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PROJEKTY SPOLEČENSKÉ ZODPOVĚDNOSTI PIVOVARŮ

9. ŘÍJNA 2019, PRAHA

Martina FERENCOVÁ, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven
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❖ Založen 11. 6. 1991 jako pokračovatel Spolku
pro průmysl pivovarství v Království českém
ze dne 1.9.1873

❖ Sdružuje pivovary, sladovny a další instituce,
které se přímo či nepřímo podílejí na výrobě
piva v ČR

❖ Cílem Svazu je prosazování a obhajování práv
a společných zájmů svých členů

❖ Svaz zastupuje zájmy svých členů i na
mezinárodním poli v pivovarských a
sladařských institucích a organizacích

ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN

25 pivovarských společností 
5 sladoven

18 přispívajících společností
1 čestný člen



Přestože v České republice klesá pití nezletilých, tolerance dospělých je velmi vysoká.
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FAKTA | Pití nezletilých

Zdroj: ESPAD, the European Schoop Survey Project on Alcohol and Other Drugs, 2015 & 2011

Užívání alkoholu v posledních 30 dnech (%), 2015 
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ESPAD 2015

• 92 % dotazovaných studentů  považuje za snadné nebo velmi snadné získat alkohol 
(průměrně 78 %)

Source: ESPAD, the European Schoop Survey Project on Alcohol and Other Drugs, 2015 

% CZE Average Difference

Student experiencing alcohol at 
the age of 13 or younger

total 68 47 -21

boys 72 52 -20

girls 65 43 -22

Alcohol use

Lifetime use

total 96 80 -16

boys 95 81 -14

girls 97 79 -18

30-day use

total 68 48 -20

boys 70 49 -21

girls 67 46 -21

Intoxication last 30 days

total 15 13 -2

boys 18 13 -5

girls 12 12 0

FAKTA PITÍ NEZLETILÝCH
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VÝZNAM ALKOHOLOVÉ PREVENCE

PREVENCE ANEBO REPRESE

• Správně cílená prevence
má daleko lepší výsledky 
než jakákoliv represe.

• Represe vzbuzuje 
zvědavost, což je zejména 
u dětí a ve vztahu k 
alkoholu velice 
nebezpečné.

• Regulace by neměla 
omezovat svobodu 
podnikání. Aby byla 
efektivní, měla by být 
cílená.

Zdravezpravy,  14. 5. 2019

Zdravotnický deník,  16. 5. 2019

Idnes.cz,  15. 5. 2019

Česká Televize,  16. 5. 2019
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AKTIVITY A CÍLE PIVOVARNÍKŮ V OBLASTI CSR 

JAKÉ JSOU NAŠE CÍLE?

❖ Dobrovolné dodržování etického kodexu, zaměřeného 
zejména na propagaci zodpovědné konzumace alkoholu,

❖ cílené osvětové, preventivní a vzdělávací kampaně 
zaměřené na zodpovědné pití,

❖ posílení významu samoregulace vs. přijímání nových, 
neefektivních restrikcí,

❖ smysluplné regulace a jejich naplňování,

❖ poskytování pravdivých a vyvážených informací 
souvisejících s pitím alkoholu,

❖ odlišení škodlivého nadměrného zneužívání požívání 
(pití) a zodpovědnou konzumací.

PREVENTIVNÍ AKTIVITY:

ETICKÝ KODEX

PROJEKTY SPOLEČENSKÉ 
ZODPOVĚDNOSTI

SAMOREGULACE

PRACOVNÍ SKUPINA PRO 
SPOLEČENSKOU 
ZODPOVĚDNOST

PRACOVNÍ SKUPINA 
ALKOHOL ZODPOVĚDNĚ PŘI 
POTRAVINÁŘSKÉ KOMOŘE
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ZODPOVĚDNÉ ODVĚTVÍ

INICIATIVA 
ZODPOVĚDNÝCH 
PIVOVARŮ
5 ČLENŮ

ETICKÝ KODEX

REVIZE ETICKÉHO 
KODEXU

❖ Rada pro reklamu řešila za 
poslední dva roky pouhé 3 
stížnosti z celkových 80, 
které mířily na pivovary; 
všechny byl vyhodnoceny 
jako nedůvodné.

2003 

2019 

2005 

Etický kodex

obsahuje zásady of  odpovědné propagace 
alkoholických produktů, např.:

- V reklamě nebude vystupovat osoba mladší 25 let

- Žádná propagace nadměrné pití alkoholu

- pravidlo 75:25, 
reklama je realizována pouze v médiích, kde lze
důvodně očekávat, že více než 75% veřejnosti
spluňuje zákonem stanovenou věkovou hranici pro 
konzumaci alkoholu (18 let)

- pivo jako alkoholický nápoj není 
vhodný pro určité skupiny osob, 
zejména mladistvých a řidičů.

