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1 Úvod 

Předmětem zkoumání této bakalářské práce je pivovarnický průmysl v České 

republice a Spolkové republice Německo, neboť se jedná o velmi významné odvětví obou 

těchto zemí. Pivovary a jejich distribuční sítě zaměstnávají tisíce lidí jak v ČR, tak v SRN  

a také tvoří důležitou část exportu těchto zemí. Díky dlouholeté tradici pivovarnictví na území 

obou států vznikl prosperující klastr, jenž vedle významného růstového potencionálu 

představuje pro sledované ekonomiky i velké riziko v případě stagnace či úpadku tohoto 

odvětví. Hlavním rizikem se zde rozumí dopad na trh práce, jelikož o zaměstnání může přijít  

i několik tisíc lidí. Další dopad představují snížené příjmy do státního rozpočtu. 

V souvislostech s těmito riziky dochází ke státní přímé či nepřímé podpoře pivovarnictví. 

Dalším důvodem výběru tématu je vedle národního pokladu v podobě piva i autorův zájem  

o tuto problematiku především pak v rámci konkurenceschopnosti menších pivovarů na trhu. 

Pivovary, a to zejména české, preferují kvantitu nad kvalitou uvařeného piva, protože se snaží 

udržet krok s velkými pivovarskými skupinami na trhu.    

Cílem této bakalářské práce je přiblížit část tradičního českého průmyslu z pohledu 

ekonomického. Poté poukázat na aktuální stav českého pivovarnictví a srovnat jej s vybranou 

zemí, v tomto případě se Spolkovou republikou Německo. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitolou bakalářské práce je úvod.  

Druhá kapitola nese název trh a jeho struktura. Kapitola nastiňuje obecnou teorii 

chování firem na trhu a vysvětluje základní pojmy. Popisuje jednotlivé tržní struktury, mezi 

něž lze řadit firmu v podmínkách dokonalé konkurence, nedokonalou konkurenci  

a monopolistickou konkurenci. Prioritou první části práce je stanovit teoretickou základnu pro 

praktickou část bakalářské práce. 

Obsah třetí části práce je zaměřen na český pivní trh. Kapitola poukazuje na současnou 

situaci českého pivovarnictví a popisuje bariéry vstupu do českého pivovarnického odvětví. 

Dále je znázorněn vývoj produkce a spotřeby piva v ČR. Posléze je v části kapitoly přiblížen 

cenový vývoj piva v závislosti na spotřebě. Závěr kapitoly je věnován významu 

pivovarnického průmyslu pro českou ekonomiku.  

 Čtvrtá kapitola nastiňuje základní aspekty německého pivovarnictví s popisem 

aktuální situace na pivním trhu Spolkové republiky Německo. Následně je popsána spotřeba  
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a produkce piva v SRN. Poslední částí kapitoly popisuje význam pivovarnického průmyslu 

pro německou ekonomiku.  

  Pátá kapitola popisuje hlavní rozdíly českého a německého pivovarnictví. Kapitola je 

rozdělena na dvě části. První část se zabývá srovnáním produkce a spotřeby piva v ČR a SRN. 

Další část kapitoly se zabývá pivovarnickým průmyslem a jeho dopady na obě komparované 

ekonomiky. 

Metodika, jež byla využita v bakalářské práci, je především deskripce a komparace 

pivovarnického průmyslu  České republiky a Spolkové republiky Německo. Jako postup je 

zvolena dedukce, tedy proces od obecného pojmu ke konkrétnímu problému. Zvolená 

metodika a postup byly vybrány tak, aby optimálně naplnily cíle bakalářské práce.  

Údaje potřebné k vypracování bakalářské práce jsou čerpány z odborné literatury, 

která se tímto tématem zabývá, a zejména z internetových zdrojů. Mezi tyto zdroje patří 

především stránky Brewers of Europe, Ministerstva zemědělství ČR a Brauer-Bund. Data jsou 

analyzována a zpracována především do tabulek a grafů a následně jsou slovně vyjádřena. 
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2 Trh a jeho struktura 

Kapitola s názvem trh a jeho struktura pojednává o tržním prostředí a subjektech, jenž 

na trhu působí. Každé tržní prostředí vykazuje své specifické znaky. Na trhu působí subjekty, 

které lze přiřadit k dokonalé, nedokonalé konkurenci nebo monopolistické konkurenci. 

V jednotlivých částech kapitoly jsou všechny typy blíže specifikovány.  

Chování firmy je ve velké míře ovlivněno typem tržní struktury. Na trhu je důležitý 

nejen počet subjektů působící v dané tržní struktuře, ale také zda jednotlivé firmy mohou 

ovlivnit tržní cenu, zda je ztížen či uzavřen vstup do odvětví. Dalším důležitým faktorem 

k určení typu tržní struktury je charakteristika produktu. V této souvislosti lze hovořit o pro-

duktu homogenním, který je typický zejména pro dokonalou konkurenci a oligopol. U mono-

polu je typický produkt diferencovaný, tedy odlišný. Specifický produkt je charakteristický 

pro monopolistickou konkurenci. Pro určení tržní struktury je důležitý počet subjektů  

na daném trhu, nikoliv velikost podniků. I velmi malý podnik může být monopolem, pokud 

působí na určitém území jako jediný.  

Tab. 2.1 Typy tržních struktur 

oligopol monopol
monopolistická 

konkurence

Počet firem
velký počet malých 

firem
malý počet firem jedna firma

velký počet malých 

firem

Charakteristika 

produktu
homogenní homogenní diferencovaný specifický

Vliv firmy na cenu žádný částečný silný částečný

Vstup do odvětví volný
částečné bariéry 

vstupu
uzavřený vstup volný

Nedokonalá konkurence
Dokonalá 

konkurence
Typ

 

   Pramen: Jurečka (2010), vlastní zpracování. 

Typy tržních struktur zmíněné v tabulce 2.1 se mohou vyskytovat jak na straně na-

bídky, tak také na straně poptávky. V případě, že jde o stranu poptávky, lze hovořit  

o monopsonu v případě monopolu a o oligopsonu v případě oligopolu (Jurečka, 2010). 

Konkurenci lze chápat, jako vzájemné soupeření mezi jednotlivými subjekty s cílem 

dosáhnout určitého zájmu.  Firma je považována za konkurenceschopnou, jestliže: 

 má schopnost udržet se na trhu a zvyšuje (pokud možno) svůj podíl, 
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 dokáže plnit své závazky vůči svému okolí (Brčák, 2010). 

Dále lze konkurenci členit na konkurenci tržní a konkurenci mimotržní.  Tržní 

konkurencí lze chápat jako soutěž s takovými prostředky, které souvisí s trhem samostatným. 

Ta se dále dělí na konkurenci cenovou a konkurenci necenovou. Pakliže hovoříme o cenové 

konkurenci, mají zde velký význam rozdíly ve výrobních nákladech. Pokud máme na mysli 

necenovou konkurenci, jedná se především o konkurenci kvalitou
1
 a konkurenci reklamou

2
. 

Do klasifikace mimotržní konkurence lze zařadit různé nástroje technicko-administrativní 

povahy (stanovení různých norem, např. bezpečnostních, hygienických, ekologických apod.). 

Mimotržní konkurenci také tvoří aktivity legální (různé podoby lobbování) a nelegální 

(průmyslová špionáž, korupce apod.) Samostatný počet firem, působících v dané struktuře 

není jediným vodítkem pro určení dané tržní struktury. Na trhu se může vyskytovat  

i potencionální konkurent, který ovlivňuje nebo zcela mění danou strukturu odvětví. 

Potencionální konkurence se vyskytuje především tam, kde není ztížen vstup či výstup 

nových firem do odvětví. Působnost potencionální konkurence značně omezuje tržní moc 

monopolu a oligopolních firem (Jurečka, 2010). 

2.1 Firma v podmínkách dokonalé konkurence 

Trh dokonalé konkurence lze charakterizovat jako trh, na němž žádná firma ani 

spotřebitel nedosahují takové síly a velikosti, aby sami mohli ovlivnit tržní cenu (Keřkovský  

a Luňáček, 2012). 

Situace, kdy se firma vyskytne na trhu dokonale konkurenčním, nastává za předpokladu: 

 na trhu působí velký počet prodávajících a kupujících a žádný z nich není schopen 

ovlivnit tržní cenu produktu, 

 produkty, které jsou poptávány a nabízeny v odvětví, jsou stejnorodé (homogenní), 

 všichni aktéři trhu jsou dokonale informováni o produktech a jejich cenách, 

 neexistují zde žádné překážky pro vstup do odvětví či výstup z něj, 

                                                           
1
 A to kvalitou v širším smyslu (včetně energetické náročnosti, možnosti servisu, provozní spolehlivost výrobce, 

apod.). 

2
 V případě konkurence reklamou máme na mysli různé podoby psychologického nátlaku (např. vyzývání 

k nákupům). 



 
 

- 8 - 
 

 výrobní faktory, vyskytující se jak v rámci odvětví či mezi odvětvími mohou být 

přesouvány mezi firmami. 

Nicméně dokonale konkurenční trh se vyskytuje pouze jako teoretický model. I přesto 

však existují trhy, které se k dokonale konkurenčním trhům přibližují. Příkladem mohou být 

trhy, na kterých se obchoduje se zemědělskými plodinami. Tyto trhy jsou většinou 

segmentovány dle jakosti, kde jakost chápeme jako splnění kritéria homogenity (Brčák  

a Sekera, 2010). Jak již bylo zmíněno, firma v dokonale konkurenčním prostředí nemůže 

ovlivnit cenu výrobků. Proto se zde setkáváme s horizontální poptávkovou křivkou, která je 

znázorněna v obr. 2.1 písmenem d. Poptávková křivka zde vyjadřuje poptávku po určitém 

statku při dané ceně. V dokonalé konkurenci je poptávka po produkci firmy dokonale 

elastická. Znamená to, že trh je schopen při dané tržní ceně bez její změny vstřebávat jakékoli 

množství produkce jednotlivé firmy, které je schopná v rámci své výrobní kapacity vyrobit 

(Jurečka, 2010). 

Obr. 2.1 Křivka poptávky po produkci firmy v dokonalé konkurenci 

 

Pramen: Jurečka, 2010, vlastní tvorba. 

Je také nutno rozlišovat, zda se jedná o křivku tržní poptávky (D) a poptávkovou 

křivku, které vzdorují jednotlivé firmy (d). Křivku tržní poptávky můžeme chápat jako určitou 

výši produkce nějakého produktu. Kdyby se tato produkce měla zvýšit, bylo by to možné jen 

při nižší ceně. Celkové množství prodaných produktů závisí na jejich ceně a znamená to, že 

křivka poptávky je klesající. Působí-li však na trhu malá firma, čelí horizontální poptávkové 

křivce, protože její podíl na trhu je tak nepatrný, že změny v rozsahu její produkce a nabídky 

tržní cenu produktu neovlivní. Na obrázku 2.2 je možné pozorovat rozdíl mezi tržní 

poptávkou a poptávkou po produktu jednotlivé firmy. 
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Obr. 2.2 Poptávka po produkci firmy a tržní poptávka 

 

 Pramen: Macáková, 2005, vlastní tvorba. 

V dokonalé konkurenci není konstantní jen cena, ale také průměrné příjmy (AR). 

Křivka AR je tedy totožná s křivkou poptávky po produkci firmy a tvoří rovnoběžku s osou  

s označením Q na úrovni ceny. A protože průměrné příjmy jsou konstantní, mezní příjmy  

se jim rovnají. Proto je křivka MR totožná s křivkou AR (Macáková, 2005). Rovnovážného 

rozsahu produkce dokonale konkurenční firmy dosahují právě tehdy, když mezní náklady  

se rovnají mezním příjmům, tzn. MC = MR. Na obr. 2.3 je znázorněna optimální produkce 

firmy, kde bod E znázorňuje rovnovážnou produkci firmy (Keřkovský a Luňáček, 2012).  

Obr. 2.3 Rovnovážná produkce firmy v dokonalé konkurenci 

 

Pramen: Keřkovský a Luňáček, 2012, vlastní tvorba. 

Tržní cena je firmou vnímána jako daná a od ní se odvozuje nabízené množství. 

Poptávka po produktu firmy, která působí v podmínkách dokonalé konkurence, je konstanta. 

Je dána tržní cenou a je dokonale elastická (Brčák a Sekera, 2010). Znamená to, že jakákoliv 

změna na trhu neovlivní elasticitu poptávky po produktu a to za předpokladu, že prostředí 
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zůstane i nadále dokonale konkurenční. Pokud bychom se zabývali různými změnami  

na cenových úrovních, došli bychom k závěru, že křivka nabídky v dokonale konkurenčním 

odvětví je totožná s křivkou mezních nákladů. Firma v dokonale konkurenčním prostředí 

může dosahovat ekonomického zisku, účetní ztráty ale také nulového zisku.  

2.2 Nedokonalá konkurence 

V případě dokonale konkurenčního trhu firma neměla možnost ovlivnit cenu a přebí-

rala již stanovenou cenu, která byla na trhu utvořena. Aktivity firmy spočívaly v určení 

rovnovážného objemu produkce, tzn. množství produkce, při jehož výrobě byl maximalizován 

zisk. Uvedeným způsobem se však vyznačuje firma v podmínkách dokonalé konkurence. 

 Nedokonale konkurenční trh můžeme rozdělit na tři části: monopol, oligopol  

a monopolistickou konkurenci. V případě charakteristiky nedokonale konkurenčního prostředí 

můžeme využít předchozí znalosti dokonale konkurenčního prostředí. Zatímco firma působící 

na dokonale konkurenčním trhu nemohla ovlivnit cenu produktu, firma vyznačující se nedo-

konale konkurenčními rysy tuto možnost má. Přičemž míra, jakou je cena firmou 

ovlivňována, závisí na formě konkurence. Nedokonalou konkurenci lze proto obecně 

charakterizovat jako trh, na němž existuje alespoň jeden prodávající, který může ovlivnit tržní 

cenu (Macáková, 2005). Další znak nedokonalé konkurence vyplývá z možnosti stanovení 

ceny. V případě, že firma bude chtít prodat větší počet výrobků, bude muset cenu snižovat  

za jinak stejných okolností. Tato skutečnost se odrazí v křivce poptávky po produkci, která 

bude klesající.  Na obr. 2.4 lze shlédnout křivku poptávky, která je typická  

pro nedokonale konkurenční prostředí.  

Obr. 2.4 Křivka poptávky po produkci v nedokonalé konkurenci 

 

Pramen: Macáková, 2005, vlastní tvorba. 
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 Hlavní příčiny, které vedou ke vzniku nedokonalé konkurence, jsou považovány 

nákladové podmínky a bariéry konkurence.  Nákladové podmínky se vyskytují v podobě  

tzv. úspor z rozsahu výroby. Znamená to, že čím větší počet výrobků daná firma vyrobí, tím 

budou průměrné náklady na výrobu menší. Z tohoto důvodu si velké firmy mohou dovolit 

snižování cen svých výrobků, což ovšem vede k vytlačení méně konkurenčních hráčů na trhu 

(Macáková, 2005). 

Bariéry konkurence představují další charakteristický znak nedokonalé konkurence. 

Jedná se o překážky, které znemožňují vstup do odvětví jiným firmám. Za bariéry vstupu  

do odvětví jsou považovány: 

 právní překážky
3
 představující např. patenty či licence, které dávají výsadní právo 

vlastníkovi realizovat daný produkt, 

 přírodní bariéry vyskytující se tam, kde je ztížen vstup do odvětví díky překážkám 

přírodního charakteru v podobě nepřístupného přírodního zdroje, 

 překážky ekonomické představující celou řadu překážek, příkladem může být malý 

rozměr trhu; již zmíněné úspory z rozsahu; příliš vysoký objem kapitálu, zabraňující 

vstup do odvětví; velká ekonomická vzdálenost (nutnost energetických, pracovních  

i časových nákladů na překonání geografické vzdálenosti); nepřístupnost 

k distribučním cestám (Jurečka, 2010). 

Termínem monopol je označován stav, kdy výrobce (ale i spotřebitel
4
) získá výsadní 

postavení ve výrobě (resp. ve spotřebě) určitého statku a zejména schopnost ovlivňovat  

ve svůj prospěch cenu a vymyká se regulačnímu působení přirozených tržních mechanismů.  

Lze tedy soudit, že monopol vzniká právě tehdy, když firma působící na trhu, je jediným 

dodavatelem homogenního produktu, pro který neexistují substituty a zároveň o daný výrobek 

je zájem mnoha spotřebitelů.  

Vznik monopolu může být doprovázen různými procesy, rozlišujeme monopoly: 

- institucionální (státní), případně administrativní, které vznikají na základě rozhodnutí 

vlády (např. výrobky obranného průmyslu), 

                                                           
3
 Někdy také označováno jako překážky administrativní.  

4
 V případě jednoho spotřebitele hovoříme o monopsonu. 
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- monopoly ekonomické síly vznikající postupně v důsledku soustředění kapitálu  

do určitých oblastí, 

- tajné monopoly vznikající na základě tajných dohod výrobců, s cílem obejít 

protimonopolní zákony. 

Dále lze také rozlišit monopoly podle realizace. Pokud na trhu existuje pouze jediný 

výrobce, jedná se o absolutní monopol (pure monopol). V případě, že na daném trhu působí 

jediný spotřebitel (nejčastěji to bývá stát), hovoříme o monopsonu. Jestliže na trhu existuje 

velký počet výrobců a navzájem si nekonkurují díky vysoké diferenciaci výrobků, jedná  

se o monopolistickou konkurenci (monopolistic competition). Oligopol je skutečnost, kdy  

na daném trhu existuje málo výrobců, kteří nabízejí rozhodující objem zboží.   

