – pouţívání ekologických produktů, recyklace apod. V oblasti 

sociální hovoříme o společensky odpovědné firmě, jestliţe firma dbá na zdraví 

a bezpečnost zaměstnanců, usiluje o rozvoj lidského kapitálu, dodrţuje 

pracovní standardy, poskytuje jistotu zaměstnání a rovné příleţitosti pro ţeny, 

muţe, etnické minority, handicapované a starší lidi, nezneuţívá práce dětí (a 

zároveň odmítá spolupráci s partnery, které by dětské práce zneuţívali) a 

zajišťuje rozvoj a profesionalizaci svých zaměstnanců příp. rekvalifikaci 

propuštěných zaměstnanců pro jejich další uplatnění. 

Firemní dárcovství a CSR k sobě neoddělitelně patří. Ţádná firma nemůţe být 

společensky odpovědná, jestliţe není aktivní ve firemním dárcovství. Způsoby, 

jakými jednotlivé firmy začleňují principy CSR do svého fungování, se liší. I 

přestoţe celou řadu těchto principů firmy vykonávají automaticky v souladu se 

svým komerčním posláním (např. dodrţování ISO norem v oblasti 

environmentální politiky), zapojily se mnohé do externích iniciativ CSR s cílem 

doplnit svá interní pravidla. Klíčové oblasti se zaměřují především na 
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spravedlivé komerční praktiky, spravedlivou zaměstnaneckou politiku a lidská 

práva.‘‘8 

Nyní konečně samotný pojem společenská odpovědnost firem a jeho 

charakteristika. Historii tohoto termínu a vlastně celého obecného pojetí 

společenské odpovědnosti mŧžeme ve faktických příkladech najít již v období 

19. století, které uvádí autorka Putnová. Jsou jimi například stavby iniciované 

majitelem továrny sloužící jako ubytování pro dělníky a to jak pro uchování si 

jejich pracovní síly, tak pro uchování vzájemně dobrých vztahŧ.  

Podle autorky Putnové, myšlenka společenské odpovědnosti firem není žádnou 

novinkou. Za zlomový okamžik však Putnová považuje rok 1953, ve kterém byla 

Howardem Bowenem napsaná kniha Social Responsibility of Businessman, v 

níž dává vzniknout tomuto již léta běžně užívanému termínu CSR – Corporate 

Social Responsibility. Howard Bowen v této knize přikládá dŧraz na zohlednění 

sociálních hledisek řízení. Podle autorky Putnové svou podobu a význam ale 

CSR upevnila až během 70. let 20. století v USA, kdy na pŧdě Organizace 

spojených národŧ začínají probíhat debaty, a formuje se rámcový obsah pojmu 

společenská odpovědnost firem, jak jej známe dnes. Jak ale dodává, masový 

rozvoj CSR konceptu je patrný nejvíce v poslední dekádě minulého století, o 

který se zasadily nově vznikající platformy a iniciativy s tematickým zaměřením 

na společenskou odpovědnost firem. Ty svými rŧznorodými aktivitami a 

programy rozšiřovaly povědomí o CSR mezi odbornou i laickou veřejností. Co 

se týká zájmu Evropské unie o pojem CSR, ten byl pozvolna rozvíjen až 

v druhé polovině devadesátých let. Společenská odpovědnost firem je 

definována například v rámci Evropské unie, respektive v dokumentu Evropské 

komise s názvem Zelená kniha vydaném v roce 2001. Zelená kniha definuje 

CSR tímto zpŧsobem: Společenská odpovědnost firem dobrovolně integruje 

sociální a ekologické ohledy do podnikatelských činností firmy, a to ve 

spolupráci se zainteresovanými stranami podniku neboli stakeholdery. 

To vše firmy mohou, zdŧrazňuji dobrovolně, podstoupit a svým rozhodnutím 

začít přispívat k mnoha situačním zlepšením ve svém okolí. Touto dobrovolnou 

                                                 
8
 BARTOŠOVÁ, Zuzana. FÓRUM DÁRCŦ, o. s. Průvodce firemní filantropií. Praha: Fórum 
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cestou firmy začleňují do svého podnikatelského konceptu, ve kterém figurují 

logicky i rŧzně s firmou zainteresované strany, sociálně laděná témata a také 

řeší otázky zaměřující se na životní prostředí. V základě se jedná o ‚‚koncept, 

podle něhoţ se firmy rozhodnou dobrovolně přispívat k lepší společnosti a 

čistšímu ţivotnímu prostředí, neboť si uvědomují, ţe takové odpovědné chování 

povede dlouhodobě ke konkurenční výhodě.‘‘9 Což ‚‚v praxi znamená, ţe firmy, 

které přijaly CSR za své, si dobrovolně stanovují vysoké etické standardy. 

Takové firmy jsou nositeli pozitivních trendů a pomáhají měnit podnikatelské 

prostředí jako celek, odlišují se od konkurence, stávají se ţádaným partnerem 

podobně smýšlejících firem a organizací a atraktivním zaměstnavatelem. 

Společensky odpovědné aktivity firem jsou čistě dobrovolné a charakteristické 

tím, ţe jdou nad rámec povinností daných zákonem.‘‘10 

Další stabilní a známá definice vymezuje CSR také jako ‚‚kontinuální závazek 

podniků chovat se eticky, přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se 

zasazovat o zlepšení kvality ţivota zaměstnanců a jejich rodin, stejně jako 

lokální komunity a společnosti jako celku. ‘‘11 Což je definice, jež mŧže být 

doložena právě na výše zmíněném příkladu obuvnické firmy Baťa. 

Společenská odpovědnost firem a organizací se jako forma komunikace 

ukazuje být téměř nevyčerpatelnou studnicí pŧsobnosti. CSR totiž ve své 

samotné podstatě nabízí velmi rŧznorodý výběr společenských témat, ve 

kterých se mohou firmy samy angažovat a skrz ně realizovat tak nejen 

společensky odpovědné aktivity, které společnost zajímají, ale také prezentovat 

zároveň s nimi, únosně a celkem přirozeně, své vlastní. Jako například nové 

produkty, speciální limitované série produktŧ atd. Záleží na rozvážení té které 

                                                                                                                                               

dárcŧ, o. s., 2006. ISBN 80-902965-5-6. 
9
 KULDOVÁ, Lucie. Nový pohled na společenskou odpovědnost firem. 1. vydání, Plzeň: 

nakladatelství NAVA, 2012. 176s. ISBN 978-80-7211-408-5 

10
 Business Leaders Forum: Slovník pojmŧ: CSR – Corporate Social Responsibility 

(Společenská odpovědnost firem). Http://www.csr-online.cz/ [online]. 2002, 2013-4-10 [cit. 2013-

04-10]. Dostupné z: http://www.csr-online.cz/co-je-csr/slovnik-pojmu/ 

11
 World Business Council for Sustainable Development: The WBCSD´s definition of 

CSR. Http://www.wbcsd.org[online]. 2003, 2013-4-10 [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: 

http://www.wbcsd.org/work-program/business-role/previous-work/corporate-social-

responsibility.aspx 
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firmy, kterou cestu zvolí a jakým zpŧsobem bude efektivně pomáhat a 

podporovat oblast či zájem zainteresovaných skupin ve svém okolí.  

Tyto CSR aktivity se dají rozdělit do několika základních oblastí. ‚‚CSR je 

koncept opírající se o tzv. tři pilíře – ekonomický, sociální a environmentální. 

Tyto tři pilíře korespondují s třemi charakteristikami, tzv. triple-bottom-line, 

neboli třemi ‚‚Pé‘‘: 

 

 Profit – zisk (ekonomická oblast) 

 People – lidé (sociální oblast) 

 Planet – planeta (environmentální oblast)‘‘12 

Pro rámcovou představu, čemu by měla každá z výše zmíněných oblastí 

konkrétně přispět, slouží následující výčet dílčích prostředí. 

 

‚‚V rovině ekonomické by organizace měla dbát na: 

 Principy dobrého řízení (corporate governance), 

 Kvalitu a bezpečnost produktů či sluţeb, 

 Kodex podnikatelského chování firmy, příp. etický kodex, 

 Vztahy se zákazníky, 

 Odmítnutí korupce, 

 Transparentnost. 

 Ochranu duševního vlastnictví, 

 Dobré vztahy s investory, 

 Férové dodavatelské i odběratelské vztahy (fair trade), 

 Inovace a udrţitelnost produktů, 

                                                 
12

  PAVLÍK, Marek, BĚLČÍK, Martin a kolektiv. Společenská odpovědnost organizace. 

CSR v praxi a jak s ním dál. 1. Vydání, Praha: Grada Publishing, 2010. 176s. ISBN 978-80-247-

3157-5  
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 Etiku marketingu a reklamy. 

 

V rovině sociální: 

 Zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců, 

 Kvalitní zaměstnanecká politika, 

 Péče o vzdělání a rekvalifikaci zaměstnanců, 

 Zaměstnání lidí se zhoršenou pozicí na trhu práce, 

 Firemní filantropie a dobrovolnictví, 

 Dodrţování rovných příleţitostí (pro ţeny, muţe a obecně znevýhodněné 

skupiny), 

 Rovnost ţen a muţů, 

 Odmítání dětské práce, 

 Dodrţování lidských práv, 

 Vyváţenost pracovního a osobního ţivota zaměstnanců (work-life 

balance), 

 Rozmanitost na pracovišti (etnické minority, handicapovaní a starší lidé), 

 Zajištění rekvalifikace propouštěných zaměstnanců pro jejich další 

uplatnění, 

 Naslouchání a dialog s různými cílovými skupinami (stakeholdery). 

 

V rovině environmentální by organizace měla dbát na: 

 Šetrnou ekologickou firemní kulturu (recyklace, úspory energií, úspora 

vody apod.), 

 Omezování negativních dopadů činnosti na ţivotní prostředí a komunitu, 

 Ekologickou výrobu, produkty a sluţby přátelské k ţivotnímu prostředí 
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 Úsporné zacházení s přírodními zdroji a jejich ochranu, 

 Investice do čistých technologií (sniţování dopadů na ţivotní prostředí, 

investice do nejlepších dostupných technologií – BAT – Best Available 

Technique), 

 Ochranu přírodních zdrojů.‘‘13 

Společenská odpovědnost firem je také rámcově popsána v mezinárodně 

uznávaných normách, které jsou zprostředkovány ve stručnosti platformou 

Business Leaders Forum. Tato platforma, vzniklá roku 1992, je něco málo přes 

dvacet let uznávána společensky odpovědnými podnikateli, pro které mimo jiné 

také vznikla a v tomto duchu šíří osvětu společenské odpovědnosti firem a 

aktivitami a dalšími prostředky usiluje o zviditelnění této dílčí oblasti podnikání 

v České republice.  V přehledu níže jsou popsány tyto normy vztahující se 

k CSR: 

‚‚ISO 26000 – Společenská odpovědnost firem 

Mezinárodní organizace pro normalizaci ISO vydala novou mezinárodní normu, 

ISO 26000, která představuje průvodce společenskou odpovědností pro 

společnosti a organizace ze soukromého a veřejného sektoru. Norma 

představuje principy společenské odpovědnosti, doporučuje měření a rozebírá 

do hloubky 7 základních témat: 

1. Organizace a management 

2. Lidská práva 

3. Pracovní podmínky 

4. Ţivotní prostředí 

5. Korektní podnikání 

6. Péče o spotřebitele 

7. Zapojení a rozvoj místních komunit 

                                                 
13

 PAVLÍK, Marek, BĚLČÍK, Martin a kolektiv. Společenská odpovědnost organizace. CSR 

v praxi a jak s ním dál. Praha: Grada Publishing, 2010. 176s. ISBN 978-80-247-3157-5 
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Za povšimnutí stojí zejména sekce normy, která se zabývá efektivním 

zapojením stakeholderů, a téma začlenění společenské odpovědnosti do 

společnosti tak, aby se stala součástí procesů a firemní kultury. 

