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Zpráva vedení podniku
Budějovický Budvar, n. p. byl založen podle zákona č.109/1964 Sb., hospodářského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Při úpravě vnitřních poměrů podniku a vztahů s jeho zakladatelem se používají ustanovení zákona
č.77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů v té míře, v jaké na ně tento statut zakladatele
odkáže.
Zakladatelem podniku je Ministerstvo zemědělství České republiky, které tak za stát zastupuje roli zakladatele
a vlastníka národního podniku.
Hospodaření národního podniku je v souladu se Statutem státního subjektu pravidelně kontrolováno dozorčí
radou a jejími výbory pro audit a strategii rozvoje podniku.
V roce 2017 doznaly změn tyto řídící dokumenty podniku:
Dne 20. 6. 2017 nabyl účinnosti Statut výboru pro audit státního subjektu Budějovický Budvar, národní podnik,
čj. 35934/2017-MZE-13221.
Dne 20. 6. 2017 nabyl účinnosti Jednací řád výboru pro audit státního subjektu Budějovický Budvar, národní
podnik, čj. 35953/2016-MZE-13221.
Výroční zpráva Budějovického Budvaru, n. p. (dále také podnik nebo pouze jenom Budvar) se týká jeho hospodaření v kalendářním roce 2017. Účetní závěrka byla vyhotovena k datu 31. 12. 2017 a spolu s přílohou účetní
závěrky je součástí výroční zprávy podniku.
Ekonomické prostředí
V ekonomickém prostředí a v oblasti podnikání v České republice v roce 2017 došlo k řadě změn, se kterými se
musel podnik vyrovnat, popřípadě zvládnout vyšší administrativní zátěž s tím spojenou – zejména:
• proti roku 2016 se dále ještě zhoršila situace na pracovním trhu, zejména nedostatek pracovníků
především v dělnických profesích nám po celý rok 2017 působil problémy při zajištění nepřetržité výroby
na lahvárenských stáčecích linkách
• meziroční inflace poprvé od roku 2012 přesáhla hranici 2 %, ČNB ukončila 6. 4. 2017 devizové intervence
• ani v roce 2017 nedošlo ke změně úrokové diskontní sazby ČNB, která byla 2. 11. 2012 nastavena na
úroveň 0,05 %, nezměnily se ani ostatní úrokové sazby ČNB (2T repo sazba 0,05 %; lombardní sazba 0,25 %;
PMR 2 %)
• úročení běžných účtů domácností i nefinančních podniků prakticky setrvalo na nulové úrovni
• zvýšení minimální mzdy o 1 100 Kč na 11 000 Kč měsíčně
• vyšší zálohy na sociální a zdravotní pojištění
• v oblasti DPH došlo k přeřazení stravovacích služeb do 15 % sazby daně zákonem č.113/2016 Sb.
• zvýšily se výplaty za cestovní náhrady (diety, stravné)
• novela občanského zákoníku (účinnost od února 2017)
• spuštění 2. fáze EET v maloobchodu a velkoobchodu (od 1. 3. 2017)
• prosincový nález Ústavního soudu, odložení plánované 3. a 4. etapy EET v roce 2018 na neurčito, zrušení
povinnosti evidovat platby bankovní kartou a on line plateb

• meziroční inflace se v jednotlivých měsících roku 2017 pohybovala v rozmezí 2 % (duben) až 2,9 % (říjen),
průměrně meziročně cca 2,5 %
• Na konci roku 2017 ČNB vyhlásila zvýšení proticyklické kapitálové rezervy s platností od 1. 7. 2018 z 0,5 %
na 1 %
• … a celá řada dalších legislativních změn v daňové a sociální oblasti
České ekonomice se v roce 2017 dařilo (zdroj ČSÚ):
Za celý rok 2017 se výkon domácí ekonomiky zvýšil o 4,6 %. To představovalo druhou nejsilnější
dynamiku za posledních deset let. K největšímu oživení došlo ve druhém čtvrtletí, kdy byla zaznamenána akcelerace tažená investicemi v soukromém sektoru. Naopak druhá polovina roku přinášela spíše zklamání. Celý
rok byl ve znamení postupného růstu domácí spotřeby, které byla v celoročním vyjádření hlavním tahounem
tohoto růstu. Česká ekonomika se svezla na vlně globálního oživení. Přes slušný růst dovozů, kladně přispěla
i bilance zahraničního obchodu.
Ekonomiku podniků negativně ovlivnilo sílící napětí na pracovním trhu, které se promítlo v dynamickém růstu
mezd. Průměrná hrubá měsíční mzda překročila ve 4. čtvrtletí 2017 poprvé v historii 30 tis. hranici a meziročně
posílila o 8,0 %. Reálná mzda loni vzrostla o 4,4 %, nejvíce po roce 2003.
Hospodaření státního rozpočtu skončilo loni dle pokladního plnění mírným schodkem ve výši 6,2 mld. korun.
Jednalo se o druhý nejpříznivější výsledek po roce 1996. Příjmy i výdaje SR byly podobně jako v roce 2016
výrazně ovlivněny nepravidelnostmi v čerpání prostředků z rozpočtu EU.
Změny ve vedení a v dozorčí radě podniku
Po výběrovém řízení zorganizovaném zakladatelem podniku ve vedení podniku od 1. 5. 2017
vystřídal ve funkci ředitele podniku pana Ing. Petra Žáčka pan Mgr. Petr Dvořák.
Vedení podniku k rozvahovému dni – k 31. 12. 2017:
Funkce:

Příjmení:

Jméno:

ředitel podniku

Mgr. Dvořák

Petr

ekonomický ředitel

Ing. Žáček

Petr

obchodní ředitel

Ing. Chrt

Robert

výrobně-technický ředitel

Ing. & Ing. Brož, Ph.D., MBA

Adam

Po uplynutí pětiletého funkčního období byl k 1. 5. 2017 znovu do funkce předsedy dozorčí rady podniku zvolen
pan Ing. Jan Procházka.
V roce 2017 došlo ke změnám na pozici místopředsedy dozorčí rady, kdy 31. 3. 2017 dosavadního místopředsedu pana JUDr. Jiřího Jirsu, MEPP, Ph.D. vystřídal dosavadní člen dozorčí rady pan Ing. Jaromír Žáček.

Po uplynutí pětiletého funkčního období skončili dne 24. 4. 2017 své členství v dozorčí radě paní Ing. Milena
Vacková, pan Jan Joza a pan Radek Petruška.
Po nových volbách se ze strany podniku se z řad zaměstnanců ke dni 14. 9. 2017 stali novými členy dozorčí
rady paní Mgr. Helena Votřelová, LL.M., a dále pak pánové Jaroslav Berka a Radek Petruška, který své členství
v dozorčí radě ve volbách znovu obhájil.
Dozorčí rada podniku k rozvahovému dni – k 31. 12. 2017:
Funkce:

Příjmení:

Jméno:

Předseda

Ing. Procházka

Jan

Místopředseda

Ing. Žáček

Jaromír

Člen

Ing. Adamec

Zdeněk

Člen

JUDr. Jirsa, MEPP, Ph.D.

Jiří

Člen

Ing. Zámečník

Miroslav

Člen

Ing. Prečanová

Simona

Člen

Mgr. Votřelová, LL.M.

Helena

Člen

Berka

Jaroslav

Člen

Petruška

Radek

Poznámka:
Dne 16. 1. 2018 byli odvoláni z funkce člena dozorčí rady Ing. Zdeněk Adamec, JUDr. Jiří Jirsa, MEPP, Ph.D. a Ing.
Simona Prečanová.
Hospodářské výsledky
rok 2013

rok 2014

rok 2015

rok 2016

rok 2017

Tržby za výrobky
a služby

tis. Kč

2 186 865

2 319 093

2 465 436

2 537 273

2 471 243

Zisk před zdaněním

tis. Kč

325 836

307 399

349 831

337 263

314 720

1 422 728

1 457 782

1 601 938

1 614 758

1 546 711

Výstav piva
(objem prodeje)

