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Souhrn 

Tabákový i lihovarnický průmysl je obvykle vykazován v jednotné kolonce "potravinářský 

průmysl", a proto bývá obtížné získat z běžně dostupných statistik dobrou orientaci v oboru . 
Příspěvek uvádí a pojmenovává souvislosti jednotlivých tržních subjektů operujících v me
zinárodní prostředí , ve Slovenské a v České republice, podává přehled o tabákových a lihovar
nických společnostech, vč. výčtu jejich klíčových produktů. Hlavním cílem je pomoci zoriento
vat odborníky v oblasti závislostí ve spletitém konkurenčním prostředí. 
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Summary 

Since tobacco and alcohol industry are usually comprised under the header of "food indus
try" it is quite difficult to gather relevant data and reasonable orientation in the field. The ar
tiele is focused on market presentation of the most important subjects in the international 
millieu , in the Slovak and in the Czech Republic. The article deals also with key products of 
these subjects. The aim of the artiele is to give to addiction professionals relevant information 
about the complicated competitive environment. 

Ke y wo r d s: alcohol industry - tobacco industry - market - market share - multinatio
nal company 
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Úvod 

Problema tika závislostí se ocitá již několik let v centru pozornosti nejen odborné 
l ékařs ké č i právnické obce, nýbrž i v centru zájmu lidí zabývajících se hospodářskou 
praxí eticky di skutabilních odvě tví průmyslu . Případy soudních sporů především 

s producenty ta bá ku , restrikce směřující do oblasti marketingu , reklamy, propaga
ce, balení , omezená konzumace těchto výrobků na veřejných místech, uvalování se
lektivních ( rozuměj spotřebních ) daní , výrazný zdroj vládních příjmů i příčina řady 
veřejných výdajů - to jsou jen některá specifika a atributy spojené s odvětvími v ná
zvu tohoto pří spěvku . 

Bezesporu n ejvětší procento konzumentů drog v naší populaci požívá a lkoholické 
ná poje nebo tabá kové výrobky. Domníváme se proto , že releva ntní poznání subjektů 
operuj ících na trzí ch v České a Slovenské republice napomůže dalšímu zvyšování 
odborné erudice profesionálů v oblasti závislostí, a to je i důvodem , proč jsme se roz
hodli blíže prozkoumat tržní subjekty, které jsou přítomny v oblasti výroby lihovin 
a tabá kových výrobků ve světovém i národním měřítku . 

1 Tabá kový pni mysl 

Není pochyb, že leaderem tabákového průmyslu je Philip Morris , před stavovaný 
s po l ečnostmi Philip Morri s USA a Philip Morris Internationa!. Mateřská spo lečnost 
se od 1. 1. 2003 jmenuje Altria Group, Inc. a sdružuje kromě výše uvedených firem 
ještě potravinářského giganta Kraft Foods (např. značky Kraft, Jacobs Suchard, Fi
garo) a investi ční s polečnost Philip Morris Capital Corporation. Philip Morris působí 
ve více než 160 zemích, disponuje 50 výrobními závody a zaměstnává asi 40000 pra
covníků . Z produktů jmenujme cigarety značek Marlboro, Basic, Merit, Virginía 
Slims, Parliament, Cambrigde, Alpine, Chesterfield, Larm nebo L&M. 

R. J . Reynolds Tobacco Holdings, Inc. byl založen už v roce 1875 a dnes ovládá 
téměř 23 % svě tového trhu cigaret . Tržby ve výši 44 miliard USD pocházejí zejména 
z prodeje cigaret Camel, Winston , Salem nebo Dora!. 

V Evropě je velmi dobře etablována společnost British American Tobacco (BAT) 
s produkty značek Dunhill, Lucky Strike, Kent, Pall Mall nebo Rothmans. Tržby ve 
výši cca 40 miliard USD pocházejí z prodejních aktivit ve 180 zemích světa , přičemž 

v 66 z nich jsou umístěny výrobní závody. 
Čtyřkou světového trhu je zřejmě Japan Tobacco, Inc. (JIT), který v roce 1999 

provedl akvizici mimoamerických operací firmy R. J. Reynolds a drží tak licenci na 
prodej jejích produktů na všech trzích mimo USA. Společnost vznikla teprve v roce 
1985 a je obecně známa spoluprácí s největšími konkurenty. Na japonském trhu ob
sadila 75 o/c ( např . má licenci na výrobu a prodej cigaret Marlboro v Japonsku ). Asi 
nejznámnějš í globální značkou JIT je Mild Seven. Z vlastni výrobkové škály jmenuj
me ještě brandy Cabin, Seven Stars a Caster. 

Z hledi ska trendů můžeme očekávat, že v budoucnosti může výrazně zasáhnout 
do mezinárodní trhu tabákových výrobků China National Tobacco Corporation, kte
rá zásobuje díky monopolnímu postavení 99 % čínských kuřáků, avšak ve světovém 
měřítku se zatím neangažovala. 