Webové stránky vybraných výrobců 
alkoholu
- propagovat informace o negativním dopadu

nezodpovědného pití

- Ověření věku

Informace o zodpovědné konzumaci 
alkoholu v komunikačních nebo reklamních 
aktivitách a na obalech.

http://ceske-pivo.cz/csps/kodexy
http://www.napivosrozumem.cz/


Člověče, nezlob se! – od roku 2013
❖ Edukativní projekt určený zaměstnancům v 

maloobchodě,
❖ účel: snižovat dostupnost alkoholu mladistvým,
❖ cíl:  poskytnout podporu prodavačům při prodeji 

alkoholu a kontrole věku nakupujících osob
❖ spolupráce s řetězci: COOP, Tesco, Kaufland, 

Makro, Ahold,
❖ bezplatné on-line školení: 

www.skoleni.do18ne.cz.

Od vzniku projektu proškoleno:

16 990 zaměstnanců

PROJEKTY

SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST
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NEZLOB SE, PROKAŽ SE!

Adam VESELÝ, vedoucí projektu, GARP INTEGRATED



PROJEKTY

SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

Projekt je vytvářen pro samotné prodávající (pokladní).
Ty je však velmi složité cíleně oslovit a pouze malá část
z nich se o problematiku zajímá samovolně.

Klíčovou skupinou pro projekt jsou decision makeři:

SKUPINA 🅐 SKUPINA 🅑

Maloobchodníci tradičního trhu Mezinárodní a lokální řetězce

• Optimálním nástrojem jsou školící

webové stránky

• Hlavní úkol je aktivovat decision makery,

aby nechali své zaměstnance proškolit

• Mají vlastní školící systém, 

který zákaz prodeje alkoholu

nezletilým v základní verzi zahrnuje

• Spolupráce je proto vždy individuální



PROJEKTY

SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

Posunout formu školení z pasivního předání
informací do roviny interaktivního zážitku.

STRATEGICKÉ ŘEŠENÍ
• Revitalizovat vizuální styl stávající 
komunikace
• Změnit formu školící části
• Cíleně aktivovat maloobchodníky k 
proškolení vlastního personálu
• Zvyšovat mediální povědomí o projektu 
(nepřímá aktivace řetězců a maloobchodníků)



PROJEKTY

SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

• Nezlob se, prokaž se“ je evoluční verzí konceptu „Člověče, nezlob se,…“

• odkazuje na účel preventivního programu = jak požádat o doklad

totožnosti,
• zachovává kontinuitu s předchozí verzí = snazší pro budování

mediálního povědomí o projektu

• Vizuálně se dotýká deskové hry (Člověče, nezlob se), posouvá ji však do 
významu, 
který komunikuje zákaz prodeje alkoholu mladistvým

• Hravé pojetí problematiky – gamifikace je zvolena zcela záměrně = zvyšuje 
atraktivitu a snižuje obavy/nechuť učit se něco nového ze strany prodavaček,
pro které je školení určeno.

EXPLIKACE

„Nezlob se, prokaž se“

PULTOVÁ HRA, VE KTERÉ 

NEMŮŽETE NECHAT 

VYHRÁT MLADISTVÉ



PROJEKTY

SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

LOGO – vychází z 

deskové hry

Hrajeme si s herními políčky –

cestou – v parafrázi cestou k 

nákupu alkoholu

18 + Pultová hra, ve které 
NESMÍTE NECHAT VYHRÁT MLADISTVÉ



PROJEKTY

SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

Domény

Chtěli bychom sjednotit veškerou 

komunikaci projektu

včetně webové domény pod 

jeden název

nezlobseprokaz.se

prokaz.se

www.nezlobseprokaz.se

www.prokaz.se

http://www.nezlobseprokaz.se
http://www.prokaz.se
http://www.nezlobseprokaz.se
http://www.nezlobseprokaz.se


PROJEKTY

SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

WEB - STRUKTURA

Webové stránky nabízejí

kompletní školení

Klíčový komunikační kanál pro předání celého obsahu 

preventivního projektu

na stránky odkazujeme novinářskou obec

Obsah stránek se věnuje:

Maloobchodníkům

kompletní řešení pro proškolení personálu vytvořené 

odlehčenou formou = zvyšuje atraktivitu začít a dokončit

Řetězcům

představujeme stávající partnery 

a nabízíme individuální spolupráci dle potřeb každého 

řetězce



PROJEKTY

SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

Domény

Chtěli bychom sjednotit veškerou komunikaci projektu

včetně webové domény pod jeden název

ÚČEL PROJEKTU TRÉNINGOVÁ VIDEA HRA (TEST NANEČISTO)

Popisujeme komu a jak

projekt pomáhá

školící materiálformou video 

nahrávek

TEST, zda prodavačka

prodá/neprodá nezletilému

alcohol



PROJEKTY

SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

Nová dimenze školení Představujeme školení ve virtuální realitě.