V případě organizačních forem monopolu rozlišujeme: 

- kartely (cartel), které se vyskytují jako dohoda výrobců o cenách, výrobních kvótách 

a rozdělení trhu, 

- syndikáty (syndicate), představují zajištění nákupu či prodeje účastníků 

prostřednictvím společného obchodního subjektu, 

- trusty (trust) značí spojení podniků a to bez výrobní dominance, 

- koncerny (concern) představují uskupení jednotlivých podniků, které jsou 

kontrolovány prostřednictvím kapitálové účasti, 

- konglomeráty (conglomerate company), jedná se seskupení holdingové společnosti  

a skupinu přidružených společností, u kterých aktivity a trhy nemají vzájemnou 

souvislost (Keřkovský a Luňáček, 2012).   

Nabídka monopolu představuje celou nabídku odvětví, protože se zde nevyskytuje 

žádný jiný prodávající. Toto postavení umožňuje monopolní firmě, aby si do určité míry 

mohla utvářet cenu, za kterou bude prodávat. Rozhodování o ceně činí prostřednictvím 

rozsahu nabízené produkce. Nabídne-li méně produkce, může požadovat vyšší cenu; nabídne-

li větší objem produkce, musí počítat s cenou nižší. Proto označujeme monopolní firmu jako 

cenového tvůrce (price maker), na rozdíl od firmy v dokonalé soutěži, která je cenovým 

příjemcem (price taker), tedy někým, kdo musí cenu vytvořenou trhem přijmout. Je nutné  

si uvědomit, že monopolní firma nediktuje cenu, za kterou budou výrobky prodávány. Její 

poselství spočívá v možnosti ovlivnit ceny výrobků. Cena i množství produktu musí 
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odpovídat tržní poptávce po takovém produktu. Znamená to, že při dané ceně jsou spotřebi-

telé v dané době ochotni vynaložit jen určitou část svých peněžních prostředků na nákup 

daného statku. Díky tomu, že monopolní firma čelí takové tržní poptávkové křivce, která tvoří 

celkovou odvětvovou křivku poptávky, je klesající. V obr. 2.5 je znázorněn proces utváření 

monopolní ceny firmou. Na obrázku je patrný prostor, v jehož rámci může monopolní firma 

cenu utvářet. Je-li nabídnuto méně produkce, může být požadována vyšší cena, je-li nabídnut 

větší objem produkce, je nutné počítat s nižší cenou. Pokud tedy firma bude nabízet  

Q1 jednotek, může požadovat cenu P1 nebo nabídne Q2 jednotek, v tomto případě však musí 

počítat s cenou nižší P2. Z toho lze soudit, že firma vyznačující se monopolními rysy, 

kontroluje nabídku odvětví, nikoliv však poptávku.  

Obr. 2.5 Prostor monopolní firmy, ve kterém může volit cenu své produkce 

 

Pramen: Jurečka, 2010, vlastní tvorba 

Poptávková křivka, která je klesající je zároveň křivkou vyjadřující vývoj jejího 

průměrného příjmy (AR). Průměrný mezní příjem se vždy rovná ceně produktu a to v případě, 

že všechny jednotky jsou prodávány za stejnou cenu.  Znamená to, že průměrný mezní příjem 

lze zjistit z křivky poptávky, kde body na této křivce vyjadřují kromě úrovně ceny, za kterou 

je produkt prodáván, i průměrný příjem firmy. Pokud bychom chtěli znázornit křivku 

mezního příjmu (MR), budeme vycházet z křivky průměrného příjmu, resp. křivky tržní 

poptávky po produkci. Situace je znázorněna v obr. 2.6.  
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Obr. 2.6 Křivka mezního příjmu monopolní firmy 

 

        Pramen: Jurečka, 2010, vlastní tvorba. 

Monopol díky své síle na trhu, především pak možností bránit konkurentům vstupu  

do odvětví, má předpoklad dosahovat zisku dlouhodobě. Rovnovážný objem výroby, při němž 

dochází k maximálnímu zisku monopolu, musí být menší, než rovnovážný objem výroby 

firmy, která by mohla tutéž výrobu realizovat v podmínkách dokonale konkurenčního trhu. 

Avšak je nutné podotknout, že monopol ne vždy musí dosahovat kladného ekonomického 

zisku. V rámci hospodaření monopolistické firmy může také docházet k nulovému účetnímu 

zisku nebo také i ke ztrátě (Keřkovský a Luňáček, 2012). 

V rámci tržní struktury dříve existovaly pouze dva protichůdné modely – model 

dokonalé konkurence a model nedokonalé konkurence. Tyto dva modely však neměly 

dostatečnou vypovídající schopnost, neboť se v čisté podobě prakticky nevyskytovaly.  

Pro tyto účely byly vytvořeny doplňující modely v nedokonalé konkurenci, a to model firmy 

v podmínkách oligopolu a model firmy v podmínkách monopolistické konkurence (Jurečka, 

2010). V oligopolní struktuře je nutné rozlišovat dva případy a to, smluvní oligopol  

a oligopolu s dominantní firmou. Smluvní oligopol (collusive oligopoly) vzniká právě tehdy, 

když na trhu působí několik málo poměrně stejně silných výrobců, kteří uzavírají tajné 

dohody o výši cen a rozdělení trhu. Díky těmto dohodám mohou tyto firmy dlouhodobě 

maximalizovat svůj monopolní zisk. Všichni účastníci smluvního oligopolu se chovají  

ve svém rozděleném trhu jako monopol a vyznačují se jeho rysy. Oligopol s dominantní 

firmou (price leadership oligopoly) vzniká, pokud na trhu existuje jedna dominantní firma  

a velmi malá skupina ostatních přibližně stejně silných firem. Vévodící firma přebírá roli 

cenového vůdce. Pokud tedy dojde ke změně cen u dominantní firmy, ostatní firmy 

v oligopolní struktuře její chování kopírují (Keřkovský a Luňáček, 2012). Dále lze oligopol 
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členit podle výrobku, který je produkován. Firmy v homogenním oligopolu vytváří víceméně 

stejný produkt, např. cement, ocel, hliník. Jedná se především o to, že spotřebitel nerozlišuje 

mezi ocelí vyprodukovanou v Německu nebo ČR. Nicméně nejde zde o úplnou homogenitu, 

neboť spotřebitel má své preferované výrobce či značky. V případě diferencovaného 

oligopolu jsou vyráběny výrobky, které uspokojují do značné míry totožné potřeby, ale jsou 

spotřebiteli vnímány jako odlišné. Velkou roli v diferencovanosti hrají různé znaky, jako 

např. image značky, kvalita výrobku, energetická náročnost apod. Oligopolní tržní struktura 

v rámci celohospodářské efektivnosti má spíše pozitivní dopady. Na jedné straně lze 

naleznout oligopoly, které se snaží dosáhnout ekonomického zisku i za cenu vykořistění 

slabších hráčů na trhu. Na straně druhé však oligopolní struktura představuje efektivní tržní 

prostředí, na kterém je soulad velkovýroby a konkurence.  

Posledním typem tržní struktury je monopolistická konkurence. Jedná se o trh,  

na kterém působí velké množství firem, a jsou produkovány výrobky a služby, které 

uspokojují zhruba stejnou spotřebu. Vstup do odvětví tohoto trhu je volný. Díky tomu, že zde 

působí velké množství firem, je zde také diferencovaný produkt. (Jurečka, 2010). Produkce, 

která je nabízená, sice je diferencovaná, ale v rámci jednoho odvětví se jedná o blízké 

substituty – „spotřebitel téměř nerozlišuje mezi salámem z Albertu a salámem z Billy“, jak 

tvrdí Musil (2009. s. 176). Dalším znakem tohoto prostředí je, že tržní podíly jednotlivých 

firem nejsou zanedbatelné, přesto však jsou poměrně malé. V případě zaměření  

na možnost ovlivnit cenu v rámci monopolistické konkurence, firmy mohou cenu produkce 

ovlivňovat, avšak jen velmi omezeně (Musil, 2009). 

2.3 Shrnutí 

Chování subjektů, které působí na trhu, je ovlivněno právě typem tržní struktury. 

Obecně je tato struktura rozdělena na dvě části a to na dokonalou a nedokonalou konkurenci. 

V rámci nedokonalé konkurence rozlišujeme monopol, oligopol a monopolistickou 

konkurenci. Pro určení typu dané tržní struktury není rozhodující velikost podniků, ale 

především počet subjektů, které působí na daném trhu. Ovšem i to může být zavádějící. 

Zmíněna byla potencionální konkurence. Dále je pro určení tržní struktury důležité, jaký 

produkt firma vyrábí.  
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Pro firmu v dokonalé konkurenci je typická nemožnost ovlivnit cenu produkce. Firmy 

se tedy stávají pouze příjemcem ceny. Nemá – li firma vliv na cenu, její poptávková křivka je 

horizontální a je totožná s křivkou jejího mezního příjmu.  

V případě nedokonalé konkurence lze hovořit o tom, že firma má možnost ovlivnit 

cenu. Míra ovlivnění dané ceny pak závisí na konkrétním typu tržní struktury – zda se jedná  

o oligopol, monopol či monopolistickou konkurenci. Monopol je stav, kdy se na trhu objevuje 

pouze jedna prodávající firma a má dominantní postavení. Monopolní struktura je také 

typická svými bariérami vstupu do odvětví. Jedná se o překážky administrativní, přírodní či 

ekonomické. Pakliže máme na mysli formy monopolu, jedná se o kartely, syndikáty, trusty, 

koncerny a konglomeráty. Charakteristickým rysem oligopolu je existence několika firem 

v odvětví, které díky své síle mohou ovlivňovat cenu a také ji stanovit. Rozlišujeme oligopol 

smluvní, při kterém dochází k uzavírání dohod mezi účastníky trhu a pak také oligopol 

s dominantní firmou, která má tu moc, že dokáže ovlivnit ostatní subjekty na trhu a ti ji 

následují. Pro monopolistickou konkurenci je charakteristický velký počet subjektů na trhu. 

Každá z těchto firem však vyrábí natolik rozdílný produkt, že má ve svém segmentu 

monopolní postavení, a sama si může určovat cenu. Univerzálním příkladem monopolistické 

konkurence je pivovarnictví. Přesto však nelze souhlasit s tvrzením, že si pivovary určují 

cenu. To je možné pouze do určité míry. V několika posledních letech docházelo ke slučování 

pivovarů a na trhu se objevily velké nadnárodní korporace, které ovládly trh. Utvořené 

koncerny vykazovaly monopolní charakteristiky, neboť se staly cenovými vůdci. Malým 

pivovarům nezbývalo nic jiného, než přijmout stanovenou cenu tržními giganty. To se ovšem 

stalo pro některé pivovary likvidní, protože cena byla tlačena pod náklady výroby.   
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3 Pivní trh v ČR 

„Pivo, nápoj tento jest velice zdravý a velmi výživný, ducha našeho  

upevňuje a mysl utužuje a rozveseluje.“ (Tadeáš Hájek) 

Pivovarnictví je typickým příkladem monopolistické konkurence. V tomto odvětví 

jsou firmy na jedné straně do určité míry jedinečné, avšak současně velký počet firem 

v odvětví způsobuje, že toto prostředí je značně konkurenční. 

Pivo neodmyslitelně patří k tradici České republiky. A to nejen díky tomu, že  

se v české zemi vypije i 160 litrů zlatavého moku na osobu za rok, ale také proto, že v České 

republice jsou optimální podmínky pro vaření piva a pěstování produktů s pivem spojených. 

Český chmel z oblastí Žatecka a Lounska patří mezi světovou špičku vyhledávanou nejedním 

pivovarem. Vysoce jakostní ječmen pěstovaný na Hané dodává pivu specifickou chuť.  

V České republice se také nachází štědrá naleziště vody. Tato voda je měkčí než kdekoliv 

jinde na světě, proto je vhodná pro vaření piva (McFarland, 2011). 

V českých zemích má pivo dlouholetou tradici, ovšem založení prvního pivovaru, a to 

v Cerhenicích, se datuje kolem roku 1118. Od tohoto data docházelo k narůstání počtu 

pivovarů. Díky pivovarům byla budována infrastruktura po celé zemi. Z pivovarnictví se také 

stal výhodný obchod, neboť pivovarnická města získávala až 80 % obecního příjmu z výroby 

piva.  Velkého rozmachu v oblasti pivovarnictví bylo dosaženo koncem středověku, kdy 

docházelo k nárůstu prodeje piva a to jak v české zemi tak také v ostatních zemích. Příznivý 

vývoj českého pivovarnictví však neblaze ovlivnily války a konflikty. K útlumu výroby  

a prodeje piva došlo již během třicetileté války (1618 – 1648), ale především pak v období 

první a druhé světové války. Po nástupu komunistického režimu došlo k mírnému oživení 

českého pivovarnictví, avšak za cenu ztráty kvality piva (Keening a Jackson, 2007).  Prioritou 

bylo vyrábět piva ve stanoveném množství. Z tohoto důvodu pivovary nebyly motivovány 

k modernizaci výroby, tak jako to bylo běžné v západních zemích. A tak i po pádu Berlínské 

zdi se v mnohých pivovarech ještě používaly otevřené kvasné nádrže, a pivo uskladněno  

v dubových sudech. Právě tak pivo získává své charakteristické vlastnosti, které mu moderní 

kvasné nádrže a nerezová ocel nemohou dát. Většina českých pivovarů má již v současné 

době modernizaci za sebou. Přesto však české pivo vyniká svou typickou lahodnou chutí 

(Verhoef, 1999). 
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3.1 Současná situace na českém pivním trhu 

Česká republika není z pohledu množství vyrobeného piva žádnou pivní velmocí. 

Roční výstav tuzemských producentů se pohybuje okolo 20 mil. hl., přičemž téměř desetina 

tohoto množství je určena pro export (Novotný, 2009).  Pole nejnovějších odhadů působí 

v ČR 47 průmyslových pivovarů a přibližně 120 mini a restauračních pivovarů
5
. Tyto 

informace jsou však značně omezené, neboť dochází k rychlému nárůstu počtu malých a mini 

pivovarů (Ministerstvo zemědělství, 2012). V roce 2011 bylo z České republiky vyvezeno 

více jak 583 tis. hektolitrů piva a dovezeno téměř 3 181 tis. hl. piva (Brewers of Europe, 

2012).  

Obecně můžeme pivovary rozdělit do tří skupin a to z hlediska velikosti jejich ročního 

výstavu. Jedná se pak o skupinu: 

- velkých pivovarů s výstavem nad 500 tis. hl (Plzeň, Nošovice, Velké Popovice, České 

Budějovice (Budvar), Ostrava, Brno (Starobrno), Krušovice,  

- středních pivovarů s ročním výstavem v rozpětí 200 až 500 tis. hl (Hanušovice, Velké 

Březno, Protivín, Louny, Přerov, Černá Hora, Svijany, apod.), 

- malých pivovarů s výstavem do 200 tis. hl. 

V současné době velká část tuzemského trhu s pivem je ovládána holdingovými 

společnostmi. Přehled největších pivovarských společností působící na českém pivním trhu 

znázorňuje obrázek 3.1. Pod názvy koncernů jsou uvedeny jednotlivé pivovary, které  

pod dané uskupení patří. A poslední řadu tvoří nejznámější značky představované 

pivovarskými společnostmi.  

 

 

 

                                                           
5
 Restaurační pivovar se liší od běžného pivovaru tím, že je možnost prodávat pivo přímo v místě jeho výroby. 

K zákazníkovi se tak dostává nápoj v nejpřirozenější původní formě, neboť přítomnost živých kvasinek zvyšuje 

biologickou hodnotu a zdravotní prospěšnost piva (Beerresearch, 2013).  

http://www.eagri.cz/
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Obr. 3.1 Situace na českém pivním trhu 

 

Pramen: Parmová, 2011, vlastní zpracování. 

Téměř polovinu českého pivního trhu ovládá nadnárodní korporace SABMiller
6
 

prostřednictvím koncernu Plzeňský Prazdroj. Toto seskupení je tvořeno Pivovarem Plzeň, 

Pivovarem Radegast, Pivovarem Velké Popovice, a to především značkami Gambrinus, 

Pilsner Urquell, Radegast a Velkopopovický Kozel. Zhruba patnáctiprocentní zastoupení  

na českém pivním trhu má americká skupina StarBev
7
. Pod tuto organizaci spadá Pivovar 

Staropramen, Pivovar Ostravar a zastoupení má ve značkách Staropramen, Braník, Měšťan, 

Ostravar a Vratislav. Třetí místo s 12-ti procentním tržním podílem náleží skupině Heineken, 

u nás vlastník pivovaru Starobrno, Krušovice, Krásné Březno a Velké Březno. Tato skupina je 

známá především díky značkám Krušovice, Starobrno, Zlatopramen, Březňák a Zlatý Bažant. 

Na trhu můžeme ještě naleznout skupinu PMS vlastnící pivovary Holba, Zubr a Litovel, která 

ovládá přibližně pět procent českého pivního trhu. Zvláštní postavení má Pivovar 

Budějovický Budvar, který nadále zůstává jako národní podnik. Dalších dvanáct procent 

českého pivního trhu náleží menším průmyslovým pivovarům, které jsou uskupeny  

do koncernu K Brewery Trade, jenž vlastní pivovary v Černé Hoře, Protivíně, Uherském 

Brodě, Hliníku, Klášteře a Vysokém Chlumci. Tato skupina je reprezentována značkami 

                                                           
6
 SABMiller je jednou z největších pivovarských společností. Pod její záštitou je realizováno více jak 200 značek 

piva v 75-ti zemích světa se 70 000 zaměstnanci (Plzeňský Prazdroj, 2012).   

