
Zápis 12. valné hromady Českomoravského svazu 
minipivovarů, která se uskutečnila 15. března 2019 

v Pivovarském dvoře Zvíkov 
 
 
 
 
Bod 1 programu 
Zahájení a přivítání 
 
 

V 17:00 h. zahájil 12. Valnou hromadu (dále „VH“) prezident Českomoravského svazu 
minipivovarů z.s. (dále jen „Svaz“) Ing. Jan Šuráň. Přivítal účastníky a konstatoval, že ke dni 
15. 3. 2019 je členem Svazu celkem 140 minipivovarů a 15 přispívajících členů. 
 
 
V okamžiku zahájení 12. Valné hromady jsou přítomni zástupci 74 členů, tj. 47,7 % ze všech 
hlasů členů a podle článku 9.6.5 stanov Svazu je 12. 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 R. Koudelka 

3. Zpráva o činnosti prezidia ČMSMP od 10. VH dne 1. 3. 2018  J. Šuráň 

4. Zpráva revizora účtů. I. Hojdar, J. Šuráň 

5. Projednání rozpočtu na rok 2019 J. Šuráň 

6. Projednání organizace a seznamu účastníků VIII. Ročníku 
Festivalu minipivovarů na Pražském hradě 

T. Melišová 

7. Schválení nově přihlášených členů M. Hájek 

8. Dvanáctý ročník Jarní ceny českých sládků Zvíkov J. Šuráň  

9. Různé R. Koudelka 

10. Diskuse R. Koudelka 

11. Usnesení 12. Valné hromady ČMSMP J. Šuráň 

12.  Závěr zasedání 12. Valné hromady ČMSMP J. Šuráň 
                
                                          
Nikdo z přítomných členů neměl připomínky k navrženému programu jednání. Program 
jednání byl schválen 100 % přítomných. 
 
 
 



Bod 3 programu 
Zpráva o činnosti předsednictva od 10. VH 1. 3. 2018 
 
 

J. Šuráň seznámil účastníky jednání 12.VH s činností prezidia Svazu : 
 
 
Březen  Organizace Festivalu minipivovarů při potravinářské výstavě Salima 2018. 
  Jarní cena sládků 2018 za účasti 144 minipivovarů se 636 vzorky piva,  
  hodnotilo 88 degustátorů.  
 
Duben  Příprava Festivalu minipivovarů na Pražském hradě, smlouvy, vstupenky 
 
Květen  Příprava Festivalu minipivovarů na Pražském hradě, smlouva Hrad 
  Projednávání problematiky spotřebních daní na MF a CÚ  
 
Červen  Festival minipivovarů na Pražském hradě opět potvrdil skvělé renomé  

nejlepšího degustačního festivalu piva v ČR. Navštívilo jej přes 2 000 
návštěvníků, z domova i ze zahraničí. Ekonomicky jsme skončili ztrátou, 
danou nižší účastí v sobotu a vyššími náklady oproti loňskému roku. Již 
samozřejmou součástí Festivalu je setkání, sládků, majitelů a novinářů v 
pivovaru U Medvídků.  

 
Červenec Příprava změny stanov Svazu, dotazníková akce  
 Semináře s CÚ v jednotlivých krajích  
 
Září  Spolupráce a ČSPaS na akci Dny českého piva  
  Příprava zakládajícího mítinku EIB 
 
Říjen  M. Hájek - účast na zakládacím mítinku EIB v Bruselu 
 Příprava 11. Valné hromady svazu 
 
Listopad 11. Valná hromada Svazu, na které byla odsouhlasena změna stanov  
 
Únor  Příprava 12. Valné hromady a dvanáctého ročníku Jarní ceny českých sládků. 
  Příprava Festivalu České pivo Brno 
 
Celoročně Zaměstnání T. Melišové přineslo lepší informovanost členů, častější kontakt se 

Svazem a vyčištění svazových stránek (správné údaje).  
 V 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. 
 
 

Činnost ve Svazu ukončili činní členové, pivovar Magistr Brno (přestal vařit), 
pivovar Kolštejn a přispívající členové Dachovar, Crystalex Praha a spolek 
domovařičů Kosteláň. 

