
 Zápis 7. valné hromady Českomoravského svazu 
minipivovarů, která se uskutečnila 20. března 2015 

v Pivovarském dvoře - Zvíkov 
 
 
Bod 1 programu 

Zahájení a přivítání 
 

V 17:00 h. zahájil 7. valnou hromadu (dále „VH“) prezident Českomoravského svazu 

minipivovarů z.s. (dále jen „Svaz“) Ing. Jan Šuráň. Přivítal účastníky a konstatoval, že ke dni 

20.3.2015 je členem Svazu celkem 70 minipivovarů a 8 přispívajících členů, že v okamžiku 

zahájení jsou přítomni zástupci 43 činných členů, tj. 61,0 % ze všech hlasů činných členů a 

podle článku 9.6.5 stanov Svazu je 7. VH usnášeníschopná. 

 

  

Bod 2 programu  
Schválení programu jednání 
 

Ing. Šuráň seznámil účastníky jednání s navrženým programem zasedání.  

 
 

1. Zahájení a přivítání J. Šuráň 

2. Schválení programu jednání J. Šuráň 

3. Zpráva o činnosti prezidia ČMSMP od 6. VH dne 21. 3. 2014  R.Koudelka 

4. Zpráva revizora účtů. Ing. Hojdar 

5. Volba nového člena prezidia ČMSMP J. Kočka 

6. Projednání organizace a seznamu účastníků VI. Ročníku Festivalu 

minipivovarů na Pražském hradě  
J. Kočka 

7. Projednání parametrů udílení certifikátu – Sládek ČMSMP  J. Kočka 

8. Jarní cena českých sládků J. Šuráň 

9. Projednání organizace Jarní ceny sládků 2014 J. Šuráň, 

10. Schválení nově přihlášených členů ČMSMP R. Koudelka 

11. 

12. 

13. 

14. 

Různé, aktualizace údajů členů ČMSMP 

Diskuse 

Usnesení 7. Valné hromady ČMSMP 

Závěr zasedání 7. Valné hromady  

R. Koudelka 

R. Koudelka 

Ing. Šuráň 

Ing. Šuráň 

                                                          

Nikdo z přítomných členů neměl připomínky k navrženému programu jednání. Program 

jednání byl schválen 100 % . 

 
 

Bod 3 programu 
Zpráva o činnosti předsednictva od 6. VH 21. 3. 2014 
 

R. Koudelka seznámil účastníky jednání 7.VH s činností prezidia Svazu 

Březen  Jarní cena sládků 2014, která se uskutečnila jako obvykle den po Valné  

                        hromadě, Účast 93 minipivovarů s 309 vzorky piva, hodnotilo 72 degustátorů. 

 



Květen  Příprava Festivalu minipivovarů na Pražském hradě 

Červen  Festival minipivovarů na Pražském hradě potvrdil skvělé renomé nejlepšího  

                       degustačního festivalu piva v ČR. Navštívilo jej přes 2 600 návštěvníků, 

                       z domova i ze zahraničí. Ekonomicky jsme opět skončili s mírným finančním  

                       ziskem. Poprvé bylo součástí Festivalu setkání, sládků, majitelů a novinářů v 

                       pivovaru U Medvídků.  

Září  Účast na Festivalu Salón piv v Bratislavě – stánek a prezentace Svazu 

  Účast na výstavě GASTRO TOUR v Letňanech, stánek Svazu. 

  Spolupráce a ČSPaS na akci Den českého piva  

Říjen  Návštěva Festivalu piva v Římě, Itálie, prezentace našeho Svazu a piv našich          

                       členů 

  Organizace technologického semináře v rámci akce Znojemský Hrozen, ve  

                        spolupráci s VÚPS Praha 

Prosinec Organizace Legislativního semináře na VÚPS Praha 

Leden   Brno PIVEX 

Únor  Prezentace Svazu na plese Agrární komory, 

Únor  Příprava 7. Valné hromady 

Březen  Prezentace Svazu na HORECA Slovakia Bratislava, stánek nabídky piv 

 

Celoročně Ve ČSPaS působíme v mezirezortní komisi pro daně a etické komisi  

  Mediální prezentace Svazu, účast v televizních a rozhlasových diskusích o pivo  

                        a pivovarech, poskytování informací a tiskových zpráv novinářům 

 

 

 

 

Revizor účtů Ing. Ivan Hojdar předložil účastníkům jednání 7. 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 7. Valné 

hromady má Svaz k dispozici 275 000,- Kč.  

