
V této společnosti si klademe za cíl 
obohacovat český trh o atraktivní 
potravinářské výrobky, které sami vyrábíme, 
vyvíjíme ve spolupráci s tuzemskými výrobci 
nebo vyhledáváme na zahraničních trzích. 

Jsme výrobcem unikátních a velice oblíbených válcovaných těstovin 
a neustále rozšiřujeme řadu produktů pod hlavní značkou DRUID. 
Můžeme se pochlubit velice propracovaným distribučním systémem 
k téměř 3 000 koncovým zákazníkům, převážně maloobchodním 
prodejnám, a vlastním vozovým parkem.

Majetkový podíl Vendeavour a.s. na společnosti je 100 %  
a členem skupiny je od ledna 2021

Kontaktní údaje Provozní a obchodní ředitel
David Posekaný
david.posekany@druidcz.com

Prokurista společnosti
Daniel Jírovec
daniel.jirovec@druidcz.com

DRUID CZ s.r.o.
Hosínská 481
373 67 Borek
www.druidcz.com

Při výběru produktů do našeho portfolia se snažíme naplňovat 
náš slogan: „Ochutnej něco lepšího!“ a nabízet tak stále 
náročnějšímu zákazníkovi potraviny s přidanou hodnotou. 
V řadě případů se jedná o jedny z nejkvalitnějších produktů ve 
své kategorii, jako např. třtinový cukr z Mauricia a Réunionu, 
kuskus z Maroka, javorový sirup z Kanady, vína z jižní Francie, 
extra panenské olivové oleje ze Španělska, exkluzivní rýže 
(Basmati z Indie a Carnaroli z Itálie), ovocné pomazánky 
St. Dalfour apod. Naše společnost je také výrobcem unikátních 
a velice oblíbených Babiččiných nudlí. 

Naše produkty



Společnost v číslech

rekonstrukce areálu výroby těstovin v Ševětíně u Českých Budějovice, stěhování 
výroby z Bakova nad Jizerou do Ševětína

výstavba nové administrativní budovy společnosti v Borku u Českých Budějovic

spojení a fúze společnosti Babiččiny nudle s.r.o.

zprovoznění nového moderního distribučního skladu v Českých Budějovicích 
a zahájení produkce balírny suchých potravin v Borku u Českých Budějovic
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Naše aktivita

Časová osa

Obchodní aktivity dlouhodobě zaměřujeme na upevnění pozice u klíčových obchodních partnerů 
společnosti s cílem dosažení mírného růstu obratu a obchodní marže. Soustředíme se na využití 
potenciálu zahraničních trhů, včetně posílení vztahů na Slovensku. Připravujeme chlazený sklad 
potravin, využíváme nové odbytové kanály a investujeme do vlastní značky potravin - Druid.
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Částky jsou uvedeny v tis. CZK.

Prodej a distribuci našich produktů z centrálního skladu v Českých Budějovicích zajišťujeme 
prostřednictvím vlastního obchodního týmu a vozovým parkem zaměřeným jak na maloobchody, 
tak i centrální sklady obchodních řetězců. Našimi zákazníky jsou jak nadnárodní obchodní 
řetězce, tak i nezávislé obchody v rámci celé České republiky a Slovenska. Některé naše výrobky 
exportujeme ve stále větší míře do dalších zemí světa. Mezi naše významné zákazníky patří např. 
COOP centrum a COOP Morava, Billa, Globus, Tesco (ČR a SR), Albert, Kaufland, Makro C&C, aj. 
Koncovým spotřebitelům nabízíme možnost objednání kompletního sortimentu společnosti přes 
náš vlastní e-shop, jehož činnost jsme zahájili koncem roku 2020.

společnost kupuje MUDr. Viktor Růžička, společnost se stává členem skupiny Vendeavour
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založení společnosti „Ing. Tomáš Aubrecht – Druid“1 9 9 1

založení společnosti DRUID CZ s.r.o.2004
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