122 



P. ŠTRACH, J. HEJDA / TRŽNÍ PREZENCE SPOLEČNOSTÍ TABÁKOVÉHO 
A LIHOVARNICKÉHO PRŮMYSLU VE SLOVENSKÉ A ČESKÉ REPUBLICE 

1.1 Tabákový průmysl v SR 

Takřka 99 % průmyslově vyráběných cigaret realizovaných na slovenském trhu 
pochází z produkce společností Slovak International Tabak (tržní podíl 30-40 %) 

a Philip Morris Slovakia (tržní podíl cca 55-65 %). 

Společnost Slovak International Tabak, a. s., Bratislava (SIT) se v roce 1993 stal 
stoprocentní dceřinou společností německého koncernu Reemtsma a jediným slo
venským tuzemským výrobcem. Firma vyrábí ve dvou závodech: ve Spišskej Belej 
(cigarety) a ve Svidníku (tabákové speciality). Do výrobkového portfolia řadíme mj. 
cigarety značek West, Astor, Davidoff, Boss, Delta, Mars a Rl. Asi pětina produkce 
SIT je určena na zahraniční trhy. Společnost je pátou největší firmou podle obratu 
v rámci domácího potravinářského a tabákového průmyslu, když v roce 2001 utržila 
3,6 mld. při čistém zisku 491 milionů Sk. 

I společnost Philip Morris vstoupila na slovenský trh v roce 1993 a do roku 2000 
vystupovala pod názvem Tabak, s. r. o. Společnost Philip Morris Slovakia, s. r . o. 
působí především jako distributor cigaret vyráběných v České republice, zároveň 
však na základě dohody produkuje od roku 1997 v závodě konkurenta ve Spišskej 
Belej 70 mm cigarety Petra a Sparta. Na slovenském trhu se dále úspěšně prodávají 
značky Marlboro, L&M, Chesterfield, Bond a Start. 

Zbytek trhu tabákových výrobků obsluhují firmy British American Tobacco, Ja
pan Tobacco a House of Prince. Nízký podíl těchto gigantů je zapříčiněn existencí 
celní unie s Českou republikou, neboť na tabákové dovozy je uplatňováno clo ve výši 
55 %. 

Doutníky a cigarillos jsou v režii společnosti SIT, jež vede tento trh s podílem 
mezi 25 a 35 %. Podle ohadu SIT je podíl obchodních značek na tomto trhu násle
dující: Vandermaliere (25-35 %), Villinger (5-10 %) a Wintermans (1-5 %). 

1.2 Tabákový průmysl v ČR 

Podle odborného odhadu ACNielsen je 98 % českého prodeje kontrolováno čtve
řicí firem Philip Morris ČR, a. s. (80 % trhu), Reemtsma International Praha, s. r . o. 
(10 %), British American Tobacco (Czech Republic), s. r. o. (5 %) a Japan Tobacco In
ternational, s. r. o. (3 %). Zbylá 2 % trhu připadají na firmy House of Prince Czech, 
s. r. o., CZ Tabák, a. s. a Tabakus, a. s. 

Největším výrobcem je Philip Morris ČR, který vznikl z bývalé akciové společno
sti Tabák a sídlí v Kutné Hoře . Kromě koncernových značek mají na českém trhu 
význačné postavení cigarety Sparta, Petra, Start nebo Red&White . Výrobní pobočku 
rovněž v České republice provozuje koncern BAT, a to v Mariánských Lázních, kde 
je vyráběna např. lokální níže pozicionovaná značka Trumf. Koncern Reemtsma 
v ČR realizuje prodej především díky cigaretám West, Mars nebo DavidofT. JIT se 
snaží marketingově podporovat lokální značku Slavia a globální Camel, Winston či 
Monte Carlo. 
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2 Lihovarnictví 

V oblasti výroby alkoholických nápojů patří ve světovém měřítku k největším 
subjektům skupiny Diageo, Seagram-Pernod Ricard , Anheuser-Busch, Suntory, 
Constellation Brands a Brown Forman. 

Britský Diageo s tržbami přesahujícími 16 mld. dolarů je v současnosti největším 
nadnárodním koncernem v oboru. Z výrobků jmenujme alespoň whisky Johnnie 
Walker, ka nadskou whisky Crown Royal, likér Baileys, vodku Smirnoff nebo rum 
Captain Morgan . Z produkční nabídky francouzské Seagram-Pernod Ricard (tržby 
téměř 15 mld. USD) jsou v našich podmínkách známy hořký likér Amaro Ramazzoti , 
rum Havana Club nebo tequila Olmeca. 

Světovou trojkou alkoholických nápojů je pivní Anheuser-Busch s tržbami pře
vyšujícími 12 mld. USD, plynoucími zejména z prodeje populárního piva Budweiser. 
Pokud připu stíme, že ukazatel tržeb je klíčový , vklíní se s 12 mld. USD mezi vý
znamné subjekty rovněž japonský potravinářsko-lihovarnický gigant Suntory, který 
kromě jiného vyrábí melounový likér Midori nebo produkuje a distribuuje pivo 
Carl sberg v Japonsku . 