… 

SA 8000 – Sociální odpovědnost 

Mezinárodní norma SA8000 je celosvětově uznávaná jako referenční norma 

pro zlepšení pracovních podmínek. Norma SA8000 vychází z úmluv a 

doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO) a byla vydána organizací 

Social Accountability International (SAI). 

AA 1000 AccountAbility 

Tato norma vznikla ve Velké Británii jiţ v roce 1999 s cílem vytvořit strukturu 

pro politiku společenské odpovědnosti, dialog mezi zainteresovanými 

stranami, sociální, etické a environmentální účetnictví, audit a reporting a 

profesionální výcvik. Přispívá k posilování důvěryhodnosti organizací. 

ISO 14001 – Systém environmentálního managementu 

…Subjekt splňující podmínky normy ISO 14001 podporuje ochranu a 

prevenci znečišťování v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami. 

Organizace se musí zavázat k neustálému zlepšování svého vlivu na ţivotní 

prostředí. Organizace určuje výchozí úroveň svého vlivu na ţivotní prostředí, 

aby bylo moţné nastavit řízení environmentálních aspektů. Všechny 

environmentální aspekty (aspekty s kladným, či záporným dopadem na 

ţivotní prostředí) musí být snadno identifikovatelné a organizace je musí 

vyhodnocovat a u negativních sniţovat jejich vliv na ţivotní prostředí. 

EMAS – Systém environmentálního řízení a auditu 

Určeno pro organizace na území států EU. Toto schéma environmentálního 

managementu a auditu podniků je dobrovolný systém pro společnosti, které 

se rozhodly hodnotit a zlepšovat svůj environmentální profil. Organizace, 

která se pro toto schéma rozhodne, se také zavazuje k poskytování 

relevantních informací veřejnosti. 

OHSAS 18001 – Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci 

Tato mezinárodní norma byla vytvořena v roce 1999 ve Velké Británii. Text 

normy vytvářela řada akreditačních společností, certifikačních orgánů a 

konzultantských společností. Norma pomáhá odstranit nebo minimalizovat 
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rizika pro zaměstnance nebo další osoby, které by byly vystaveny rizikům při 

činnosti podniku. Norma pomáhá prokazovat plnění právních poţadavků a je 

významným krokem při vytváření a udrţování prostředí, které je dobré pro 

zaměstnance i podnikání.‘‘14 

 

Autorka Bartošová klade základní otázku, co to znamená být moderní a 

úspěšnou firmou. ‚‚Znamená to být firmou odpovědnou?… stále platí, ţe 

prosperovat a vytvářet zisk pro majitele a akcionáře je pro firmu to 

nejdůleţitější. Úspěšná firma uvaţuje o svém působení v dlouhodobé 

perspektivě – má dlouhodobou strategii svého rozvoje a všímá si rovněţ toho, 

jakým způsobem se mění hodnoty ve společnosti, ve které funguje.  

Firmy, které jiţ ve své strategii počítají s tím, ţe angaţovanost podniku ve 

veřejně prospěšných projektech je důleţitou součástí jejich podnikání, získávají 

z dlouhodobého hlediska konkurenční výhodu. Podporou veřejně prospěšných 

aktivit se firmy zapojují do řešení závaţných společenských problémů a podílejí 

se na utváření hodnotnější společnosti.’’15 Skutečnost, že samotné firmy a jejich 

jednotlivé produkty nejsou hodnocené jen dle standardních faktorŧ jako je cena 

či kvalita, ale že dŧraz se klade již po delší dobu, z pohledu společenských 

skupin, také na jejich vystupování na veřejnosti, vystihuje následující výsledek 

výzkumŧ a i přes jejich starší výstupní datum, je zde třeba podotknout, že jde 

především o ilustraci společenských tendencí vŧči firmám a jejich společenské 

angažovanosti. ‚‚Podle výzkumů HM Treasury 2003, MORI 2004 A CSR v ČR 

2002 

 44% evropských spotřebitelů je ochotno zaplatit víc za výrobek 

společnosti, která se chová společenský odpovědně, 

 66% českého obyvatelstva věří, ţe úspěch firem je spojený s jejich 

společenskou odpovědností, 

 70% evropských spotřebitelů povaţuje reputaci firmy za důleţitou, 

                                                 
14

 Normy a iniciativy. Business Leaders Forum [online]. 2002 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: 

http://www.csr-online.cz/co-je-csr/normy-a-iniciativy/ 
15

 BARTOŠOVÁ, Zuzana. FÓRUM DÁRCŦ, o. s. Průvodce firemní filantropií. Praha: Fórum 

dárcŧ, o. s., 2006. ISBN 80-902965-5-6.  
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 7 z 10 Američanů říká, ţe při rozhodování o tom, který výrobek koupí, 

pro ně velkou roli sehrává to, jak se výrobce angaţuje ve filantropii, 

 40% zaměstnanců v USA, jejichţ firmy investují do sociální oblasti, 

prohlásilo, ţe jsou hrdi na hodnoty firmy, 

 71% mladých Britů tvrdí, ţe firmy, které chtějí být úspěšné, se musejí 

angaţovat více ve veřejně prospěšných projektech, 

 50% veřejnosti v Itálii a Španělsku věří, ţe je velmi důleţité, aby firmy 

ukázaly vysoký stupeň společenské odpovědnosti.’’16 

Společenská odpovědnost firem je užitečnou formou komunikace, která zvyšuje 

konkurenceschopnost z dlouhodobého hlediska. Svými rŧznorodými 

možnostmi, které se nabízí v podobě oblastí podpory, osvěty a jinak efektivně 

komunikovaných témat, CSR posouvá a hlavně záměrně formuje pohled na 

firmy a společnosti, které ji do svého komunikačního portfolia zahrnuli. Je 

prokazatelné, že se společenská odpovědnost od firem, zvláště těch globálních, 

přímo očekává.  

Často se tyto aktivity od nadnárodních korporací očekávají v oblasti životního 

prostředí, protože jde o oblast dlouhodobě velmi akcentovanou společností a 

tyto nadnárodní korporace z podstaty své velikosti vzbuzují obavy, potřeby a 

jiné další zásahy, které by eliminovaly negativní dopady právě v této oblasti. 

CSR je velmi pozitivně vnímaná a v ideálním případě ceněna jak od profesních 

autorit či iniciativ v podobě rŧzných vyjádření, analýz, komentářŧ, 

vyhlašovaných soutěží či konferenčních panelŧ, tak samotnými stakeholders, 

kteří mají určitou vazbu na danou společnost. Mŧže se jednat například o postoj 

vyjadřující hrdost jednotlivce, že je součástí společensky odpovědné firmy nebo 

postoj, u kterého člověku konvenuje a je blízká aktivita provozovaná na 

společensky odpovědné úrovni. Tyto aktivity firem jdou určitým zpŧsobem 

naproti zájmŧm společnosti ze dvou hlavních dŧvodŧ. Zaprvé firmy chtějí jejich 

prostřednictvím zcela předejít či zmírnit negativní dopady zpŧsobené, ať už 

přímo či nepřímo, činností ze svého podnikání, které společnost silně vnímá. 

                                                 
16

 BARTOŠOVÁ, Zuzana. FÓRUM DÁRCŦ, o. s. Prŧvodce firemní filantropií. Praha: Fórum 

dárcŧ, o. s., 2006. ISBN 80-902965-5-6. 
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Zadruhé předešlý fakt by měl v ideálním výsledku nejen předejít velkým 

negacím, ale naopak prezentovat firmu v lepším světle. V jakých oblastech tedy 

mŧže CSR  přispět ke kladnému vnímání firem? 

‚‚Vztahy v regionu: podpora potřebných a problematických oblastí v dané 

lokalitě pomáhá vzniku i upevnění dobrých vzájemných regionálních vztahů, 

firma posiluje svou roli v regionu a vazby s místními leadery (veřejné autority, 

decision a opinion makers), zvýšení reputace v komunitě – firma se podílí na 

budování lepších a ekonomicky silnějších komunit.                                                                            

Public relations: Filantropie je obecně pokládaná za vysoce efektní nástroj 

public relations a jednoznačně vytváří identitu firmy. Poskytuje více 

komunikačních příleţitostí pro budování dobrého jména – image stability, 

odpovědnosti, schopnosti inovace a chápání širších souvislostí.                                                           

Marketing: Podporou veřejně prospěšných aktivit si firma upevňuje svou pozici 

na trhu a stává se atraktivnější pro zákazníky. A v neposlední řadě podpoří 

dobrou věc. Výrobek, který přispívá na dobrou věc, se lépe prodává (cause 

related marketing), firma posiluje svou značku a zvyšuje povědomí o firmě ve 

společnosti.              

Lidské zdroje (human resources): dárcovské dary lze vyuţít při interní 

komunikaci, zaměstnanci ocení péči své firmy o region, kde ţijí a pracují, 

dárcovství posiluje loajalitu zaměstnanců k podniku, zlepšení schopností a 

získání nových zkušeností zaměstnanců (především při dobrovolné práci).                                                 

Snížení některých výdajů: podporou výzkumných a vývojových týmů firma 

nejen podporuje prospěšné projekty, ale zároveň sniţuje své výdaje za výzkum, 

daňové výhody.’’ 

 

Z výše uvedených informací o CSR a pojmŧ s ní spjatých je patrné, že 

společenská odpovědnost firem je aktuálně velmi využívaným firemním 

modelem, který má pozitivní dopad a efekt jak pro tu kterou firmu, tak i pro 

skupiny stakeholders. Je tedy pochopitelné, že je standardně zařazena do 

komunikačních aktivit společností nejen ve světovém, ale už i v českém 

měřítku. Hlavně je v konečném dŧsledku prospěšná všem zúčastněným. 
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2. CSR aktivity Plzeňského Prazdroje, a.s. 

 

Tato společnost má velmi propracovanou strategii komunikace své společenské 

odpovědnosti a již několik let dosahuje velmi pozitivních výsledkŧ v podobě 

zpětných reakcí, formálních i neformálních, a také je za své rŧznorodé CSR 

aktivity hodnocena a oceňována na úrovni místní i na úrovni v rámci svého 

zařazení v globálně pŧsobící skupině SABMiller.  