hl

V roce 2017 podnik nezopakoval svůj rekordní výstav z roku 2016, který překonal technická a technologická
maxima našich výrobních kapacit. V průběhu roku jsme se potýkali s technickými problémy – zejména poruchami
našich lahvárenských stáčecích kapacit a nedostatkem pracovníků v třísměnných a nepřetržitých provozech. Kvůli tomu jsme nebyli sto vykrýt zvýšenou poptávku po našem pivu v lahvovém a plechovkovém formátu balení.
Také v roce 2017 jsme registrovali převis poptávky po našem pivu, který jsme nebyli schopni pokrýt.
Po opuštění intervenčního pásma ze strany ČNB (duben 2017) se v meziročním srovnání do exportních tržeb
negativně promítlo posílení české koruny, a to ve výši cca 49 mil. Kč. Zejména česká měna posílila vůči evropské měně (cca – 3 %), vůči anglické libře (cca – 9 %), americkému dolaru (cca – 5 %) a švýcarskému franku
(cca – 4%). Za situace srovnatelných devizových kurzů 2016/2017 by tedy i přes nižší celkový výstav v roce
2017 podnik dosáhl srovnatelného zisku i tržeb jako v roce 2016. Pozitivním výsledkem je, že se v roce 2017
podniku podařilo zvýšit průměrné ceny, což je z části výsledkem převisu poptávky nad naší nabídkou omezenou
nedostatkem výrobních kapacit.
Rostoucí objemy prodeje – rostoucí distribuce v zahraničí s sebou přináší ztráty a zpomalení pohybu vratných
obalů. Z principu opatrnosti zde proto podnik v roce 2017 přistoupil k tvorbě rezerv, které se v provozním
výsledku hospodaření promítly ve výši cca 16 mil. Kč.
V průběhu roku jsme museli reagovat na velmi špatnou situaci na pracovním trhu v ČR – zejména nedostatek
pracovníků v dělnických profesích, které jsme nebyli sto pokrýt. Proto se do provozního výsledku hospodaření
promítl meziroční nárůst osobních nákladů o +7,3 % (+ cca 23 mil. Kč). Růst mezd se nezastaví ani v roce 2018.
Z pohledu splnění ročního plánu 2017 a ekonomických výsledků se i přes výše uvedené poznámky podařilo
splnit plán tržeb na 100 %, plán zisku před zdaněním byl překročen o 6,1 %, plán zisku po zdanění byl vyšší
o 12,6 % a dosáhl hodnoty cca 255 mil. Kč. Můžeme tedy říci, že v roce 2017 byly splněny všechny ekonomické
cíle, které byly v podobě plánu zakladatelem podniku vytyčeny.
Obchod
Za situace, kdy přetížené lahvárenské stáčecí kapacity podniku limitují jeho obchodní výkony, je problém se
objemově zcela vypořádat a obchodně pokrýt veškerou poptávku po našem pivu. To bylo charakteristické pro
druhé a zejména třetí čtvrtletí roku 2017.
Zejména kvůli nedostatku pracovníků ve výrobě a technickým problémům v podobě poruch stáčecích kapacit
jsme v roce 2017 nepřekonali rekordní výstav pivovaru, kterého jsme dosáhli v roce 2016. Výstav v roce 2017
ve výši cca 1,547 mil. hl byl v meziročním srovnání o cca 4 % nižší. Objemový plán prodeje nebyl splněn o 3,6 %.
V průběhu roku jsme ale na straně obchodu zrealizovali taková opatření, že i přes proti plánu nižší objem
prodeje, byl plán tržeb nakonec splněn. To se podařilo zvýšeným exportním prodejem, který dosáhl cca 990 tis.
hl (meziročně + 1,5 %) a překonal tak všechny dosavadní roční exportní výsledky podniku. Objem exportu se
na výstavu pivovaru podílí 64 %.
V rámci České republiky jsme druhým největším exportérem piva, co do výstavu piva celkem zaujímáme pozici
čtvrtého největšího výrobce piva v České republice.
Také v roce 2017 probíhal v podniku rozsáhlý investiční program, který byl nastartován už v roce 2015. Jeho

