
SPOLEČNOSTI PIVOVARY STAROPRAMEN 

ŽIJEME PIVEM
Pivovary Staropramen čerpají z odkazu pivovarníků, kteří začali 
psát příběh českého piva známého po celém světě. Oba pivovary 
– Staropramen, který zůstává spjat s pražským Smíchovem, 
i Ostravar, který stojí v samém centru Ostravy – se opírají 
o řemeslné dědictví lidí, kteří pivu vdechli život a již více než jedno 
století dokazují, že pivovarnictví je poctivý obor, který přináší 
lidem radost a pomáhá je spojovat. 

Dlouhodobost a poctivost jsou základní hodnoty naší fi rmy i celé 
skupiny Molson Coors. Jako významný výrobce, zaměstnavatel 
a obchodní partner aktivně pomáháme vytvářet kvalitní prostředí, 
ve kterém podnikáme i  žijeme. Dáváme si dobrovolné ambiciózní 
cíle v ochraně životního prostředí i klimatu a zodpovědném 
nakládání s přírodními zdroji, abychom minimalizovali stopu, 
kterou za sebou jako výrobní společnost zanecháváme. Jako 
dobrý soused investujeme do rozvoje komunit, spolupracujeme 
s městskými částmi a s partnery z neziskového sektoru, 
pomáháme potřebným. Nic z toho bychom nedokázali bez našich 
zaměstnanců, kteří jsou hybnou silou všech našich aktivit. 
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SPOLEČNOST V ČÍSLECH V ROCE 2018

2. 
místo 

na českém trhu

2 
pivovary 

621 
zaměstnanců

866 
mil. Kč  

odvedeno na přímých 
a nepřímých daních

Responsibly Refreshing: Budeme implementovat ještě důraznější a efektivnější programy vedoucí 
k zodpovědné konzumaci alkoholu, lepšímu označování našich výrobků a širší nabídce nízkoalkoholických či 
nealkoholických piv pro naše spotřebitele na všech našich trzích.

Sustainably Brewing: V našich pivovarech a u našich dodavatelů dbáme na efektivní využívání vodních zdrojů. 
Máme nastavené ambiciózní cíle vedoucí ke zredukování emisí oxidu uhličitého o 50 % v rámci našeho podnikání 
a o 20 % v celém našem hodnotovém řetězci. Ve všech našich významných provozech budeme usilovat o nulový 
odpad určený na skládky.  

Collectively Cra� ed: Chceme, aby byla naše společnost, patřící do skupiny Molson Coors, považována za 
dobrého zaměstnavatele, který podporuje komunity, v nichž působí. Od roku 2016 společnost Molson Coors 
společně s Miller Coors investovala do těchto komunit téměř 500 milionů Kč a do roku 2025 mají tyto společnosti 
za cíl dosáhnout společného příspěvku ve výši téměř 2,2 miliardy Kč.
Společnost Pivovary Staropramen investovala v letech 2017 a 2018 do komunit více než 2,5 mil. Kč.

SPOLEČNOST V ČÍSLECH V ROCE 2018

NAŠE VIZE: NAŠE PIVNÍ STOPA 2025
Dlouhodobě dodržujeme své závazky vůči komunitám, životnímu prostředí a spotřebitelům, ale nestačí nám to. Chceme 
dělat víc a udávat trendy. Náš udržitelný přístup jsme proto shrnuli do vize s názvem Naše pivní stopa 2025.
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volba
první

pro 
spotřebitele

a zákazníky

Naše ambice 
Stát se první volbou pro 

naše spotřebitele a zákazníky

 

Naše poslání
Přinášet potěšení milovníkům piva 

na celém světě 

 Firemní kultura 
Our Brew 

Operační 
model 

Brewhouse 

NEJEN STRATEGIÍ ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ (CSR) REAGUJEME NA:

• očekávání trhu a zákazníků napříč generacemi
• společenskou diskusi o měnících se potřebách fi rem i jednotlivců 
• klimatické změny a kvalitu životního prostředí i prostředí pro život
• regulaci podnikatelského prostředí na národní a evropské úrovni
• očekávání zaměstnanců a fi remní hodnoty

Pivovary Staropramen s.r.o. 
Nádražní 84, 150 00 Praha 5

www.pivovary-staropramen.cz/cs/o-nas/pomahat-nas-bavi
www.staropramen.cz



RESPONSIBLY REFRESHING
Zavazujeme se k ještě důraznějším programům vedoucím k zodpovědné konzumaci alkoholu, lepšímu označování 
výrobků a širší nabídce nízkoalkoholických a nealkoholických piv pro spotřebitele na všech našich trzích. 
Přesvědčte se, jak aktivní jsme: 

Úspěšně se účastníme národních 
i mezinárodních degustačních soutěží. 

Pravidelně procházíme těmi nejnáročnějšími 
audity kvality. 

„PIVO ČESKÉ REPUBLIKY“ 
získal náš Světlý ležák 

Staropramen 
v mezinárodní konkurenci 

první místo

Černá Barbora získala titul 
CEREVISIA SPECIALIS a byla 
vyhlášena nejlepším tmavým

 pivním speciálem České republiky 
roku 2018

Aktivně spoluvytváříme zdravý a férový 
trh prostřednictvím členství v profesních 

komorách a asociacích. 

Řídím, piju nealko pivo (www.rpnp.cz) je iniciativou, 
v níž je od roku 2011 zapojeno 90 % producentů 

nealkoholického piva i Policie ČR.

Marketing stavíme na principech 
odpovědnosti a komunikací motivujeme 

k zodpovědné konzumaci alkoholu. 