 

 

Bod 4 programu  
Zpráva revizora účtů  

 
Revizor účtů Ing. Ivan Hojdar předložil účastníkům jednání 7. Valné hromady výsledky 

hospodaření Svazu za rok 2014 

 

- hospodařením Svazu v roce 2014 skončilo ziskem 6 603,- Kč. Nejvyšší náklady 

představovalo pořádání Festivalu minipivovarů, zisk 4 649,- Kč a celkově ke dni 7. 

Valné hromady má Svaz k dispozici 305 000,- Kč.  

 

 

 

 

  
 



Bod 5. Programu 

Volba členů prezidia Svazu 
 

J. Kočka oznámil, že členu prezidia Radovanovi Koudelkovi, vypršelo tříleté volební období a 

je nutno prezidium doplnit. Vzhledem k tomu, že nepadl žádný jiný návrh na doplnění 

prezidia a R. Koudelka projevil vůli ve své činnosti dále pokračovat, J. Kočka navrhl 

Radovana Koudelku na člena prezidia. 

 

O návrhu na člena prezidia dal J. Kočka hlasovat. Přítomní členové disponovali 43 hlasy 

ze 70, tj. 61,0 %. Pro schválení bylo odevzdáno 43 hlasů tj. 100 % přítomných hlasů, 

Koudelka byl schválen na člena předsednictva. 

 

 
Bod 6. Programu 

Projednání organizace a seznamu účastníků VI. ročníku Festivalu 
minipivovarů na Pražském hradě 

 
Základní parametry akce : 

- Termín je 12. – 13. června 2015 

- 12. června – pátek,  od 14,00 do 20,00 

- 13. června – sobota, od 12,00 do 20,00 

   

- Každý 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 

- Bude zajištěn internetový prodej vstupenek (1 250 lístků) a na místě bude pouze 

doprodej (250 lístků) 

- katalog formátu A5 bude doplněn o informace o pivu i pivovaru, stejné informace 

budou použity i na svazových stránkách 

- O výčep piva se postará firma THERMOTECHNIKA BOHEMIA s. r.o. z Újezdu u 

Brna. Chlazení bude mokré a pivo bude tlačeno Biogonem 

- Opět je do programu Festivalu zařazen Společenský večer v pivovaru U Medvídků, od 

21,00 do 24,00, kde bude možnost neformálního setkání sládků, majitelů minipivovarů 

a novinářů 

- Pivo bude, jako vždy, dodáno do Břevnovského klášterního pivovaru ve dnech od 

1.6.2015 nejpozději do 11.6.2015. 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 

shromažďuje R. Koudelka 

 

 

Bod 7. 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. Každému 

z hodnocených kriterií bude přiřazen určitý počet bodů a výsledný počet bodů bude zakládat 

právo na udělení certifikátu Sládek ČMSMP. Po diskusi bylo rozhodnuto, že Jan Kočka 



předloží 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 2015 
 
Ing. Šuráň informoval přítomné o organizaci degustací v Jarní ceně českých sládků 2015, nad 

kterou převzal Svaz záštitu.  

 
 
Bod 10. Programu 

Schválení nově přihlášených členů  
 

K datu konání 7.VH podalo přihlášku činného člena Svazu minipivovarů 24  minipivovarů  

 

- Pivovar Žlebské Chvalovice 

- Zámecký pivovar Frýdlant 

- Beskydský pivovárek Ostravice 

- Pivovar Clock Potštejn 

- Pivovárek Morava 

- Brněnská pivovarnická společnost, Pivovar Hauskrecht 

- Pivovar Harrach Velké Meziříčí 

- Pivovar Kroměříž 

- Pivovar Chomoutov 

- Podřipský rodinný Minipivovar Ctiněves 

- Pegas – hotel, pivovar, pivnice, s.r.o. Brno 

- První občanský pivovar v Chomutově, a.s.  

