Zápis 6. valné hromady Českomoravského svazu
minipivovarů, která se uskutečnila 21. března 2014
v Pivovarském dvoře - Zvíkov
Bod 1 programu
Zahájení a přivítání
V 17:00 h. zahájil 6. valnou hromadu (dále „VH“) prezident Českomoravského svazu
minipivovarů o.s. (dále jen „Svaz“) Ing. Jan Šuráň. Přivítal účastníky a konstatoval, ţe ke dni
21.3.2013 je členem Svazu celkem 59 minipivovarů a 4 přispívající členové, ţe v okamţiku
zahájení jsou přítomni zástupci 36 činných členů, tj. 61,0 % ze všech hlasů činných členů a
podle článku 9.6.5 stanov Svazu je 6. VH usnášeníschopná.
Bod 2 programu
Schválení programu jednání
Ing. Šuráň seznámil účastníky jednání s navrţeným programem zasedání.
Zahájení a přivítání
Schválení programu jednání
Zpráva o činnosti prezidia svazu od 5. VH dne 22. 3. 2013
Projednání změny názvu Svazu na Českomoravský svaz
minipivovarů z.s.
Volba členů prezidia Svazu
Volba revizora účtů
Projednání organizace Festivalu minipivovarů na Praţském hradě
Projednání parametrů udílení certifikátu – Sládek ČMSMP
Projednání organizace Jarní ceny sládků 2014
Schválení nově přihlášených členů ČMSMP
Různé
Diskuse
Usnesení 6. Valné hromady ČMSMP
Závěr zasedání 6. Valné hromady
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Nikdo z přítomných členů neměl připomínky k navrţenému programu jednání. Program
jednání byl schválen 100 % .
Bod 3 programu
Zpráva o činnosti předsednictva od 5. VH 22. 3. 2013
Ing. Šuráň seznámil účastníky jednání 6.VH s činností prezidia Svazu
-

Svaz dokončil jednání se Správou Praţského hradu o smlouvě na pronájem plochy pro
uspořádáni III. ročníku Festivalu minipivovarů na Praţském hradě.

-

Prezidium navštívilo Londýn kde jednalo s organizací CAMRA o moţnostech
spolupráce a vzájemné podpory
Zástupci Svazu jednali na GŘC a dosáhli povolení pouţívat lihová aromata a přídavky
medu do piva v daňovém skladu za podmínek :
Zajistit u vyrobeného piva s přídavkem medu, případně lihových aromat, jeho
zdanění dle výsledného extraktu – (dle stanoviska GŘC)

Revizor účtů Ing. Ivan Hojdar předloţil účastníkům jednání 6. Valné hromady výsledky
hospodaření Svazu za rok 2013
-

hospodařením Svazu v roce 2013 skončilo ziskem 51 412,- Kč. Nejvyšší náklady
představovalo pořádání Festivalu minipivovarů, zisk 19 198,- Kč a cesta prezidia
Svazu do Londýna na jednání s organizací CAMRA. Celkově ke dni 6. Valné
hromady má Svaz k dispozici 275 000,- Kč.

Bod 4 programu
Projednání změny názvu
Vzhledem ke změnám, daným platností nového Občanského zákoníku, se mění forma
z občanského sdruţení – o.s. na zapsaný spolek – z.s.
O návrhu prezidia na změnu názvu Svazu dal Ing. Šuráň hlasovat. Přítomní činní členové
disponovali 36 hlasy z 59, tj. 61,0 %. Pro schválení bylo odevzdáno 36 hlasů tj. 100 %
přítomných hlasů, 0 hlasů bylo proti.
Nový název Svazu je nyní :
Českomoravský svaz minipivovarů, z.s.
Bod 5. Programu
Volba členů prezidia Svazu
R. Koudelka oznámil, ţe dvěma členům prezidia, Ing. Janu Šuráňovi a Janu Kočkovi,
vypršelo tříleté volební období a je nutno prezidium doplnit. Vzhledem k tomu, ţe nepadl
ţádný jiný návrh na doplnění prezidia a oba členové projevili vůli ve své činnosti dále
pokračovat, R. Koudelka navrhl Ing Jana Šuráně na člena prezidia.
O návrhu na člena prezidia dal R. Koudelka hlasovat. Přítomní členové disponovali 36 hlasy
z 59, tj. 61,0 %. Pro schválení bylo odevzdáno 35 hlasů tj. 97 % přítomných hlasů, 0 hlasů
bylo proti a 1 hlas (tj. 3% přítomných hlasů) se zdrţel hlasování. Ing. Jan Šuráň byl schválen
na člena předsednictva.
R. Koudelka výbor navrhl Jana Kočku na člena prezidia.
O návrhu na člena prezidia dal R. Koudelka hlasovat. Přítomní členové disponovali 36 hlasy
z 59, tj. 61,0 %. Pro schválení bylo odevzdáno 33 hlasů tj. 91 % přítomných hlasů, 2 hlasy
byly (t.j 6 % přítomných hlasů) proti a 1 hlas (tj. 3% přítomných hlasů) se zdrţel hlasování.
Jan Kočka byl schválen na člena předsednictva.