Například v roce 2006 se Plzeňský Prazdroj umístil na první příčce hned ve 

dvou kategoriích, které byly vyhlášeny v rámci čtvrtého ročníku soutěže 

firemních publikací a prezentací Zlatý středník. V tomto roce ‚‚bylo do soutěţe 

pořádané PR klubem přihlášeno celkem 152 prací. … Plzeňský Prazdroj zvítězil 

v kategoriích Nejlepší interní časopis s publikací Za branou a v kategorii 

Nejlepší firemní on-line prezentace. …O cenách rozhodovala odborná porota 

sloţená ze zástupců PR klubu, odborných periodik nebo odborníků na 

marketing. Členem poroty byla například vedoucí katedry mediálních studií 

fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Barbara Köpplová, fotograf Herbert 

Slavík, předsedkyně České marketingové společnosti Jitka Vysekalová nebo 

šéfredaktor týdeníku Strategie Štefan Weber.‘‘17  

Mezi další ocenění Plzeňského Prazdroje se mŧže také přidat 1. místo v 

kategorii Zaměstnavatel regionu 2010. ‚‚Soutěţ probíhá ve všech 14 krajích 

České republiky, v kaţdém z nich je nominováno po třiceti společnostech. 

Cílem soutěţe je zvýšit povědomí o významu oblasti rozvoje lidských zdrojů a 

ukázat praktické příklady jejich vlivu na podnikání.‘‘18 

Milan Koza, manažer zaměstnaneckých vztahŧ dodal, že umístění na prvním 

místě v této kategorii je dŧkazem vysoké úrovně péče o zaměstnance 

společnosti a také je pro oddělení lidských zdrojŧ Plzeňského Prazdroje určitou 

vizitkou kvality této práce, o kterou celoročně dbá. 

 

Mezi strategické aktivity související s péčí o zaměstnance, ta spadá pod obecně 

nejvyužívanější názvosloví - HR (z angl. Human Resources – Lidské zdroje, 

                                                 
17

 Marketing & Media: Finalisté soutěţe Zlatý středník [online]. 7. 4. 2006 [cit. 2013-04-08]. 

ISSN 1213 - 7693. Dostupné z: http://mam.ihned.cz/c1-18199710 

18
 Za branou: Firemní noviny společnosti Plzeňský Prazdroj. Plzeň, 2010.  
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popřípadě Lidský kapitál), se řadí například výuka anglického jazyka. Tuto 

aktivitu také rozvíjí společnost Plzeňský Prazdroj, a.s. Zde oddělení HR, jejímž 

členem je i Gilbert Grace, v druhé polovině roku 2011 informuje, prostřednictvím 

časopisu Za branou, o zásadních změnách týkajících se výuky angličtiny.  

Na čtyři otázky, které se, ve stručnosti, ptají na strategii rozvoje anglického 

jazyka v nadcházejícím období, na představení aplikace GlobalEnglish, na 

cílovou skupinu pro využívání této platformy a na význam komunikace 

v anglickém jazyce v této společnosti, Gilbert Grace odpovídá v předeslaném 

pořadí.  

Zdŧrazňuje, že dŧležitou firemní ‚‚strategií je rozvíjet poţadované kompetence, 

které jsou nezbytné pro výkon práce a dosaţení strategických cílů. Mezi tyto 

kompetence spadá i výuka anglického jazyka, kterou … společnost v souladu 

s přístupem SABMiller podporuje pouze GlobalEnglish, coţ je internetová 

výuková platforma poskytující program pro všechny uţivatele, nezávisle na 

jejich úrovni jazykových znalostí, rodném jazyce či lokalitě. … vzdělávací 

program je koncipovaný tak, aby si student sám mohl určit tempo výuky. 

Program je přístupný přes internet a napomáhá k rozvoji efektivních 

komunikačních dovedností v obchodní angličtině. Uţivateli jsou zaměstnanci 

zastávající odborné pozice. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců jsou tou nejlepší 

investicí. Úspěch však závisí na přístupu kaţdého jednotlivce. … V současné 

době roste na významu nutnost komunikace v anglickém jazyce na vysoce 

odborné úrovni. V prostředí naší společnosti, která je součástí nadnárodní 

skupiny SABMiller … je potřeba komunikovat anglicky o to naléhavější.‘‘19  

A v závěru rozhovoru Grace dodává, že schopnost domluvit se a komunikovat 

v angličtině na určité úrovni je pro zaměstnance neocenitelné plus. Zde 

komunikuje HR oddělení společnosti nabídku výukového programu pro ty 

zaměstnance, kteří cítí, že angličtinu potřebují používat pro efektivnější 

vykonávání své práce. 

 

Mezi zaměstnancem a organizací totiž existuje tzv. psychologická smlouva, ta 

‚‚nemusí být zaloţena pouze na očekávání jistoty práce ze strany zaměstnanců. 

Tuto skutečnost si uvědomuje čím dál tím více organizací. Psychologové 

                                                 
19

 Za branou: Firemní noviny společnosti Plzeňský Prazdroj. Plzeň, 2011.  
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organizace proto řadu výzkumů … zaměřili na posilování angaţovanosti. … 

Zviditelněním dalších aspektů zájmu organizace o své zaměstnance, např. 

podporou kariérního růstu, včetně doškolování, … můţe organizace se svými 

zaměstnanci docílit pozitivní psychologické smlouvy zaloţené na upřímnosti a 

důvěře.‘‘20 Tímto zpŧsobem se tedy prohlubuje vzájemná angažovanost, která 

je v konečném dŧsledku efektivně využita v praxi a v případě výuky jazyka se 

odráží v komunikaci se zahraničními klienty a zákazníky. Dobrý dojem se 

vysoce cení. A jazyková vybavenost k tomu přispívá. 

 

Co se týká otázky dárcovství, patří společnost ‚‚v rámci mateřské globální 

skupiny SABMiller ke společnostem, které mají velmi dobře propracovaný 

systém firemního dárcovství: podporuje regiony v místech, kde má pivovary, je 

významným mecenášem české kultury a věnuje granty na podporu a rozvoj 

regionů, kde působí. Firma si plně uvědomuje svoji roli v České republice nejen 

jako největšího výrobce piva, ale i jako odpovědného občana této společnosti, 

který je vzorem odpovědného chování k okolnímu prostředí a který aktivně 

přispívá k jeho rozvoji. Plzeňský Prazdroj si uvědomuje, ţe dodrţování zásad 

etické, sociální a ekologické odpovědnosti je v současnosti nezbytné. Firemní 

filantropie neznamená jen finanční podporu těm, kteří to nejvíc potřebují, ale 

pomáhá zvyšovat povědomí veřejnosti o neziskových organizacích, o občanech 

v těţkých ţivotních situacích, zvyšuje informovanost o jejich aktivitách a 

problémech.‘‘21  

Společnost Plzeňský Prazdroj se řadí tradičně mezi významné součásti české 

národní hrdosti a také ekonomiky. Jedním ze standardních postojŧ, které 

Plzeňský Prazdroj zastává, je také cílená dlouhodobá transparentní a zřetelná 

firemní komunikace a to napříč společenskými zájmovými skupinami, které tvoří 

již dříve zmíněný okruh takzvaných stakeholders.  

Mezi tyto zainteresované strany se zahrnují ‚‚zaměstnanci, ale i jejich rodiny, 

dále manažeři a vlastníci, jsou zde také skupiny zainteresovaných zákazníkŧ, 

                                                 
20

 HAYES, Nicky. Aplikovaná psychologie. Praha: Portál, s.r.o, 2003. 224 s. ISBN 80-7178-807-

4. 

21
 BARTOŠOVÁ, Zuzana. FÓRUM DÁRCŦ, o. s. Průvodce firemní filantropií. Praha: Fórum 

dárcŧ, o. s., 2006. ISBN 80-902965-5-6. 
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dodavatelŧ, obchodních partnerŧ, věřitelŧ a mezi další součásti je zcela jistě 

zahrnuta místní samospráva, vláda a lidé žijící v okolí firmy.‘‘22  

 

CSR aktivity Plzeňského Prazdroje, respektive roční zprávy o společenské 

odpovědnosti, je možné vyhledat na oficiální internetové stránce společnosti, 

které jsou datovány již od roku 2006 (viz zde: http://www.prazdroj.cz/cz/o-

nas/odpovedna-spolecnost). V tomto úvodním roce si také společnost 

definovala a závazně představila své vize týkající se společenské odpovědnosti 

a trvale udržitelného rozvoje. ‚‚Klíčovou roli v podnikání Plzeňského Prazdroje 

hraje kvalita ve všech oblastech činnosti. Společnost je certifikována nezávislou 

mezinárodní autoritou podle standardů ISO 9002 a ISO 14001 a splňuje 

nejpřísnější normy Evropské unie, pokud jde o zabezpečení nezávadnosti 

potravin, integrovanou prevenci a kontrolu emisí. Plzeňský Prazdroj se řadí 

mezi nejlepší zaměstnavatele a 10 největších firemních dárců v České 

republice.‘‘23  

Dále co se týká cílŧ Plzeňského Prazdroje, tak ‚‚jedním ze základních cílů všech 

aktivit společnosti v oblasti ekonomické, sociální a environmentální je 

upevňování ekonomického růstu a úspěchu společnosti, jejích partnerů i celého 

okolí. Plzeňský Prazdroj si uvědomuje, ţe svým odpovědným postojem můţe 

výrazně přispívat k rozvoji oblastí, které se týkají ţivota jeho zaměstnanců, 

jejich rodin, nejbliţšího okolí pivovarů i České republiky jako celku.‘‘24  

Následující témata se odráží v činnosti Plzeňského Prazdroje, který je součástí 

globální společnosti SABMiller, jako významná a tedy společností velmi 

akcentovaná a tedy i sledovaná. Podle společnosti Plzeňský Prazdroj je tedy 

třeba myslet na: ‚‚podporu zodpovědné konzumace alkoholu, minimalizování 

dopadu na ţivotní prostředí, zejména: sniţování spotřeby vody, sniţování 

                                                 
22

 ZIKMUND, Martin. Kdo to jsou vlastně stakeholders a proč a jak se o ně zajímat. In: Kdo to 

jsou vlastně stakeholders a proč a jak se o ně zajímat [online]. 2010 [cit. 2013-04-08]. Dostupné 

z: http://www.businessvize.cz/strategie/kdo-jsou-to-vlastne-stakeholders-a-proc-a-jak-se-o-ne-

zajimat 
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 Plzeňský Prazdroj: Zpráva o společenské odpovědnosti 2006. In: Plzeňský Prazdroj: Zpráva 

o společenské odpovědnosti 2006 [online]. 2006 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: 

http://www.prazdroj.cz/data/web/soubory/zprava_o_odpovednosti_2006.pdf 
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spotřeby energie a úrovně emisí, pouţíváním recyklovatelného obalového 

materiálu, směřováním k provozu s nulovým odpadem, spolupráci s dodavateli 

a obchodními partnery, kteří sdílejí hodnoty a vizi trvale udrţitelného rozvoje, 

péči o své zaměstnance a respekt k základním lidským právům, rozvoj místních 

komunit, v nichţ se nacházejí jeho pivovary, péči o historický odkaz předešlých 

pivovarnických generací, péči o kvalitu v kaţdé oblasti, průhlednost svého 

podnikání pro odbornou i laickou veřejnost.‘‘25  

Společensky odpovědné aktivity společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. jsou 

rozděleny podle jednotlivých tematických oblastí a ty jsou představovány 

detailně v jednom celku, který nese všechna tato pole pŧsobnosti pod 

transparentním názvem: 

DESET PRIORIT, JEDNA BUDOUCNOST. 