 
 
 
 



Bod 4 programu  
Zpráva revizora účtů  
 
Revizor účtů Ing. Ivan Hojdar předložil účastníkům jednání 12. Valné hromady výsledky 
hospodaření Svazu za rok 2018. Ing. Hojdar je dlouhodobě v zahraničí a tak jeho zprávu 
přednesl In. Jan Šuráň. 
 

- hospodařením Svazu v roce 2018 skončilo schodkem - 217 339,- Kč.  
- Příjmy byly členské příspěvky, vstupné na Festival minipivovarů na Pražském hradě, 

příjmy za prodej knihy a příjmy z reklamy. 
- Nejvyšší ztráty byly z pořádání Festivalu minipivovarů při potravinářském festivalu 

Salima – ztráta – 95 000,- Kč (žetony, katalog, pronájem atd.). Svaz neměl žádný 
příjem, vše se vrátilo mezi pivovary 

- na Pražském hradě, ztráta – 65 500,- Kč (nižší účast, zvýšené náklady), propad druhý 
den 200 návštěvníků, vzhledem k souběžnému konání akce na náplavce 

- Dar SPŠPT          30 000,- Kč 
- Cestovné a pobytové náklady       32 000,- Kč 
- PR a reklama, tiskové konference, ČSPaS    124 000,- Kč 
- Provozní náklady       186 000,- Kč 
- Ke dni 12. Valné hromady má Svaz k dispozici na kontě 521 692,08 Kč a v pokladně 

40 989,- Kč.  
- Nezaplaceno k dnešnímu dni 26 příspěvků (130 000,- Kč). 

 
 
 
Bod 5. Programu 
Schválení rozpočtu na rok 2019 
 
Návrh rozpočtu Svazu pro rok 2019 přednesl Ing. Šuráň, který zároveň vysvětlil jednotlivé 
položky rozpočtu. 
 
Rozpočet ČMSMP pro rok 2019 
 
Příjmy : 
Konto k  1. 1. 2018         24 840,36 Kč 
Pokladna 1. 1. 2018         10 574,00 Kč 
Příspěvky 2019        780 000,00 Kč 
Jarní cena českých sládků         20 000,00 Kč 
Prodej reklamy          50 000,00 Kč 
Prodej knih             2 500,00 Kč 
Celkem         886 414,36 Kč 
 
Náklady : 
Semináře, festivaly, školení, lektoři        50 000,00 Kč 
Podpora festivalů        100 000,00 Kč 
Podpora vítězů Zvíkov – Brno        45 000,00 Kč 
Internet, facebook, webové stránky, newsletter      25 000,00 Kč 
Účetnictví           21 780,00 Kč 
Členské příspěvky ČSPaS         25 000,00 Kč 
Členské příspěvky IBE         52 000,00 Kč 



Festival minipivovarů Praha Hrad,         50 000,00 Kč 
Organizace Valné hromady         10 000,00 Kč 
Provozní náklady, administrativa – 1 pracovník    300 000,00 Kč 
PR, inzerce, reklama        100 000,00 Kč  
Cestovné, ubytování, repre.         50 000,00 Kč 
 
Celkem         828 780,00 Kč 
 
Rozdíl             57 305,64 Kč 
 
 
O přijetí rozpočtu Svazu bylo hlasováno. Stávající členové disponovali 74 hlasy ze 155, tj. 
47,7 %. Pro schválení bylo odevzdáno 73 hlasů tj. 99,5 % přítomných hlasů, proti nebyl 
žádný hlas a zdržel se 1 hlasy tj. 0,5 % přítomných hlasů. Rozpočet Svazu pro rok 2019 je 
schválen. 
 
 
   
Bod 6. Programu 
Projednání organizace a seznamu účastníků VIII. ročníku Festivalu 
minipivovarů na Pražském hradě 
 
O současné situaci s obsazením Festivalu minipivovarů na Pražském hradě referovala Tereza 
Melišová. 
 