7
 Americká pivovarská skupina Molson Coors Company převzala společnost StarBev v červnu 2012. Tímto 

rozšířením došlo také ke změně názvu společnosti na Molson Coors Central Europe (České Noviny, 2013).  
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Lobkowicz, Platan, Ježek, Rychtář, Janáček
8
 apod. Holding LIF řídí pivovary Svijany, 

Náchod, Malý Rohozec, který prodává pivo pod značkami Skalák, Primátor a Svijany. Zbylý 

tržní podíl náleží regionálním pivovarům v Českých Budějovicích, Třeboni a Nymburku, dále 

pak menším průmyslovým pivovarům a minipivovarům (Parmová, 2011).  

Privatizace a následná koncentrace pivovarských subjektů v 90. letech vyústila  

ve vytvoření několika pivovarských koncernů, ohrozila pozici středních pivovarů a také 

přivedla ke krachu spoustu menších, lokálních pivovarů. Přesto však mnoho subjektů si své 

postavení na trhu upevnilo různými strategiemi. V rámci budoucího vývoje jakéhokoliv 

odvětví, nejen pivovarnického, je důležitým ukazatelem možnost vstupu do příslušného 

odvětví. V každém odvětví existuje řada faktorů, které vstupu do odvětví brání, tzv. bariéry 

vstupu. Tyto překážky chrání konkurenty v rámci odvětví před silnými subjekty z vnějšku. 

Jsou-li bariéry vstupu nízké, je hrozba vstupu do odvětví vysoká, neboť subjekty mohou 

snadno vstupovat do odvětví a zvýšit intenzitu soupeření v jeho rámci. 

Prvním typem bariéry vstupu do odvětví jsou úspory z rozsahu. Obecně o úsporách 

z rozsahu mluvíme tehdy, když s přidáním další dodatečné jednotky produkce klesají 

jednotkové náklady. Zde je patrné, že v rámci kapacitního omezení daného technologií, která 

je využívaná příslušným pivovarem, jsou úspory z rozsahu významné. Možným zdrojem 

úspor z rozsahu je však také diverzifikace, jež se projevuje v zaměření na produkci různých 

druhů a typů piva.  Významným faktorem však v této oblasti je legislativa, která působí jako 

zdroj negativních úspor z rozsahu. Spočívá to především v nižších sazbách spotřební daně  

pro menší pivovary, což znamená, že čím více pivovar produkuje, tím vyšší spotřební daň 

státu odvádí. Tato zákonitost však platí pouze pro pivovary, které nepřesahují objem výroby  

200 tis. hektolitrů piva ročně. Pivovary, které překročí tuto hodnotu, platí jednotnou sazbu 

daně, která se počítá z procentní hodnoty mladiny. Všeobecně lze říci, že úspory z rozsahu 

působí jako významná bariéra vstupu do pivovarského odvětví.  

Další překážkou při vstupu do odvětví může být diferenciace produktu, kterou lze 

analyzovat podle jednotlivých typů zákazníků. Pokud se jedná o konečného zákazníka 

(spotřebitele), je diferenciace produktu nízká, i když se mírně zvyšuje. Je především založena 

na budování značky, neboť chuťové vlastnosti produktu jsou velmi podobné. Z tohoto důvodu 

                                                           
8
 Průmyslový pivovar Janáček ve Zlínském kraji změnil název na Uherskobrodské pivo v dubnu roku 2012. Lidé 

si jej údajně spojovali se známým hudebním skladatelem. Původ tohoto názvu je však spjat se zakladatelem 

pivovaru Františkem B. Janáčkem (M&M, 2013). 
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budují pivovary jméno značky, která posiluje povědomí o značce za účelem získání věrnosti 

značky ze strany spotřebitelů. Odlišná situace však je v případě gastronomického zařízení  

a maloobchodních prodejců piva. Zde je diferenciace produktu založena na poskytování 

různých typů služeb či různých druhů výhod, což diferencuje jednotlivé pivovary. Je ovšem 

patrné, že služby, které jsou jednotlivými pivovary poskytovány, jsou velmi podobné. 

V případě, že se některému subjektu podaří odlišit od ostatních subjektů, pak originalitu 

nenese dlouho, neboť odlišnosti je velmi snadné napodobit, čímž však dochází ke snižování 

jejího významu. Z celkového pohledu vyplývá, že diferenciace produktu není až tolik 

významnou bariérou vstupu do odvětví pivovarnictví.    

Přechodové náklady mohou působit jako bariéra vstupu do odvětví a znamená to, že 

kupující je nucen vynaložit určité prostředky, pokud chce přejít od jednoho výrobce k jinému 

(chce změnit značku). Tyto překážky, stejně jako diferenciaci produktu, lze rozlišit dle typu 

zákazníka, přičemž výrazně se projevují u gastronomických zařízení. U konečného zákazníka 

lze hovořit o nákladech spojených s delší cestou za novou značkou v případě snahy o její 

změnu, což v konečném důsledku může být bariérou pro konkrétního spotřebitele, nikoliv 

z pohledu firmy, která vstupuje na trh. Proto je možné překážkám tohoto typu přisoudit velmi 

malý význam.  

Ztížený vstup na trh představují také kapitálové požadavky, které se projevují 

v mnoha oblastech. První oblastí je nákup produkčních zařízení, která představuje vynaložení 

určitého objemu investic na nákup zařízení pro produkci piva. Je zřejmé, že nejvíce 

vynaložených prostředků bude v rámci budování zcela nového pivovaru, tzv. na zelené louce, 

neboť v rámci konkurence bude nakupovat co nejmodernější vybavení. Jako bariéra však 

bude kapitálová náročnost působit v případě koupě pivovaru, které byl nedávno uzavřen nebo 

již v odvětví působí. Investice spojené s nákupem nových technologií by způsobily velké 

problémy mnoha pivovarům a jistě by se promítly do cen produktu. Další oblastí kapitálových 

požadavků je získání důvěry zákazníků, přičemž se jedná o jeden z nejvýznamnějších faktorů. 

V podmínkách českého pivního trhu je však téměř nemožné vybudovat novou značku piva, 

která by okamžitě získala velkou důvěru zákazníků. Jedinou možností, jak získat důvěru 

zákazníků se může jevit podpora místní značky, která má návaznost na tradici. Poslední částí 

v rámci kapitálových požadavků je pokrytí počátečních ztrát. Tato část je však plně v rukou 

pivovaru, který si určuje svůj rozsah produkce. Z celkového pohledu vyplývá, že požadavky 

na kapitál patří mezi velmi významné bariéry vstupu.  
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Přístup k distribučním kanálům představuje další bariéru vstupu do odvětví, který 

souvisí s gastronomií a s maloobchodními řetězci. Pivovary, které současně působí na trhu,  

na sebe v minulosti navázali gastronomická zařízení a bylo by velmi obtížné tyto distribuční 

články přimět k prodeji jiné značky piva. Vstup do maloobchodních řetězců v České republice 

je zase velmi nákladný, což se však projevuje spíše v požadavcích na kapitál. Oba tyto faktory 

však znamenají ztížený přístup k zákazníkům, a proto lze přístup k distribučním kanálům 

považovat za významnou překážku vstupu do odvětví.  

Dalším překážkou vstupu na trh je nákladové znevýhodnění nezávislé na rozsahu 

produkce, které se v rámci pivovarnictví projevuje dvěma faktory. Tím prvním je výhodná 

poloha, kdy v tomto případě záleží na velikosti pivovaru a rozsahu jeho produkce. Významně 

by se tento faktor mohl promítnout v případě menšího pivovaru, který by se snažil obsloužit 

místní trh. Pak by záleželo na tom, zda je tento trh schopen pojmout produkci nového 

pivovaru a zda by byl vůbec ochoten odejít od původně odebírané značky. Druhým faktorem 

je zkušenostní křivka, která zde představuje kvalifikované zaměstnance, jejichž zkušenosti  

se projeví na výsledném produktu. V pivovarském sektoru se jedná především o zkušeného 

sládka, který do značné míry ovlivňuje výsledný produkt. Lze tedy říci, že nákladové 

znevýhodnění nezávislé na rozsahu sice působí jako překážka vstupu, ovšem překonání této 

bariéry by nemělo být nikterak náročné.  

Očekávaná odvetná opatření ze strany současných firem lze chápat jako další typ 

bariéry vstupu na pivní trh. Tento typ se projevuje různými formami. První formou jsou 

značné zdroje pro soupeření. V případě, že budeme brát v úvahu pouze zdroje získané 

v tomto odvětví, je zřejmé, že většina firem o těchto zdrojích mluvit nemůže. Pivovarnické 

společnosti prošly dlouhým obdobím vysokých ztrát a teprve nyní se pozvolna dostávají  

ze ztrát (především díky zdražování piva). Další formou je snaha získat významnou pozici 

v odvětví, což pro nově vstupující firmu nemusí být lehký úkol. Poslední částí v rámci 

očekávaných odvetných opatření je pomalý růst odvětví, což je typický příklad českého 

pivovarnictví, neboť na trhu není téměř žádný potenciál pro další růst. Proto je 

pravděpodobnost reakce současných firem velmi vysoká. Z uvedených informací vyplývá, že 

význam očekávaných odvetných opatření je velký, a působí jako významná překážka vstupu 

do odvětví.  
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3.2 Produkce a spotřeba piva v ČR 

Produkce 73 pivovarů v nově utvořené republice (tedy v roce 1993) dosahovala téměř 

18 mil. hl. V dalších letech docházelo ke slučování pivovarů s následkem snižování jejich 

počtu. Přesto však spotřeba piva v litrech na osobu neustále rostla. Průměrná spotřeba piva 

v r. 1993 dosáhla téměř 154 litrů na osobu, o rok později tomu bylo již téměř 157 litrů. Jak je 

patrné z tabulky 3.1, spotřeba piva v ČR od roku 2008 znatelně klesá. Rekordní množství bylo 

zkonzumováno v roce 2005, tedy téměř 164 litrů na osobu, zatímco nejméně piva bylo vypito 

v roce 2010, kdy spotřeba poklesla na necelých 145 litrů. Tento jev se dá velmi snadno 

vysvětlit. Jedná se zde o působení několika faktorů, především pak hospodářské krize  

a změny v životním stylu obyvatel (M&M, 2013). Tabulka znázorňuje přehled počtu 

pivovarů, výstav piva
9
, ale také například spotřebu piva v litrech na osobu za rok. 

Tab. 3.1 Vývoj počtu pivovarů, výstavu, vývozu a průměrné spotřeby piva  

Rok Výstav piva tis. hl
Počet činných 

pivovarů

Prům. výstav 1 

pivovaru tis. 

hl/rok

Vývoz piva tis. hl
Spotřeba piva 

litry/obyv.

1993 17 804 73 244 1 771 153,6

1994 18 063 71 254 1 418 156,7

1995 17 838 70 255 1 403 156,9

1996 18 242 65 281 1 714 157,3

1997 18 649 62 301 1 954 161,4

1998 18 292 61 300 1 749 161,1

1999 17 863 56 319 1 401 159,8

2000 17 924 57 314 1 589 159,9

2001 17 881 56 319 1 855 156,9

2002 18 178 54 337 1 975 159,9

2003 18 548 54 350 2 130 161,7

2004 18 753 53 354 2 638 160,5

2005 19 069 53 360 3 099 163,5

2006 19 787 53 373 3 536 159,1

2007 19 897 53 375 3 592 159,1

2008 19 806 53 374 3 706 156,6

2009 18 187 53 343 3 462 150,7

2010 17 100 53 323 3 011 144,4

2011 17 562 53 332 3 181 159,3
 

Pramen: Basařová, 2011, vlastní tvorba. 

                                                           
9
 Výstav piva je termín používaný pro označení celkové produkce piva. 

http://www.mam.ihned.cz/
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Produkce piva v roce 2011 přestala klesat po dvou letech výrazného snížení. V roce 

2011 se v České republice uvařilo celkem 17,6 milionu hl. piva. Celkový výstav zaznamenal 

růst o 2,7 % oproti roku 2010 a to díky nových pivům na trhu, prodeji piva v PET lahvích  

a rostoucímu se vývozu piva. Na tuzemském trhu jsou patrné změny v konzumaci 

jednotlivých druhů piv. Sílí podíl spotřeby ležáků, zejména tzv. jedenáctek, který dosáhl 

podílu téměř 38 % na úkor piv výčepních. I přesto, že klesl podíl konzumace výčepních piv, 

nadále zůstává nejvíce konzumovaným typem piva s hodnotou 56 %. V posledních letech 

dochází k mírnému nárůstu spotřeby piv speciálních a neobvyklých. Spotřeba těchto druhů 

piv je zastoupena 6,5 %. Vlivem ekonomické krize došlo k historicky prvnímu poklesu 

exportu piva z České republiky a to v roce 2009. Ze zveřejněných údajů Ministerstva 

zemědělství vyplývá, že vývoz piva v roce 2011 dosahoval 3 240,3 tis. hektolitrů. 

V porovnání s rokem 2010 došlo k poklesu o 55,1 tis. hl., což představuje 1,7 %. V grafu 3.1 

jsou znázorněna jednotlivá teritoria vývozu českého piva s procentním zastoupením. České 

pivo je nejvíce vyváženo do Německa (31,7%), dále na Slovensko (21,3%), do Švédska 

(6,6%), do Spojeného království (6,9%), do Ruské federace (6,7%) a dalších více než 50-ti 

zemí všech kontinentů (Ministerstvo zemědělství, 2012).  

Graf 3.1 Vývoz českého piva, 2011 (v %) 
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      Pramen: Ministerstvo zemědělství, 2012, vlastní tvorba. 

V roce 2011 došlo k nárůstu vývozu piva především do Francie, Maďarska, Polska, 

Kanady a Spojeného království. Zatímco na domácím trhu se vypije nejvíce piva výčepního, 

do zahraničí míří především pivo typu český ležák. Mezi nejvýznamnější vývozce patří 

Plzeňský Prazdroj, a. s., Heineken Česká republika, a. s. a Pivovary Staropramen, a. s. V ČR 

http://www.eagri.cz/
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bylo v roce 2011 vyprodukováno 6 510 tis. hektolitrů čepovaného piva, dále 7633 tis hl. piva 

ve vratných lahvích a 540 tis. hl. piva v plechovkách (Brewers of Europe, 2012). Vhodným 

nastíněním situace na trhu s pivem bude přiblížení si dvou velkých pivovarů na českém trhu.  

 Statut nejznámějšího českého pivovaru lze jednoznačně přisoudit Plzeňskému 

Prazdroji
10

, který je největší pivovarskou skupinou v České republice. Počátky pivovarnictví 

v Plzni jsou spjaty se založením města, tedy kolem roku 1295. Moderní éra pivovaru však 

započala v 90. letech 20. století. Prazdroj prošel velkými změnami, především pak 

investicemi do nových technologií či budování nových prostor pivovaru (Plzeňský Prazdroj, 

2012). Významným mezníkem se roku 1994 stala privatizace pivovaru. Díky změně vlastníka 

došlo k fúzi s pivovary v Nošovicích a Velkých Popovicích. Majitelem zmiňovaných pivo-

varů se stal koncern SAB, dnešní SABMiller (Novotný, 2009). V příloze 1 lze shlédnout, jak 

se pivovar měnil v průběhu let. Další léta pivovaru jsou spjata se zaváděním nových výrobků, 

především nízkoalkoholických piv či piv s příchutí. V současné době pod Pilsner spadají 

značky Pilsner Urquell, Gambrinus, Velkopopovický Kozel, Radegast, Birell, Master, Fénix  

a Frisco. Jmenované značky jsou produkovány Plzeňským Prazdrojem, Gambrinusem, 

Radegastem a Velkými Popovicemi. Přehled produktové řady Plzeňského Prazdroje je možné 

shlédnout v příloze 1. Z tiskové zprávy Pilsnera, je patrné, že za rok 2011 bylo celkově 

prodáno 9,9 milionů hl. piva (a to včetně licenčních výrob v zahraničí).  

Za dvouleté účetní období (1. 4. 2010 – 31. 3. 2012) pivovar dosáhl zisku před zdaněním  

ve výši 8,088 mld. Kč a tržeb z hlavních činností ve výši 27,096 mld. Kč. V roce 2012 byl 

zaznamenán enormní vývoz plzeňského piva, kdy došlo k překročení hranice 900 tis. hl. Tato 

skutečnost byla ovlivněna vyšší poptávkou po pivu Pilsner Urquell v zemích Asie a také  

ve Spojeném království. Na tuzemském trhu rostl prodej piv v praktických baleních a piv 

s příchutí. Celkový objem domácího prodeje dosáhl přibližně 6,8 milionů hl. I přes obtížnou 

                                                           

10  Plzeňský Prazdroj byl vybudován roku 1839, tedy rok poté, co došlo k vylití čtyř desítek sudů s plzeňským 

pivem na náměstí, neboť se pivo nedalo pít. První spodně kvašené pivo bylo uvařeno roku 1842  

a získalo si obrovskou přízeň a to až za hranicemi Rakouska – Uherska. První pivo z Plzně bylo dovezeno  

do Prahy v r. 1850 obchodníkem. Toto pivo bylo natolik chutné, že bylo okamžitě vypito a od té doby docházelo 

k pravidelným objednávkám z plzeňského pivovaru. Pivo z Plzně se prodávalo i ve Vídni a to roku 1853, o tři 

roky později dokonce v Paříži. Díky obavám, že bude pivo napodobováno, došlo v roku 1859 k zaregistrování 

značky Pilsner Bier. Tato značka je vyobrazena v příloze 1. Plzeňský Měšťanský pivovar vzkvétal a ž do 40. let 

20. století. S příchodem II. Světové války došlo k poškození pivovaru po náletech a rekonstrukce byla nezbytná. 

V roce 1948 došlo k přejmenování pivovaru na Plzeňský Prazdroj, což se odvíjelo od názvu samotného piva. 

