
NAŠE CESTA DIVERZITY, ROVNOSTI A INKLUZE

BUĎTE SAMI SEBOU!



Naše podnikání

Podporujeme růst našich 
značek a produktů, při kterém 
uplatňujeme principy férového 

podnikání.

Naše pracoviště

Díky našim hodnotám vytváříme 
firemní kulturu, která je založená 

na rozmanitosti, rovnosti a 
inkluzi. Umíme ocenit a využít 

jedinečný potenciál, 
dovednosti a zkušenosti všech 

našich zaměstnanců.

Naši zaměstnanci

Prostřednictvím vysoce 
motivovaných a rozmanitých 

týmů na všech úrovních 
organizace dokážeme lépe 

porozumět našim 
spotřebitelům a zákazníkům.

Mise
Diverzita, rovnost a inkluze se stanou přirozenou součástí 
naší firemní kultury, odpovědného podnikání a povedou 

k profitabilnímu růstu společnosti. Podporujeme 
individualitu, pocit sounáležitosti a tím získáváme 

výhodu oproti konkurenci.

NAŠE STRATEGIE



PIVOVARY STAROPRAMEN CZ&SK 646

73 %27 %

46600

43 let 
Průměrný věk 

zaměstnanců

10 let 
Průměrná délka 

pracovního 
poměru

21
Zkrácených 

úvazků

Žen ve vedení 
společnosti

Žen
v manažerských

pozicích

Podíl žen
povýšených 

v letošním roce

50 % 25 % 34 %

PIVOVAR STAROPRAMEN PIVOVAR OSTRAVARPARDUBICKÝ PIVOVAR 

D
a

ta
 p

la
tn

á
 k

 0
7
/2

2



Leaders as Role Models

Attract More Diverse Talent

Zapojení lídrů

Věková & genderová

vyváženost

Flexibilita

Budování 

povědomí

2020 & 2021

Od 2020

Od 2022 

Od 2018

Zohlednění individuálních 

potřeb našich kolegů 

napříč společností.

Zajištění kontinuity podnikání 

v oddělení výroby. Vytvoření 

podmínek podporujících 

zvýšení podílu zastoupení žen 

v obchodním oddělení. 

Diverzita jako přístup k vedení 

lidí a řízení podnikání. 

Změna v přístupu myšlení  

našich lídrů a vyšší 

angažovanost napříč 

společností. 

Firemní kultura

STRATEGICKÉ PILÍŘE

Firemní hodnoty
Zapojení našich zaměstnanců 

do vytváření naší firemní 

kultury, která ctí hodnoty 

diverzity, rovnosti a inkluze 

(DEI).



NAŠE HODNOTY

Implementace hodnot prostřednictvím týmových
workshopů s aktivním zapojením l ídrů. Hodnoty tvoří
50 % hodnocení výkonnosti zaměstnanců. Hodnoty
jsou součástí všech interníchprocesů.
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KOMUNIKAČNÍ PLÁN

Představenítématu našim kolegům prostřednictvím 
video rozhovorů s členy vedení společnosti. 
Tématická videa a články, vytvoření stránky věnované 
DEI na Sharepointu, interní časopis “Od Pramene”,
kde kolegové naleznou další tipy a inspiraci.
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NAŠE CESTA DIVERZITY, ROVNOSTI A INKLUZE (DEI)

INTERNÍ AMBASADOŘI

Tým složený z dobrovolníků napříč společností,
kterým je toto téma blízké.
Jejich úkolem je podílet se na vytváření strategie 
DEI, obsahu a realizaci komunikační kampaně.
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ZAMĚSTNANECKÁ
ZKUŠENOST

Aktivní práce se zpětnou vazbou ze strany 
zaměstnanců v rámci průzkumu spokojenosti. 
Jasně definovaný etický kodex podporující 
respektování odlišností na pracovišti. Možnost 
využití anonymní linky ochrany zájmů 
zaměstnanců.
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PRINCIPY VEDENÍ LIDÍ

Interní nástroje, které využíváme: 
• Umění sestavit a využít na maximum různorodý tým
• Aktivní práce se zpětnou vazbou
• Průběžná hodnocení, pravidelné schůzky s nadřízenými
• 360° zpětná vazba na základě našich hodnot
• „Emergenetics“ – individuální osobnostní diagnostika 

pro všechny
• Týmové workshopy s cílem lepšího poznání a 

pochopení jeden druhého 
• Hodnocení výkonnosti „CO & JAK“
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ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

Mezinárodní rozvojové programy zaměřené na kolegy 
s vysokým potenciálem, prostřednictvím kterých se mohou 
učit a inspirovat z odlišností jeden od druhého.
Interaktivní workshop „Inkluzivní lídr“, jehož cílem je přimět 
účastníky, jak přistupovat k odlišnostem, rozpoznávat 
předsudky a vytvářet rovné příležitosti. 
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ZAMĚŘENÍ NA OBCHODNÍ 
TÝMY
Vytvoření organizační struktury obchodního oddělení 
podporující přirozené zvýšení podílu zastoupení žen        
v týmu. 
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ZÍSKÁVÁNÍ TALENTŮ

Spolupráce a vytváření vztahů s odbornými školami 
(exkurze a praxe pro studenty). Předávání zkušeností 
nové generaci zaměstnanců, mezigenerační spolupráce.
Vyvážené genderové a věkové složení kandidátů na
pohovorech, vytvoření nabídky míst pro absolventy.