výsledkem by v roce 2020 mělo být takové zvýšení výrobních i logistických kapacit, které umožní nárůst prodeje
a tím pokrytí rostoucí poptávky po našem lahvovém pivu v tuzemsku i zahraničí. Prodej lahvového piva představuje 62 % z celkového výstavu a prodeje pivovaru, a právě výkony našich stávajících lahvárenských stáčecích
linek jsou oním úzkým hrdlem, které nám nedovoluje dále obchodně růst. Zároveň jsme v roce 2017 dosáhli
výrobního stropu v sortimentu plechovkového piva.
V současné době je naše obchodní aktivita zaměřena na udržení obchodní sítě a dobrých dodavatelsko-odběratelských vztahů napříč teritorii a obchodními partnery a udržení si aktuálně existující vysoké poptávky
a renomé značky Budweiser Budvar pro další obchodní expanzi.
Dynamický růst lahvového sortimentu je v dlouhodobém pohledu generován zejména růstem exportních trhů
a obecně ukazatelem růstu síly segmentu potravinářského maloobchodu na všech vyspělých pivních trzích.
S růstem významu potravinářského maloobchodu a exportních teritorií souvisí také dynamický růst poptávky po
sortimentu plechovek a minisoudků (5 l). Ve výrobě plechovkového piva jsme čelili podobně jako u láhví převisu
poptávky nad našimi výrobními možnostmi. Současná stáčecí plechovková linka v minulých letech stačila pokrývat meziroční dvojciferný růst poptávky, ale v roce 2017 jsme už museli přistoupit k externímu stáčení piva do
plechovek. V roce 2017 jsme prodali více jak 287 tis. hl v tomto balení. Kapacitu stáčení piva do plechovek zvýšíme na začátku roku 2018 novým výkonnějším plničem (zvýšení výkonu o 40 %), který zcela odstraní výpomoc
v podobě externího stáčení. Předpokládáme, že v roce 2018 objem prodeje piva v plechovkách a minisoudcích
i nadále poroste, mezi roky 2017/2016 zde vzrostl prodej o cca 22%. Samozřejmě rostoucí exportní prodeje
v roce 2017 v tržbách negativně zasáhlo uvolnění měnové politiky ze strany ČNB. V meziročním srovnání proti
evropské měně mělo posílení CZK v roce 2017 negativní dopad do exportních tržeb ve výši cca 49 mil. Kč.
Prodej sudového piva a cisteren zejména díky negativnímu trendu na tuzemském trhu celkově meziročně poklesl
o necelá 4 %, přičemž ale na exportních trzích prodej sudového piva stále roste. Segment on trade v České
republice obecně meziročně dlouhodobě klesá. Registrujeme negativní příčiny, které vedou k poklesu prodejů
v rámci on trade, se kterými se potýkají všechny pivovary v České republice. Zrychluje se pokles počtu on trade
podniků vyvolaný z titulu zavedení EET, zákazu kouření, byrokracie a kontrol, úbytku hostů v lokalitách měst
a venkova. Celý segment on trade je již delší dobu v krizi, mění se životní styl obyvatel, který vede pouze k příležitostným návštěvám gastronomických podniků, viditelně zdražilo jídlo, chybí profesionální a kvalitní personál
v obsluze a kuchyních. Na tuto situaci chceme reagovat a reagujeme zaměřením a změnou v marketingové
strategii do roku 2025.
Silný růst prodeje meziročně zaznamenáváme v cisternách (+ cca 21 %) na exportu, kdy zavádění a rozvoj tankového piva do gastronomie je součástí rozvojového plánu pro značku Budweiser Budvar na klíčových trzích.
Hlavní – tzv. vlajkovou značkou zůstává značka Budweiser Budvar (včetně známkoprávních variant Budějovický
Budvar, Bud a Czechvar), která tvoří cca 92 % v objemu z celkových prodejů. Značka Pardál tvoří cca 8 % z celkového objemu prodeje.
Investiční rozvoj
V roce 2015 byl nastartován rozsáhlý investiční program (projektové práce), jehož cílem je významné zvýšení
výrobních a logistických kapacit podniku. Od roku 2016 je pak podnik jedním velkým staveništěm.

V roce 2017 bylo na investice vynaloženo celkem cca 735 mil. Kč, z toho cca 573 mil. Kč směřovalo čistě do
rozvojových investic. Součástí výstavby logistického centra bylo i propojení obou areálů pivovaru technologickým, a také silničním mostem. Tím došlo k významné racionalizaci v oblasti logistiky, v manipulaci s hotovými
výrobky i obaly v rámci výrobního a logistického areálu pivovaru. Nový logistický areál – areál č. II by měl být
po více jak dvou letech výstavby spuštěn do plného provozu začátkem druhého čtvrtletí 2018.
Vedle logistického centra část rozvojových investic v roce 2017 byla nasměrována do rozšíření kapacit ležáckého
sklepa, což přinese potřebné zvýšení objemu piva pro plynulé stáčení v rámci nových stáčecích kapacit. Tato
investice by měla být dokončena v roce 2018. Ve druhé polovině roku 2018 tak vzroste objem ležáckého sklepa
o více jak 40 000 hl. Na tuto investici naváže první etapa rozšíření kvasných kapacit cylindrokónických tanků.
Zbytek investic představovala prostá obnova, která se každý rok opakuje zejména ve formě obměny vozového
parku včetně vysokozdvižných vozíků, nákupu IT techniky a obalů (přepravky, sudy) a dalších investic drobnějšího charakteru.
Přesunutím logistiky do druhého areálu pivovaru se uvolní místo pro výstavbu potřebné třetí lahvové stáčecí
linky, počítáme s jejím najetím ve druhé polovině roku 2019. Tím dojde k vyřešení nedostatku našich kapacit ve
stáčení lahvového piva. Výstavba a uvedení do provozu nové lahvové stáčecí linky je klíčovou investicí, která
odstraní úzké místo ve výrobě a umožní tak zvýšení výkonu podniku.
Strategie podniku je v oblasti investičního rozvoje načasována až do roku 2022 a zahrnuje rozšíření kapacit ve
všech etapách výroby, cílem je dosažení celkového výstavu pivovaru přes 2 mil. hektolitrů. To nám také umožní
rozšíření naší kapacity a možností co do sortimentu i atraktivity balení.
Nezbytnou součástí investic do výrobní technologie jsou výdaje spojené s výpočetní technikou a softwarovým
vybavením, které jdou ruku v ruce s modernizací pivovaru. Hlavním úkolem v oblasti IT bylo pokračování v projektu A30 (centrální informační systém) a zároveň i pokračování prací na IT části projektu výstavby nového
logistického centra v novém logistickém areálu (projekt WMS II).
V rámci projektu A30 (upgrade a rozvoj podnikového centrálního informačního systému) proběhly následující
činnosti:

•
•
•
•

100% náhrada dosavadního systému pro sledování výroby výrobními moduly systému A302
upgrade celého informačního systému na vyšší verzi
vytvoření nových vazeb na manažerský informační systém podniku (MIS)
analýza procesů dceřiné společnosti v Německu a přípravné práce pro zahájení implementace a začlenění
této společnosti do jednotného podnikového ERP v roce 2018
• tvorba rozhraní (interfaces) s dalšími podnikovými informačními a výrobními systémy
K 1. 3. 2017 byla také spuštěna další etapa Elektronické evidence tržeb – EET. Po realizaci etapy týkající se gastronomických složek podniku v roce 2016 byla funkcionalita EET rozšířena i na přímé závozy zboží k zákazníkům
v segmentu on trade a na platby typu „Cash & Carry“.
V oblasti administrativy byla rozšířena funkcionalita Document Management Systému (subsystémy ELO a EZOP)
o možnosti automatizovaného zpracování elektronických faktur a o identifikaci smluv pro jejich zařazení do

celostátního registru (zákon o registru smluv).
V rámci výrobního areálu podniku byla také zmodernizována podstatná část kamerového systému, zbývající
část bude dokončena v návaznosti na instalaci kamerového systému v novém logistickém areálu a jeho okolí.
Ocenění
Také v roce 2017 naše pivo vařené dle tradičních receptur využívajících české suroviny, které jsou
nositeli osvědčené kvality a skvělé chuti, získalo řadu ocenění:
• světlý ležák Budweiser Budvar B:ORIGINAL – zlato
Monde Selection, Malta: belgický International Institute for Quality Selections udělil zlatou medaili a diplom
světlému ležáku Budweiser Budvar.
• světlý ležák Czechvar – zlato
New York International Beer Competition, New York (USA): českým pivem roku byl vyhlášen světlý ležák
Czechvar.
• světlý ležák Pardál Echt – zlato
Monde Selection, Malta: belgický International Institute for Quality Selections udělil zlatou medaili a diplom
světlému ležáku Pardál Echt.
• míchaný nápoj z piva PardálOVO bezové – zlato
Pivo České republiky 2017, České Budějovice: v kategorii Ochucené pivo získal míchaný nápoj z piva PardálOVO bezové zlatou medaili.
• světlý ležák Czechvar – stříbro
New York International Beer Competition, New York (USA): v kategorii Lager Beer Styles – German and
European Origin – získal stříbrnou medaili světlý ležák Czechvar.
• tmavý ležák Budweiser Budvar B:DARK – stříbro
Sdružení přátel piva, Kynšperk nad Ohří: tmavý ležák Budweiser Budvar B:Dark získal v populární anketě
druhé místo v kategorii „Tmavé pivo roku“.
• tmavý ležák Budweiser Budvar B:DARK – bronz
Zlatá pivní pečeť 2017, České Budějovice: tmavý ležák Budweiser Budvar B:DARK získal bronzovou medaili
v kategorii Tmavý ležák
• jablečný cider Somersby – bronz
Pivo České republiky 2017, České Budějovice: v kategorii Cider získal jablečný Somersby Apple Cider bronzovou medaili (Budvar je výhradním importérem a distributorem tohoto Cideru dánského pivovaru Carlsberg
v České republice)
Pivo pro Svatého otce – papeže Františka
Řemeslně uvařené pivo z Budějovického Budvaru získalo v roce 2017 mimořádnou poctu od hlavy katolické
církve – Svatého otce papeže Františka. Ten přijal jako osobní dar ležák ze zvláštní várky, kterou požehnal 5. 9.
2017 Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický. Pivo pro papeže bylo ručně stočeno – symbolicky do 122
jednolitrových očíslovaných lahví (výročí 122 let od založení pivovaru).
Právní oblast
I v roce 2017 podnik bránil své ochranné známky a postavení na trhu:
• v Rusku se podnik v roce 2017 opět úspěšně bránil neoprávněným importům zboží, a to prostřednictvím