Během dalších let pivovar zastarával, jelikož nebyly vynakládány prostředky na opravy. S rozsáhlou 

rekonstrukcí se začalo až roku 1963 (Plzeňský Prazdroj, 2012). Podobu pivovaru, jenž se měnil v průběhu let, lze 

pozorovat v příloze 1. 
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ekonomickou situaci, která silně ovlivnila poptávku na trzích po pivech, dosáhl Plzeňský 

prazdroj historického rekordu. V porovnání s minulým rokem se zvýšil vývoz téměř o 3 %. 

Zásluhou zvýšené poptávky se přisuzuje především Olympijským hrám v Londýně, kde 

narostl prodej o více než 20 %. Zájem o plzeňské pivo zaznamenaly také Asijské trhy, a to 

více než o 50 %. Český Pilsner směřoval do Jižní Koreje, Japonska, Vietnamu či Tchaj-wanu 

(Plzeňský Prazdroj, 2012).  

Dalším významným pivovarem je Budějovický Budvar
11

 (dříve Český akciový 

pivovar). Mezi ostatními pivovary má zvláštní postavení, neboť se jedná o národní podnik 

zřízený Ministerstvem zemědělství. Od 90. let se píše historie pivovaru ve znamení 

modernizace. Podnik neustále investuje prostředky do svého rozvoje. V příloze 2 je zobrazen 

historická a současná podoba pivovaru. Každoročně je část zisku pivovaru věnována  

na podporu kultury, školství a zdravotnictví v Jihočeském kraji. Prosperující pivovar dosáhl 

v roce 2011 celkového výstavu 1,32 milionů hl. se ziskem před zdaněním v hodnotě 240 mil. 

Kč. V roce 2011 Budvar zaznamenal (stejně jako Pilsner Urquell) nejvyšší export ve své 

historii, jehož meziroční hodnoty narostly o 7,7 %.  Prodej Budějovického Budvaru se však 

také zvýšil v tuzemsku a to o 3,4 %. Výrazného navýšení prodeje pak zaznamenal světlý 

ležák Budweiser Budvar, jenž je vlajkovou lodí podniku, o 6,5 %. Tržby pivovaru v roce 

2011 dosáhly 1,97 miliardy Kč, což představuje navýšení oproti loňskému roku o 1,9 % 

(Budějovický Budvar, 2012). V roce 2012 Budvar zvýšil export nevratných sudů tzv. KeyKeg 

(jenž je znázorněn v příloze 2), o který projevili zájem zákazníci z více než čtrnácti zemí. 

Nejvíce piva v nevratných sudech bylo exportováno do Ruska, Ukrajiny a Austrálie. Pivovar 

očekává, že poptávka po tomto produktu i nadále poroste a velký obchodní potenciál vidí 

v Jižní a Střední Americe, zejména pak v Mexiku (Budějovický Budvar, 2012). 

Nedílnou součástí výroby piva je chmel. V České republice jsou výborné přírodní  

i klimatické podmínky pro pěstování této komodity. Tabulka 3.2 uvádí vývoj pěstování 

                                                           
11

 Vznik pivovaru se datuje k roku 1895 na protest proti působícímu německému pivovaru. Nový pivovar 

dosahoval již v prvním roku svého fungování roční výstav přes 35 tis hl. Pivo z Českého akciového pivovaru 

bylo natolik kvalitní, že se ještě v 19. století začalo exportovat do USA (Chládek, 2007). S vývozem do USA 

započaly první spory o značku Budweiser Budvar, které pokračují do dnešních dnů. V roce 1948 se stal součástí 

národního podniku Jihočeských pivovarů. I přesto, že Budvar byl součástí tohoto uskupení, byl evidován jako 

samostatný podnik. Během komunistické éry však došlo k vyčlenění Budvaru z národního podniku Jihočeské 

pivovary. Oficiálně vznikl pivovar Budějovický Budvar, n. p., na základě rozhodnutí Ministerstva zemědělství 

(MZe) roku 1991 (Zýbrt, 2005). 
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chmele, především roční hodnoty osázené plochy, produkci chmelnic a také průměrnou roční 

výnosnost chmele.  

Tab. 3.2 Pěstování chmele v ČR 

Rok Plocha (ha) Produkce (t)
Průměrný 

výnos (t/ha)

1993 10 686 9 637 0,90

1994 10 200 9 220 0,90

1995 10 074 9 913 0,98

1996 9 355 10 126 1,08

1997 7 466 7 412 0,99

1998 5 657 4 930 0,87

1999 5 991 6 453 1,08

2000 6 095 4 865 0,80

2001 6 075 6 621 1,09

2002 5 968 6 442 1,08

2003 5 942 5 527 0,93

2004 5 838 6 311 1,08

2005 5 672 7 831 1,38

2006 5 414 5 453 1,01

2007 5 389 5 631 1,04

2008 5 335 6 853 1,27

2009 5 307 6 616 1,25  

Pramen: Ministerstvo zemědělství, 2013, vlastní tvorba. 

Na první pohled je patrný úbytek osázené plochy chmelem. Zatímco v roce 1993 byl 

chmel pěstován na 10 686 hektarech, v roce 2009 zemědělci osázeli 5 307 hektarů. Produkce, 

jež je v tabulce také uvedena, závisí na výnosnosti chmele, je ovlivněna především 

klimatickými podmínkami. Průměrný výnos chmelnic má rostoucí tendenci a to především 

díky šlechtění nových odrůd chmele, které jsou méně náchylné na výkyvy počasí, a také 

vývojem nových hnojiv, které chrání chmel před škůdci.  

Pěstitelská plocha chmele v roce 2011 činila 4 632 ha. K 30. 4. 2012 činila celková 

plocha chmelnic v ČR 4 435 ha. Ústřední kontrolní ústav zemědělský (ÚKZÚK) eviduje v ČR 

127 subjektů (88 v Žatecké oblasti, 27 v Úštěcké oblasti a 12 v Tršické oblasti), které chmel 

na českém území pěstují. Lokality pěstování chmele jsou vyobrazeny na obrázku 3.2. 
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Obr. 3.2 Mapa pěstování chmele v ČR 

 

Pramen: mihned.cz, 2013. 

Z údajů ÚKZÚK je patrné, že v ČR bylo v roce 2011 sklizeno celkem 6 087,9 tun 

chmele, což je o 21,7 % méně než rok předchozí. Vysoká sklizeň na trhu však nijak nemění 

situaci na trhu a nadále přetrvává vysoký nadbytek chmele, což vede k snižování prodejní 

ceny až pod hranici rentability pěstování
12

.  Do ČR v roce 2011 byl dovezen lisovaný chmel  

ve výši 11,2 t, granulovaný chmel 196,6 t a chmelový extrakt ve výši 169,7 t. Nejvyšší podíly 

dovozu byly realizovány z Německa nebo Polska. Část dovezeného chmele, především pak 

v hlávkové formě, je po zpracování následně dále vyvážena. Negativní vliv na zahraniční 

obchod s chmelem měla vysoká sklizeň v roce 2010 spolu s poklesem světového výstavu 

piva. Český chmel od roku 1998 byl vyvezen přímo z ČR do téměř 80-ti zemí světa.  

Mezi největší odběratele českého chmele patří Japonsko, Německo, Čína a Rusko. Z údajů 

vyplývá, že v roce 2011 bylo vyvezeno 936 tun surového chmele a 3 214 tun granulovaného 

chmele. Struktura deseti největších odběratelů českého chmele se poměrně změnila, avšak  

na prvních příčkách stále zůstávají Japonsko, Německo, Čína, Rusko. Dalšími významnými 

odběrateli jsou Slovensko, Indie, Finsko, USA, Austrálie, atd. Narůstající výčet zemí, kam je 

český chmel vyvážen jednoznačně ukazuje, že je o tuto českou plodinu velký zájem. Zejména 

pak díky jeho kvalitě, vůni a jemné chuti. 

                                                           
12

 Rentabilitu pěstování chmele lze chápat jako rozdíl mezi výnosností z prodeje a náklady na pěstování chmele. 
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Podporu státu lze spatřovat v obnově chmelnic. Jedná se o každoroční výsadbu nových 

chmelnic, aby nedocházelo ke stárnutí porostů a s tím spojenému poklesu výnosů  

a zhoršování ekonomiky pěstování chmele (dle výpočtů ÚKZÚK by mělo docházet k obnově 

chmelnic o výměře 350 hektarů ročně). Pro zlepšení ekonomiky pěstování byl prvořadý 

význam zvýšit a stabilizovat výnosy, což bylo možné dosáhnout obnovou chmelnic a jejich 

zavlažováním. Obnova chmelnic a především výstavba nových konstrukcí je však finančně 

velmi nákladnou záležitostí. Zájem pěstitelů chmele se projevil v letech 1994 – 2004, neboť 

Ministerstvo zemědělství (MZe) hradilo část nákladů obnovy chmelnic v rámci podpůrných 

programů. V tabulce 3.3 lze shlédnout rozlohu obnovených chmelnic a částky, jenž byly 

v rámci podpory státu vyplaceny. Dotační program na obnovu chmelnic byl ukončen  

v dubnu 2004 z důvodů neslučitelnosti s acquis. Přesto pěstitelé mohli zažádat o podporu 

v rámci komodity chmel.  

Tab. 3.3 Obnova chmelnic v letech 1994 až 2004 

Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Obnova ha 183 187 437 341 304 304 275 277 103 194 89

Vyplaceno mld. Kč. 12,8 18,7 27,2 22,5 37,4 25,6 30,5 33,6 21,5 40,8 9,9  

Pramen: Ministerstvo zemědělství, 2013, vlastní tvorba. 

Z tabulky je zřejmé, že cíl, který byl kladen ÚKZÚK, tedy roční výsadba 350 hektarů 

chmelnic za rok, nebyl dosažen. Je však patrné, že obnova chmelnic měla rostoucí tendenci, 

v roce 1996 bylo dosaženo rekordní hodnoty 341 ha obnovených chmelnic. V dalších letech 

však dochází k poklesu obnovené plochy chmelnic. S revitalizací chmelnic došlo k podpoře 

státu, kdy pěstitelům byla vyplácena určitá peněžní částka. Zajímavostí je, že i když roku 

1996 došlo k nejrozsáhlejší obnově chmelnic, částka vyplacená MZe dosahovala 27,2 miliard 

Kč. Největší objem vyplacených příspěvků od státu byl v roce 2003 s hodnotou 40,8 miliard 

Kč. Celkově bylo v letech 1994 až 2004 obnoveno 2 694 hektarů chmelnic se státní podporou  

ve výši 280,5 miliardy Kč.  

Další neméně významnou komoditou pro vaření piva je slad, který se vyrábí 

z dvouřadého ječmene nebo z pšenice. Přehled exportu sladu do jednotlivých států Evropské 

unie z roku 2011 uvádí graf 3.2. 
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Graf 3.2 Export českého sladu do států Evropské unie v roce 2011 (v tunách) 

 

  Pramen: Euromalt, 2012, vlastní tvorba. 

Z grafu je patrné, že největší objem vyvezeného sladu směřoval do Polska a to ve výši 

113 590 tun. Druhým největším odbytištěm českého sladu byla Itálie s exportem dosahujícím 

téměř 32 tis. tun. Třetí příčka náležela Německu s vývozem 28 228 tun. Celkový objem 

vyvezeného sladu v rámci EU za rok 2011 dosáhl 220 130 tun.  

3.3 Cenový vývoj piva v závislosti na spotřebě 

Pro monopolistickou konkurenci je charakteristické, že cenová elasticita poptávky  

po produktu jedné firmy je odlišná od cenové elasticity celkové poptávky po výrobku daného 

charakteru. Jestliže by všechny pivovary měnily cenu piva o relativně stejnou výši a to 

současně, pak by čelili poptávce, která odpovídá podílu z celkové tržní poptávky po pivu  

při daných cenových hladinách. Pokud však jeden pivovar zvýší cenu pouze jednoho druhu 

piva a ostatní druhy ponechá na stejných cenových úrovních, poptávka po zdraženém druhu 

piva klesne. Spotřebitel se obrátí na levnější značky piva a dražší pivo přestane konzumovat. 

Jelikož výrobky jsou mírně diferencované, nedojde při zvýšení ceny jednoho druhu piva 

k absolutnímu odlivu zákazníků k ostatním značkám, ale zůstanou někteří věrní zákazníci. 

Jestliže však dojde k růstu ceny piva u všech pivovarů, konzument omezí pouze svou 
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spotřebu. Neexistuje zde důvod odchodu k jiné značce, neboť všechny pivovary zvýší cenu  

o stejnou částku. Tato zákonitost bude platit i v situaci, kdy dojde ke snížení ceny piva. 

V případě, že jeden pivovar zlevní své pivo, zvýší se poptávka po tomto produktu větší 

měrou, než kdyby došlo ke snížení ceny piva všemi pivovary. Poptávka levnějšího piva 

poroste nejen u spotřebitelů, kteří konzumovali výrobek této značky před zlevněním, ale také 

u spotřebitelů dražších značek piva, protože stávající značky se pro ně staly dražšími.  

Na trzích s monopolistickou tržní strukturou existuje velká snaha o snižování ceny. Důvody 

jsou zcela jasné a to úsilí firem získat jakékoliv výhody na trhu, protože na těchto trzích 

dochází mnohem častěji k novým vstupům do odvětví. Tato vyšší četnost je také dána tím, že 

firmy mohou velmi snadno diferencovat svůj produkt (Musil, 2009).  

V devadesátých letech na českém trhu piva vznikly tři velké pivovarnické skupiny 

(Plzeňský Prazdroj, Budvar a Pražské pivovary), které tvořily „jádro“ trhu. Spolu s nimi  

na trhu působilo několik desítek menších pivovarů. Zmiňované skupiny se snažily udržet  

na trhu a cenu piva tlačily tak nízko, že téměř dvě desítky menších pivovarů zmizelo z trhu. 

Kritici tvrdili, že došlo k likvidaci malých pivovarů pivovarnickými giganty. Ve skutečnosti 

se však Prazdroj, Budvar a Pražské pivovary přetlačovali o podíly na trhu. Situace se uklidnila 

až s příchodem milénia, kdy došlo k ustálení velkých pivovarů na trhu a tím došlo ke zvýšení 

cen jejich piva (Holman, 2007). 

3.4 Význam pivovarnického průmyslu pro českou ekonomiku 

Pivovarnictví v České republice výrazně ovlivňuje trh práce, přičemž zaměstnanost 

v rámci pivovarského průmyslu můžeme rozdělit na tři části. První část tvoří přímá 

zaměstnanost, tedy pracovní místa vzniklá přímo v pivovarech. Zde je evidováno přibližně  

7 000 pracovních míst. Další částí je zaměstnanost nepřímá, kterou rozumíme zaměstnávání 

pracovníků v oblastech potřebných pro produkci, či distribuci piva. Poslední je zaměstnanost, 

která je ovlivněna pivovarským sektorem. Jedná se především o oblast pohostinství  

a maloobchodů. Celkově je zaměstnáno v oblasti nepřímého pivovarnictví 7 459 pracovníků. 

V grafu 3.3 lze zhlédnout zaměstnanost nepřímého pivovarnictví podle jednotlivých oblastí. 

Největší zastoupení má oblast zemědělství, která pokrývá 3 184 pracovních míst. Druhá 

příčka náleží zaměstnanosti v komunikačních službách a marketingu, kde je evidováno  

1 153 zaměstnanců. Čtrnácti procentní podíl v oblasti nepřímého pivovarnictví je 

představován službami v oblasti dopravy, které čítají 1 073 pracovníků. Hranici 10 % procent 
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(počet zaměstnaných 838) překročila zaměstnanost v oblasti služeb. Zbývající procentní 

podíly jsou uvedeny v grafu.  

Graf 3.3 Zaměstnanost v oblasti nepřímého pivovarnictví v ČR (v %) 
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    Pramen: Brewers of Europe, 2012, vlastní tvorba. 

 

Největší počet zaměstnaných však nalezneme v oblastech, které jsou pivem ovlivněny. 

V pohostinství je vedeno více jak 21 900 pracovních míst, v oblasti maloobchodu je to pak 

přes 2 400 pracovníků. Celkově tedy zaměstnanost díky pivovarskému sektoru v České 

republice je tvořena asi 42 700 pracovními místy.  

Významnou pozici má pivovarský sektor v národním hospodářství ČR také díky 

příjmům do státního rozpočtu. Podle výzkumu z roku 2011 dosáhly příjmy ze spotřební daně 

za rok 2010 výše 669 milionů eur. Příjmy z DPH byly odhadnuty na 255 milionů eur. Této 

částky bylo dosaženo především díky pohostinství. Příjmy související s výrobou a prodejem 

piva dosáhly přibližně 250 milionů eur, přičemž 52 milionů eur bylo odvedeno na dani 

z příjmů, 48 milionů eur na sociální zabezpečení a ostatní daně placené zaměstnavatelem 

(Brewers of Europe, 2012).  

Spotřební daň z piva v České republice upravuje zákon ČNR č. 353/2003,  

o spotřebních daních ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon vymezuje používané pojmy, 

základ daně (včetně úlev pro malé a střední pivovary) a ustanovení k daňové povinnosti. 

Základní sazba pro pivo činí 32 Kč/hl za každé procento původní mladiny. Sazba daně byla 

změněna v roce 2010, do té doby se postupovalo dle sazeb z roku 1998.  Pro pivovary, které 
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nedosahují produkce 200 tis. hektolitrů piva za rok, jsou ustanoveny zvláštní sazby daně. 

Jejich přehled je možné shlédnout v tabulce 3.4. Je zde patrné, že snížená sazba daně se odvíjí 

od produkce piva v hektolitrech za rok (Basařová, 2011). Výjimka pro menší výrobce je 

považována jako podporu státu v rámci posílení konkurenceschopnosti na trhu. Koncept 

snížené sazby daně z piva pro menší pivovary je správným krokem kupředu, neboť tyto menší 

firmy se mohou uplatnit na trhu, a to nejen českém, ale i celosvětovém, a mohou být  

pro spotřebitele dostupnější.  