S podtitulem: 

ODPOVĚDNĚ PRO BUDOUCÍ GENERACE.26 

Tento firemní, vizuálně graficky sjednocený (viz příloha č. 1), program si klade 

za cíl ve všech daných konkrétních oblastech zajistit dodržování, samotnou 

společností, nastavených priorit v oblasti společenské odpovědnosti a trvale 

udržitelného rozvoje. Tedy ve dvou hlavních směrech, které určují a vytyčují 

angažovanost a komunikační aktivity Plzeňského Prazdroje jak interně, tak 

externě vŧči skupinám stakeholders.  

Těchto deset oblastí zájmu je rozděleno graficky pomocí piktogramŧ (viz příloha 

č. 2). Díky nim se jednoduše, rychle a efektivně prezentují právě ony jednotlivé 

oblasti společenské odpovědnosti, a to hned v samotném informačně laděném 

úvodu propagačního materiálu.  

Piktogramy se vztahují k těmto následujícím oblastem, kterým se společnost 

Plzeňský Prazdroj ve své komunikační strategii věnuje: 
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 Plzeňský Prazdroj: Zpráva o společenské odpovědnosti 2006. In: Plzeňský Prazdroj: Zpráva 

o společenské odpovědnosti 2006 [online]. 2006 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: 

http://www.prazdroj.cz/data/web/soubory/zprava_o_odpovednosti_2006.pdf 
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Plzeňský Prazdroj: Zpráva o společenské odpovědnosti 2006. In: Plzeňský Prazdroj: Zpráva o 

společenské odpovědnosti 2006 [online]. 2006 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: 

http://www.prazdroj.cz/data/web/soubory/zprava_o_odpovednosti_2006.pdf 
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 O nás: Odpovědná společnost. Plzeňský Prazdroj [online]. c 2012 [cit. 2013-04-09]. Dostupné 

z: http://www.prazdroj.cz/cz/o-nas/odpovedna-spolecnost 
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 Odpovědná konzumace alkoholu – 1. priorita 

‚‚… Společnost Plzeňský Prazdroj se prosazuje zodpovědného přístupu ke 

konzumaci alkoholických nápojů. Jsme jedni ze zakládajících členů Iniciativy 

zodpovědných pivovarů, jejímţ cílem je účinná samoregulace komerční 

komunikace v oboru pivovarnictví v ČR. Od roku 2006 podporujeme programu 

občanského sdruţení SANANIM zaměřující se na omezení řízení pod vlivem 

alkoholu s názvem Promile INFO. Na základě memoranda o spolupráci 

s oddělením BESIP, Ministerstva dopravy, jsme vyrobili a distribuovali přes 

milion podtácků s tematikou bezpečnosti na silnicích.‘‘27 Byla vydána také 

tisková zpráva, která informuje o tomto memorandu Ministerstva dopravy ČR a 

Plzeňského Prazdroje, které si vytyčilo jako svŧj cíl právě větší bezpečnost na 

silnicích. ‚‚Deklarace mezi Plzeňským Prazdrojem a Ministerstvem dopravy ČR, 

podepsaná na dobu neurčitou, zahrnuje v nynější etapě plány do poloviny roku 

2012. Prazdroj bude distribuovat do více neţ 20 tisíc hospod a restaurací po 

celé České republice celkem 1,2 milionu pivních tácků s informací BESIPu o 

nebezpečí alkoholu za volantem a se sdělením pro chodce o nutnosti být dobře 

vidět v silničním provozu. Plzeňský Prazdroj přidal na pivní tácky odpovědnostní 

vzkaz „Alkohol za volant nepatří“, který umisťuje na všechny marketingové 

materiály, a také odkaz na stránky zabývající se účinky alkoholu na lidský 

organismus, www.napivosrozumem.cz‘‘28 Plzeňský Prazdroj také informuje o 

svých dalších společensky odpovědných krocích vŧči svým zaměstnancŧm, 

které školí na principy odpovědné konzumace alkoholu, tím dbá o jejich zdraví a 

bezpečnost s cílem zachovat vysoký standard chování všech jednotlivcŧ a 

zavést jednotné standardy zodpovědné konzumace alkoholických nápojŧ jejich 

zaměstnanci v nejrŧznějších životních a pracovních situacích.  

                                                 
27

 O nás: Odpovědná společnost - Odpovědná konzumace alkoholu. Plzeňský Prazdroj [online]. 

c 2012 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: http://www.prazdroj.cz/cz/o-nas/odpovedna-

spolecnost/odpovedna-konzumace 

28
 Ministerstvo dopravy podepsalo s Plzeňským Prazdrojem memorandum o větší bezpečnosti 

na silnicích. BESIP [online]. c 2012 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: http://www.ibesip.cz/cz/pro-

media/tiskove-zpravy/17-ministerstvo-dopravy-podepsalo-s-plzenskym-prazdrojem-

memorandum-o-vetsi-bezpecnosti-na-silnicich 
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Navíc jak Plzeňský Prazdroj uvádí, vždy se u svých reklam a inzerce řídí 

striktními interními pravidly, která jsou mnohdy přísnější než ta zákonem 

nastavená a týkají se inzerce v médiích včetně internetu a SMS, ale i 

komunikace na obalech výrobkŧ, při akcích na podporu prodeje či sponzoringu. 

Plzeňský Prazdroj pro úplnost dodává, že na dodržování těchto pravidel 

sepsaných v Kodexu odpovědné komunikace dohlíží Komise pro odpovědnost 

sestavená ze zaměstnancŧ společnosti. 

 

 Sniţování spotřeby vody – 2. priorita 

Tato oblast je Plzeňským Prazdrojem velmi sledovaná a při nakládání s vodou, 

dle vlastních slov společnosti, se postupuje vysoce odpovědně a ohleduplně s 

přihlédnutím k ekologickým a sociálním potřebám regionu, ve kterém 

společnost pŧsobí.  

Společnost uvádí tyto následující oblasti, které jsou pro ni prioritními při 

snižování spotřeby vody: snižování spotřeby vody ve výrobním procesu, 

monitorování vodních zdrojŧ a ohleduplné nakládání s vodou v souladu s 

potřebami daného regionu, prosazování principŧ odpovědného nakládání s 

vodními zdroji i u partnerŧ, minimalizování negativních dopadŧ na životní 

prostředí při hospodaření s odpadní vodou. 

 

 

 

 Sniţování spotřeby energie a úrovně emisí – 3. priorita 

V Plzeňském Prazdroji dále postupují uvědoměle i v aktivitách, jak je sami 

prezentují na stránkách společnosti, zasazujících se o snižování dopadu svých 

vlastních aktivit na kvalitu klimatu a proto se zaměřují na rŧzná opatření. Mezi 

ně patří například efektivní využívání paliv a elektrické energie, zlepšování 

výrobních technologií, větší zapojení obnovitelných zdrojŧ energie, přechod na 

paliva a technologie s nižší produkcí CO2 a také dokonalá znalost úrovně emisí 

a jejich řízení.  

Společnost dodává zaprvé, že veškeré emise z produkce pivovarŧ jsou v 

souladu se striktními požadavky legislativy EU a za další, že v této oblasti činí 

kroky snižující spotřeby energie, pečlivé vyhodnocování emisí CO2 jako 
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skleníkového plynu, snižování nákupu  CO2 a využívání organických odpadŧ 

jako zdroje energie. 

 

 Pouţívání recyklovatelného a vratného obalového materiálu – 4. 

priorita 

V této oblasti, tedy při omezení zátěže pro životní prostředí, své cíle formuluje 

Plzeňský Prazdroj v následujících bodech: snižování hmotnosti obalŧ, eliminaci 

přítomnosti těžkých kovŧ v obalech, snižování celkového objemu obalových 

materiálŧ, zejména jejich opětovným využíváním a optimalizací a také 

recyklováním v prŧběhu celého jejich životního cyklu.  ‚‚Plzeňský Prazdroj, a.s., 

U Prazdroje 7, 304 97 Plzeň, ujišťuje, ţe obaly, které uvádí na trh, splňují 

poţadavky § 3 a 4 zákona č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.‘‘29 

 

 

 

 Směřování k provozu s nulovým odpadem – 5. priorita 

Společnost se dle vlastních slov snaží o druhotné využívání u více než 98% 

vyprodukovaného odpadu. Dle archivní tiskové zprávy se většina odpadŧ, které 

jsou přírodního charakteru (typu mláto aj.), dále zemědělsky využijí a to pro 

rŧznorodou výrobu v Česku a Německu. Například se druhotně jako krmivo 

využijí kvasnice a sladový odpad, jako příměs hnojiva do pŧdy se používají 

čistírenské kaly a pro zaorání a zlehčování pŧdy pro rekultivovaná území je 

užitečná odpadní filtrační křemelina.  

Tato aktivita je navíc i velmi úsporná, protože ‚‚vyuţitím bioplynu vzniklého při 

čištění odpadních vod jako zdroje zelené energie v pivovarech v Plzni, Velkých 

                                                 
29

 O nás.: Používání recyklovatelného a vratného obalového materiálu. Plzeňský Prazdroj 

[online]. c 2012 [cit. 2013-04-08]. Dostupné z: http://www.prazdroj.cz/cz/o-nas/odpovedna-

spolecnost/ochrana-zivotniho-prostredi/pouzivani-recyklovatelneho-a-vratneho-obaloveho-

materialu  
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Popovicích a Nošovicích navíc Prazdroj ročně ušetří 1 milion m3 zemního 

plynu.‘‘30 

 

 Spolupráce s partnery sdílející naše hodnoty – 6. Priorita 

Společnost Plzeňský Prazdroj popisuje přejaté principy odpovědného 

dodavatele vytvořené svou mateřskou společností SABMiller. Tyto principy se 

dotýkají správy a řízení společnosti, pracovních podmínek, dětské práce, mezd, 

rovných pracovních šancí, odborŧ a životního prostředí.  