Bod 6. Programu
Volba revizora účtů
R. Koudelka oznámil, ţe revizorovi účtů, Ing. Ivanu Hojdarovi, vypršelo tříleté volební
období a je nutno zvolit nového revizora ůčtů. Vzhledem k tomu, ţe nepadl ţádný jiný návrh
na obsazení funkce revizora účtů a Ing. Ivan Hojdar projevil vůli ve své činnosti dále
pokračovat, R. Koudelka navrhl Ing Ivana Hojdara na revizora účtů.
O návrhu na člena prezidia dal R. Koudelka hlasovat. Přítomní členové disponovali 36 hlasy
z 59, tj. 61,0 %. Pro schválení bylo odevzdáno 35 hlasů tj. 97 % přítomných hlasů, 0 hlasů
bylo proti a 1 hlas (tj. 3% přítomných hlasů) se zdrţel hlasování. Ing. Ivan Hojdar byl
schválen na revizorem ůčtů
Bod 7. Programu
Projednání organizace Festivalu minipivovarů na Pražském hradě
Základní parametry akce :
- Termín je 13. – 14. června 2014
- 13. června – pátek, od 14,00 do 20,00
- 14. června – sobota, od 10,00 do 20,00
-

-

-

Kaţdý pivovar vybere a dodá 2 druhy po 50 l sudech piva zdarma
Byla zdůrazněna nutnost zajištění obsluhy z pivovaru, která bude schopna podávat
relevantní informace o pivu a pivovaru. Pivovar, který nezajistí vlastní obsluhu,
zaplatí brigádníky. Předpokládaná cena 1 400,- Kč
katalog formátu A5 bude doplněn o informace o pivu i pivovaru, stejné informace
budou pouţity i na svazových stránkách
O výčep piva se postará firma THERMOTECHNIKA BOHEMIA spol. s r.o. z Újezdu
u Brna. Chlazení bude mokré a pivo bude tlačeno Biogonem
Nově je do programu Festivalu zařazen Společenský večer v pivovaru U Medvídků,
od 21,00 do 24,00, kde bude moţnost neformálního setkání sládků, majitelů
minipivovarů a novinářů
Pivo bude, jako vţdy, dodáno do Břevnovského klášterního pivovaru ve dnech od
2.6.2014 nejpozději do 11.6.2014. Odsud budou po skončení akce odebírány sudy.
Ing. Janík z Břevnovského klášterního pivovaru sv. Vojtěcha vyzval účastníky
k důslednému zpětnému odběru sudů aby nezůstávaly na Břevnově.
Informace o pivovaru a jeho pivu, které budou uvedeny v katalogu Festivalu
shromaţďuje R. Koudelka

Bod 8. programu
Projednání parametrů udílení certifikátu – Sládek ČMSMP
Jan Kočka informoval přítomné o systému hodnocení, který vychází z atestací lékařů, kde by
se hodnotilo vzdělání, délka praxe, účast a výsledky degustačních přehlídek atd. Kaţdému
z hodnocených kriterií bude přiřazen určitý počet bodů a výsledný počet bodů bude zakládat
právo na udělení certifikátu Sládek ČMSMP. Po diskusi bylo rozhodnuto, ţe Jan Kočka
předloţí v průběhu května členům Svazu návrh systému k veřejné diskusi a vrátíme se k němu
na jednání následující Valné hromady.