Školený je pohlcen obsahem = není rušen 
okolím = lépe se soustředí na vnímaný obsah
Stejný obsah lze vč. interaktivní části sledovat i bez VR 
headsetu.

Využití VR se stává atraktivním 
podkladem pro oslovení maloobchodníků
a podkladem pro PR = zvyšování 
mediálního povědomí o projektuIlustrativní vizualizace VR

VŠECHNA videa je možné přehrávat i klasicky bez nutnosti

vlastnit VR headset
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SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

Stolní hra pro prodavačky

Pokud prodavačka dosáhne 

100%

skóre v TESTU, posíláme jí 

reálnou

hru NEZLOB SE, PROKAŽ SE,

která je určena pro plnoleté 

hráče.

Aktivace prodavaček 
k absolvování školení
Pokud prodavačka
projde školením 
a dosáhne 100%
skóre v TESTU,
posíláme jí reálnou
hru „NEZLOB SE,
PROKAŽ SE“

Představení programu
decision makerům
Optimální jsou
konference:
Sámoška 2020
Retail Summit 2020
a
novinářská obec

Jak podpořit návštěvnost školení



PROJEKTY

SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

Ve foyer stavíme stánek virtuální pokladny 

a atraktivní formou představujeme VR školící / tréningová videa = školící 

program 

Každý účastník od nás získává VR kartonový headset (alternativa letáčku = 

leták, který nevyhodíte)

Headset je prezentován v duchu kreativního pojetí jako testovací doplněk pro 

tréningovou část pultové hry, kterou nemohou vyhrát nezletilí

Atraktivita VR i prozatím méně využívaná gamifikace jsou podnětem pro PR

Interaktivní představení
školícího programu pro prodavačky

Roll-up + promo-stolek imitující pokladnu
Ilustrativní vizualizace
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SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

Maloobchodníci

Stánek s VR trénovacím

head-setem

na konferenci 

„Sámoška 2020“

Řetězce

Stejný stánek prezentujeme
i na konferenci 

„Retail Summit 2020“,
kde oslovíme i řetězce

Představení projektu
Vybíráme přední retailové konference pro český trh.



PROJEKTY

SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

Makro newsletter

Opět bychom rádi na projekt 
upozornili ve spolupráci 
s řetězcem MAKRO 
a jejich divizí můj obchod
(vč. vietnamské verze)

VR stánek v makro

Rádi bychom přímo v 

prodejnách MAKRO 

postavili VR stánek a 

představili program stejně 

jako na konferencích

Představení projektu
Generování návštěvnosti webu

Máme dvě klíčové cílové skupiny maloobchodníky a řetězce.

OZ členských

pivovarů

Distribuce „letáku“ OZ pivovarů

Rádi bychom VR brýle = leták, 

který nevyhodíte,

distribuovali i přes OZ 

pivovarů
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SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

PR V ODBORNÝCH 
A EKONOMICKÝCH MAGAZÍNECH

Cílená distribuce tiskových zpráv 
s exkluzivním balením kartonového VR head-setu do 

odborných 
(ZBOŽÍ a PRODEJ,…) a ekonomických periodik (E15, 

Ekonom,…)

Komunikace tiskové zprávy
opět staví na současném 

atraktivním tématu 
virtuální reality

Představení projektu
novinářské obci
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SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST

• Točíme nová modelová videa / videa upravujeme pro klasické a VR 
přehrávání

• VR verze se stává nástrojem pro atraktivní představení 
preventivního školícího programu decision makerům (maloobchod 
+ řetězce)

• Program představujeme přes odborná a ekonomická 
periodika

• a na přímo obchodníkům na nejlepších retailových 
konferencích v ČR (Sámoška 2020, Retail Summit 2020)

SUMMARY

Kreativně zjednodušujeme komunikaci
„NEZLOB SE, PROKAŽ SE“

je evoluční verzí „Člověče, nezlob se,…“

Upravujeme digitální prezenci - jednodušší, přímočařejší,
mobile first design (zohledňuje prodavačky, pro které je 
program určen)
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DOTAZY



Ing. Martina Ferencová
výkonná ředitelka

M: 606 591 958
E: martina.ferencova@cspas.cz
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DĚKUJI ZA VAŠI ÚČAST A POZORNOST!

Adam Veselý
vedoucí projektu, Garp Integrated

M:+420 602 293 372
E: adam.vesely@g-in.cz

http://g-in.cz/