- Pivovar Znojmo – Sedlešovice 

- Pivovar Richard, Brno 

- Pivovar Šnajdr Kostelec nad Černými Lesy 

- Vesnický pivovar OHRADA, Vísky u Letovic 

- Pivovar Mžany 

- Slezský pivovar 

- Pivovar Garage Ostrava 

- Starobělský pivovar 

- Pivovar Osek nad Bečvou 

- Akciový pivovar Letiny  

- Pivovar Lyer 

- Pivovar Beeránek České Budějovice 

 

Prezidium navrhlo hlasovat o nových členech Svazu an blok.  

O návrhu prezidia na nové členy Svazu dal R. Koudelka hlasovat. Přítomní členové 

disponovali 43 hlasy ze 70, tj. 61,0 %. Pro schválení bylo odevzdáno 3 6 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. 

 

K datu konání 7.VH podal přihlášku přispívajícího člena Svazu minipivovarů 2 společnosti 

- Pacovské strojírny Pacov 

- Crystalex Nový Bor  



Prezidium navrhlo hlasovat o nových členech Svazu an blok.  

- O návrhu prezidia na nové členy Svazu dal R. Koudelka hlasovat. Přítomní 

členové disponovali 43 hlasy z 70, tj. 61,0 %. Pro schválení bylo odevzdáno 43 

hlasů tj. 100,0 % přítomných hlasů.  

- Výše uvedené společnosti 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 Kočka informoval o nutnosti aktualizace údajů členů Svazu.  

Stále trvajícím problému zcizování KEG sudů a opět doporučil firmu KSO, která se zabývá 

prodejem levnějších, repasovaných KEG sudů.  

Kontakt : Anna Petrová, tel. +420 602 308 739, e-mail : office.petrova@gmail.com 

 

Fy DO“IUM Belgie představila svůj jednocestný plastový KEG a oznámil navázání 

spolupráce s fy Termotechnika Bohemia, která bude jeho sudy prodávat. 

 

Aleš Přinosil z fy Raven Trading, s.r.o. 

 

p. Míč pivovar Lukrecius Černice představil Festival  Slunce ve skle 

 

K těmto bodům proběhla diskuse, jejíž závěry jsou součástí usnesení. 

 

 
 

Bod 13. Programu 
Usnesení 7. Valné hromady ČMSMP 
 

1. Valná hromada vzala na vědomí 

  
a) zprávu o činnosti prezidia Svazu od 6. VH do 20. 3. 2015 

b) zprávu revizora účtů 

c) Informaci o požadavcích Festivalu minipivovarů na Pražském hradě 

d) Informaci o organizaci Jarní ceny českých sládků 2015 

e) Informaci o nutnosti aktualizace údajů členů Svaz a stále trvajícím problému 

neoprávněného používání KEG sudů. 

 

2. Valná hromada schvaluje 

 a) Zvolení Radovana Koudelky členem prezidia Svazu 

 b) Přijetí 24 nových činných členů Svazu  

 c) 

d) 

 

Přijetí 2 nových přispívajících členů 

Usnesení 7. Valné hromady 

  

   

mailto:office.petrova@gmail.com


 

Při hlasování o usnesení 7. valné hromady přítomní členové disponovali 43 hlasy ze 70, tj. 

61,0 %. Pro schválení bylo 43 hlasů tj. 100% hlasů, 0 hlas byl proti a 0 hlas se zdržel 

hlasování. Podle článku 9.6.3 Stanov bylo usnesení přijato. 

 

 
 

Bod 14. programu 
Závěr zasedání 7. Valné hromady ČMSMP  
 
Na závěr jednání Ing. Šuráň poděkoval všem přítomným členům Svazu za účast na VH a 

jednání 7. VH ukončil.   

 

 

 

 

Na Zvíkově dne 20. března 2015  Zapsal Ing. Jan Šuráň    

Prezident Svazu 