Na těchto principech se také odvíjí spolupráce s dodavatelsko-odběratelskými 

partnery. Je to právě ‚‚vysoká kvalita dodávaných potravin, která je pečlivě 

sledována programem SQM – tzv. Systém řízení kvality poskytované 

dodavatelem. Cílem je dosáhnout ve spolupráci s dodavateli trvalého 

partnerského vztahu zaloţeného na vzájemné důvěře a na skutečnosti, ţe 

Plzeňský Prazdroj chce být dobrým, avšak náročným zákazníkem.‘‘31  

Plzeňský Prazdroj také definuje a informuje v rámci dokumentu o Všeobecných 

obchodních podmínkách, vzájemné vztahy se svými dodavateli a tím jen 

stvrzuje své zásady a principy, které se zavazuje dodržovat. 

 Podporujeme rozvoj regionů – 7. priorita 

Tuto prioritu reprezentuje projekt Prazdroj lidem, který popisuji samostatně 

v jedné z částí své bakalářské práce a tak jen nastíním, že v této oblasti 

společnost Plzeňský Prazdroj zdŧrazňuje podporu kvality života v místech, kde 

pŧsobí a svou strategii trvale udržitelného rozvoje směruje ve prospěch těchto 

míst, respektive měst, obcí a jejich okolí. 

 

 Přispíváme ke sniţování HIV/AIDS – 8. priorita 

                                                 
30

 MAREČEK, Jiří. Archiv tiskových zpráv: Prazdroj v předstihu splňuje požadavky EU na 

recyklaci odpadŧ. MAREČEK, Jiří. Plzeňský Prazdroj [online]. Plzeň, 11. 4. 2011 [cit. 2013-04-

09]. Dostupné z: http://www.prazdroj.cz/cz/media/archiv-tiskovych-zprav/tiskove-zpravy/948-

prazdroj-v-predstihu-splnuje-pozadavky-eu-na-recyklaci-odpadu 

31
 O nás: Spolupráce s partnery sdílejícími naše hodnoty. Plzeňský Prazdroj [online]. c 2012 [cit. 

2013-04-09]. Dostupné z: http://www.prazdroj.cz/cz/o-nas/odpovedna-spolecnost/spoluprace-s-

partnery-sdilejicimi-nase-hodnoty 
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V této oblasti dává společnost na vědomí svŧj postoj k této chorobě, je 

připravena jako součást globalizovaného světa jakkoli přispět v boji, ať už 

prostředky intelektuálními a technickými, či předáním svých mezinárodních 

zkušeností a dostupností, pro tento účel, cenných informací.  

Jako lokální ukázku podpory a sounáležitosti s touto chorobou vyzdvihuje 

společnost svou iniciativu konanou mezi zaměstnanci v podobě dobročinné 

sbírky Červená stužka, jež začala fungovat před dvěma lety při příležitosti 

světového dne AIDS. Vybranou částku pak Plzeňský Prazdroj zaokrouhlil a 

zdvojnásobil a tak přispěl společně se svými zaměstnanci na zhruba 50 

anonymních testŧ na HIV infekci.  

Dále také společnost pololetně monitoruje aktuální situaci tohoto onemocnění 

v České republice. 

 

 Respekt k lidským právům – 9. priorita 

Společnost Plzeňský Prazdroj zdŧrazňuje svou sounáležitost s velkou rodinou 

SABMiller, která je druhou největší světovou pivovarnickou skupinou, a proto 

z povahy člena této na šesti kontinentech operující skupiny vnímá existenci 

mnoha národních kultur, zvyklostí a tradic.  

Základní hodnoty spojené s tímto rŧznorodým prostředím a jeho 

respektováním, které společnost Plzeňský Prazdroj prosazuje a zároveň 

zaručuje jejich dodržování, je promítnuta ve Všeobecné deklaraci lidských práv. 

Mezi prosazované principy, jak je společností prezentováno, se řadí svoboda 

sdružování a právo na kolektivní vyjednávání, zákaz nucené práce, odmítání 

dětské práce, odmítání jakékoli formy diskriminace (vŧči pohlaví, pŧvodu, 

náboženství, politickému názoru, věku nebo sexuální orientaci), férové 

odměňování, bezpečné a zdravé pracovní prostředí, bezpečnost zaměstnancŧ, 

spolupráce se stejně smýšlejícími partnery. 

 

 Transparentní komunikace a vykazování výsledků – 10. priorita 

V tomto směru se společnost zavazuje k informování o svých veškerých 

aktivitách a výsledcích spojených s podnikáním a ke komunikování svých 

postojŧ týkajících se trendŧ trvale udržitelného rozvoje.  
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Považuje to za základní princip firemní odpovědnosti, a proto od roku 2006 

dává veřejnosti možnost sledovat každoroční zprávy o své společenské 

odpovědnosti a také zprávy o trvale udržitelném rozvoji. 

 

2.1. Stručná historie podniku 

 

Samotné pivovarnictví v městě Plzni bylo již v předešlých staletích součástí 

místního života.  

Autoři Kejha, Janouškovec a Jurina dokládají již staletou součást tohoto města 

následně:  

‚‚Kdyţ Léta Páně 1295 zakládal král Václav II. Plzeň dostalo nové královské 

město do vínku vedle řady privilegií i várečné právo, které se vztahovalo 

k měšťanovu domu a bylo dědičné. Jen právovárečnému měšťanovi a nikomu 

jinému ve městě bylo povoleno sladovat, vařit i čepovat vlastní pivo. Nositelů 

právovárečného titulu bylo ve vnitřní Plzni na 250. … O právovárečné domy byl 

zájem, zálusk si na ně dělaly především okolní kláštery. Jednak skýtaly bydlení 

pro církevní otce při jejich návštěvách Plzně, a hlavně – jejich koupí právo 

várečné přešlo na nového majitele. …S vařením piva byli spojeni různí 

řemeslníci: sladovníci, mlynáři, pivovarníci, spělači či šrotýři a bednáři. …Pivo 

ve středověku vařili také světští i církevní feudálové, ale jen pro potřebu svého 

panství.  

Teprve od dob Vladislava Jagellonského (král český 1471 – 1516) se mohlo 

pivo z panských pivovarů dále prodávat, coţ bylo do těch časů výsadou pouze 

královských měst. Proto také uţ před rokem 1490 vznikl v Plzni (vedle 

měšťanského pivovarnictví) i samotný městský pivovar, o kterém máme několik 

nepřímých zpráv.‘‘32  

Vrátím se ale zpět k historii podniku. Historické podhoubí pro jeho vznik se 

začalo formovat o několik let dříve, tedy před nejvíce skloňovaným rokem 1842, 

rokem vzniku Plzeňského prazdroje.  

Pro pořádek a zachování kontinuity dodám, že předchŧdcem současného 

pivovaru Plzeňský Prazdroj byl takzvaný Měšťanský pivovar. ‚‚V r. 1839 se 

                                                 
32

 KEJHA, Josef, JANOUŠKOVEC, Jiří, JURINA, Vladimír. Plzeňský Prazdroj.: Příběh, který 

nepřestává inspirovat. Plzeň: NAVA, 2012. ISBN 978-80-7211-427-6. 
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několik právovárečných spojilo a začalo budovat Měšťanský pivovar, který měl 

původně produkovat bavorské pivo. Proto byl povolán i bavorský sládek Josef 

Groll. Díky domácím surovinám se mu ale povedlo připravit úplně jiné pivo – a 

nový produkt měl obrovský úspěch. Plzeňský Prazdroj se stal jedním 

z nejoblíbenějších piv na světě – jiţ v r. 1856 se exportoval do Vídně, v r. 1869 

bylo otevřeno zastoupení v Paříţi. V r. 1869 skupina plzeňských podnikatelů 

včetně Emila Škody zaloţila První plzeňský akciový pivovar.‘‘33   

 

Historie Plzeňského Prazdroje se oficiálně začíná datovat od 4. října 1842. 

Tehdy ‚‚bylo vykonáno slavnostní posvěcení nového pivovaru arciděkanem 

Antonínem Hlavanem a v pět hodin ráno dne následujícího začal sládek Josef 

Groll vařit první várku.‘‘34 Autoři Kejha, Janouškovec a Jurina popisují širší 

dobový obraz českých zemí v prŧběhu 19. století jako období prŧmyslových 

velmocí celé habsburské monarchie. Tedy vliv tohoto výrazného faktoru je 

zřejmý. Dobová linka prŧmyslového období v těchto zemích je tedy i logicky 

spjatá s podnikem Plzeňský Prazdroj.  

Mezi symboly tehdejšího českého umu se počítal také Měšťanský pivovar 

v Plzni a především jeho produkt světlý ležák, kterému se později dostalo názvu 

Pilsner Urquell. Autoři se dále shodují, že to byla právě zdařilá kombinace 

několika faktorŧ, které daly vzniknout úspěchu tohoto moku. Podle nich šlo 

nejen o sládkovu zdatnost řemesla, ale podíl na úspěchu měly i místní 

podmínky jako pískovcové sklepy, ale zejména zdejší voda.  

Díky těmto výše zmíněným podmínkám se světlému ležáku dostalo jedinečné 

kvality a ta zpŧsobila rychle se šířící slávu plzeňského piva v Čechách, 

následně po rakousko-uherské monarchii a postupně našla cestu do mnoha 

zemí celého světa.  

Rok 1913 je pro podnik milníkem, kdy Měšťanský pivovar poprvé ve své historii 

dosáhl výroby přes milion hektolitrŧ piva a navíc se v té době mohl pyšnit pozicí 

                                                 
33

 DAVID, Petr, DOBROVOLNÁ, Věra, SOUKUP, Vladimír. Průvodce po Čechách, Moravě a 

Slezsku: Plzeňsko – jih Plzeň. Praha S & D, 2005. ISBN 80-86899-07-1. 
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 KEJHA, Josef, JANOUŠKOVEC, Jiří, JURINA, Vladimír. Plzeňský Prazdroj.: Příběh, který 
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toho největšího pivovaru v Rakousku-Uhersku. Až s příchodem první světové 

války se až snový rŧst Měšťanského pivovaru zpomalil.  