celního zadržení takového zboží a následných soudních sporů. Ukončena byla celkem 3 řízení, dalších 9
jich stále běží
• V Německu podnik úspěšně zasahuje proti nabídce a prodejům (včetně internetových) piva společnosti
Anheuser-Busch InBev. Na základě rozesílaných varovných dopisů jsou prodeje zastaveny a porušovatelé
podepsali závazky vzdání
• V Maďarsku se podniku v roce 2017 podařilo s konečnou platností obhájit naši ochrannou známku BUD
před atakem společnosti Anheuser-Busch LLC., která by ráda uchvátila trh alespoň s jednou ze svých
hlavních značek.
Stále ještě běží přibližně 70 řízení (soudních či administrativních). Celková bilance úspěšnosti ve sporech vyznívá
jednoznačně ve prospěch BB – nad 70 %.
Právní referát podniku významně spolupracuje s obchodem v oblasti vymáhání pohledávek plynoucích z nezaplacených faktur, což zejména je problém v segmentu on trade. Podílí se také na prověřování obchodních partnerů
a zajištění obchodních případů, využívání a řádné uplatňování smluvních ustanovení ve fázi vzniku pohledávek
po lhůtě splatnosti.
Zákon o registru smluv
V roce 2017 jsme pokračovali ve zveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to i v tzv.
„ostrém provozu“ od 1. 7. 2017, kdy za nezveřejnění nebo špatné zveřejnění hrozily sankce včetně neplatnosti
předmětné smlouvy od samého počátku. Současně podnik vyvíjel snahu dosáhnout prostřednictvím novely zákona o registru smluv vynětí z působnosti tohoto zákona tak, aby neohrozil svou konkurenceschopnost a hospodaření. Novela, která nakonec byla schválena s účinností od 18. 8. 2017, sice podnik z působnosti zákona
nevyňala, rozšířila však alespoň výjimky ze zveřejnění. Podnik tedy nadále pokračuje ve zveřejnění smluv, na
něž zákon o registru smluv dopadá. Je s tím spojená administrativní zátěž, kterou konkurenční pivovary nemají.
Zde s obavami sledujeme vývoj po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které proběhly
v závěru roku 2017. Zveřejňování všech smluv, které by nás obchodně – potažmo ekonomicky v konkurenčním
prostředí samozřejmě poškodilo a bylo hrubou a paradoxně uzákoněnou chybou.
Ochrana osobních údajů (GDPR)
S účinností od 25. 5. 2018 bude na území EU účinné Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v ČR zásadním způsobem rozšíří ochranu
osobních údajů fyzických osob a zavede nové povinnosti pro správce osobních údajů. V návaznosti na toto
Nařízení GDPR už v roce 2017 zahájil podnik přípravné práce na dosažení souladu mezi praktickým nakládáním
s osobními údaji a tímto Nařízením GDPR, v nichž bude pokračovat i v následujícím roce.
Organizace práce
V rámci podniku funguje souběžně standardní řízení po vertikální linii i procesní řízení po vertikální linii. Kombinace obou způsobů umožňuje efektivní přijímání rozhodnutí a volbu optimálních způsobů řešení ve vazbě
na konkrétní problémy. Posun rozhodovacích pravomocí na střední a nižší řídící úroveň umožňuje vrcholovému

