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Zpráva vedení podniku
Výroční zpráva Budějovického Budvaru, n. p. (dále také podnik) se týká jeho hospodaření v kalendářním roce
2015. Účetní závěrka byla vyhotovena k datu 31. 12. 2015 a spolu s přílohou účetní závěrky je součástí
výroční zprávy podniku.
Zakladatelem podniku je Ministerstvo zemědělství České republiky, které tak za stát zastupuje roli zakladatele
a vlastníka podniku.
Hospodaření podniku je v souladu se Statutem státní organizace pravidelně kontrolováno dozorčí radou a jejími výbory pro audit a strategii rozvoje podniku.
Podnik v roce 2015 oslavil 120. výročí od svého založení. Motiv 120. výročí byl ústředním motivem
komunikačních aktivit na výrobcích, obalech, propagačních materiálech, produktových inovacích, v reklamních
aktivitách i na společenských akcích, které byly pořádány k tomuto jubileu. Důstojným vyvrcholením oslav pro
veřejnost byla celodenní akce „Den v Budvaru“, které se zúčastnili významní hosté z tuzemska i ze zahraničí.
Nejdůstojnějším završením oslav 120 let od založení podniku byly dosažené hospodářské a obchodní výsledky
podniku v roce 2015, neboť patřily mezi historicky nejlepší v celé historii podniku.
Zároveň navázaly na velmi dobré výsledky předchozích let, což potvrzuje správné nastavení dlouhodobé vize
i mise podniku v reálné skutečnosti tvrdých podmínek prodeje rychloobrátkového zboží. Během posledních
deseti let se roční produkce pivovaru zvýšila o 39 %. Přes značný nárůst objemu výroby vaří podnik své pivo
stále osvědčenými řemeslnými postupy a je hrdý na to, že pokračuje ve více než 700leté tradici vaření originálního budějovického piva pod značkou Budweiser Budvar. Tuto tradici rozvíjí, pečuje o ni a zachovává pro
příští generace pod evropskou ochranou a podle pravidel pro prémiové výrobky s chráněným zeměpisným
označením „Českobudějovické / Budějovické pivo“.
Zvyšující se známost a obliba originálního budějovického piva přispívá k růstu exportních prodejů našeho
piva pod značkou Budweiser Budvar, Budějovický Budvar a Czechvar. Tyto značky přímo či nepřímo šíří věhlas
a známost našeho města České Budějovice a České republiky.
Je potěšitelné, že Budějovický Budvar, n.p. patří mezi 310 top světových společností v oblasti výroby piva,
jejichž hospodářské a prodejní výsledky hodnotí a analyzuje světový lídr v oblasti analýz jednotlivých
průmyslových odvětví – firma Plimsoll World.
Z těchto analýz vyplývá, že podnik je hodnocen mezi 310 nejvýznamnějšími pivovary světa:
• je na 128 místě
• patří do kategorie „strong“, kde je zařazeno 124 společností
V roce 2015 podnik prodal více než 1,6 miliónu hektolitrů piva, což představuje meziroční nárůst téměř
o 10 %.

Podnik upevnil své obchodní a ekonomické postavení mezi podniky v rámci potravinářského průmyslu České
republiky. Celkovým objemem výstavu zaujímá náš pivovar 4. místo mezi pivovary a pivovarnickým skupinami
v České republice.
rok 2011

rok 2012

rok 2013

rok 2014

rok 2015

Výkony

tis. Kč

2 027 950

2 102 490

2 198 516

2 339 224

2 469 862

Zisk před zdaněním

tis. Kč

239 682

222 642

325 836

307 399

349 831

Výstav piva
(objem prodeje v hl)

