Tisková zpráva
Nejlepší zprávu o CSR aktivitách ve střední Evropě má Plzeňský
Prazdroj
Praha, 26. dubna 2016 – Ocenění za nejlepší firemní zprávu o udržitelnosti ve
středoevropském regionu putuje do České republiky. Vůbec poprvé obsadila první
příčku česká firma, konkrétně Plzeňský Prazdroj. Následují polská Bank Zachodni a
chorvatská ropná společnost INA – Industrija nafte. Mezinárodní porota v soutěži
Green Frog Award, kterou již popatnácté pořádala společnost Deloitte, hodnotila
celkem 76 firemních zpráv ze 7 středoevropských zemí.
Nezávislá porota se rozhodla zvolit Zprávu o trvale udržitelném rozvoji pro rok 2015
společnosti Plzeňský Prazdroj za nejlepší zprávu o CSR aktivitách ve střední Evropě.
„Z reportu je patrné, že společnost má jasně nastavenou strategii v oblasti udržitelného
rozvoje. Je srozumitelná a především prezentuje vysokou úroveň CSR aktivit a trvalé
udržitelnosti. Porota ocenila způsob, jakým společnost Plzeňský Prazdroj představuje vliv na
životní prostředí, včetně zajímavě navržené grafiky," uvedla Irena Pichola, partnerka
společnosti Deloitte, která je odpovědná za poradenství v oblasti trvalé udržitelnosti ve
střední Evropě.
„Ocenění si velmi vážíme, protože důkladný interní reporting v oblasti udržitelnosti a
transparentní komunikace jeho výsledků je standardem, který dlouhodobě prosazujeme.
Zprávu o trvale udržitelném rozvoji Plzeňský Prazdroj vydává již od roku 2006 a od té doby
se kvalita nefinančního reportingu firem rapidně zvýšila. O to víc nás těší, že jsme uspěli v
mezinárodním srovnání,“ řekla k ocenění Drahomíra Mandíková, ředitelka firemních vztahů a
komunikace a členka představenstva Plzeňského Prazdroje.
Mezi dalšími oceněnými společnostmi ze středoevropského regionu byly polská Bank
Zachodni, chorvatská ropná společnost INA – Industrija nafte, slovinský Petrol či Ursus
Breweries z Rumunska.
Green Frog Award jako příprava na novou legislativu
Ve střední a východní Evropě se firemní zprávy o CSR stávají stále větší tradicí, více než 50
velkých společností ze 109 už v nějaké formě publikovalo nefinanční zprávu. Nejvíce firem
přitom bylo právě v České republice, Maďarsku, Chorvatsku, Slovinsku a Polsku – tam už
existuje bezmála 300 takových reportů a každoročně jich kolem 40 přibývá.
Tento trend potvrzuje i narůstající počet přihlášených společností do soutěže Green Frog, a
to i přesto, že nefinanční reportování není doposud v Evropě povinné. To se ale změní už
příští rok, kdy začne platit nařízení EU, které organizacím ukládá povinnost zveřejňovat také
nefinanční informace týkající se jejich činnosti. Soutěž Green Frog tak může firmám pomoci
v přípravách na tuto novou legislativu.

O soutěži Green Frog Award
Společnost Deloitte uděluje cenu Green Frog Award za nejlepší nefinanční zprávu o trvalé
udržitelnosti firmám působícím ve střední Evropě od roku 2000. Přihlásit se do ní mohou
české společnosti či firmy působící v České republice, a to bez ohledu na odvětví i velikost.
Základní podmínkou je vydání zprávy o udržitelnosti, environmentální politice nebo CSR v
angličtině (buď samostatně, nebo jako součást své výroční zprávy). Vydávání nefinančních
zpráv je prozatím dobrovolné, od roku 2017 ale bude na základě nařízení EU povinné. Podle
průzkumu společnosti Deloitte z roku 2015 plných 63 % CSR manažerů očekává, že toto
nařízení pozitivně ovlivní kvalitu nefinančních zpráv v jejich zemi.
V porotě zasedli experti z organizací jako Global Reporting Initiative (GRI), Podnikatelská
rada pro udržitelný rozvoj v Maďarsku (BCSD), polské ministerstvo pro hospodářský rozvoj či
chorvatské ministerstvo životního prostředí a ochrany přírody.
Více informací o soutěži Green Frog Award naleznete zde.
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