managementu podniku věnovat se řešení závažných úkolů určených zakladatelem.
Kontrolní systém podniku zahrnuje vnitřní kontrolní systém, externí audity a revize – viz dále. Cílem vnitřního
kontrolního systému podniku je zabezpečení efektivního řízení, odhalování nesrovnalostí, prevence, dohled na
dodržování vnitropodnikových předpisů i platné legislativy a dodržování stanovených postupů.
Kontrolní systém podniku prosazovaný po vertikální linii se opírá se o soustavu interních předpisů a je určen
vnitropodnikovým organigramem. V horizontální linii kontroly odpovídají majitelé problémů za řádné fungování svěřené oblasti, trvale tuto oblast monitorují a navrhují zlepšení procesů. Majitelé problémů mají za úkol
v průběhu 1. čtvrtletí každého roku provést kontrolu všech svěřených předpisů, pořídit o tom zápis a v případě
potřeby navrhnout nápravná opatření se stanovením procesních lhůt.
Referát kontroly a správy dokumentů postupuje při své kontrolní činnosti v souladu s plánem kontrol a provádí
také kontroly mimořádné. O výsledcích kontrol pořizuje zápis, v němž uvádí kontrolovaná ustanovení, zjištěné
skutečnosti a požadavky z kontroly vyplývající. Výsledky z vnějších i vnitřních kontrol jsou po skončení kalendářních pololetí předkládány dozorčí radě k projednání.
Důležitým prvkem organizace řízení je řádný oběh dokumentů, který je v souladu s nastavenými interními schvalovacími postupy. K tomuto účelu je v podniku používán elektronický systém ELO (DMS – Document Management Systém), který řídí postupy pro schvalování objednávek, faktur a dodavatelských smluv. Do systému jsou
implementována pravidla, oprávnění a limity dané příslušnými vnitřními předpisy včetně povinností vyplývající
ze zákona o registru smluv.
V roce 2018 dojde ke změně organizační struktury podniku, změny se budou týkat činností marketingu, výroby
a logistiky.
Vnější a vnitřní kontroly
Interní systém kontrol proběhl v souladu s Plánem kontrol 2017. Tím jsou každý rok kontrolovány a aktualizovány interní směrnice a další o vnitřní předpisy podniku. O výsledcích kontrol je pravidelně – pololetně
informována dozorčí rada podniku. Kontroly se týkají dodržování postupů a jejich dodržování v rámci interních
dokumentů podniku.
Vnější kontroly provádějí státních kontrolní orgány. V roce 2017 proběhlo takových kontrol 16 a týkaly se
oblastí:
• plnění povinností odběratele podzemních vod
• dodržování specifikací CHZO (opakovaně)
• hospodářské soutěže
• plnění povinností provozovatele – HACCP (opakovaně)
• informační povinnosti při prodeji (podnikem provozované restaurace)
• hygienických podmínek
• provozování železniční vlečky
• spotřebních daní
• ochrany veřejného zdraví
• metrologie a HZB

• kontrola plnění povinností spojených s provozování EET
• plnění povinností spojených s integrovaným povolením
• plnění povinností ochrany ovzduší (provozování chladících systémů)
Také o výsledcích externích kontrol je dozorčí rada podniku pravidelně informována. Tyto kontroly v roce 2017
nezjistily vážné nedostatky ze strany podniku.
Kvalita
Podnik má detailně propracován ucelený systém kontroly a analýz ve všech stupních výroby. Analýzy, které
používáme, jsou fyzikálně-chemické, mikrobiologické a samozřejmě také senzorické. Už na vstupu do pivovaru
kontrole podléhají suroviny, kontrole všech šarží hotového piva předcházejí mezioperační kontroly. Vedle toho
také kontrolujeme kvalitu obalů, etiket a dalších procesů, které mají vliv na celkovou vysokou kvalitu našich
výrobků a mohou ovlivnit spokojenost odběratelů a konzumentů našeho piva. Všechny výsledky našich rozborů
posuzujeme statistickou procesní kontrolou a současně je můžeme porovnávat s výsledky rozborů piva našich
konkurentů.
Laboratoř podniku spolupracuje s výrobou při vývoji nových druhů piv, změnách výrobních procesů, také se podílí
na řešení neočekávaných problémů ve výrobě, včetně odstraňování případných podnětů z reklamací a stížností.
Systém kontroly kvality našich výrobků je popsán a řízen interními předpisy, jejichž dodržování také podléhá
zavedenému systému interních a externích kontrol. Využíváme chráněného zeměpisného označení (CHZO), podléháme tedy i kontrolám k tomu určených orgánů Evropské unie.
Personální oblast
Budějovický Budvar, n. p. patří mezi významné zaměstnavatele jihočeského regionu, v roce 2017 zaměstnával
více než 670 pracovníků ve výrobě, logistice, obchodě, marketingu, administrativních a dalších pozicích.
Také v roce 2017 pokračovala problematická situace na trhu práce daná rekordně nízkou nezaměstnaností
a s tím souvisejícím nedostatkem pracovníků zejména v dělnických a technických profesích. V oblasti lidských
zdrojů se tak podnik soustředil zejména na udržení zaměstnanosti, efektivity a produktivity práce za účelem
dosažení podnikových cílů daných plánem na rok 2017. Podnik dbá na dodržování všech předpisů v oblasti
pracovněprávních vztahů, hygieny a bezpečnosti práce. Dosavadní kontroly v této oblasti nezjistily ze strany
podniku porušení zákonných předpisů.
I v roce 2017 pokračoval podnik v již tradiční spolupráci se středními i vysokými školami. Pivovar umožňuje
odborné praxe a spolupráci při sestavování kvalifikačních prací studentům Vysoké školy chemicko-technologické
v Praze v oboru biotechnologií. Obdobnou příležitost mají také studenti Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích studující v oborech příbuzných biotechnologiím nebo ekonomických a studenti Vysoké školy technické
a ekonomické studující obory zaměřené na logistiku. Praxe i realizace kvalifikačních prací studentů mohou plně
využívat zázemí odborníků pivovaru, zejména oddělení řízení jakosti (laboratoře) a výrobně-technického útvaru.
Podnik podporuje širokou spolupráci se středními školami. Studenti Střední školy obchodní a Vyšší odborné
školy v Českých Budějovicích studující v oboru sladovník-pivovarník a v gastronomických oborech absolvují svůj
praktický výcvik v pivovaru a ve vlastních gastronomických provozovnách podniku. Odborné praxe jsou v četné