Tab. 3.4 Snížené sazby daně piva  

Produkce (v hl) Sazba daně (v CZK) Sazba daně (v €)

< 10 000 16,00 0,638

10 001 - 50 000 19,20 0,766

50 001 - 100 000 22,40 0,893

100 001 - 150 000 25,60 1,021

150 001 - 200 000 28,80 1,148
 

Pramen: Brewers of Europe, 2011, vlastní tvorba. 

Poznámka: Ceny jsou přepočteny podle kurzu 1 € = 25,08 CZK. 

 

Pivovarskou i chmelařskou tradici nám závidí celý svět. Na první pohled se může zdát, 

že se jedná o velmi příjemné konstatování, ovšem nese v sobě i negativní aspekty. S rostoucí 

oblibou piv dochází k nárůstu napodobenin a posléze zneužívání mezinárodně registrovaných 

značek a značek, jenž vychází z původu piva. První spory začaly již v roce 1853 o známku 

plzeňského piva. Tyto pře vyústily roku 1898 až k vytvoření ochranné známky Prazdroj 

s obměnou Urquell. Označení Plzeňský Prazdroj (neboli Pilsner Urquell) byla respektována 

v 86 státech. Od registrace známky až do dneška se však vedou spory Prazdroje spolu 

s ostatními pivovary. Problém s názvem je v Německu, anglicky mluvících zemích, 

Skandinávii, či Beneluxu, kde se používá zdomácnělé slovo Pilsner pro světlé ležáky. 

V devadesátých letech byla ustanovena pracovní skupina sládků zemí společného trhu  

a rozhodla o používání označení pojmů Pilsen, Pilsner a Pils. Své známky si během staletí 

registrovala celá řada českých pivovarů (Basařová, 2011).  Obdobný spor jako Prazdroj vedl 

národní podnik Budějovický Budvar zejména s americkými pivovarem Anheuser- Busch. 

Tento spor se vede již zhruba 100 let. V letech 2000 až 2011 bylo ukončeno 124 soudních 

sporů a správních řízení, z nichž český Budvar vyhrál 88 případů, 8 sporů skončilo 

nerozhodně. Pod značkou Budweiser se nesmí prodávat pivo např. v USA. Ležák  
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na zámořském kontinentu se dováží pod značkou Czechvar (Deník.cz, 2013). Díky těmto 

zkušenostem je v posledních letech pozornost Evropské komise soustředěna na ochranu 

zeměpisných označení výrobku. Chráněné označení, které je uděleno na základě rozhodnutí 

komise, se používá na obalech výrobků. Rozlišujeme tři druhy chráněných označení. První 

skupinu tvoří chráněné zeměpisné označení (CHZO), dále chráněné označení původu 

(CHOP) a třetím označením je zaručená tradiční specialita (ZTP). Loga chráněných 

označení jsou znázorněna v příloze 3. 

První chráněné zeměpisné označení pro české pivo získal Budějovický Budvar. 

Označení Českobudějovické pivo užívá pivovar od 1. května 2004. Dalším krokem Evropské 

komise bylo udělení celoevropsky chráněné zeměpisné označení České pivo v roce 2008. 

Toto označení bylo vytvořeno pro výrobky vyráběné na území Čech a Moravy výhradně 

z domácích surovin, se specifickými prvky technologie a s využitím tradičních znalostí 

českých sládků předávaných z generace na generaci. Jedná se o jedinečné uznání České 

republiky z hlediska výroby výjimečného a charakteristického typu produktů pivovarského 

odvětví v rámci celé ČR, což nemá obdobu v rámci Evropské unie. Pod ochranou značkou byl 

také zapsán v roce 2007 Žatecký chmel. Evropská komise potvrdila význam tradice výroby 

piva registrací CHZO Chodské pivo. Tradice pivovaru Chodovar zde sahá až do 12. století. 

Další chráněné zeměpisné označení bylo přiznáno na základě žádosti v roce 2009 výrobkům 

Znojemské pivo, Březnický ležák a Černá Hora (Basařová, 2011). 

3.5 Shrnutí 

Pivovarnický sektor je typickým příkladem monopolistické konkurence. Znamená to, 

že pivovary jsou do určité míry jedinečné, avšak velký počet subjektů v tomto odvětví 

způsobuje, že prostředí je značně konkurenční. 

Velkou část tuzemského trhu s pivem ovládají holdingové společnosti. Jedná  

se o nadnárodní korporaci SABMiller, StarBev, Heineken a menší skupinu PMS. Dále  

na českém pivním trhu působí koncern K Brewery Trade a Holding LIF. Svou významnou 

roli v oblasti pivovarnictví mají také regionální pivovary, menší průmyslové pivovary  

a minipivovary.   Zvláštní postavení má Budějovický Budvar, který je národním podnikem.  

V současné době na české pivní scéně působí 47 pivovarů, které produkují téměř 

17 600 tis. hl. piva ročně. V roce 2011 činila spotřeba piva na osobu téměř 160 litrů za rok. 
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Tímto číslem se čeští konzumenti piva řadí na první místa průměrné roční spotřeby na osobu. 

Neblahý vliv na české pivovarnictví však měla ekonomická krize z roku 2008, která  

postihla všechny ekonomiky světa. Finanční deprese se podepsala na číslech českého 

pivovarnictví především ve spotřebě, která v roce 2010 klesla na rekordní minimum 

novodobé české historie a to na 144 litrů na osobu. Díky ekonomické tísni došlo také 

k historicky prvnímu poklesu exportu piva z České republiky. Pivovary se však z krize 

vzpamatovávají a podle nejnovějších údajů dochází jak k růstu výstav piva, ale také růstu 

konzumu piva. Tím dochází k růstu průměrné litrové spotřeby na osobu za rok. Nejen pivo 

významně ovlivňuje českou ekonomiku, jedná se také o suroviny, které jsou s pivem spjaty, 

tedy chmel a slad. Tyto komodity jsou vyhledávány pivovary po celém světě a tvoří důležitou 

součást exportu České republiky.  

Významné zastoupení má české pivovarnictví na trhu práce, kde je díky tomuto 

sektoru evidováno téměř 43 tis. pracovních míst. Zaměstnanost v rámci pivovarského 

průmyslu můžeme rozdělit na zaměstnanost přímou, zaměstnanost nepřímou a zaměstnanost, 

která je pivovarnickým sektorem ovlivněna. Důležitá úloha českého pivovarnictví je také díky 

příjmům do státního rozpočtu. Příjmy ze spotřební daně dosáhly v roce 2010 částky  

669 milionů eur, příjmy z DPH dosáhly téměř 255 milionů eur. Dále bylo odvedeno  

52 milionů eur na dani z příjmu a 48 milionů eur na sociální zabezpečení a ostatní daně 

hrazené zaměstnavatelem. Spotřební daň z piva v ČR upravuje zákon, který stanovuje 

základní sazby daně pro pivo, která se odvíjí od produkce piva v hektolitrech za rok.  

Pro menší pivovary byla utvořena snížená daň z piva, která představuje jakousi podporu státu 

v tomto odvětví. Díky konceptu snížené sazby se podniky stávají konkurenceschopnější nejen  

na českém, ale také evropském a celosvětovém trhu.  

České pivo má svou tradici a historii na našem území. Má však důležitou úlohu  

pro českou ekonomiku, neboť významně ovlivňuje trh práce a prostřednictvím daní přispívá 

do rozpočtu ČR. Proto je důležité, aby tento sektor i nadále vzkvétal nejen z důvodů 

historických, ale především ekonomických.  
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4     Pivovarnictví ve Spolkové republice Německo 

Pivovarnictví v Německu, stejně jako v České republice, má dlouholetou tradici. První 

zmínky o vaření piva v Německu pochází již z roku 800 př. n. l. z oblasti známé jako 

Hallsstattzeit. V druhém století po Kristu bylo již s pivem obchodováno, což dokládá nález 

hliněné destičky z oblasti Trier. Stejně jako v mnoha oblastech, nesou prvenství ve vaření 

piva ženy. Na přelomu tisíciletí se zejména abatyše angažovaly v této činnosti, neboť mniši  

se zabývali spíše vědou. Mnoho obrazů z dob počátků klášterního pivovarnictví ukazuje, že 

pivo nebylo vařeno pro potřeby mnichů, ale bylo dále prodáváno. Vaření piva se poté stalo 

řemeslem, a díky desátkům odváděným právě z tohoto lahodného moku, se naplňovaly 

městské pokladny. Avšak kláštery desátky neodváděly, a proto díky klášterním pivovarům  

se snižovaly příjmy do městských kas a mnoho mnišských pivovarů bylo zakázáno (German 

Beer Institute, 2006). S rostoucí oblibou německého piva rostl také jeho export. Ve 14. století 

se staly Brémy významným centrem, odkud se exportovalo pivo do Holandska, Anglie  

a Skandinávie. Důležitým pivním městem se stal také Hamburk, z kterého bylo pivo 

vyváženo až do daleké Indie. Důležitým milníkem se pak také stal Zákon  

o čistotě piva z roku 1516. Díky průmyslové revoluci v 19. století došlo k zavádění nových 

technologií a postupů. Jednalo se především o vynález parního stroje, chlazení či objevení 

mikroorganismů (Old World, 2011).   

V souvislosti s německým vnímáním celého pivovarnictví lze hovořit až o přehnaném 

konzervatizmu, který plyne ze starého zákona s názvem Reinheitsgebot
13

. Jedná se o Zákon  

o čistotě piva z roku 1516, podle kterého má být pivo vařeno. V souladu s Reinheitsgebot 

německé pivovary vyrábějí pivo výlučně z přírodních surovin, které dávají nebývalé škále 

různých německých piv nadprůměrnou jakost (Verhoef, 2003). Přesto se tento německý 

zákon dostal pod palbu kritiky, zejména ze strany Francie, která v roce 1987 přiměla 

Evropský parlament, aby tento starý zákon označil jako bariéru obchodu. Do Německa totiž 

                                                           
13

 Reinheitsgebot byl prvně zaveden v Bavorsku v roce 1516 a jeho pravidla jsou:  

- spodně kvašené pivo smí být vařeno jenom z ječného sladu, chmele, vody a kvasinek, 

- u výroby svrchně kvašeného piva je povoleno používat kromě ječného sladu, chmele, vody  

a kvasinek také jiné druhy sladu a určité druhy cukru, což umožňuje vyrábět i pšeničná a jiná 

speciální piva, 

- celé chmelové hlávky lze nahradit granulemi nebo extraktem, ovšem pouze  

za předpokladu, že jsou vyrobeny z čistého chmele, 

- filtrace piva je možná pouze zařízením, které nezanechává v nápoji žádné stopy (Verhoef, 2003). 
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nebylo dlouho možné dovážet zahraniční piva, neboť nesplňovaly podmínky Zákona o čistotě 

piva. Němci však tvrdili, že Reinheitsgebot pouze ochraňuje německé spotřebitele  

před nebezpečnými umělými přísadami. Evropský soudní dvůr (ESD) však nakonec rozhodl  

ve prospěch Francouzů a Německo nesmí používat Reinheitsgebot jako důvod k omezení 

dovozu piva. Mnoho německých pivovarníků však tento princip stále respektuje (Keening  

a Jackson, 2007). Rozhodnutí ESD nevedlo k žádnému velkému kulturnímu šoku, protože 

němečtí pivaři zůstávají vůči zahraničnímu pivu dosti skeptičtí. Na trhu SRN se i v dnešní 

době objevuje jen malé množství dovezených piv. Jedním z nich je i Guiness, ovšem  

i Guiness je pro Německo vařen v souladu se Zákonem o čistotě piva. Základní pravidla 

Reinheitsgebot (neboli Zákona o čistotě piva) jsou stále Němci dodržována.  

Němci patří k největším světovým spotřebitelům piva. Více než 80 milionů Němců 

vypije ročně téměř 112 milionů hl. piva, což představuje průměrnou spotřebu 110 litrů  

na osobu. V roce 2011 bylo do SRN dovezeno více jak 7 471 tis. hl. piva a vyvezeno téměř 

15 360 tis. hl. piva (Brewers of Europe, 2012). 

4.1 Německý pivní trh a jeho současná situace 

Na německém pivním trhu působí 1339 pivovarů, z nichž více jak polovina stojí 

v jihoněmeckém Bavorsku. Obdobně jako na českém pivním trhu, tak i na německém, působí 

řada koncernů, zaštiťující významné značky piv. Největší německou pivní skupinou je 

Radeberger Gruppe KG. Tato skupina má největší podíl na německém pivním trhu a je 

zastoupena asi 15 %. Pod Radeberger Gruppe spadá 14 pivovarů např. DAB, Radeberger, 

Schöfferhofer, Stuttgarter Hafbräu a Jever.  Dalším velkým hráčem na německém trhu je 

skupina AB-InBev, která má na trhu 7 % podíl. Pod koncernem AB-InBev produkují 

pivovary Beck´s, Diebels, Gilde, Hasseröder, Franziskaner, Spaten. Dalším uskupením  

na německém trhu s pivem je Oettinger Gruppe, s tržním podílem 6,5 %. Pod Oettinger 

Gruppe spadá pivovar Bitburger, König Pilsener, Köstritzer, Licher, Wernesgrüner. S 6,4 % 

zastoupením na trhu a pivovary Krombacher, Eichner, Rhenanie Alt, Rolinck působí 

Krombacher Gruppe. Pomyslná šestá pozice patří Brau Holding International s 4% tržním 

podílem na německém pivním trhu (Lebensmittel Zeitung, 2013).  Jelikož je pivovarnictví 

ve Spolkové republice Německo značně rozsáhlé, existují na trhu ještě další pivovarnické 

koncerny. Ty však mají menší než 3 % zastoupení na trhu s pivem. Přehled nejvýznamnějších 

pivovarských uskupení německého pivního trhu, lze shlédnout v obrázku 4.1. 
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Obr. 4.1 Pivovarské skupiny působící na německém pivním trhu 

 

Pramen: Lebebensmittel Zeitung, 2013, vlastní tvorba. 

Na rozdíl od českého pivovarnického trhu, v případě Německa je složité blíže 

specifikovat alespoň 2 vybrané pivovary. Většina pivovarů je součástí koncernů, které 

poskytují data za celé uskupení, nikoliv pro jednotlivý pivovar. Pokud již data poskytnuta 

jsou, pak nejsou úplná či mají špatnou vypovídající schopnost. Z těchto důvodů budou blíže 

specifikovány vybrané uskupení pivovarů působící na německém trhu s pivem.  

Největší pivovarskou skupinou je koncern Radeberger Gruppe
14

, která ovládá 15 % 

německého pivního trhu. Tato společnost je součástí skupiny Dr. August Oetker KG, která 

působí v mnoha oblastech. Radeberger Gruppe je domovským názvem pro 14 pivovarských 

míst po celém Německu (přehled těchto míst je možno shlédnout v Příloze 4). V současné 

době Radeberger vyváží své pivo do více jak 50-ti zemí po celém světě s roční výrobou  

                                                           
14

 Vznik pivovarské skupiny lze datovat k roku 1952, kdy Rudolf August Oetker získal společnost Brauerei AG 

ve Frankfurtu nad Mohanem. Lze tedy říci, že skupina Radeberger je poměrně mladá, avšak regionální pivovary, 

které spadají právě pod toto uskupení, mají dlouholetou tradici, a v některých případech se jedná o pivovary 

působící několik století. Tento pivovar sídlící ve Frankfurtu nad Mohanem založil Condrad Binding v roce 1870. 

Binding se právě vyučil sládkem a tento pivovar koupil asi za 84 tis. zlatých. Během 11 let došlo v pivovaru  

ke zvýšení produkce z 1500 hl. na 46 000 hl. piva. Po První světové válce se pivovar zmítal v krizi, a proto spojil 

síly s několika menšími pivovary sídlící ve Frankfurtu nad Mohanem. Velkých změn se pivovar dočkal za vedení 

synovce prvního majitele, Conrada Bindinga mladšího, který začal prodávat produkty přímo spotřebitelům. 

Přímý prodej piva přímo z varny, který nebyl do té doby u pivovarů běžný, si získal oblibu u mnoha spotřebitelů, 

a proto v roce 1961 dosáhl pivovar Binding neuvěřitelného výstavu 1 mil. hl. I přes tyto úspěchy však Binding 

ml. na svou funkci v roce 1967 rezignoval. Tímto krokem bylo přetrženo rodinné pouto Bindingů k pivovaru. 
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13 mil. hl. nápojů (tedy včetně nealkoholických nápojů). Společnost také dosáhla za rok 2012 

zisku 1,8 miliardy eur (Radeberger, 2013). Velkým pivovarem patřící do skupiny Radeberger 

je Binding Brauerei AG.  Do dnešní doby pivovar prošel řadou fúzí a také se přidal  

ke společnosti Radeberger Gruppe (Verhoeff, 2003). Zajímavostí je, že i český Královský 

pivovar Krušovice spadal pod německý koncern Radeberger, a to až do roku 2007. V roce 

2008 však krušovický pivovar odkoupila společnost Heineken (Česká televize, 2009). 

Dalším velkým pivovarským koncernem je AB-InBev neboli Anheuser-Busch Inbev 

Company, která je domovskou skupinou pro pivovary Diebels (sídlící v Issumu), 

Franziskaner (jenž vaří pivo v Mnichově), Haake-Beck (působící v Brémách), Hasseröder 

(s varnou ve Wernigerodu), Löwenbräu a Spaten (oba z Mnichova) a Gilde (z Hannoveru). 

Největším pivovarem AB-InBev v Německu je Haake-Beck
15

, označován jako Beck´s. Dříve 

byl však znám jako Beck & May podle vlastníků a to, Henriho Becka a Thomase Maye. 