Nyní se dostávám k nutnosti historického skoku, protože je třeba uvést a 

přiblížit situaci novodobých dějin pivovaru v polistopadových časech, tedy po 

pádu totality v zemi. ‚‚Po pádu totality v roce 1989 prošel plzeňský pivovar 

nejrozsáhlejšími technologickými i organizačními změnami od vzniku 

Měšťanského pivovaru v roce 1842. Po sloţitém privatizačním procesu 

počátkem devadesátých let vznikla v červnu 1994 akciová společnost Plzeňský 

Prazdroj. Na konci devadesátých let výrazně posílil svou pozici doma i 

v zahraničí spojením s dalšími významnými domácími pivovary, nošovickým 

Radegastem a pivovarem ve Velkých Popovicích. … Symbolicky 5. října 1999 

se podpisem smlouvy stala majoritním vlastníkem Plzeňského Prazdroje 

společnost South African Breweries (SAB), v té době třetí největší pivovarnická 

společnost světa s celkovým výstavem 54,6 milionu hektolitrů piva, která byla 

zaloţena roku 1895 v Johannesburgu. Dnes sídlí vedení společnosti v Londýně, 

její akcie jsou obchodovány na londýnské i newyorské burze, vlastní více neţ 

100 pivovarů po celém světě. V roce 2011 vystavila společnost více neţ 220 

milionů hektolitrů piva. Vlajkovými značkami společnosti jsou Pilsner Urquell, 

Miller, Grolsh, Peroni.‘‘35  

Toto společné propojení tržních sil se nazývá ‚‚joint venturing (společné 

podnikání). Vstup na zahraniční trh díky spojení sil se zahraniční firmou za 

účelem výroby nebo marketingu výrobku či sluţby. … Existují čtyři formy 

společného podnikání. Licencování, smluvní výroba, smlouvy o řízení a podniky 

se společnou majetkovou účastí. …České pivovary jako plzeňský Prazdroj nebo 

budějovický Budvar poskytují licence zahraničním pivovarům, aby posílily svou 

pozici na mezinárodním trhu.‘‘36  

Dnes je společnost SABMiller druhou největší pivovarnickou společností na 

světě a Plzeňskému Prazdroji, a.s., jako jejímu členovi, to ‚‚umoţňuje nejen 

rozsáhlé investice do nejnovějších technologií a potřebnou podporu na 
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zahraničních trzích, ale i přístup k nejmodernějšímu know how především 

v oblastech marketingu, financí, IT a řízení firmy.‘‘37 

 

Historických milníkŧ, které daly vzniknout dnešní podobě firmy Plzeňský 

Prazdroj, a.s., je vícero, ale pro dokreslení části této bakalářské práce bude 

stačit zmínit jen ty nejpodstatnější. Mezi tyto milníky řadí samotná firma 

následující: 

 

 5. 10. 1842 – poprvé se uvařilo plzeňské pivo, jinak také světlý ležák 

 1859 - ‚‚Pilsner Bier‘‘ je nyní registrovanou ochrannou slovní známkou 

 1898 – Pilsner Urquell je nově registrovanou obchodní známkou 

 1913 – Pilsner Urquell má obchodní zastoupení již ve 34 zemích 

 1926-1933 – postupnými fŧzemi se Měšťanský pivovar a Gambrinus 

dostaly do Plzeňských akciových pivovarŧ, tímto spojením začala éra 

nejsilnějšího hráče v republice a také se rýsoval předobraz pro 

dnešní Plzeňský Prazdroj 

 1. květen 1992 – privatizací se vytvořila společnost Plzeňské 

pivovary, a.s. a následně dochází k významným investicím, 

technickému rozvoji, rozvoj se týká také obchodních a distribučních 

sítí a marketingu 

 1994 – dochází k vytvoření společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. 

 1999 – Plzeňský Prazdroj, a.s. je tímto rokem součástí společnosti 

South African Breweries plc, dnes SABMiller plc, a Pilsner Urquell je 

dokonce jednou z vlajkových lodí portfolia světových značek 

 

Dnes je firma Plzeňský Prazdroj, a.s. součástí a jednou z vlajkových lodí druhé 

největší světové pivovarnické skupiny SABMiller (viz příloha č. 3).  
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Skupina SABMiller ‚‚vznikla v roce 2002 spojením jihoafrické skupiny South 

African Breweries a americké skupiny Miller. Celkem zahrnuje holding více neţ 

200 pivních značek, například zmíněný Miller, italskou značku Nastro Azzuro 

Peroni. Celkem působí ve více neţ 70 zemích světa.‘‘38  

To je tedy globálně propojená rodinná jednotka, ve které se úspěšně realizuje i 

Plzeňský Prazdroj, a.s. 

 

 

2.2. Komunikace se zaměstnanci – časopis Za branou 

 

Vést komunikaci napříč všemi relevantními subjekty je zásadním krokem ke 

každému dobře se odvíjejícímu vztahu, na jakékoli úrovni ať už formální či 

neformální. Ve firmách se komunikuje se zaměstnanci především formou 

rŧzných propagačních materiálŧ, jakými jsou například newslettery (v tištěné 

nebo elektronické podobě), rŧzné jednorázové informační letáky, brožury a 

v neposlední řadě časopisy a noviny.  

Právě konkrétní forma pravidelně vydávaného časopisu/novin Za branou, 

společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., je velmi propracovanou a jistě vítanou 

komunikací v rámci této velké firmy, kdy se prostřednictvím této tiskoviny 

dosahuje vytváření firemní kultury napříč všemi zaměstnaneckými sférami.  

 

V rovině firemní, vydávání časopisu, představuje specifické podávání informací 

týkajících se nejen aktuálního stavu firemních produktŧ na trhu, ale i dalších 

aktivit, úspěchŧ, změn, novinek (personálních, technologických aj.) a dalších 

s celkovým podnikovým chodem souvisejících zpráv, které firma podstupuje, 

prožívá a především sdílí a komunikuje se svými zaměstnanci. 

 

Již výše zmíněná firemní kultura má v nabídce mnoho velmi obecných a 

sáhodlouhých definic. Je zde také méně zobecňující definice, která říká, že 

firemní kultura ‚‚je souborem vzorců jednání, pracovních norem, hodnot, 

postupů a zvyklostí uplatňovaných ve firmě. Je to něco, co je charakteristické 

                                                 
38

 SAB Miller. Staňte se akcionářem [online]. c 2013 [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: 

http://stanteseakcionarem.cz/akcie/sab-miller 



 

35 

 

pro kaţdou společnost a něco, co ji zároveň odlišuje v očích obchodních 

partnerů i zákazníků.‘‘39  

Firemní kultura, kterou pomáhá vytvářet také pravidelné periodikum, má více 

úrovní pŧsobnosti. Za první úroveň firemní kultury se považují ‚‚tzv. fyzické 

aspekty firmy, jako je např. vzhled budovy a způsob, jak jednáme 

s návštěvníky. Druhou úroveň tvoří hodnoty sdílené zaměstnanci, jako je např. 

poctivost v podnikání, ochota prodejců slouţit zákazníkům a odpovědnost při 

vyřizování jejich stíţností. Třetí úrovně je dosaţeno, kdyţ kaţdý ve firmě jasně 

vnímá a sdílí její hodnoty a bezvýhradně se podle nich chová.‘‘40 Třetí fázi se 

snaží u společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s. komunikovat právě také firemní 

časopis Za branou.   

Časopis svým prostřednictvím ony hodnoty, které společnost vtiskává do 

mnoha svých aktivit, předává doslova do rukou svých zaměstnancŧ. 

 

Jednotlivé rubriky časopisu Za branou se věnují následujícím tématŧm, 

v závorce uvádím orientační počet stran věnovaný tomu kterému tématu, 

odvozuji počet stran z poskytnutého množství časopiseckých čísel: 

 

 Z domova (min. 2str.) 

 Trvale udržitelný rozvoj (1str.) 

 Z domova značek (5str.) 

 Obchod (1str.) 

 Export (1str.) 

 Lidé (1str.) 

 Publicistika – Křížovka (1str.) 

                                                 
39
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 Sport (1str.) 

 

Časopis Za branou se počtem stran pohybuje kolem čísla 16. Šéfredaktorkou 

tohoto dvouměsíčníku, do roka tedy vychází šest čísel, byla do roku 2010 Lucie 

Roztočilová. Pomyslnou štafetu šéfredaktorky předala Pavle Máškové, která od 

roku 2011 vede tento firemní titul dodnes.  

Právě Pavla Mášková již ve svém prvním úvodním slově šéfredaktorky klade 

dŧraz na vytváření a zlepšování firemní kultury všemi kdo jsou její součástí, 

informuje o novinkách a říká: ‚‚Jistě mi dáte za pravdu, ţe noviny jsou důleţitou 

součástí interní komunikace v naší společnosti a právě v interní komunikaci 

dochází v poslední době k některým změnám. Přicházíme s novou vizuální tváří 

interní komunikace, s novou interní značkou Jsme Prazdroj!. Která není jen 

grafikou, ale především je součástí firemní kultury, kterou společně vytváříme a 

ţijeme. … V loňském roce Za branou získalo nejvyšší profesionální ocenění 

v oboru, kdyţ se stalo nejlepšími firemními novinami v České republice vůbec. 

Laťka je postavena hodně vysoko a bude na nás, ale i na vás a vašich 

příspěvcích, ji udrţet a třeba i překonat.‘‘41  

S periodikem Za branou je to ohledně jeho formy následně. Vychází každé dva 

měsíce, což ho řadí mezi časopisecké periodikum. Avšak jeho velký formát, a 

dokonce i oficiální zařazení v tiráži mluví o interním periodiku Za branou jako o 

novinách zaměstnancŧ společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s.  

Z rozhovoru se současnou šéfredaktorkou vyplynulo, že lze variovat, respektive 

pracovat, s oběma zařazeními (časopis, noviny) tohoto periodika a to dle 

vlastního uvážení.  

Součástí časopisu Za branou jsou také rozhovory jak s představiteli rŧzných 

oddělení společnosti, tak i vysokým managementem. Jejich hlavním 

protagonistou, v případě vysokého managementu bývá nejčastěji generální 

ředitel Doug Brodman.  

Ten velmi otevřeně a střízlivě odpovídá, například na dotazy ohledně současné 

tržní situace, jak dopadá na společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., a jak na situaci 

společnost bude reagovat, slovy: ‚‚Náročné ekonomické podmínky, spolu 
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s navýšením spotřební daně na pivo, měly vliv na celkový vývoj českého 

pivního trhu. To představovalo pro firmy i pro spotřebitele velkou výzvu. … Jsou 

obezřetnější při nakupování, méně navštěvují hospody a obecně omezili svou 

spotřebu včetně konzumace piva. … současná konkurence na pivním trhu je 

omnoho intenzivnější, pivovary zvyšují svou produktivitu a efektivitu. … Výkony 

naší společnosti byly těmito nepříznivými podmínkami na trhu ovlivněny. Za 

poslední tři roky prodejní objemy Plzeňského Prazdroje výrazně poklesly, 

zatímco náklady se vyšplhaly o 14%. … Jako lídr na trhu musíme přijmout 

vhodná opatření pro další rozvoj našeho podnikání a moţnost nadále investovat 

do našich lidí a našich značek. … Pro zajištění budoucího úspěchu je nezbytně 

nutné změnit způsob, jakým řídíme náš byznys. … Pro budoucí udrţitelný růst a 

upevnění vedoucí pozice na českém pivním trhu jsme i připravili řadu opatření, 

která … podpoříme několika projekty zaměřenými na další rozvoj modelu 

našeho podnikání ve všech oblastech. Kroky, které v tomto roce podnikneme, 

budou klíčové pro budoucnost našeho byznysu! Je zapotřebí týmového úsilí 

nás všech. Pojďme všichni společně realizovat potřebná opatření, díky kterým 

dokáţeme v budoucnu obstát.‘‘42  

Časopis tedy slouží také jako prostředek sdělovací a informující veškerou 

zaměstnaneckou síť, a to o vizích, pohledech a budoucích krocích, které se 

chystají zrealizovat lidé z vrcholných manažerských pozic této společnosti. 