Základní parametry akce : 

- Termín je 14. – 15. června 2019 
- 14. června – pátek,  od 14,00 do 20,00 
- 15. 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 (900 lístků na den) a na místě bude pouze 
doprodej (600 lístků na den) 

- katalog formátu A5 bude doplněn o informace o pivu, pivovaru a sládkovi, 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 

- Festivalové sklenice dodá firma SAHM CS 
- Opět je do programu Festivalu zařazen Společenský večer v pivovaru U Medvídků, od 

21,00 do 23,30, kde bude možnost neformálního setkání sládků, majitelů minipivovarů 
a novinářů 

- Pivo bude, jako vždy, dodáno do Břevnovského klášterního pivovaru ve dnech od 3. 6. 
2019 nejpozději do 13. 6. 2019. Odsud budou po skončení akce odebírány sudy. 

- Ing. Janík z Břevnovského klášterního pivovaru sv. Vojtěcha vyzývá účastníky 
k důslednému zpětnému odběru sudů, aby nezůstávaly na Břevnově. 

- Informace o pivovaru a jeho pivu, které budou uvedeny v katalogu Festivalu, 
shromažďuje Tereza Melišová 



Bod 7. Programu 
Projednání organizace Jarní ceny sládků 2019 
 
Ing. Voldřich informoval přítomné o organizaci degustací ve dvanáctém ročníku Jarní ceny 
českých sládků 2019, kterou plně organizuje Svaz ve spolupráci s Pivovarským dvorem 
Zvíkov. Degustace opět budou rozvrženy do dvou dnů. Ing. Šuráň informoval o časovém 
rozvrhu degustací, které začínají již v pátek 17,30 a pokračují v sobotu od 9,00. 
 
 
 
Bod 8. Programu 
Schválení nově přihlášených členů  
 
K datu konání 12.VH podalo přihlášku činného člena Svazu minipivovarů 18 minipivovarů  

 
- Pivovar Řevnice      přihláška  
- Královéhradecký měšťanský pivovar, a.s.  přihlášku  
- Brewery Český Krumlov     přihláška  
- Plzeňské měšťanské pivovary Rokycany  přihláška   
- Řemeslný pivovar Lomnice nad Popelkou  přihláška 
- Pivovar Petr Petružálek     přihláška  
- Jarošovský pivovar       přihláška   
- Písecký Hradební pivovar    přihláška  
- Pivovar Nad Kolčavkou     přihláška 
- Well service – Ladronka     přihláška   
- Procházka, s.r.o. Vyšší Brod – Studánky   přihláška  
- Pivovar Dejf       přihláška  
- Pivovar Kujebák      přihláška 
- Pivovar Zbraslavice     přihláška   
- První Maloskalská     neomluven   
- Pivovar Libáň      neomluven  
- Kousek piva Liberec     neomluven 
- Pivovar Gajdoš Biskupice    neomluven 
- Šumický pivovar Vildenberg    neomluven 

 
Přítomno a omluveno bylo 14 přihlášených. Nepřítomny a neomluveny byly pivovary – 
pivovar Gajdoš Biskupice, Šumický pivovar Vildenberg, První maloskalská a Pivovar Libáň, 
kousek piva liberec. O jejich přijetí se tedy nehlasovalo. 
 
O přijetí přítomných a omluvených pivovarů do Svazu bylo an block. Stávající členové 
disponovali 74 hlasy ze 155, tj. 47,7 %. Pro schválení bylo odevzdáno 73 hlasů tj. 99,5 % 
přítomných hlasů, proti nebyl žádný hlas a zdržel se 1 hlasy tj. 0,5 % přítomných hlasů. Výše 
uvedené minipivovary jsou schváleny za činné členy Svazu. 
 
K datu konání 12.VH podalo přihlášku přispívajícího člena Svazu minipivovarů čtyři 
společnosti 

- Pivovar Ovipistán – létající    přihláška 
- Jabor pro, s.r.o.      přihláška  
- OQEMA, s.r.o.       přihláška 
- Petr Měrka      přihláška 



 
O přijetí výše uvedených společností do Svazu bylo an block. Stávající členové disponovali 
74 hlasy ze 155, tj. 47,7 %. Pro schválení bylo odevzdáno 73 hlasů tj. 99,5 % přítomných 
hlasů, proti nebyl žádný hlas a zdržel se 1 hlasy tj. 0,5 % přítomných hlasů. Výše uvedené 
společnosti jsou schváleny za přispívající členy Svazu. 
 