Zajímavé také je, že pivovar Beck´s nemá žádné odštěpné závody v jiných zemích. Všechna 

piva jsou tedy vyprodukována právě v Brémách v souladu se Reinheitsgebot (Keening  

a Jackson, 2007).  V roce 1991 se pivovar spojil s firmou C. H. Haake Brauerei AG (odtud 

také pochází název Haake-Beck) a od té doby převzal ještě několik dalších podniků 

(Verhoeff, 2003). Společnost AB-InBev vstoupila na německý trh v roce 2001 a pojala  

pod svou společnost pivovar Diebels následně pak Beck´s v roce 2002. Rok poté se připojily 

pivovary Gilde a Hasseröder a v roce 2004 přistoupily firmy  Spaten, Franziskaner 

a Löwenbräu. Za rok 2012 koncern AB-InBev vyprodukoval 8,9 milionů hl. piva, které byly 

exportovány do více jak 80-ti zemí světa (AB-InBev,2013).  

Pro německý pivní trh lze charakterizovat určité bariéry vstupu do pivovarnického 

odvětví. Některé překážky jsou méně významné, jiným je přikládána velká důležitost  

Úspory z rozsahu vedou ke snížení průměrných nákladů při produkci určitého 

výrobku. Umožňují růst produktivity v důsledku růstu počtu vyrobených jednotek a rozložení 

fixních nákladů na více produktů. Úspory z rozsahu se uplatňují především u výrobků,  

po nichž je větší poptávka, v tomto případě po pivu, která se často opakuje. Tuto bariéru lze 

označit jako významnou 

                                                           
15

 Základy tohoto pivovaru byly položeny v přístavním městě Brémy na severu Německa v roce 1837. Úspěch 

pivovaru spočíval především na výborné exportně založené strategii, a proto není divu, že v roce 1876 získal 

pivovar ocenění Nejlepší evropské pivo na Světové výstavě ve Filadelfii. I v současné době je pivo Beck´s velmi 

oblíbeno především v USA, kde je nejprodávanějším dováženým pivem (na americkém trhu tvoří asi 85% všech 

dovezených německých piv). 
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Další bariérou vstupu na pivní trh Německa může být dobyvatelnost trhu. Trhy jsou 

lehce dobyvatelné, jestliže počet výrobců či dodavatelů na trhu je dostatečně velký a žádný 

z nich není schopen zvýšit ceny nad průměrné náklady.  Pokud existující firmy zvednou ceny 

nad průměrné náklady a náklady na vstup jsou nízké, vstoupí na trh další firmy. Z tohoto 

důvodu existující firmy neriskují zvýšení cen a stanovují tzv. limitní ceny, jelikož by jinak 

ztratily podíl na trhu. Teorie obyvatelnosti trhů zdůrazňuje potencionální konkurenci, tedy 

možný vstup nově vzniklého pivovaru na německý trh. Dobyvatelnost trhu také závisí na tom, 

jak jsou vysoké vstupní náklady. Pokud jsou tyto náklady nízké, pak se podniky na trhu 

obávají vstupu nových firem. Z celkového pohledu je dobyvatelnost německého trhu 

významnou překážkou.   

Diferenciace produktu představuje další typ bariéry vstupu do odvětví, neboť 

s rostoucím počtem diferencovaných výrobků, rostě počet substitutů. Pravdou je, že německé 

pivovarnictví je známé svými pivními speciály, avšak na trhu je možné pozorovat velkou 

snahu o jejich napodobení. Snaha odlišit se od ostatních pivovarů na trhu vede často 

k rostoucím výdajům na reklamu, výzkum a vývoj (Zemplinerová, 2013). Jelikož němečtví 

spotřebitelé nacházejí cesty k neustále novým typům piv, nelze diferenciaci produktu  

na německém trhu považovat za významnou bariéru vstupu do pivovarského odvětví.  

Další překážkou vstupu do pivního průmyslu Německa mohou být striktně určené 

požadavky na kvalitu mnoha produktů, jenž vychází z národních ustanovení a norem  

na ochranu spotřebitele nebo také z norem ekologických. Zvýšené ochraně podléhají  

na domácím trhu zejména potraviny. O tom, že mezi chráněný produkt patří německé pivo, 

svědčí Zákon o čistotě piva (BusinessInfo, 2013). Z celkového pohledu jsou požadavky 

 na kvalitu produktů a legislativní normy považovat za velmi významné bariéry vstupu na trh 

Německa.  

4.2 Spotřeba a produkce piva v SRN 

Německé pivovarnictví se řadí mezi špičky evropské produkce piva. Nicméně 

konzumní zvyky jsou ovlivněny demografickým vývojem země. Konzumenti středního věku 

pijí alkohol méně a generace mladší upouští od tradičních pivních stylů jako je Pilsner.  

I přesto druh Pilsner tvoří 55 % všech prodaných piv na německém pivním trhu.  

Ze zveřejněných statistik je patrné, že dochází k poklesu spotřeby piva (podle odhadů se jedná 

o propad až o 2% ročně). Současná spotřeba piva v Německu je 107, 2 litru na osobu za rok 
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(Brewers of Europe, 2012). SRN má roční výstav piva okolo 100 mil. hl., díky kterému lze 

Německo označit jako pivního giganta nejen evropského, ale také celosvětového.  

Na německém pivním trhu však působí spíše menší pivovary zaměřující se na speciální typy 

piv. Tabulka 4.1 uvádí přehled výstav piva, počtu pivovarů, vývoz a průměrnou spotřebu piva 

v Německu. Přesto, že se vznik znovu sjednoceného Německa datuje k roku 1990,  

pro potřeby komparace s ČR jsou data uvedena od r. 1993.  

Tab. 4.1 Přehled výstav piva, počtu pivovarů, vývozu a spotřeby 

Rok
Výstav piva v tis 

hl

Počet činných 

pivovarů

Vývoz piva 

v tis. hl

Spotřeba piva na 

 1 obyv.

1993 115 807 1319 neuvedeno 135,9

1994 118 359 1278 neuvedeno 138,0

1995 116 935 1 282 neuvedeno 135,9

1996 114 279 1276 neuvedeno 131,9

1997 114 855 1273 9 237 131,2

1998 111 701 1285 8 930 127,5

1999 112 822 1281 10 752 127,6

2000 110 495 1279 10 832 125,3

2001 108 531 1298 11 056 122,4

2002 108 479 1289 12 094 121,7

2003 105 990 1275 14 555 117,8

2004 108 366 1281 13 859 116,0

2005 107 678 1281 14 799 115,3

2006 101 986 1289 14 896 116,0

2007 98 963 1306 15 716 111,8

2008 96 694 1328 15 210 111,1

2009 94 095 1331 13 900 109,6

2010 91 703 1333 15 143 107,4

2011 91 605 1347 15 360 107,2  

Pramen: Braeur-Bund, 2013, vlastní tvorba. 

Z tabulky je patrné, že ve Spolkové republice Německo dochází k dlouhodobému 

snižování spotřeby piva na osobu. Výjimku tvoří rok 1994, kdy bylo dosaženo nejvyšší 

spotřeby a to 138 l/osobu ročně. Zatímco v roce 1993 dosahovala průměrná spotřeba  

135,9 litrů na osobu, o deset let později je tomu pouhých 117, 8 l. Přestože spotřeba piva 

v Německu klesá, dochází v posledních letech k nárůstu počtu pivovarů vařící pivo. Další 

zajímavostí je, že od roku 2007 dochází k poklesu výstavu piva, ale počet pivovarů měl 

rostoucí tendenci. V roce 2011 bylo v SRN vyprodukováno 13 148 tis. hl. čepovaného piva, 
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64 865 tis. hl. piva ve vratných láhvích, 6 136 tis. hl. v nevratných lahvích (zejména v PET 

lahvích) a více jak 3 506 tis. hl. piva v plechovkách (Brewers of Europe, 2012).  

Piva z Německa se do ČR příliš nedovážejí. Je to dáno především ekonomickými 

důvody. Německo je známo svými pivními speciály, které jsou pro české milovníky piva až 

příliš drahé a jejich dovoz není pro obchodníky lukrativní. Levná německá piva pak nemohou 

svou kvalitou ani chutí konkurovat českým pivům. Z těchto důvodů je pro české spotřebitele 

Německo z hlediska konzumace piva téměř exotickou zemí (Zýbrt, 2005). 

Německo je považováno za jednoho z předních pěstitelů chmele na celém světě. 

Chmel je zde pěstován v šesti významných oblastech – Hallertau, Spalt (nacházející  

se v Bavorsku), Tettnang, Labe-Saale a  Baden-Bitburg. Největší oblast, která produkuje až  

83 % chmele z celého Německa, se nachází v Hallertau. Oblasti, kde je německý chmel 

pěstován, jsou znázorněny na obrázku 4.2.  

Obr. 4.2 Mapa pěstování chmele v Německu 

 

     Pramen: Online-media, 2013, vlastní tvorba. 

Téměř třetina ročně vypěstovaného chmelu je spotřebovávána německými pivovary  

a zbývající dvě třetiny jsou vyváženy do celého světa. Jedná se především o oblasti USA, 

Ruska, Japonska, Velké Británie, Brazílie a Vietnamu (Beereconomics, 2012). Chmel je 

v Německu pěstován na 18 386 ha na 1 377 farmách, přičemž 1 119 pěstitelů působí v již 

zmiňovaném regionu Hallertau. V roce 2011 bylo pěstovaného 16 523 tun chmele. Což oproti 
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roku 2010 představuje nárůst o 4,5 %. I přes velkou výnosnost chmele nedošlo ke ztrátě 

výnosnosti této plodiny. Německo má uzavřené kontrakty s USA, díky nimž dochází 

k plynulému odběru německého chmele. Avšak částečný převis nabídky byl zaznamenán  

na trzích ČR, Polska a Slovinska, kde se potýkali již se zmiňovanou ztrátou výnosností 

chmele pěstovaného v tuzemsku (Der Barth Bericht, 2011). Vývoj pěstování chmele lze 

pozorovat v tabulce 4.2. 

Tab. 4.2 Pěstování chmele v Německu 

Rok Plocha (ha) produkce v t výnos t/ha

1995 21 885 34 055 1,56

1996 21 813 38 304 1,76

1997 21 381 34 052 1,59

1998 19 683 30 859 1,57

1999 18 299 27 912 1,53

2000 18 598 29 292 1,58

2001 19 020 31 576 1,66

2002 18 352 32 271 1,76

2003 17 563 25 326 1,44

2004 17 477 33 208 1,90

2005 17 167 34 467 2,01

2006 17 170 28 508 1,66

2007 17 671 32 139 1,82

2008 18 695 39 676 2,12

2009 18 472 31 464 1,70
 

Pramen: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, 2013, vlastní tvorba. 

Stejně jako u České republiky dochází v Německu k poklesu plochy, na níž je chmel 

pěstován. Od roku 2006 však dochází jen k velmi pozvolnému rozšiřování německých 

chmelnic. Přesto, že v SRN plochy osázené chmelem ubývají, došlo i k ustálení produkce 

chmele, a to nad 30 tisíc tun. Lze však nalézt i výjimky, kdy bylo dosaženo větší či menší 

produkce než zmiňovaných 30 tisíc tun. Zajímavostí je, že výnosnost chmele v Německu je 

poměrně vysoká a má spíše rostoucí tendenci.  

Pro výrobu piva je také důležitý slad, který se vyrábí z pšenice nebo ječmene. Graf 4.1 

uvádí export této komodity do jednotlivých států Evropské unie. Celkově bylo z Německa 

v roce 2011 vyvezeno do evropských zemí 142 328 tun sladu.  
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Graf 4.1 Export sladu do zemí EU, 2011 (v tunách) 
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  Pramen: Euromalt, 2012, vlastní tvorba. 

Nejvíce německého sladu bylo vyvezeno do Belgie s hodnotou 52 813 tun. Dalším 

významným odbytištěm byla Itálie, do které bylo dovezeno 39 631 tun sladu. Na pomyslné 

třetí příčce exportovaného sladu se umístilo sousední Rakousko, do kterého bylo přivezeno 

17 318 tun sladu z Německa. Celkem 10 956 tun sladu bylo exportováno do dalšího 

sousedního státu SRN, tedy do Francie. Do České republiky bylo dovezeno pouze 306 tun 

sladu. Svědčí to především o soběstačnosti ČR v rámci výroby sladu. 

4.3 Význam pivovarnického průmyslu pro německou ekonomiku 

Pivovarský průmysl, který je tvořen více jek 1 300 pivovary po celém Německu, 

představuje velkou hnací sílu nejen z pohledu ekonomiky, ale také z pohledu trhu práce. 

Stejně jako u České republiky lze rozdělit zaměstnanost v pivovarnickém sektoru na tři 
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oblasti. První část představuje zaměstnanost přímá, tedy počet pracovníků zaměstnaných 

přímo v pivovaru. Zde pracuje téměř 27 600 zaměstnanců.  Další oblastí je zaměstnanost 

nepřímá, která čítá 33 161 pracovních míst. Procentní zastoupení v oblasti nepřímé 

zaměstnanosti můžeme shlédnout v grafu 4.2.  

Graf 4.2 Zaměstnanost v oblasti nepřímého pivovarnictví v SRN v roce 2011 (v %) 
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    Pramen: Brewers of Europe, 2012, vlastní tvorba. 

Téměř polovina všech pracovníků, tj. 14 405 osob, je zaměstnána v oblasti služeb.  

Na druhém místě se 7 901 pracovními místy je zemědělství. Téměř shodně pracujících lidí 

zaměstnává oblast dopravy a informačních služeb a marketingu. Další oblasti jsou zastoupeny 

menším počtem zaměstnanců, a představují 5% (včetně) zastoupení v oblasti nepřímého 

zaměstnání v rámci pivovarského sektoru. Další pracovní místa jsou utvořena oblastmi, které 

jsou pivem ovlivněny. Pohostinství zaměstnává přibližně 414 400 pracovníků a maloobchody 

registrují asi 17 400 zaměstnaných osob. Díky pivovarskému sektoru je v Německu 

evidováno více jak 510 100 pracovních míst.  

Pivovarnictví v SRN ovlivňuje nejen zaměstnanost, ale má přímý účinek na příjmovou 

stránku rozpočtu země. Data, která byla publikována v roce 2011 uvádí, že za rok 2010 bylo 

na spotřební dani vybráno 712 milionů eur a v rámci DPH bylo odvedeno 3,5 miliardy eur. 

Výnosy z prodeje a vaření piva, a to především díky pohostinství, dosahovaly 8 213 milionů 

eur, přičemž 2 815 milionu bylo odvedeno na dani z příjmů a 2 604 mil eur na sociální 

zabezpečení a ostatní daně hrazené zaměstnavatelem.  
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 Daň z piva se ve Spolkové Republice Německo řadí mezi spotřební daně a upravuje jej 

zákon zvaný Biersteuergesetz z roku 1993, který upravuje nejen základní pojmy, ale také 

sazby pro odvod daně, neboť výroba piva v Německu je zatížena daňovou povinností. Daňový 

odvod se provádí pro piva ze sladu a piva ochucená. Pouze pivo s obsahem nižším než  

0,5 procenta (nealkoholické pivo) není předmětem zdanění. Základní sazba pro pivo činí 

0,787 eur (v přepočtu na České koruny s kurzem 25,08 Kč/eur je tato částka asi 19,73 Kč)  

za každé procento původní mladiny. Pro pivovary nedosahující výroby 40 tis. hl. piva ročně 

platí zvláštní sazby daně. Jejich přehled je uveden v tabulce 4.3. V zákoně o spotřební dani 

jsou však uváděny výjimky pro domácí pivovarníky, kteří vaří pivo doma do výše 2 hektolitrů 

v kalendářním roce. Důležité je, aby pivo bylo vyrobeno pouze pro svou vlastní potřebu a ne 

prodáváno dále (Zoll, 2013).  

Tab. 4.3 Přehled sazby daně z piva pro pivovary nedosahující výroby 40 tis. hl. ročně 

Produkce (v hl) Sazba daně  (v €)

do 40 000 0,6610

do 20 000 0,6170

do 10 000 0,5289

do 5 000 0,4554  

        Pramen: Brewers of Europe, 2012, vlastní tvorba. 

 

Problémy spojené s napodobování piva se nevyhnuly ani německému pivovarnictví. 

Známější jsou však spory díky názvu piva. V roce 2001 došlo ke sporu amerického pivovaru 

Anheuser Busch a německého pivovaru Bitburger. Spor započal tím, že americká 

společnost si registrovala ochranné známky pod názvem Anheuser Busch Bud a American 

Bud. Ovšem v té době používal německý pivovar Bitburger označení Bit pro svá piva. 

Anheuser Busch se obával, že by mohlo dojít k záměně značky a proto podal na soud žalobu 

o porušování ochranné značky. Vrchní zemský soud žalobu zamítl a uvedl, že se zde  

při užívání zkratky Bit nedochází k riziku zaměnění značky, ale pouze k zvukové záměně 

(German Law Journal, 2013). V současné době Deutches Patent und Markenamt v SRN 

eviduje téměř 100 ochranných značek německých piv (Deutsches Patent und Markenamt, 

2013).  
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4.4 Shrnutí 

Německé pivovarnictví je silně zakořeněno na tradičních postupech, o čemž svědčí 

Zákon o čistotě piva Reinheitsgebot. Dá se říci, že díky tomuto zákonu se německé 

pivovarnictví uzavřelo před ostatními trhy, což je Německu z mnoha stran vytýkáno. Vaření 

piva má v SRN staletou historii a místní obyvatelé jsou na svůj poklad patřičně hrdí. Ne 

nadarmo jsou Němci označováni za největší milovníky piva na světě a se svou spotřebou 

okolo 110 litrů na osobu ročně se řadí mezi největší konzumenty piva na světě. Téměř 

v každém městě můžeme najít pivovar či domácí varny piva. Proto Německo čítá na 1339 

spíše menších pivovarů vařící pivo. Stejně jako na českém pivním trhu, tak i na tom 

německém působí řada koncernů, které pohltily místní pivovary. Přesto se tyto velké 

pivovarnické skupiny musely přizpůsobit místním zvykům a to zejména Zákonu o čistotě 

piva. Prvenství má německé pivovarnictví v ročním výstavu piva, který dosahuje  

okolo 100 mil. hl. Nicméně, ve Spolkové republice Německo převládají menší pivovary, které 

však působí v rámci pivovarnických skupin.  