hl

1 318 709

1 337 923

1 422 728

1 457 782

1 601 938

Meziročně výkony podniku vzrostly o 5,6 %, dosažený zisk před zdaněním vzrostl o 13,8 %. Zisk po zdanění ve
výši 281,469 mil. Kč vzrostl proti roku 2014 o 14,5 %. Dosažené výsledky roku 2015 překonaly naplánované
hodnoty a navázaly tak na dlouholeté ziskové hospodaření podniku v předchozích letech.
Úspěšné obchodní a hospodářské výsledky roku 2015 se odrazily v podnikové bilanci, a tudíž mohl zakladatel
podniku čerpat z nerozděleného zisku 500 mil. Kč do státního rozpočtu. Proto celková netto bilanční suma
podniku meziročně klesla z hodnoty 4 979 511 tis. Kč na 4 772 165 tis. Kč.
V roce 2015 podnik investoval 231,4 mil. Kč do podpory obchodní činnosti, vybavení a posílení technologie,
nákupu obalů a zároveň zahájil projektovou přípravu a v některých případech realizaci klíčových investic dle
Strategie rozvoje podniku do posílení výrobních a logistických kapacit. Realizace těchto investic proběhne také
v letech 2016 a 2017 s přesahem až do roku 2018. Měly by tak být položeny i základy pro případný další
rozvoj pivovaru vyjádřený růstem jeho ročního výstavu přes hranici 2 mil. hektolitrů piva za rok.
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Podnik dosáhl v roce 2015 pozitivních výsledků zejména díky historicky největšímu
výstavu pivovaru v objemu 1,602 mil. hektolitrů.
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Nárůst prodeje byl zejména ovlivněn prodejem piva v kategorii ležáků, - zejména naší prémiovou značkou
Budweiser Budvar, jejíž prodej vzrostl o více jak 12 %. Také růst prodeje ležáku pod značkou Pardál Echt
přispěl o více jak 9 % k výborným prodejním výsledkům podniku. Z pohledu balení našich výrobků zejména
rostl sortiment lahvového piva a piva stáčeného do plechovek.
Podobně jako v předchozích letech byl růst prodeje v roce 2015 tažen exportem a to o více jak 10,5 % na
nový historický rekord podniku. Podíl exportu na celkovém prodeji piva atakoval hranici 900 tis. hl (56 %
z celkového objemu prodaného piva). Pivo pod značkami Budweiser Budvar, Budějovický Budvar a Czechvar je
k dostání v 76 zemích světa všech světových kontinentů. Vedle trhů v Asii se nám daří rozšiřovat prodej na
trzích v Africe a Jižní Americe. Výjimečnost našeho ležáku je také v tom, že v každé zemi, kam směřují naše
dodávky, jde o originál pocházející z Budějovického Budvaru n. p. – z Českých Budějovic. Originální značka
Budweiser Budvar se nikde jinde ve světě licenčně nevaří.
Meziročně vzrostl také tuzemský prodej, zvýšil se prodej piva v obchodních řetězcích. Segment on trade – objem prodeje sudového piva zůstal v úrovni roku 2014, což v podmínkách klesající spotřeby piva v gastronomii
je pro budoucnost velmi pozitivní signál. Zároveň se tak potvrdily cíle, které byly vytýčeny před zahájením
restrukturalizace obchodního týmu a oddělení logistiky od obchodní činnosti v roce 2014.
Za účelem podpory gastronomického segmentu byla provedena inovace gastro-konceptu IN-LOCO a BUDVARKA
tak, aby odpovídal budoucím trendům na dobu 10 let. Současně byly zahájeny práce na novém reklamním
označení gastronomických provozoven v České republice i v zahraničí.
Podnik se významně podílí na rozvoji turistického ruchu na jihu Čech. Podnik v roce 2015 navštívilo více
než 52 tis. návštěvníků z Čech a zahraničí. V roce 2015 byla po rekonstrukci otevřena stálá multimediální
expozice, která seznamuje návštěvníky s historií vaření piva v Českých Budějovicích a samozřejmě také
s historií i přítomností Budějovického Budvaru, n. p. Vedle samotného areálu pivovaru je v Českých
Budějovicích velmi turisty oblíbenou destinací podnikem provozovaná restaurace Masné krámy.