 

Dále, co se týká zpráv věnovaných CSR aktivitám, jsou označeny již výše 

zmíněnými piktogramy a mají vlastní prostor v rámci časopisu a to v rubrice 

Trvale udržitelný rozvoj. Není ale výjimkou, aby se společensky odpovědné 

aktivity objevily v rámci rubrik ostatních, což záleží a odvíjí se od té které 

aktivity a rozhodnutí šéfredaktorky.  

Evidentní však je, že CSR aktivity mají své vlastní stabilní místo a to nejen 

v časopise Za branou, který je svým prostřednictvím vyzdvihuje, ale především 

v rámci celé společnosti Plzeňský Prazdroj, a.s., kdy se tyto aktivity odráží 

v každodenním provozu v podobě opatření, norem, etiky aj. Nejinak je tomu i se 

CSR aktivitami směrujícími za ostatními stakeholders. 
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To, že integrovaná komunikace prostřednictvím tištěného periodika v rámci 

firmy je správnou a oblíbenou cestou, dokládá i následující příspěvek. Ten si 

všímá nárŧstu firemních periodik a dokladuje, že ‚‚i přes konkurenci internetu se 

tištěné firemní časopisy stále těší velké oblibě. V současné době vychází mezi 

1500 a 2000 tituly a jejich počet mírně roste. Do tohoto způsobu vnitřní 

komunikace firmy podle svých moţností dávají řádově desetitisíce aţ miliony 

korun. Některé si noviny píší samy, jiné na to najímají agentury. ČTK to řekl 

šéfredaktor odborného časopisu Marketing & Madia Daniel Köppl. … Upozornil 

také na význam tištěných firemních periodik tam, kde nemají pracovníci přístup 

k internetu. … V tisících kusech vychází také měsíčník Plzeňského Prazdroje 

Za branou, který má jak informační, tak propagační charakter.‘‘43  

Daniel Köppl, jako fundovaný mediální analytik a úspěšný šéfredaktor 

odborných titulŧ, v rámci předešlého příspěvku zmínil, že budoucnost firemního 

časopisu tkví v jeho samotné tištěné formě. Ta podle něj doslova vtiskává 

informaci trvalejší charakter, zatímco od pŧvodního internetového příspěvku se 

informace snadno, díky přecházení na další příspěvky, oddalují a mizí. 

Ocenění PR klubu, který vybírá každoročně nejlepší periodika, v roce 2010 

obdržel časopis Za branou v kategorii Nejlepší interní časopis.  

Ten rok se vybíralo ‚‚ze 133 přihlášených,…. Podle Luďky Raimondové, 

garantky soutěţe, úroveň firemních periodik stále roste.‘‘44 Zmíněná vybraná 

ocenění jsou zajisté velmi prospěšná pro stmelování kultury organizace. To, že i 

v předešlých letech společnost, potažmo jeho část, jako třeba skupina či tým 

zaměstnancŧ, získávala rŧzná ocenění, a nejen ta časopisecká, vnímali 

pozitivně i zbývající zaměstnanci.  

Jistě tento fakt ovlivnil jejich přístup k pracovnímu nasazení, protože ‚‚lidé rádi 

pracují ve skupinách a poskytování moţnosti v nich pracovat posiluje 

v zaměstnancích motivaci a zájem o práci. Pokud má navíc pracovní tým dobré 
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výsledky, jeho členové se vzájemně podněcují ke stále lepším výkonům.‘‘45 

Tento vliv je třeba brát v úvahu a je to velmi prozřetelné, že i o těchto 

motivujících úspěších mŧže být zpravována celá zaměstnanecká společnost a 

jít stále vpřed, takříkajíc za dalšími úspěchy a s hrdým výrazem. 

 

 

2.3. Projekt Prazdroj lidem 

 

Program letos již po dvanácté vyhlašuje soutěž na podporu projektŧ v 

regionech, v rámci nichž společnost pŧsobí.  

O tomto projektu, který je součástí nejen 10 priorit společnosti Plzeňský 

Prazdroj, a.s., ale i strategie trvale udržitelného rozvoje, se vše podstatné dozví 

zájemce na oficiální webové stránce společnosti. Na ní se dočte o podmínkách 

zúčastnění se, výběrovém procesu včetně toho, kdo dostává příležitost a právo 

přidělit podporu soutěžním projektŧm, má k dispozici formulář nutný k účasti, a 

nakonec, že jsou to v druhé fázi právě lidé žijící v daném regionu, kteří místní 

situaci znají nejlépe a hlasují tedy o vítězi.  

Dozví se také podstatnou věc, a to že ‚‚program si klade za cíl zachovávat 

materiální a nemateriální hodnoty pro budoucí generace a podpořit zlepšení 

kvality ţivota obyvatel a rozvoj regionů, kde firma působí. Prostřednictvím 

tohoto programu jiţ 12. rokem financuje záměry neziskových a příspěvkových 

organizací. … Aţ dosud rozdělil program PRAZDROJ LIDEM na Plzeňsku a 

v Moravskoslezském regionu více neţ šedesát pět milionů korun a podpořil 

přes 300 projektů.‘‘46 

 

K šíření informací o projektech, které se uchází o podporu, společnost také 

využívá možnosti největšího internetového serveru pro sdílení videosouborŧ 

YouTube (viz příloha č. 4). Ve vybraném ilustračním videosouboru z roku 2010, 

s titulem ‚‚PRAZDROJ LIDEM pro Moravskoslezský region 2010 – představení 
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projektů 4. část‘‘47, se objevují následující o podporu žádající projekty: Dětské 

vyžití na letním koupališti v Třinci (Třinec, viz příloha č. 5), Pro nejmenší to 

nejlepší (Frýdek - Místek), Nový interaktivní koutek pro Zoo Ostrava (Ostrava), 

Malí záchranáři (viz příloha č. 6), Zahrada – centrum zdravého učení (Frýdek - 

Místek). Každý projekt prezentuje osoba, která je nějakým zpŧsobem vázána 

na daný projekt.   

Za zmínku stojí, že tento program – PRAZDROJ LIDEM - již v roce 2003, kdy 

ještě fungoval pod názvem Občanská volba, získal cenu Via Bona ‚‚za nejlepší 

koncepci firemního sponzoringu. Cena, kterou uděluje nadace Via za podpory 

největších amerických neziskových organizací, se stala nejprestiţnějším 

oceněním v rámci firemního sponzoringu u nás. V roce 2007 program 

PRAZDROJ LIDEM získal cenu TOP Firemní Filantrop v kategorii ‚‚Výjimečný 

projekt‘‘ udělenou Fórem dárců za transparentní přístup k dárcovství.‘‘48  

 

Plzeňský Prazdroj, a.s. zmiňuje poznatek, že k dlouhodobému úspěchu je třeba 

nejen odpovědně podnikat, ale také podporovat oblast, ve které firma pŧsobí a 

zkvalitňovat tak společné okolí. 

Dovolím si rekapitulovat projekt PRAZDROJ LIDEM za rok 2010 

prostřednictvím zprávy z firemního časopisu společnosti a z webové stránky 

www.prazdrojlidem.czechinfoline.cz .  

Do skupiny mediálních partnerŧ tohoto projektu v rámci Plzeňského regionu 

patří Plzeňský deník a Český rozhlas Plzeň. Dalším partnerem je občanské 

sdružení Fórum dárcŧ, jehož zásluhou vznikla služba Dárcovská SMS v České 

republice. Zájemci se tradičně do soutěže hlásí v rozmezí měsícŧ června a 

července a o vítězných projektech budou na podzim hlasovat, formou DMS 

zpráv, lidé z regionu. Hlavně jsou vítány projekty, které mají ‚‚dlouhodobý 

charakter a měly by vést ke: 

 

                                                 
47

 PRAZDROJ LIDEM pro Moravskoslezský region 2010 – představení projektŧ 4. část. In: 

YouTube CZ [online]. 9. 11. 2010 [cit. 2013-04-12]. Dostupné z: 

http://www.youtube.com/watch?v=FRyW0WsgMrc&list=UUSaE3THq7uUX-vf0uvIw34g 

48
 O nás: Prazdroj lidem. Plzeňský Prazdroj [online]. c 2012 [cit. 2013-04-12]. Dostupné z: 

http://www.prazdroj.cz/cz/o-nas/prazdroj-lidem 
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 zkvalitnění podmínek pro trávení volného času obyvatel, zlepšení 

podmínek pro amatérský sport, kulturní či zájmovou činnost nebo aktivní 

odpočinek 

 integraci všech skupin obyvatel, zkvalitnění vybavenosti pro aktivity 

handicapovaných asociálně znevýhodněných spoluobčanů, například 

seniorů, matek s dětmi a podobně.‘‘49 

 

Mezi mediální partnery v Moravskoslezském kraji patřily Moravskoslezský deník 

a také Rádio čas. Dále partnerem zŧstalo sdružení Fórum dárcŧ. 

Celkem se v tomto 9. ročníku programu PRAZDROJ LIDEM na podporu 

regionŧ, ve kterých společnost pŧsobí, rozdělilo a slavnostně předalo v podobě 

symbolických šekŧ úspěšným projektŧm v Plzni a Nošovicích 5, 5 milionu 

korun.  Tři miliony korun dostaly projekty v Plzni a 2 miliony korun Nošovice.  

Předávání šekŧ v Plzeňském regionu proběhlo při ‚‚slavnostním večeru 

v Návštěvnickém centru Plzeňského Prazdroje. O úspěchu finálových projektů 

rozhodlo 19 656 zaslaných hlasů veřejnosti. … V působnosti pivovaru Radegast 

padl letos rekord co do počtu zaslaných hlasů – téměř 18 000, coţ je o třetinu 

více neţ loni.‘‘50 

 

Rok následující podporovalo projekty přes deset tisíc lidí.  

Forem, jak podpořit svŧj favorizovaný projektu v rámci programu PRAZDROJ 

LIDEM bylo několik, např. ‚‚vyplněním kupónu v Plzeňském deníku, přes 

internet a také zasláním dárcovské DMS.‘‘51  

Vítězných projektŧ 10. ročníku projektu PRAZDROJ LIDEM bylo pro tento rok 

vybráno dvanáct (viz příloha č. 7).  

                                                 
49

 Přihlašování projektŧ. Prazdroj lidem: Pro lepší ţivot obyvatel [online]. c 2010 [cit. 2013-04-

09]. Dostupné z: http://prazdrojlidem.czechinfoline.cz/page-ii/prihlasovani-projektu/ 

50
 Za branou: Jsme Prazdroj! Vţdy perfektní. Plzeň, číslo: 1, 2011. 

51
 Archiv tiskových zpráv: Program Prazdroj lidem obdaruje v Plzni 1 organizací. MAREČEK, Jiří. Plzeňský 

Prazdroj [online]. Plzeň, 9. 1. 2012 [cit. 2013-04-09]. Dostupné z: http://www.prazdroj.cz/cz/media/archiv-

tiskovych-zprav/tiskove-zpravy/1062-program-prazdroj-lidem-obdaruje-v-plzni-12-organizaci 
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Dle předešlé citované tiskové zprávy se společnost zaměřila v tomto roce na 

podporu veřejně prospěšných projektŧ na území města Plzně a mezi ně 

rozdělila částku tři miliony korun. 