Bod 9. Programu
Projednání organizace Jarní ceny sládků 2014
Ing. Šuráň informoval přítomné o novém způsobu degustací, který bude pouţit pro hodnocení
piv v Jarní ceně sládků 2014, nad kterou převzal Svaz záštitu. Hodnocení nebude číselné, jako
tomu bylo dosud, ale eliminační, kdy se členové degustační komise musí diskusí, shodnout na
třech vzorcích postupujících do dalšího kola. Klade to vyšší nároky na kvalifikaci
degustujících, odbornost a kulturnost diskuse.
Bod 10. Programu
Schválení nově přihlášených členů
K datu konání 6.VH podalo přihlášku činného člena Svazu minipivovarů 13 minipivovarů
- Pivovar Mayzus Breweries Chotoviny
- Pivovar Veselka Litomyšl
- Pivovar Glokner Svachova Lhotka
- Balitovy Valašské pivovary Ostrava
- Pivovar CZ, Podlesí
- Minipivovar Kolštejn
- Roţnovské pivní lázně
- Zámecký pivovar a restaurace U Paní Magdalény, Všeradice
- Pivovar Slavičín – Hrádek
- Pivovar Svatý Ján Kolín
- Pivovar Děčín
- Pivovar Bobr Zadní Třebaň
- Pivovar Zichovec
a za přispívajícího člena Svazu čtyři společnosti
- BaB Polygrafie s.r.o. České Budějovice
- Thermotechnika Bohemia, spol. s r.o.
- Arotenal plus, s.r.o. Snipnvent Ostrava
- Bohemia HOP a.s. Ţatec
Prezidium navrhlo hlasovat o nových členech Svazu an blok.
O návrhu prezidia na nové členy Svazu dal Ing. Šuráň hlasovat. Přítomní členové disponovali
36 hlasy z 59, tj. 61,0 %. Pro schválení bylo odevzdáno 36 hlasů tj. 100,0 % přítomných
hlasů.
Výše uvedené minipivovary jsou schváleny za činné členy Svazu a výše uvedené společnosti
jsou schváleny za přispívající členy Svazu.
Body 11. a 12. Programu
Různé a Diskuse
Jan Šuráň informoval o stále trvajícím problému zcizování KEG sudů a opět doporučil Annu
Petrovou z firmy KSO, která se zabývá prodejem levnějších, repasovaných KEG sudů.
Kontakt : Anna Petrová, tel. +420 602 308 739, e-mail : office.petrova@gmail.com
V průběhu diskuse se sešlo prezidium Svazu a zvolilo prezidenta a víceprezidenta Svazu.
Prezidentem Svazu byl zvolen Ing. Jan Šuráň.

Víceprezidentem Svazu byl zvolen Jan Kočka
K těmto bodům proběhla diskuse, jejíţ závěry jsou součástí usnesení.

Bod 13. Programu
Usnesení 6. Valné hromady ČMSMP
1. Valná hromada vzala na vědomí
a) zprávu o činnosti prezidia Svazu od 5. VH do 21. 3. 2014
b) Informaci o poţadavcích Festivalu minipivovarů na Praţském hradě
c) Informaci o novém způsobu degustací na Jarní ceně sládků 2014
d) Informaci o stále trvajícím problému neoprávněného pouţívání KEG sudů a
návrh na řešení situace nákupem repasovaných sudů
2. Valná hromada schvaluje
a)

Změnu názvu ČMSMP na Českomoravský svaz minipivovarů z.s.

b)

Zvolení Ing. Jana Šuráně členem prezidia Svazu a prezidentem Svazu

c)

Zvolení Jana Kočky členem prezidia Svaz a víceprezidentem Svazu

d)

Zvolení Ing. Ivana Hojdara revizorem účtů Svazu

e)

Přijetí 13 nových činných členů Svazu a 4 přispívajících členů Svazu

e)

Usnesení 6. Valné hromady

Při hlasování o usnesení 6. valné hromady přítomní členové disponovali 36 hlasy z 59, tj. 61,0
%. Pro schválení bylo 36 hlasů tj. 100% hlasů, 0 hlas byl proti a 0 hlas se zdrţel hlasování.
Podle článku 9.6.3 Stanov bylo usnesení přijato.

Bod 14. programu
Závěr zasedání 5. Valné hromady ČMSMP
Na závěr jednání Ing. Šuráň poděkoval všem přítomným členům Svazu za účast na VH a
jednání 6. VH ukončil.

Na Zvíkově dne 21. března 2014

Zapsal Ing. Jan Šuráň
Prezident Svazu