Constellation Brands a Brown Forman jsou se 2 mld. USD již jen menšími hráči . 

První z nich se prozatím v Evropě výrazněji neprosadil. Od Brown Forman známe 
zřejmě Jack Daniel 's Tennessee Whisky. 

2.1 Lihovarnictví v SR 

Spotřeba destilátů na hlavu ve výši 10,5 litru ročně řadí Slovenskou republiku 
mezi přední evropské státy. Celkový objem výroby destilátů se pohybuje cca na hra
nici 50 miliónů litrů ročně. Významnou roli hrají nelegální lihoviny, jejichž tržní 
podíl se v současnosti odhaduje až na 25 %, což znamená přímý vliv na výnosy 
celého sektoru . 

Mezi nejvýznamnější domácí zástupce lihovarnického průmyslu patří St. Nico
laus, a . s., Liptovský Mikuláš, která má ve svém výrobkovém portfoliu vodku a gin 
Nicolaus nebo Demanovku . Dalšími subjekty na daném trhu jsou např. Old Herold 
Ferm, s. r . o., Trenčín, Prelika, a . s., Prešov (Fragopolis 1903, s. r . o. ), Liehofruct 
White Lady, s. r . o., Levoča, Slovenské liehovary a likérky, a. s., Leopoldov, Likérka 
Hrušov, a. s. nebo FRUCONA Košice, a . s. 

Slovenský trh lihovin rovněž čelí silné mezinárodní, zejména pak české konku
renci . Z českých producentů se na slovenském trhu etablovali např . SELlKO, a. s ., 
Olomouc, J an Becher - Karlovarská Becherovka, a. s., STOCK Plzeň, a. s., KB Li
kér , s. r. o., Ústí nad Labem a Starorežná Prostějov , s. r . o. 

2.2 Lihovarnictví v ČR 

Českému trhu lihovin vévodí STOCK Plzeň, a . s. a Jan Becher - Karlovarská Be
cherovka, a. s. Stock patří do mezinárodní skupiny Eckes&Stock International, 
která prodá ročně 125 milionů litrů alko- i nealkoholických nápojů . Každá třetí 
láhev lihoviny zkonzumovaná v ČR pochází z výrobních linek této společnosti, což 
znamená tržby převyšující 1,5 mld. Kč. Vyjma nápoje Fernet Stock firma vyrábí 
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likér Magister, vodku Amundsen nebo whisky Printer 's. Koncern Eckes několik 
měsíců jednal s potenciálními investory o prodeji Stocku, nicméně v květnu 2003 by
lo oznámeno, že koncernová angažovanost ve výši 93 % majetkového podílu zůstává 
zachována. 

Druhým miliardovým lihopalníkem českého trhu je karlovarská Becherovka, 
která se v roce 2001 stává stoprocentní dceřinou společností světového giganta Per
nod Ricard. V souvislosti s Becherovkou a česko-slovenskými vztahy je zajímé uvést 
populární známkoprávní spory s údajným dědicem originální receptury, domaž
lickým podnikatelem Zdeňkem Hoffmannem a jeho nlicenční" výrobu ve slovenské 
firmě Simpex Plus v Chotíně na jižním Slovensku. 

Společnost Dynybyl se v roce 1999 stala součástí mezinárodní skupiny 
Vin&Sprit, která je podepsána kupř . pod Absolut vodkou. Dynybyl byl v květnu 
2003 přejmenován na V&S Czech, s. r. o. a sídlí v Říčanech u Prahy. Kličovým pro
duktem české dcery je Pražská Vodka, avšak nejprodávanější vodkou v ČR je jiný 
výrobek této společnosti, a to vodka Silver Ice. 

Dalšími společnostmi, které vyrábějí lihoviny v ČR jsou např. Rudolf Jelí
nek, a . s., Vizovice, Fruko Schulz, s. r. o., Jindřichův Hradec nebo Hill 's Liquere 
Czechoslovakia, Ostrava. 

Závěr 

Tradice konzumace tabákových a alkoholických výrobků na Slovensku i v České 
republice přidělává vrásky mnohým lékařům, zdravotníkům, policistům, občanům. 

Jak vidno, nastupující mezinárodní konkurence vytváří velký tlak na rozvoj marke
tingových aktivit a tudíž na podporu prodeje toho kterého produktu. Konsolidace od
větví, kterou je možno v oblasti tabákového průmyslu považovat za ukončenou 
a v lihovarníckém průmyslu za v ČR nastoupenou a v SR nastupující cestu dalšího 
vývoje, přispívá ke zvýšení tlaku konkurenčních sil. Věříme, že provedené schema
tické zmapování trhu může přispět ke zvýšení kvalifikace a informovanosti zain
teresovaných subjektů. 
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