Velikost SRN umožňuje této zemi pěstovat plodiny, které jsou pro výrobu piva 

nezbytné. Díky tomu je tato západoevropská země soběstačná v rámci dodávek sladu  

a chmele. Na základě kvality těchto komodit dochází k uzavírání obchodních vztahů po celém 

světě. Významnou roli má pivovarnický sektor v Německu na trhu práce, neboť zaměstnává 

více jak půl milionu lidí. Dalším neméně významným dopadem pivovarnického průmyslu 

jsou příjmy do státního rozpočtu, především pak ze spotřební daně a DPH. V roce 2010 bylo 

vybráno na spotřební dani 712 milionů eur a na DPH bylo odvedeno více jak 3,5 miliard eur. 

Přičemž 2 815 milion bylo vybráno na dani z příjmů a 2 604 mil. eur na sociálním 

zabezpečení a na ostatních daních, jež hradí zaměstnavatel. Daň z piva se v SRN řadí mezi 

spotřební daně a upravuje ji zákon z roku 1993 zvaný Biersteuergesetz. V rámci podpory státu 

byly stanoveny i nižší sazby daně pro menší pivovary. Zvláštností je také jakási výjimka  

pro domácí varny piva, které daň z piva nemusí odvádět. Musí zde být však splněna 

podmínka maximálního vyprodukovaného množství a zákazu prodeje tohoto domácího piva. 

Z informací je zřejmé, že Němci jsou hrdým národem, co se týče jejich kulturních 

zvyků v oblasti pivovarnictví a nedají na svůj národní poklad dopustit. Pro Spolkovou 

Republiku Německo, stejně jako pro Českou republiku, je pivovarnictví velmi důležitou 

oblastí, neboť je zde patrný dopad nejen na trh práce, ale na celou ekonomiku.  
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5 Srovnání pivovarského průmyslu v ČR a SRN 

Jak bylo uvedeno a statistikami podloženo v předchozích částech práce, má 

pivovarnický průmysl významný vliv na ekonomiky obou sledovaných zemí. Je zřejmé,  

že ačkoli odvětví zaujímá do jisté míry dominantní postavení v tuzemských ekonomikách, 

vzhledem k jejich poměrně malé absolutní velikosti může být celosvětový či celoevropský 

dopad velmi malý. Cílem této kapitoly je nastínění společných a odlišných znaků 

pivovarnictví České republiky a Spolkové republiky Německo. Pro účely komparace budou 

použita data nejen z ČR a SRN, ale také údaje ze zemí Evropské unie. 

Pivovarnictví má jak na českém, tak i německém území dlouholetou historii a tradici 

vaření piva. I přes velikost trhu české republiky lze říci, že značně konkuruje právě 

německému pivnímu trhu. Konkurenci může spatřovat především v tradičních recepturách  

a roční spotřebě piva na osobu, kde již několik let drží ČR celosvětové prvenství. I přesto, že 

Česká republika a Německo mají společnou hranici o délce 815 km, můžeme naleznout 

odlišné znaky ať už demografické, geografické či ekonomické. Přehled základních 

charakteristik obou zemí je možné shlédnout v tabulce 5.1.  

Tab. 5.1 Základní charakteristiky ČR a SRN 

ČR SRN

Rozloha (v km
2
) 78 867 357 022

Počet obyvatel 10 505 445 81 147 265

HDP na obyv. (PPP) v USD 27 200 39 100
 

Pramen: The World Factbook, 2013, vlastní tvorba. 

Na první pohled je patrné, že ČR má přibližně čtyři krát menší rozlohu, než její 

západní soused. Německu nemůže česká země konkurovat ani počtem obyvatel, neboť  ČR 

čítá na 10,5 milionu obyvatel, zatímco v SRN žije přes 81 mil. obyvatel. Pokud bychom chtěli 

srovnat hrubý domácí produkt na obyvatele (v PPP), pak zjistíme, že Česká republika  

se nachází na 50. místě světového hodnocení HDP/obyv. s hodnotou 27 200 USD, v SRN 

připadá 39 100 USD v rámci HDP/obyv. a zaujímá 26. příčku světového hodnocení CIA 

publikovaného roku 2012.  
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5.1 Produkce a spotřeba piva v ČR a SRN  

Evropská unie je unikátní politické a hospodářské uskupení 27 evropských států, 

jejichž území tvoří velkou část kontinentu Evropy. V letošním roce, konkrétněji 1. července 

2013 vstoupí do Evropské unie Chorvatsko (Europa, 2013). Je tedy zřejmé, že EU bude 

označována jako EU 28. Jelikož Chorvatsko do EU ještě nevstoupilo, budeme nadále používat 

pivní statistiky v rámci 27 zemí Evropské unie. V tabulce 5.2 jsou vyobrazeny jednotlivé 

země EU s ročním výstavem piva za rok 2009, 2010 a 2011.  

Tab. 5.2 Výstav piva zemí EU 27 (v tis. hl.) 

Stát / Rok 
2009 

(tis. hl.) 

2010 

(tis. hl.)

2011 

(tis. hl.)
Stát / Rok 

2009 

(tis. hl.) 

2010 

(tis. hl.)

2011 

(tis. hl.)

Belgie 18 009 18 122 18 571 Maďarsko 6 348 6 295 6 249

Bulharsko 4 825 4 800 4 820 Německo 98 078 95 683 95 545

Česká republika 18 618 17 661 18 181 Nizozemí 25 376 23 936 23 644

Dánsko 6 046 6 335 6 590 Polsko 35 992 36 620 37 854

Estonsko 1 234 1 312 1 360 Portugalsko 7 833 8 312 8 299

Finsko 4 491 4 235 4 220 Rakousko 8 728 8 670 8 917

Francie 14 731 16 290 15 910 Rumunsko 17 600 16 920 16 900

Irsko 8 041 8 249 8 514 Řecko 4 177 3 940 3 700

Itálie 12 776 12 814 13 410 Slovensko 3 264 3 111 3 123

Kypr 355 340 316 Slovinsko 1 443 1 826 1 640

Litva 2 794 2 925 2 922 Španělsko 35 876 35 199 33 573

Lotyšsko 1 357 1 455 1 529 Švédsko 4 455 4 349 4 491

Lucembursko 325 301 330 Velká Británie 45 141 44 977 45 694

Malta 104 130 127 EU 27 93706 94969 96800

 
Pramen: Brewers of Europe, 2012, vlastní tvorba. 

Jak je možné pozorovat, Německo v rámci Evropské unie nemá konkurenta, co se týče 

výroby piva. S ročním výstavem dosahující téměř 100 tisíc hektolitrů piva se řadí  

mezi giganty nejen v rámci Evropy, ale celého světa. Druhým největším Evropským 

producentem piva je Velká Británie, která však vyrábí o více jak polovinu piva méně než 

Spolková republika Německo.  Dalšími významnými výrobci piva jsou Polsko a Španělsko, 

jejichž roční výstav dosahuje více jak 30 tisíc hektolitrů piva. Česká republika dosahuje 
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výstavu piva okolo 18 tis. hl. piva za rok, což vzhledem k velikosti našeho státu, není až tak 

zanedbatelné číslo.  Údaje zveřejněné Ministerstvem zemědělství ČR ukazují, že Česká 

republika se v roce 2011 podílela na evropském výstavu piv 3,2 procenty a Německo  

17 procenty. 

V rámci komparace bude přiblížena produkce piva Spolkové republiky Německo  

a České republiky. Vzhledem k tomu, že se v Německu nachází 1 339 pivovarů a v České 

republice pouhých 47 pivovarů, je výstav piva mnohonásobně větší v SRN než v ČR. V grafu 

5.1 je znázorněna celková produkce pivovarů České republiky a Spolkové republiky 

Německo. 

Graf 5.1 Výroba piva v SRN a ČR (v tis. hl.) 

 

Pramen: Brewers of Europe, 2012, vlastní tvorba. 

   Basařová 2011, vlastní tvorba. 

Z grafu 5.1 je patrné, že ve Spolkové republice Německo dochází k pozvolnému 

poklesu produkce piva. Nejvyššího výstavu piva v SRN bylo dosaženo v roce 1995, kdy bylo 

vyprodukováno 116 935 tis. hl. piva. Naopak nejméně piva v Německu bylo uvařeno v roce 

2011. Z klesající tendence posledních let lze vydedukovat, že pokles produkce piva bude 

nadále pokračovat. Naopak v České republice má výstav piva spíše setrvávající tendenci, což 

je patrné z téměř rovné křivky celkové produkce piva. Nejvíce piva v ČR bylo uvařeno v roce 

2007. S počátkem ekonomické krize však dochází ke značnému propadu výstavu piva a to až 

o tisíc hl. piva ročně. Současné statistiky ovšem napovídají, že by mělo docházet k růstu 

produkce piva v České republice, neboť spotřebitelé si znovu nachází cesty ke svému 
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oblíbenému nápoji. V tabulce 5.3 je možné pozorovat rozdíly mezi výrobou piva v ČR a SRN 

dle jednotlivých druhů za rok 2011. 

Tab. 5.3 Výroba piva v ČR a SRN dle druhu v roce 2011 (v tis. hl.) 

Země / Druh 
Čepované pivo

tis. hl.

Vratné láhve

tis. hl.

Nevratné láhve

tis. hl.

Plechovky

tis. hl.

Česká republika 6 510 7 633 na 540

Spolková republika Německo 13 148 64 865 6 136 3 506
 

Pramen: Brewers of Europe, 2012, vlastní tvorba. 

Česká republika v roce 2011 vyprodukovala 6 510 tis. hl. točeného piva, což 

představuje polovinu produkce německého čepovaného piva. Velkou převahu v množství piva 

prodaného ve vratných láhvích má Německo nad Českou republikou. V SRN bylo stočeno 

64 865 tis. hl. piva do vratných láhví, přitom v ČR tomu bylo pouhých 7 633 tis. hl. Česká 

republika neevidovala data za množství piva stáčeného do nevratných obalů. Lze soudit, že je 

tomu tak, neboť v roce 2011 se pivo v PET láhvích příliš nevyskytovalo. Velký boom 

nevratných obalů nastal až počátkem roku 2012, kdy lidé byli zlákáni marketingovými 

strategiemi o praktičnosti těchto obalů.  Další formou obalu, je stáčení piva do plechovek. 

V ČR bylo v tomto obalu uchováno pouhých 540 tis. hl. piva. Kdežto v Německu  

do plechovek bylo stočeno 3 506 tis. hl. piva. Jelikož však komparace výroby piva v SRN  

a ČR nemá dostatečnou vypovídající schopnost, je možné vyjádřit výrobu piva na obyvatele. 

V případě dat publikovaných za rok 2011 zjistíme, že v Česku bylo uvařeno 1,7 hektolitrů 

piva za rok na osobu. Výsledkem podílu výroby piva v SRN a počtem obyvatel Německa je 

hodnota 1,1 hektolitrů piva za rok na osobu. Ačkoliv se může zdát, že SRN vyrobí více piva 

než ČR, bližší zkoumání ukazuje, že v Česku se uvaří více piva na obyvatele než v Německu. 

V rámci obchodních vztahů, bylo z České republiky v roce 2011 vyvezeno 538 tis. hl. 

a dovezeno 3 181 tis. hektolitrů piva. Zajímavé je, že největším odbytištěm českého piva je 

právě komparované Německo. V témže roku bylo do Spolkové republiky Německo 

importováno 7 471 tis. hl. a vyvezeno 15 360 tis. hektolitrů piva. Bližší srovnání 

exportovaného piva z obou komparovaných zemí udává graf 5.2. Z důvodů nekompletnosti 

dat německého vývozu piva, je export srovnáván od roku 1997.  
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Graf 5.2 Export piva ze SRN a ČR (tis. hl.) 
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Pramen: Brewers of Europe, 2012, vlastní tvorba. 

  Basařová 2011, vlastní tvorba. 

Z grafu je patrná značná převaha německého vývozu nad českým. Jak již bylo 

zmíněno, objem výroby, ale i vývozu je dán velikostí německého trhu. Jak lze pozorovat, 

vývoz německého piva měl rostoucí tendenci a to až do roku 2008, kdy je patrný značný 

propad exportovaného piva. Lze se domnívat, že tato skutečnost je dána především 

celosvětovou ekonomickou krizí, která vypukla ve Spojených státech. Jelikož Spolková 

republika Německo vyváží nejvíc piv právě do USA, zaznamenala na tomto trhu značné 

výpadky. Ještě před vypuknutím krize se německému pivovarnictví v rámci exportu dařilo,  

o čemž svědčí hodnota 15 716 tis. hl. piva vyvezeného v roce 2007. O rok později však 

dochází k poklesu vývozu piva a v roce 2008 pivovary Německa vyvezli „pouhých“  

13 900 tis. hl. piva. Situace českého exportu piva je velmi podobná tomu německému. Z grafu 

jsou patrné roční přírůstky vývozu českého piva (výjimku tvoří rok 1999) a to až do roku 

2007. Od roku 2008 dochází k poklesu vývozu piv z ČR, avšak propad exportu není tolik 

markantní jako v SRN. Vývoz piva ze Spolkové republiky Německo se dokázal rychle 

vzchopit, což se nedá říci o tom českém. V ČR stále nedochází k růstu exportu, ale poslední 

statistiky uvádí, že by mělo docházet k pozvolnému růstu vývozu, především díky zvýšené 

poptávce po českém pivu na ruských a asijských trzích.  
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Evropská unie se rozkládá na 4 milionech km
2
 a žije v ní 495 milionů obyvatel 

(Europa, 2013).  Průměrné množství vypitého piva v zemích EU je 73 litrů na osobu a to 

včetně kojenců. Graf 5.3 uvádí přehled průměrné roční spotřeby piva v zemích Evropské unie.   

Graf 5.3 Průměrná roční spotřeba piva na obyvatele v zemích EU, 2011 (v litrech) 
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       Pramen: Brewers of Europe, 2012, vlastní tvorba. 

 

Již na první pohled je patrná dominance České republiky v průměrné roční spotřebě 

piva. S hodnotou téměř 160 litrů na osobu se řadí ČR mezi špičky nejen evropské, ale také 

celosvětové a právem je česká země označována jako pivní velmoc.  Pokud se v EU průměrně 

vypije 73 litrů ročně na osobu, pak Česká republika tuto hodnotu přesahuje více než 

dvojnásobně. Jistým překvapením je, že z druhé příčky průměrné spotřeby piva bylo v roce 
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2011 sesazeno Německo a to Rakouskem. Zde je tedy patrná souvislost mezi klesající 

výrobou piva ve Spolkové republice Německo a spotřebou piva na osobu za rok v této zemi.  

 V České republice docházelo k růstu spotřebě piva na osobu již od roku 1993, což 

zobrazuje graf 5.4. Konzumního maxima bylo dosaženo v roce 2005, kdy Češi zkonzumovali  

163,5 litrů piva ročně na osobu. Příchodem Světové ekonomické krize však dochází  

ke značnému propadu spotřeby piva. Svědčí to především o tom, že lidé začali více šetřit  

a upouštěli od večerů strávených v restauračních zařízeních. Prodej piva však klesal jen 

v oblasti pohostinství. Čeští občané v rámci spoření nakupovali více piva v PET lahvích, které 

se pro ně staly cenově dostupnější.  

Graf 5.4 Průměrná roční spotřeba piva v ČR a SRN (v litrech) 
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    Pramen: Brewers of Europe, 2012, vlastní tvorba. 

      Basařová 2011, vlastní tvorba. 

Ve Spolkové republice Německo od roku 1993 lze pozorovat roční poklesy průměrné 

spotřeby piva. Je velmi těžké naleznout důvody, proč tomu tak je. Vždyť Němci byli vždy 

hrdí na svou pivní kulturu. Některé zdroje uvádějí, že konzumenti omezili svou spotřebu  

a mladší generace volí spíše piva ochucená, která jsou méně alkoholická. V současné době je 

německá roční spotřeba piva na osobu 107,2 litrů a očekává se, že toto číslo bude stále klesat. 

Pokud srovnáme obě křivky spotřeby, pak zjistíme, že Světová finanční krize měla větší 

dopady na české pivovarnictví, než na to německé, neboť v SRN dochází k poklesu průměrné 

roční spotřeby již řadu let.  
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Chmel, jenž je pro výrobu piva nezbytný se pěstuje jak v ČR tak SRN. V České 

republice působí 127 subjektů, které osází více jak 4 632 hektarů chmele. V Německu  

se nachází 1 377 farem, na nichž je chmel pěstován, s rozlohou téměř 18 386 hektarů. 

Největší českou chmelovou lokalitou je Tršická oblast, německou pak Hallertau. V roce 2011 

bylo v České republice sklizeno 6 088 tun chmele, ve Spolkové republice Německo  

16 523 tun chmele. SRN se řadí mezi významné světové pěstitele chmele, neboť má výborné 

podmínky pro pěstování právě této plodiny. Detailnější informace o pěstování chmele jak 

v ČR, tak SRN uvádí tabulka 5.4. 