Podnik je v České republice čtvrtým rokem výhradním importérem cideru Somersby z dánského pivovaru
Carlsberg. Cider Somersby velmi úspěšně funguje ve výrobkovém portfoliu podniku a zaznamenal nárůst
prodejů o téměř 25 %.
Prodejní činnost podniku se vedle obchodně-marketingových aktivit také opírá o výsledky práce v oblasti
vlastního výzkumu, vývoje a inovací.
Jako příklad z celé řady aktivit je možné uvést:
• limitované produktové edice pro gastronomii a maloobchod
• limitované obalové inovace u příležitosti 120. výročí podniku pro balená piva v lahvích a plechovkách
• selektivní limitované obalové inovace pro zákazníky v maloobchodu doma i v zahraničí
• zlepšení senzorického profilu nealkoholického piva
• úprava technologických postupů pro zlepšení mikrobiologické a koloidní stability piv a zvýšeného využití
varních surovin
• odborné publikace v domácích i zahraničních časopisech a odborné příspěvky na domácích i zahraničních
seminářích
V rámci vývoje nových výrobků a postupů v oblasti inovačních aktivit, kontroly a řízení jakosti výroby, podnik spolupracuje s Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským, Vysokou školou chemicko-technologickou
a s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Výhodou vlastního technologického vývoje je jeho úzká
spolupráce s výrobním útvarem podniku, - tj. propojení s praxí.
I v roce 2015 podnik získal pro naše produkty řadu ocenění:
Česká inovace, speciální pivo Budweiser Budvar B:CRYO
• Praha - uznání ředitele soutěže Česká inovace 2014 za průlomové řešení v tradičním odvětví získalo
speciální pivo Budweiser Budvar B:CRYO
Great International Beer and Cider Competition, světlý ležák Czechvar
• Providence, Rhode Island (USA) - světlý ležák Czechvar získal zlatou medaili v kategorii Bohemian Pilsner
U.S. Open Beer Championship, tmavý ležák Czechvar
• Oxford, Ohio (USA) - tmavý ležák Czechvar získal bronzovou medaili. V soutěži bylo hodnoceno 4 000
vzorků piva a cideru v 85 pivních stylech
European Beer Star, světlý ležák Pardál Echt
• Norimberk - světlý ležák Pardál Echt získal bronzovou medaili v kategorii Bohemian-Style Pilsner. Do
soutěže bylo přihlášeno 1957 značek piva v 55 kategoriích ze 45 zemí
Cena Sdružení přátel piva, tmavý ležák Budweiser Budvar
• Mžany - tmavý ležák Budweiser Budvar B:Dark zvítězil v kategorii „Tmavé pivo roku“
Výroční cena časopisu Pivo, Bier and Ale za rok 2015, výroční ležák Budweiser Budvar
• Praha - limitovaná edice nefiltrovaného kvasnicového ležáku Budweiser Budvar ke 120. výročí založení
pivovaru získala „Výroční cenu“ odborného měsíčníku Pivo, Bier & Ale v kategorii „ležák vařený k výročí
založení pivovaru“.