SUSTAINABLY BREWING
Výjimečným činí naše pivo suroviny, které používáme při jeho výrobě – od chmele, přes ječmen až po vodu. Efektivní 
nakládání se zdroji je naším hlavním závazkem, stejně jako omezování odpadů tak, aby naše pivo nejen chutnalo, ale 
znamenalo co nejmenší zátěž pro planetu. A že to myslíme vážně, ukazují naše snahy i konkrétní výsledky. 

Ve spolupráci s dodavateli dbáme na kvalitu 
služeb a materiálu a podnikáme kroky ke 

snižování ekologické stopy. 

Veškerý odpad z provozu a kanceláří 
zužitkováváme jinak než odkládáním na skládku: 

do roku 2020 ukončíme produkci takového 
odpadu, který by bylo nutné skládkovat.

Zavazujeme se, že 
minimálně 

80 % 
našich dodavatelů surovin 

i služeb bude lokálních. 
V současnosti máme od 

místních dodavatelů 60 % 
obalových materiálů 

(lahve, etikety, kartony, korunkové uzávěry, 
PET preformy) 

a od zahraničních 

40 % 
(plechovky a lepidla).

K našim dodavatelům 
se chováme férově a 

garantujeme jim smlouvy 
s několikaletým horizontem. 

95 % sladu je od místních 
dodavatelů. Ječmen pro 

pivovar Staropramen pochází 
z Polabí, pro Ostravar 

z Hané. Naše receptury 
jsou postaveny na hořkých 

německých chmelech 
a českých aromatických 

v poměru 60:40.

Vodu sami upravujeme přímo v našich 
pivovarech. 

Do roku 2025 chceme snížit spotřebu 
energií o 15 %.

Využíváme dobré nápady našich 
zaměstnanců.

Trvale snižujeme emise vzniklé při výrobě piva.

Popis cíle   Cíl – rok 2025 Kvantifi kované výstupy  Kvantifi kované výstupy Kvantifi kované výstupy
a výsledky – rok 2016   a výsledky – rok 2017 a výsledky – rok 2018

Snižování spotřeby  3,42 hl /4,50 hl 3,54 hl /4,5 hl 3,53 hl /4,45 hl 3,76 hl /4,62 hl
vody 

Snižování spotřeby  5,94 kWh /8,17 kWh 6,26 kWh /8,86 kWh 6,26 kWh /8,68 kWh 6,53 kWh /8,60 kWh
elektrické energie 

Snižování spotřeby  53,4 MJ /82,9 MJ 52,39 MJ /99,7 MJ 58,13 MJ /95 MJ 58,41 MJ /92,4 MJ 
tepelné energie

Snižování množství  žádný odpad 3,8 g /9,11 g 1,68 g /4,2 g 1,5 g /3,13 g
odpadu, který jde na  jdoucí na skládku

skládku v roce 2020  

na 1 hl vyrobeného piva

COLLECTIVELY CRAFTED
Úspěch našeho piva je přímo úměrný talentu a zápalu našich lidí. Dlouhodobě jej můžeme dosahovat jen tehdy, když 
přispíváme k tomu, aby prostředí, v němž podnikáme, bylo dobrým místem k životu a my byli všem dobrým sousedem. 
Respektujeme potřeby našich zaměstnanců a podporujeme komunity, ve kterých podnikáme.  

Diverzita je přirozenou součástí naší fi remní 
kultury. Podporujeme rozmanité potřeby 

zaměstnanců z pohledu věku, pohlaví, 
zdravotního stavu nebo slaďování rodinného 

a pracovního života.

Spokojenost a angažovanost našich 
zaměstnanců je pro nás prioritou.

Kolegy a kolegyně odměňujeme férově 
a nabízíme různorodé benefi ty zajímavé pro 

všechny věkové kategorie.

Kontinuálně podporujeme rozvoj technických 
i měkkých dovedností pro všechny a novým 
zaměstnancům nabízíme pivovarskou školu.  

Věnujeme se studentům středních 
a vysokých škol. 

Ctíme dobré sousedství a uzavíráme 
dlouhodobá partnerství s veřejně 

prospěšnými organizacemi. 

Studentům nabízíme 
odbornou praxi, stáže 

i spolupráci na diplomových 
pracích a připravujeme pro 

ně i přednášky na různá 
témata. Účastníme se 
i kariérních veletrhů.

Prostřednictvím 
akce Dny, kdy pomáháme 
aneb Community Days již 
12 let darujeme spolu se 

zaměstnanci čas a energii 
neziskovým organizacím, 

které působí v Praze 
a Ostravě.

 Za tu dobu 
  jsme odpracovali 

11 179 
hodin 

ve prospěch dobré 
věci.

Různými formami dlouhodobě 
podporujeme organizace 

Helppes a Komunitní centrum Prádelna 
v Praze.  

STP OST STP OST STP OST

ČESKÁ
ASOCIACE
FRANCHISINGU

STP OST

https://www.youtube.com/watch?v=sNASp7cpz_8&feature=youtu.be
http://kosher-germany.com/koshergermany/en/check-information-guide-first
https://www.brcgs.com/brcgs/food-safety/
http://www.cszv.cz/
http://ceske-pivo.cz/ceske-pivo
https://www.ahrcr.cz/
http://www.czech-franchise.cz/
https://byznysprospolecnost.cz/
https://www.rpnp.cz/
https://pivovary-staropramen.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy-a-zajimavosti/archivy-dle-roku/2018/vyznamne-oceneni-pro-ostravar-cerna-barbora-nejlepsim-tmavym-pivnim-specialem-v-cesku/