míře umožňovány také studentům Střední odborné školy ekologické a potravinářské ve Veselí nad Lužnicí.
V oblasti sociální politiky podniku i nadále poskytuje svým zaměstnancům nadstandardní příspěvek na penzijní
připojištění, vlastní stravování s příspěvkem zaměstnavatele a tzv. deputátní pivo. Díky splnění plánem nastavených cílů byla za rok 2017 vyplacena zaměstnancům mimořádná mzda (tzv. 13. mzda). Průměrná hrubá mzda
v podniku se pohybuje nad průměrem Jihočeského kraje.
V polovině roku 2017 byly zahájeny práce spojené se změnou systému odměňování v roce 2018, které by mimo
jiné měly omezit vyšší fluktuaci našich zaměstnanců v dělnických profesích a ve třísměnných či nepřetržitých
provozech.
Životní prostředí
V oblasti ochrany životního prostředí se podnik řídí integrovaným povolením, které bylo vydáno ke dni 19. 3.
2007, ve znění pozdějších změn, 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. Veškeré
odpady podnik likviduje s využitím k tomu oprávněných firem. Typ podnikem vyprodukovaných odpadů spadá do
oblasti recyklovatelných odpadů. Oblast ochrany životního prostředí je zahrnuta do vnitropodnikových předpisů.
V době platnosti integrovaného povolení se podniku daří trvale snižovat měrné spotřeby vody a energií. Podnik
v této oblasti ani v roce 2017 neporušil platnou legislativu České republiky.
Závěr
Rozsáhlá investiční výstavba – staveniště uvnitř pivovaru s sebou přináší řadu provozních problémů, se kterými
si musíme umět poradit. Po uvedení nového logistického areálu do provozu (únor 2018) budou investice pokračovat v areálu č. I podniku (nová stáčecí linka, zvýšení objemu kvasných kapacit, rozšíření varny).
Roční účetní uzávěrka roku 2017 byla spolu s výroční zprávou, jejíž součástí je 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 že také výroční zpráva věrně popisuje a zachycuje výsledky hosporaření podniku.
V roce 2017 projednala dozorčí rada podniku materiál „Identifikace strategických priorit a definice poslání a vize
podniku“ s výhledem do roku 2025. Tento materiál je pokračováním Strategie podniku od roku 2015, zahrnuje
naplánovaný a schválený investiční rozvoj podniku, jehož cílem je dosažení ročního výstavu pivovaru ve výši
2 mil. hektolitrů.
V tomto materiálu je ukotvena vize podniku:
Stát se předním expertem v prémiovém segmentu piva na domácím trhu.
Pomoci etablovat české pivo jako respektovanou kategorii v mezinárodním měřítku.
Na závěr výroční zprávy patří poděkování vedení podniku jeho zakladateli, orgánům podniku, obchodním partnerům doma i v zahraničí včetně zahraničních dceřinných společností za úspěšnou spolupráci v roce 2017.

Poděkování samozřejmě patří všem našim zaměstnancům, výsledkem jejich práce je kvalitní pivo špičkové chutě,
které je žádané doma i v zahraničí. Díky tomu můžeme pivovar modernizovat a rozšiřovat.
Našim posláním je být odpovědnými správci pivovarské moudrosti a dovednosti, chceme šířit slávu a radost
z poctivého českého piva. Máme na co navázat a věříme, že rozvoj pivovaru vytvoří předpoklady pro splnění
naší vize a poslání.

Za vedení podniku
s pivovarským pozdravem „DEJ BŮH ŠTĚSTÍ“

V Českých Budějovicích dne 31. 3. 2018

Mgr. Petr Dvořák
ředitel podniku