Podnik za svou činnost obdržel ocenění:
Art Directors Club Creative Awards 2015
• Praha - Budějovický Budvar, n. p. byl vyhlášen „Klientem roku“, tedy zadavatelem, který nejvíce podporuje
původní a originální českou reklamní kreativní tvorbu
Cena Sdružení přátel piva
• Mžany - pivovar Budějovický Budvar, n. p. získal třetí místo v kategorii „Pivovar roku“
Za reklamní aktivity na značku Budweiser Budvar podnik získal ocenění:
Art Directors Club Creative Awards 2015
• Praha, GRAND PRIX za kampaň na tmavý ležák Budweiser Budvar B:DARK
Art Directors Club Creative Awards 2015
• Praha - video spot na tmavý ležák Budweiser Budvar B:DARK získala zlato v kategorii “TV/cinema”
Art Directors Club Creative Awards 2015
• Praha - kampaň na tmavý ležák Budweiser Budvar B:DARK získala zlato v kategorii “Campaign”
Art Directors Club Creative Awards 2015
• Praha - video spot na tmavý ležák Budweiser Budvar B:DARK získala zlato v kategorii “Craft” za
řemeslnou úroveň režie, střihu, vizuálních efektů a produkce
Art Directors Club Creative Awards 2015
• Praha - kampaň “Rytíř” získala bronz v kategorii “Design“
Podnik je významným zaměstnavatelem v Jihočeském kraji. Počet zaměstnanců podniku se v průběhu roku
– dle sezóny pohyboval v úrovni 665. Mzdové a sociální podmínky zaměstnanců jsou řízeny kolektivní smlouvou uzavřenou mezi podnikem a odborovou organizací. Za splnění a překročení naplánovaných hodnot zisku
podniku byla i v roce 2015 zaměstnancům podniku vyplacena mimořádná mzda (13tá mzda).
Vedení podniku se řídí pracovně právními předpisy, velmi důsledně dohlíží a kontroluje bezpečnost práce.
Pracovníci podniku procházejí pravidelnými periodickými školeními. Každý rok se na úrovni jednotlivých
organizačních složek podniku vyhledávají a vyhodnocují pracovní rizika. V podniku probíhá veřejná kontrola
BOZP ve spolupráci s odborovou organizací.
Podnik dlouhodobě spolupracuje se školami. Studenti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze absolvují
své praxe v podniku, odborníci z podniku jim poskytují konzultace v rámci jejich diplomových prací apod.
Stejnou příležitost mají také studenti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích z oboru biotechnologie.
Podnik podporuje poměrně širokou spolupráci se středními školami. Studenti Střední školy obchodu, služeb
a podnikání a Vyšší odborné školy v Českých Budějovicích v gastronomických provozovnách podniku absolvují
svůj praktický výcvik.
V oblasti ochrany životního prostředí se podnik řídí integrovaným povolením, které bylo vydáno ke dni
7. 4. 2007 dle zákona č. 76/2002 Sb. (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Zde
jsou zakotveny závazné podmínky provozu, které se týkají opatření k vyloučení rizik možného znečišťování
životního prostředí, podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady,