Tab. 5.4 Pěstování chmele v ČR a SRN 

Rok
Plocha 

(ha)

Produkce 

(t)

Prům. 

výnos 

(t/ha)

Rok
Plocha 

(ha)

Produkce 

(t)

Prům. 

výnos 

t/ha

1995 10 074 9 913 0,98 1995 21 885 34 055 1,56

1996 9 355 10 126 1,08 1996 21 813 38 304 1,76

1997 7 466 7 412 0,99 1997 21 381 34 052 1,59

1998 5 657 4 930 0,87 1998 19 683 30 859 1,57

1999 5 991 6 453 1,08 1999 18 299 27 912 1,53

2000 6 095 4 865 0,80 2000 18 598 29 292 1,58

2001 6 075 6 621 1,09 2001 19 020 31 576 1,66

2002 5 968 6 442 1,08 2002 18 352 32 271 1,76

2003 5 942 5 527 0,93 2003 17 563 25 326 1,44

2004 5 838 6 311 1,08 2004 17 477 33 208 1,90

2005 5 672 7 831 1,38 2005 17 167 34 467 2,01

2006 5 414 5 453 1,01 2006 17 170 28 508 1,66

2007 5 389 5 631 1,04 2007 17 671 32 139 1,82

2008 5 335 6 853 1,27 2008 18 695 39 676 2,12

2009 5 307 6 616 1,25 2009 18 472 31 464 1,70

Česká republika Německo

 

Pramen: Ministerstvo zemědělství, 2013, vlastní tvorba. 

  Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, 2013, vlastní tvorba. 

Jak je patrné z tabulky, obě země zaznamenávají úbytek plochy, na které je chmel 

pěstován. Avšak v Německu dochází k obnově chmelnic, především od roku 2006, a plocha 

osázená právě touto plodinou se rozrůstá. V ČR naopak úbytek plochy, na níž je chmel 

pěstován, se stává trendem, nikoliv krátkodobým jevem. S velikostí rozlohy chmelnic souvisí 

i produkce chmele, tedy čím větší plocha je chmelem osázena, tím více sklizené produkce  

se očekává. Produkce je však ovlivněna mnoha faktory, mezi nejvýznamnější patří klimatické 
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podmínky. Proto je důležitým ukazatelem průměrná výnosnost chmele v tunách na hektar.  

Ve Spolkové republice Německo dosahuje průměrný výnos chmele vysokých hodnot, to je 

dáno rozvinutostí německých technologií, vývojem nových hnojiv apod. Přesto, že v ČR 

dochází k vývoji a výzkumu, který napomáhá zvyšování produkce chmele, nelze držet krok 

v tomto směru s vyspělým Německem.   

Pro výrobu piva je důležitý nejen chmel, ale také slad. Pro obě srovnávané země však 

slad představuje velmi významnou komoditu v rámci obchodních kontraktů, neboť slad 

z České republiky i ze Spolkové republiky Německo je vyvážen do mnoha zemí, a to nejen  

do států Evropské unie.  Česká republika vyvezla v roce 2011 přes 220 tis. tun sladu, což ji 

katapultovalo před Německo. Největšími odběrateli českého sladu se stalo Polsko, do kterého 

bylo exportováno více jak 113 tis. tun sladu. Druhým největším odbytištěm sladu z ČR  

se stalo Rumunsko. Třetí největší odběratelskou zemí sladu se stalo Německo, do kterého 

bylo dovezeno přes 28 tis. tun českého sladu. Spolková republika Německo exportovala  

ze země více jak 142 tis. tun sladu, nejvíce do Belgie, s hodnotou přes 52 tis. tun, dále  

do Itálie s hodnotou 39 tis. tun a do Rakouska s 17 tisíci tunami sladu.  

5.2 Pivovarnický průmysl a jeho dopady na ekonomiku ČR a SRN 

V obou zemích, tedy v České republice i ve Spolkové republice Německo představuje 

pivovarnictví důležitou součást národního hospodářství. Pivovarnictví představuje navíc 

stabilního zaměstnavatele v místech, kde není pracovních míst nadbytek. Pro Českou 

republiku je pivovarství rostoucím proexportním odvětvím, významným šiřitelem dobrého 

jména České republiky v zahraničí a také odvětvím, které se podílí na přílivu zahraničních 

turistů do ČR (ČTPP, 2013). Podpora státu je v rámci pivovarského průmyslu velmi důležitá  

a je zde také patrný zájem EU. Udržení pivovarnictví v Evropské unii patří mezi vysoké 

priority, neboť díky tomuto sektoru je v EU zaměstnáno více jak 2,5 milionu lidí a na daních 

je vybráno více jak 57 miliaerd eur. Proto se EU zabývá klíčovými otázkami zdanění, udržení 

konkurenceschopnosti evropského pivovarnictví a také zajištění hladkého fungování 

jednotného vnitřního trhu a obchodování s pivovarskými výrobky (Brewers of Europe, 2013).  

Dopady pivovarnictví na trh práce jsou více než patrné. V České republice se nachází 

47 pivovarů, díky nimž je zaměstnáno více jak 42 700 pracovníky. Vzhledem k tomu, že  

ve Spolkové republice Německo vaří pivo 1339 pivovarů, pokrývá tento sektor v rámci 

zaměstnanosti 510 100 pracovních míst. Z tohoto důvodu je v zájmu obou komparovaných 
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zemí udržet toto odvětví, neboť v případě úpadku či stagnace může dojít k zahlcení úřadů 

práce lidmi, kteří již v tak složité době hledají práci.  

Neméně významnou roli má pivovarnictví na příjmovou stránku rozpočtu jak SRN, 

tak ČR.  Obě země mají stanovenou sazbu daně v rámci daně z piva. V České republice bylo 

v roce 2010 na pivu vybráno spotřební daně ve výši 669 milionů eur naproti tomu v Německu 

712 milionů eur. Pokud uvážíme velikost trhu Německa a Česka, pak zjistíme, že to není  

až tak výrazný rozdíl. I přesto, že se v Německu vyprodukuje více hektolitrů piva než v České 

republice, je pivo zatíženo nižší spotřební daní v SRN než ČR. Základní sazba pro daň z piva 

se v Německu (v přepočtu na CZK dle kurzu 1 eur = 25,08 CZK) pohybuje okolo 19,73 Kč, 

kdežto v ČR je to 32 Kč za 1 hektolitr. Obě země však mají uděleny výjimky pro pivovary, 

jež nedosahují určitého objemu produkce. Pro Spolkovou republiku Německo je pak 

zvláštností úplné osvobození od daně pro domácí varny piva.  

Spolková republika Německo, ale i Česká republika vaří jedinečné pivo, které má své 

specifické vlastnosti. Především pak ČR se setkala se snahou jiných zemí o napodobení chutě 

či názvu. SRN řešila spíše soudní spory v rámci názvů piva. Z těchto důvodů obě země 

registrují své značky piv nebo skrývají své tajné receptury, aby nedocházelo k jejich 

zneužívání.  

5.3 Shrnutí 

Obě země, pro které je pivovarský průmysl důležitým odvětvím, vykazují určité 

specifické znaky. Tyto znaky mohou být společné nebo také rozdílné. Velké odlišnosti lze 

spatřovat v rámci geografie. Německo má několikanásobně větší rozlohu než ČR, tím je také 

dána velikost německého trhu. Z ekonomického pohledu je SRN vyspělejším státem, což je 

patrné z hodnocení HDP na obyvatele, kdy Německo je na 26. příčce podle CIA, zatímco ČR 

se umístila na 50. místě. Jako hlavní společný znak lze chápat dlouholetou historii a tradici 

vaření piva. V rámci Evropské unie je SRN největším producentem piva s ročním výstavem 

dosahující téměř 100 tisíc hektolitrů ročně. Dalšími významnými výrobci piva je Velká 

Británie, Polsko, Španělsko. V České republice se výstav piva pohybuje okolo 18 tisíc 

hektolitrů piva za rok. Prvenství však ČR má v roční spotřebě piva na osobu. Obyvatel ČR za 

rok průměrně zkonzumuje téměř 145 litrů. Na druhé příčce se v průměrné roční spotřebě  

se nacházelo ještě do roku 2010 Německo, avšak roku 2011 bylo sesazeno Rakouskem. Přesto 

však k poklesu spotřeby piva dochází již řadu let i v České republice. V SRN i ČR jsou 
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pěstovány plodiny, které jsou pro výrobu piva nezbytné. Z důvodů změny orientace 

z primárního sektoru na terciární dochází k úbytku zemědělské plochy a také poklesu plochy, 

na niž je chmel, ječmen, či pšenice pěstována. Přesto obě komparované země vyvážejí jak 

chmel, tak slad nejen do zemí EU, ale do zemí celého světa.  

Jednoznačný dopad má pivovarský sektor na trh práce. Pokud by došlo k zániku toho 

odvětví, bez práce by se ocitlo více jak půl milionu Němců a téměř 43 tisíc Čechů. Pokud 

bychom uvažovali úpadek tohoto sektoru v celé EU, pak o zaměstnání by přišlo více jak 2,5 

milionu lidí. Zánikem pivovarnického průmyslu by státy evropské unie přišly o 57 miliard 

eur, které jsou vybrány na daních.  Proto je důležitá, aby tato oblast bylo podporována nejen 

členskými zeměmi, ale stala se prioritní oblastí v rámci EU. Z příjmů v rámci spotřební daně  

a ostatních daní se zvyšuje příjmová stránka státního rozpočtu ČR i SRN. Obě země mají také 

zkušenosti se soudními spory, které vedou s ostatními zeměmi z důvodů porušování 

ochranných známek či snahou napodobit specifickou chuť německého a českého piva.  

I když Spolková republika Německo a Česká republika mají společnou hranici o délce 

více jak 800 km, lze naleznout spoustu specifických znaků. Jedná se především o vnímání 

pivovarnictví, kde se Němci snaží zachovat původní receptury a postupy, přičemž těmito 

kroky tvoří jakousi barikádu proti produktům, které nebyly vyrobeny v Německu.  
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6 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo přiblížit část tradičního českého průmyslu z pohledu 

ekonomického. Poté poukázat na aktuální stav českého pivovarnictví a srovnat jej s vybranou 

zemí, v tomto případě se Spolkovou republikou Německo. Pro komparaci českého 

pivovarnictví byla záměrně zvolena Spolková republika Německo, neboť se lze domnívat,  

že pro německý národ je pivo stejně tak důležitým výrobkem jako pro český lid. Na světě 

neexistuje tradičnější pivní trh, než je právě ten český nebo německý. Je patrné, že Česká 

republika se nemůže Německu rovnat výstavem piv, což je dáno spíše velikostí trhu, která 

pramení z celkové rozlohy Spolkové republiky Německo. Přesto však Česká republika má své 

prvenství v množství piva vypitého ročně na osobu, kde předběhla i Německo, které je 

vnímáno jako pivní stát. Německé pivovarnictví je specifické nejen velikostí svého trhu piva, 

ale také počtem pivovarů vařící pivo.  

Pivovarnický průmysl je velmi významným odvětvím, čemuž odpovídá vliv  

na ekonomiku celosvětového rázu, a jak vyplývá z této práce, i na ekonomiky České 

republiky a Spolkové republiky Německa.  

Počátek vývoje pivovarnictví v ČR je datován kolem roku 1118, kdy docházelo  

ke značnému rozmachu podniků, které pivo vařily. Největšího věhlasu se českému pivu 

dostalo koncem středověku, kdy došlo k nárůstu prodeji piva nejen na českém území, ale také 

v ostatních zemích. Vývoj pivovarnického průmyslu v ČR však nebyl jednoduchý, neboť byl 

ovlivněn konflikty a válkami, které proběhly na našem území. Za první a druhé světové války 

však toto odvětví bylo zasáhnuto nejvíce. Po nástupu komunistického režimu lze hovořit  

o mírném oživení českého pivovarnictví, ovšem za cenu ztráty kvality piva. Hlavní prioritou 

tehdejšího režimu bylo vyrábět pivo ve stanoveném množství a pivovary nebyly motivovány 

k modernizaci výroby. Proto se ještě v 90. letech v ČR vyskytovaly zařízení, které již nebyly  

pro moderní pivovarnictví ve světě používány. Avšak díky těmto starým metodám získalo 

české pivo svou specifickou chuť.  

Na českém pivním trhu působí 47 průmyslových pivovarů a téměř 120 minipivovarů. 

Přesto pivovarnictví v ČR ovládají holdingové společnosti, mezi nimiž vévodí korporace 

SABMiller. Další velkou pivovarskou skupinou je americká společnost StarBev, za ní 

následuje Heineken, PMS, K Brewery Trade a skupina LIF. Holdingové společnosti  

se na trhu prosadily v devadesátých letech, kdy také probíhal boj o upevnění moci na trhu.  



 
 

- 60 - 
 

Pivovarnictví v ČR vzkvétalo až do roku 2008, kdy nastal velký zvrat. Vlivem celosvětové 

ekonomické krize došlo k poklesu výroby piva a k propadu průměrné roční spotřeby piva  

na osobu. Rok 2010 byl pro pivovarské společnosti ještě kritičtějším, neboť spotřebitelé 

omezili konzumaci piva. Ovšem po několika letech stagnace začíná české pivovarnictví ožívat 

a podle odhadů by mělo docházet k růstu i v dalších letech. Významnou plodinou pro vaření 

piva je chmel. Jelikož jsou v ČR výborné podmínky pro pěstování této komodity, je chmel 

důležitou součástí nejen výroby piva, ale tvoří značnou část českého exportu. Další 

významnou komoditou pro vaření piva je slad, jenž je vyráběn z ječmene či pšenice. Stejně 

jako chmel, tak i slad je důležitým exportním artiklem.  

Významný dopad má české pivovarnictví na trh práce. Zaměstnanost v této oblasti lze 

rozčlenit na tři části. Jedná se o zaměstnané pracující přímo v pivovaru, zaměstnanost 

nepřímou, která zahrnuje práci v oblastech potřebných pro produkci či distribuci piva  

a poslední typem je zaměstnanost, která je pivovarnictvím přímo ovlivněna. Celkově je díky 

pivovarnickému průmyslu v České republice zaměstnáno více jak 42 700 lidí. Svůj dopad má 

pivovarnictví také na příjmovou stránku státního rozpočtu. Tyto příjmy jsou tvořeny spotřební 

daní z piva a také z příjmů odvedených z DPH. Jelikož je české pivo ceněno po celém světě, 

lze se setkat se snahami o jeho napodobení. Proto si řada pivovarů zaregistrovala své značky, 

aby nedocházelo k jejich zneužívání. 

Pivovarnictví ve Spolkové republice Německo má dlouholetou tradici, stejně jako je 

tomu v ČR. První zmínky o vaření piva v Německu pochází již z roku 800 př. n. l. K průlomu 

německého pivovarnictví došlo zásluhou abatyší v klášterech, neboť mužští duchovní 

věnovali více pozornosti vědě. Významným milníkem se stal rok 1516, kdy došlo k zavedení 

Zákonu o čistotě piva neboli Reinheitsbegot.  

Na německém pivním trhu působí 1339 pivovarů, z nichž více jak polovina stojí 

v jihoněmeckém Bavorsku. Obdobně jako na českém pivním trhu, tak na tom německém, 

působí řada koncernů, zaštiťující významné značky piv. Největší pivovarskou skupinou 

v SRN je Radeberger Gruppe, poté skupina AB-InBev, Oettinger Gruppe, Krombacher 

Gruppe a Brau Holding International. Německo patří mezi přední producenty piva nejen 

v rámci Evropy, ale celého světa. A přesto, že se SRN nevyhnula hospodářská krize,  

na pivovarnický průmysl neměla velký dopad, neboť stagnaci německého pivovarnického 

průmyslu lze pozorovat již řadu let. SRN se může pyšnit statutem předního pěstitelů chmele 

na celém světě. Pro Německo je tato surovina důležitou součástí obchodních kontraktů.  
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Významnou hnací sílu představuje pivovarnictví Německa na trhu práce. Podobně 

jako u ČR lze zaměstnanost rozdělit na tři dílčí části, zaměstnanost přímá, nepřímá  

a zaměstnanost, jež je pivovarnictvím přímo ovlivněna. Celkově je v rámci německého 

pivovarnického průmyslu pokryto více jak 510 tisíc pracovních míst. Pivovarnictví v SRN má 

také přímý účinek na příjmovou stránku rozpočtu země. Problémy s napodobováním piva  

se nevyhnuly ani Německu. Proto pivovary SRN registrovaly mnoho značek piv, aby chránily 

své produkty. 

V rámci komparace lze vyčlenit několik společných a rozdílných znaků SRN a ČR.  

Za hlavní rozdíly mohou být považovány podmínky demografické, geografické, ale také 

ekonomické. Odlišným znakem může být i velikost německého trhu, kterému ČR může jen 

těžko konkurovat. Velikost trhu je také určující pro počet subjektů, v tomto případě pivovarů, 

které na trhu působí. V Německu se nachází 1339 pivovarů, zatímco v ČR 47. V SRN je díky 

velkému počtu pivovarů uvařeno více jak 91 tisíc hektolitrů piva, zatímco ČR dosahuje výstav 

piva okolo 18 tisíc hektolitrů. Jednoznačnou převahu nad Německem má Česká republika 

v průměrné roční spotřebě piva. V současnosti, čeští občané zkonzumují 160 litrů na osobu za 

rok, kdežto Němci 107 litrů.  

Z informací je patrné, že jak český, tak německý pivní trh již není v rukou domácích 

subjektů, ale je ovládán nadnárodními korporacemi. Ocitne se pivní trh ČR a SRN v rukou 

společností, jež nemají k tuzemsku žádný vztah? Je tedy na místě zvážit další podporu 

domácích výrobců v rámci tohoto odvětví. Dále je nezbytné, aby pivovarnický sektor 

prosperoval, neboť v případě jeho úpadku, dojde k růstu nezaměstnanosti. V důsledku 

přeplnění kapacit úřadů práce nezaměstnanými lidmi, bude sílit tlak na stát, aby zajistil určité 

sociální jistoty. Další negativní dopad může mít stagnace pivovarnictví na státní rozpočet, 

neboť spotřební daň z piva a DPH tvoří část příjmů státního rozpočtu.  
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