 

Jak informuje webová stránka www.prazdrojlidem.czechinfoline.cz , už v roce 

2002 začal 1. ročník dárcovského programu, ale pod názvem Občanská volba. 

Změna názvu přišla až v roce 2008, kdy tento program společnosti začal 

fungovat pod názvem PRAZDROJ LIDEM, tak jak jej známe dnes. Letos otevře 

svŧj 12. ročník. 

 

 

2.4. Projekt Birell – Zůstaň ve hře 

 

Historie tohoto produktu, spadajícího do nealkoholických nápojŧ, sahá k roku 

1970. K základní orientaci přináším níže několik milníkŧ, které přispěly k zrodu 

a vývoji tohoto nealkoholického piva, jsou následující: 

 

 ‚‚1970 – PITO, první nealkoholický nápoj na bázi piva v Československu 

(název byl utvořen spojením první a poslední slabiky slov pivo a auto) 

 duben 1991 – v Pivovaru Radegast se rodí ambiciózní plán uvedení 

nového typu nealkoholického piva, které by svou chutí dosáhlo 

charakteru běţných piv 

 květen 1992 – první várka nealkoholická piva Radegast Birell je uvařena 

 září 1995 – Birell se stává tou nejprodávanější značkou nealkoholického 

piva v České republice 

 leden 2010 – na svět přichází Polotmavý Birell s příchutí karamelu a 

okamţitě si získává své fanoušky‘‘52 

                                                 
52

 O Birellu: Historie. Birell [online]. c 2012 [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: http://www.birell.cz/#! 

/o-birellu#historie 
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Projekt Birell – Zŧstaň ve hře se představil veřejnosti v závěru roku 2009. Navíc 

tato značka vytvořila i nové webové stránky, na kterých se zaměřuje hlavně na 

cyklisty. Jsou informačně zaměřené a obsahují například předpovědi počasí, síť 

cyklostezek, plánovač tras a také videokurzy cyklistiky.  

Funguje zde tzv. cyklistická videoškola, která je atraktivní také díky osobě 

Jaroslava Kulhavého, ve které ‚‚radí amatérským cyklistům, jak tento stále 

populárnější koníček provozovat co moţná nejlépe. Návštěvníci stránek navíc 

budou moci nahrát i svá vlastní instruktáţní videa k daným tématům. … 

Spuštění webových stránek je provázeno komunikační kampaní a soutěţí pro 

spotřebitele.‘‘53 

 

Úspěchu dosáhla kampaň s názvem Jak naučit lidi pít nealko, a to v roce 2010, 

kdy získala 1. místo v cenách Effie. V kategorii Potraviny a nápoje.  

Jak se uvádí v informační kartě k tomuto soutěžnímu projektu, tak cílem 

kampaně bylo postavení se negativní situaci na trhu a zvýšit objem prodejŧ.  

Do cílové skupiny patřili muži nad třicet let, kteří jsou pracovně velmi vytíženi, 

nedisponují příliš volným časem, a když volný čas mají, tráví ho aktivním 

odpočinkem a sportem. ‚‚Rádi pijí alkoholické pivo, chutná jim, patří k jejich 

ţivotnímu stylu. Vzhledem ke své pracovní a volnočasové vytíţenosti se často 

dostávají do situací, kdy by si sice pivo rádi dali, ale vědí, ţe nemohou. 

Komunikační strategie: Pakliţe bylo cílem dosáhnout růstu objemů, bylo třeba 

coby leader táhnout celou kategorii. Přístup musel zároveň být natolik originální, 

aby značka Birell vystoupila do popředí. 

Výsledky kampaně: Díky naší kampani se Češi naučili pít nealkoholické pivo a 

značka Birell se stala tahounem růstu celého segmentu nealkoholických piv.‘‘54 

 

V roce 2011 se Birell znovu dostával do popředí zájmu a získával mnohá 

ocenění, z nichž bych ráda uvedla to, kterého se mu dostalo již podruhé za 

                                                 
53

 Birell má nový web, zaměřuje se na cyklisty. Idirekt [online]. 27. říjen 2009 [cit. 2013-04-11]. 

Dostupné z: http://idirekt.cz/marketingove-zpravodajstvi/birell-ma-novy-web-zameruje-se-na-

cyklisty 
54 Výsledky: Detail kampaně. Effie Awards [online]. c 2006 [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: 

http://www.effie.cz/cz/results/campaign.php?cmpid=168 
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sebou. Birell získal nejvyšší ocenění vyhlašované každoročně Českým svazem 

pivovarŧ a sladoven, a tím bylo prestižní ocenění České pivo.  

Na začátku října 2011 byly ‚‚v hotelu Ambasador Zlatá husa v Praze vyhlášeny 

výsledky jiţ jedenáctého ročníku soutěţe České pivo. Odborná komise 24 

degustátorů, …, vyhodnotila jako nejlepší české nealkoholické pivo Birell. Birell 

tak doplnil svou sbírku ocenění z prestiţních soutěţí Zlatý pohár PIVEX 2010 či 

Australian International Beer Awards 2010‘‘55 

 

 

2.5. Péče o historický odkaz – Muzeum pivovarnictví 

 

Muzeum pivovarnictví se nachází v jádru města Plzně. Písemné zmínky o 

budově samotné se datují k závěru 15. století. Jak dokladují zmínky na webové 

stránce muzea, tento objekt se do souvislosti s vařením piva dostává v roce 

1520, kdy je majitelem muž s příhodným jménem Matúš Sladovník.  

Do roku 1867 se v domě stále sladovalo. Ale vize muzea se vztahuje k roku 

1929, ‚‚o pět let později byl ustaven přípravný muzejní výbor, jemuţ se podařilo, 

…, shromáţdit rozličné předměty vztahující se k pivovarnictví. Budova pro 

provoz muzea byla vybrána po druhé světové válce, … Pivovarské muzeum 8. 

května 1959 bylo u příleţitosti 100. výročí ochranné známky ´´Plzeňské pivo´´ 

slavnostně otevřeno.‘‘56 Jsou to tedy hlavně dokumenty od právovárečných 

měšťanŧ, které tvoří základ současné muzejní sbírky. 

 

Co se týká nabízené trasy, kterou mohu vřele doporučit, je tvořena 

následujícími částmi, jejichž detaily jsou na webu muzea snadno dostupné: 

historie pivovarského muzea, starověk, historická hospoda, sladovna – humna, 

hradby, hvozd, valečka, laboratoř, historie pivovarŧ v Plzni, kolekce pivních 

lahví, plzeňská restaurace z 30. let 20. století, plzeňské hospody, nádoby na pití 

piva, sklepy, dvŧr – doprava piva. 

                                                 
55

 Archiv tiskových zpráv: Birell opět zabodoval a v prestižní pivní soutěži obhájil své prvenství. 

Plzeňský Prazdroj [online]. c 2012 [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: http://www.prazdroj.cz/cz/pro-

media/aktualne/1032%22%3EBirell 

56
 Pivovarské muzeum: Historie muzea. Plzeňské pivovarské muzeum [online]. c 2012 [cit. 

2013-04-11]. Dostupné z: http://www.prazdrojvisit.cz/cz/pivovarske-muzeum/historie-muzea/ 
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Závěr 

Za období, kdy jsem sbírala rŧzně dostupné materiály k mé bakalářské práci, 

jsem zjistila, že jsou také rŧzně otevřené dveře k těmto materiálŧm.  

 

Sluší se říct, že jsem témat k bakalářské práci vystřídala několik, pokaždé 

s velkým úsilím a nadšením pro to které téma jsem skládala kousky, které jsem 

považovala za podstatné, ale vždy přišel kámen úrazu v podobě neochoty ze 

strany objektŧ mého písemného zájmu.  

Několikrát jsem narazila, což mě poučilo, řekněme přímo, ale díky tomu jsem 

nakonec přišla do kontaktu i s opačným přístupem, ve který jsem už nedoufala. 

Nejenom, že jsem se setkala tváří v tvář s šéfredaktorkou výše zmíněného 

interního časopisu, ale také jsem od ní dostala podporu v podobě nemalého 

počtu výtiskŧ časopisu Za branou a mohla z něj čerpat. 

 

V práci se snažím uvést základní rozložení společensky odpovědných aktivit 

Plzeňského Prazdroje, a.s. v daném období, představit tuto společnost 

převážně v současnosti, jaké zpŧsoby angažovanosti volí, ale také poukázat na 

historickou linku, která potrhuje vývoj, jakým se společnost léty dostala až do 

dnešní podoby. 

 

Společnost Plzeňský Prazdroj, a.s., jako nezpochybnitelná tržní síla, v mých 

očích ač střízlivě, přesto stoupla. Měla jsem možnost komunikovat se 

zaměstnanci a dělat si obrázek o jejich přístupu k někomu z venčí. Ať už jsem 

s nimi přišla do kontaktu během schŧzky, telefonického hovoru nebo e-mailovou 

korespondencí, vždy byl jejich přístup vstřícný, což u mnoha českých firem není 

pravidlem.  

Proto mám dojem, že jsem díky tomuto malému náhledu, do útrob velkého 

podnikového kolosu, pochopila a hlavně reálně viděla, jak podnikání a správná 

komunikace mezi všemi blízkými subjekty mŧže efektivně fungovat a vytvářet 
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pracovní atmosféru. Takovou, která všechny účastné nějak rozvíjí a posouvá 

vpřed, včetně firmy samotné. 

 

 

 

 

Summary 

Over time I collected various materials available to my work, I found out 

that they are also various open doors to these materials. 

 

It is fitting to say that I have a thesis topic was replaced several times 

with great effort and enthusiasm for the topic to which I have composed pieces 

that I thought were important, but always came stumbling block in the form of 

reluctance on the part of the object of my interest in writing. 

I hit a few times, which taught me say directly, but because I finally came 

into contact with the opposite approach, in which I had never dreamed. Not only 

that, I came face to face with the chief editor of the above-mentioned internal 

magazine, but I also got her support in the form of a considerable number of 

copies of the magazine for the gateway and to draw from it. 

 

At work I try to outline the basic layout of socially responsible Pilsner 

Urquell in the period, the company mainly present in the present, which means 

of engagement vote but also to point out the historical line, which underlines the 

evolution of how the company got years until today. 

 

The company Pilsner Urquell, as indisputable market power, in my eyes, 

though sober, yet risen. I had the opportunity to communicate with employees 

and make a picture of their access to someone from outside. Whether I have 

them come into contact during a meeting, phone call or e-mail correspondence, 

has always been their friendly approach, which for many Czech companies are 

not the norm. 

Therefore, I feel that because I have this little preview into the bowels of 

the big corporate giant, understand and live mainly seen as a business and 
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good communication between all the actors loved ones can work efficiently and 

create a working atmosphere. One that all participating in some developing and 

moving forward, including the company itself. 
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