8
ZAPOJENÍ KOLEGŮ NA 
RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ
Dlouhodobé zapojení kolegů na rodičovské dovolené   
prostřednictvím interní komunikace, sdílení nabídek 
volných pracovních pozic a pozvánek na akce organizované 
pivovarem.
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#GIRLPOWER

Komunikační kampaň zaměřená na naše ŽENY, jejich 
kariérní a životní úspěchy. Cílem kampaně je motivovat 
ostatní kolegyně v profesním růstu a dalším rozvoji.   



FLEXIBILNÍ PRÁCE
Naš ím cílem je přinést zaměstnancům možnost 
s ladit pracovní a osobní život, pokud to povaha 
jejich práce umožňuje. Nabízíme neomezený home
office, flexibilní pracovní dobu nebo kariérní volno.
Letos  jsme zavedli program „Chvíle, kterých si 
ceníme“, kdy v létě nabízíme možnost 
prodloužených víkendů.
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NABÍDKA BENEFITŮ

Nabídka benefitů je nastavená tak, aby si každý 
zaměstnanec v různé životní fázi 
s ohledem na své potřeby a zájmy mohl vybrat to 
své. Kafeterie, Multisportkarta, penzijní 
připojištění, dny volna navíc, sick days, dorovnání 
mzdy v nemoci a další.
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ZKRÁCENÉ ÚVAZKY

Podporujeme skloubení pracovního a osobního 
života formou flexibilních úvazků.
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WELLBEING

Pořádáme akce, které podporují wellbeing
našich zaměstnanců – např. soutěže v rámci 
celé organizace, Dny zdraví, sportovní a 
kulturní akce pořádané pro zaměstnance a 
jejich rodiny.
Prostřednictvím Zaměstnaneckého
asistenčního programu zdarma nabízíme
odborné poradenství v oblasti právní, 
finanční i psychologické, a to 24/7.
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TALENTOVÉ 
PLÁNOVÁNÍ
Od roku 2021 jsme interně povýš ili 
34% žen.

ROVNÉ ODMĚŇOVÁNÍ
Přis tupujeme stejně ke všem 
zaměstnancům a kandidátům.
Při  návratech zaměstnanců po 
rodičovských dovolených vždy revidujeme 
nabídku, aby odpovídala současným 
podmínkám na trhu práce.

ZAMĚŘENÍ NA 
OBCHODNÍ TÝMY
V 7/2022 meziročně vzrostlo zastoupení žen
na pozicích v obchodním oddělení o 4 %. 

NAŠE 
ÚSPĚCHY NASTAVENÍ KPI

U MANAŽERSKÉ 
POPULACE
V rámci  zaměstnaneckého 
průzkumu hodnotíme manažerskou 
efektivitu a doporučení pivovaru jako 
dobrého zaměstnavatele, které měříme 
prostřednictvím nástroje NPS
2021 vs  2022 nárust o 25% bodů.

ZPĚTNÁ VAZBA 
ZAMĚSTNANCŮ
89 % našich kolegů se v letošním roce 
zapojilo do zaměstnaneckého průzkumu.

INTERNÍ PROGRAM 
DOPORUČENÍ 
KANDIDÁTŮ
V letošním roce jsme dostali 16 
doporučení, z toho 10 kandidátů 
nastoupilo.

SPOLUPRÁCE S KOLEGY NA 
RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ
Aktivně spolupracujeme s  8 kolegy, kteří v roce 
2022 odpracovali o 300 hodin více než v roce 2021.

CHVÍLE, KTERÝCH SI CENÍME
Zavedení letní pružné pracovní doby "Summer hours", díky 
níž s i  zaměstnanci mohou prodloužit víkend a nastavi t 
rovnováhu mezi osobním a  pracovním životem. Kolegům, 
kterým povaha práce neumožňuje tento benefit využít, jsme 
za ji stili letní občerstvení na pracovišti včetně zmrzliny, aby se 
mohl i zchladit během horkých letních dnů.



Spolupráce 
se studenty

Zvýšení 
zastoupení žen  

v manažerských 
pozicích

NAŠE CESTA POKRAČUJE
DIVERZITA, ROVNOST A INKLUZE JAKO PŘÍSTUP

K VEDENÍ LIDÍ A ŘÍZENÍ  PODNIKÁNÍ.

Karierní 
příležitosti 

s 
mezinárodním 

přesahem

Platforma 
flexibilních 
benefitů

Zaměření na 
dodavatele 
a zákazníky

Nabídka 
značek a 
portfolio 

produktů