 
Bod 9. programu 
Různé  
 
Informace o hospodaření s odpady, smlouva s fy Ekokom. Ing. Šuráň vysvětlil problematiku 
obalových materiálů a požádal jednotlivé členy, aby ji ve svých pivovarech řešili. 
 
Informace o pořádání Slavností piva F. O. Poupěte v Brně 2019, který se bude konat ve dnech 
16. – 18. 5. 2019 na Riviéře v Brně a jehož by se měly přednostně účastnit vítězové 
celostátních národních soutěží PIVEX, České pivo a Jarní cena českých sládků Zvíkov. Svaz 
podpoří vítěze Jarní ceny českých sládků částkou 3 000,- Kč na pivovar, ke kompenzaci 
nákladů. Informace o podmínkách Slavností piva F.O. Poupěte budou rozeslány všem členům 
jakmile je obdržíme od pořadatele, kterým je SNIPaCO Brno. 
 
Informace o pořádání Salimy 2020 a Festivalu minipivovarů při Salimě. Potravinářská 
výstava Salima se koná v sudých letech a termínově se posunuje na konec dubna. Její součástí 
by měl být Festival minipivovarů, jehož nultý ročník se konal v roce 2018. 
 
Informace o vytvoření Burzy na svazových stránkách, přes Terezu Melišovou, která tam 
nabídku či poptávku vloží a po 3 měsících zase stáhne.  
 
 
 
Bod 10. Programu 
Diskuse 
 
M. Voldřich podpora Svazu při pořádání Festivalů a seminářů by se měla týkat jen členů 
Svazu. V současné době jsou to festivaly : 
 
- Brewstock Plzeň 
- Přehlídka vítězů Jarní ceny českých sládků Ostrava 
- Slunce ve skle Černice 
- Svatováclavské slavnosti Ostrava – Zábřeh 
 
Ing. Míč informoval o pořádání tradičního Festivalu Slunce ve skle 2019. 
 
Ing. Patzák z Chmelařského institutu pozval přítomné členy na degustaci piv, ležáky z nových 
odrůd českých chmelů, která proběhne ihned po skončení Valné hromady. 
 
Ing. Barešová představila firmu BaB Polygraphie, s.r.o. a její výrobky. 
 
 
 
 



Bod 11. Programu 
Usnesení 12. Valné hromady ČMSMP 
 
1. Valná hromada vzala na vědomí 

  a) zprávu o činnosti prezidia Svazu od 10. VH do 15. 3. 2019 
b) zprávu revizora účtů 
c) Informaci o požadavcích Festivalu minipivovarů na Pražském hradě 
d) Informaci o organizaci Jarní ceny českých sládků 2019 
e) Informaci o hospodaření s odpady 
f) Informaci o Festivalech Salima a Slavností piva F.O. Poupěte v Brně 

 

2. Valná hromada schvaluje 

 a) Program 12. Valné hromady 

 b) Rozpočet Svazu na rok 2019 

 c) Přijetí 14 pivovarů činného člena 

 d) 

e) 

Přijetí 4 nových přispívajících členů 

Závěry 12. Valné hromady 

   

 Při hlasování o usnesení 12. Valné hromady přítomní členové disponovali 74 hlasy 
ze 155, tj. 47,7 %. Pro schválení bylo 73 hlasů tj. 99,5 % hlasů, 1 hlas byl proti (0,5 % hlasů) 
a 0 hlas se zdržel hlasování. Podle článku 9.6.3 Stanov bylo usnesení přijato. 
 
 
 
Body 12.  
Závěr zasedání 12. Valné hromady ČMSMP  
 
Na závěr jednání Ing. Šuráň poděkoval všem přítomným členům Svazu za účast na VH a 
jednání 12. VH ukončil.   
 
 
Na Zvíkově dne 15. března 2019   
 
 
 
 
  
 
 
 
         Zapsal Ing. Jan Šuráň    
              Prezident Svazu 
 