podmínky pro hospodárné využívání surovin a energií a dále opatření pro předcházení havárií. Oblast ochrany
životního prostředí je také zahrnuta do vnitropodnikových předpisů. Podnik v této oblasti v roce 2015
neporušil platnou legislativu ČR.
V průběhu roku proběhlo v podniku několik kontrol ze strany státních orgánů, aniž by byly zjištěny
závažnější nedostatky:
• pravidelně se opakují tzv. místní šetření ze strany finančních úřadů, celní správy a úřadu sociálního
zabezpečení
• Krajská hygienická stanice
• plnění povinností provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu
• kontrola HACCP, měření teplot, měření gramáže, čistota atd.
• Česká inspekce životního prostředí - plnění povinností stanovených zákony
• Státní zemědělská a potravinářská inspekce
• dodržování specifikací CHZO, doklady o původu surovin, výrobních postupech a výsledky rozborů
z VÚPS k odebraným vzorkům
• systémový audit zaměřený na ověření zavedení systému založeného na zásadách HACCP, komplexní
prověření jeho funkčnosti, posouzení stavu plnění stanovených kritérií, monitorování aktuálního
stavu u PPP a posouzení úrovně sledovatelnosti
• Česká obchodní inspekce - kontrola měrných cen, označení, poctivost prodeje a vyúčtování
• Oblastní inspektorát práce - dodržování povinností BOZP
• Krajská veterinární správa - sanitační řád, HACCP, odpady, původ surovin, záruční doby
Vedle externích kontrol, provádí podnikový referát kontroly a správy dokumentů vlastní - interní kontroly.
Tyto kontroly prověřují dodržování vnitropodnikových předpisů a organizují jejich případnou aktualizaci - o jejich výsledcích jsou pravidelně informování vedoucí pracovníci podniku.
Rostoucí objem prodeje a konkurenční prostředí klade čím dál větší nároky na výrobu a logistiku. Roste
náročnost zákazníků na kvalitu a dodržení termínů jednotlivých dodávek. Logicky se tím zvyšují nároky na
organizaci řízení a efektivní plánování ve všech oblastech podniku. Podnik klade důraz na přesnou evidenci
prodeje a analýzy trhu. Interně roste poptávka po rychlém a spolehlivém zpracování datových toků uvnitř
podniku i směrem k jednotlivým zákazníkům. Proto podnik přistoupil k modernizaci a posílení kapacit v oblasti informačních technologií. Výsledkem je rozhodnutí o realizaci upgrade centrálního informačního systému
podniku (ERP) včetně zcela nového modulu řízení výroby. Upgrade ERP se také bude týkat i organizace řízení
zahraničních dceřiných společností podniku. Spolu s tím bude modernizován manažerský informační systém
(MIS). V závěru roku 2015 byly nakoupeny licence A30 a samotný upgrade ERP je naplánován do období let
2016 a 2017.
V oblasti IT podnik v roce 2015 dokončil několik projektů:
• virtualizace serverů
• po testování byl do trvalého provozu uveden dokument management systém (DMS) včetně elektronické
evidence smluv
• do trvalého provozu byl předán SW Plantour - plánování a řízení SEKUNDÁRNÍ dopravy
• bylo otestováno elektronické vedení spisové služby (SW EZOP), jehož ostrý provoz byl spuštěn na
začátku roku 2016
• byla provedena rekonstrukce a modernizace multimediální expozice pivovaru

Zakladatel podniku měl v průběhu roku k disposici pravidelná hlášení o vývoji hospodaření za jednotlivá
čtvrtletí roku 2015 v podobě účetních výkazů a dalších vyžádaných přehledů o vývoji a výsledcích prodeje,
investic a soudních sporů včetně informací z jednání dozorčí rady (zápisy a usnesení z jednání dozorčí rady
včetně projednaných písemných materiálů).
Roční účetní závěrka roku 2015 byla spolu s výroční zprávou, jejíž součástí je i příloha účetní závěrky, v rámci
statutárního auditu podrobena zkoumání nezávislého auditora, což je podloženo jeho zprávou – výrokem, že
účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv, nákladů, výnosů a výsledků hospodaření.
Také v průběhu roku 2015 byla dozorčí rada podniku na svých jednáních seznamována s vývojem
hospodaření podniku. Výbor pro audit a výbor pro strategii podniku se zabývaly úkoly a tématy, které vycházely z jednání dozorčí rady a vedením podniku aktuálně řešených úkolů. V kontextu s potřebným rozvojem podniku byla projednána „Strategie rozvoje podniku pro roky 2015 – 2020“ s cílem rozšíření výrobních
a logistických kapacit pro další obchodní rozvoj až do roku 2030.
Na závěr výroční zprávy patří poděkování vedení podniku jeho zakladateli, orgánům podniku, obchodním
partnerům doma i v zahraničí včetně zahraničních dceřiných společností a v neposlední řadě samozřejmě také
zaměstnancům za úspěšnou spolupráci a především za výborné obchodní a hospodářské výsledky roku 2015.
Výsledky rok 2015 navazují na ziskové hospodaření podniku v předchozích letech, což je základem jeho dobré
finanční stability i pro jeho další budoucí rozvoj.
Za vedení podniku
s pivovarským pozdravem „DEJ BŮH ŠTĚSTÍ“

V Českých Budějovicích dne 4. 4. 2016

Ing. Jiří Boček
ředitel podniku

