Zápis 14. valné hromady Českomoravského svazu minipivovarů, která se
uskutečnila 18. března 2022
v Pivovaru Pivovarský dvůr Zvíkov
Bod 1. programu
Zahájení a přivítání
V 16:00 zahájil 14. valnou hromadu (dále „VH“) prezident Českomoravského svazu minipivovarů z.s.
(dále jen „Svaz“) Ing. Michal Voldřich. Přivítal účastníky a konstatoval, že ke dni 18. 3. 2022 je členem
Svazu celkem 135 minipivovarů a 23 přispívajících členů.
V okamžiku zahájení 14. valné hromady jsou přítomni zástupci 84 členů, tj. 53,2 % ze všech hlasů
členů a podle článku 9.6.5 stanov Svazu je 14. VH usnášeníschopná.
Bod 2. programu
Schválení programu jednání
Ing. Voldřich seznámil účastníky jednání s navrženým programem zasedání.

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení a přivítání
Schválení programu jednání
Zpráva o činnosti prezidia ČMSMP od 13. VH dne 23. 9. 2021
Zpráva revizora účtů.
Projednání organizace a seznamu účastníků X. ročníku Festivalu
minipivovarů na Pražském hradě 2022
6. Jarní cena českých sládků
7. Schválení strategie Svazu na další období
8. Přijetí nově přihlášených členů
9. Akce minipivovarů a jejich podpora, „co můžeš udělat navíc“
10. Různé, dopady covid-19, burza na stránkách Svazu
11. Diskuze
12. Usnesení 14. valné hromady ČMSMP
13. Závěr zasedání 14. valné hromady ČMSMP

M. Voldřich
M. Voldřich
M. Voldřich
M. Novák
J. Šuráň
M. Voldřich
M. Voldřich
R. Koudelka
M. Voldřich
M. Voldřich
M. Voldřich
J. Šuráň
M. Voldřich

Nikdo z přítomných členů neměl připomínky k navrženému programu jednání. Program jednání byl
schválen 100 % přítomných.
Bod 3. programu
Zpráva o činnosti předsednictva od 13. VH 23. 9. 2021
M. Voldřich seznámil účastníky jednání 13. VH s činností prezidia Svazu.

2021
Září

Festival minipivovarů na Pražském hradě, tentokrát netradičně v září, opět potvrdil
skvělé renomé nejlepšího degustačního festivalu piva v ČR. Navštívilo jej přes 1 500
návštěvníků, z domova i ze zahraničí. Ekonomicky jsme bohužel skončili ztrátou,
nepřišlo cca 300 návštěvníků. Již samozřejmou součástí Festivalu je setkání sládků,
majitelů a novinářů v pivovaru U Medvídků.
Spolupráce s ČSPaS na akci Dny českého piva.

Říjen

Spolupráce s ČSPaS.
Schránka a sídlo na SPŠPT za 3 600,- Kč za rok.
Kalendář akcí koordinace.

Listopad

Covid-19 - nepodporujeme aktivity Chcípl pes.

Prosinec

Webové stránky - úprava newsletterů.

2022
Leden

Jednání s CÚ a MFo novelizaci Spotřební daně.

Únor

Zálohování PET, plechovky.
Příprava čtrnáctého ročníku Jarní ceny českých sládků 2022.

Březen

Příprava čtrnáctého ročníku Jarní ceny českých sládků 2022.

Celoročně

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 ukončilo dalších 8 pivovarů, převážně díky opatřením koronaviru.
Jsou to Znojemský městský pivovar, Jarošovský pivovar, První občanský pivovar
v Chomutově, Valašský Pivovar Kozlovice, Pivovar Nad Kolčavkou, Minipivovar Labuť,
Galant, Gebauer Poděbrady.

Bod 4. programu
Zpráva revizora účtů
Revizor účtů Martin Novák předložil účastníkům jednání 14. valné hromady výsledky hospodaření
Svazu za rok 2021.
-

-

hospodařením Svazu v roce 2021 skončilo ziskem – 272 069,- Kč.
Příjmy byly členské příspěvky, vstupné na Festival minipivovarů na Pražském hradě, příjmy za
prodej knihy a příjmy z reklamy.
Významné náklady
Příspěvek na kalendář, Pivovarství Basařová, PBaA
Cestovné a pobytové náklady
Právní služby

94 092,- Kč
7 690,- Kč
31 250,- Kč

-

PR a reklama, tiskové konference,
ČSPaS
Festivaly, školení
Provozní náklady, T. Melišová, účetnictví

70 830,- Kč
55 000,- Kč
167 464,- Kč
378 000,- Kč

-

Ke dni 14. valné hromady má Svaz k dispozici na kontě 680 240,91 Kč a v pokladně 9 311,- Kč.
Nezaplaceno ke dni konání VH je 43 příspěvků (215 000,- Kč).

Zpráva revizora účtů 1 proti, 1 se zdržel 77 pro. Schváleno.
O přijetí zprávy o plnění rozpočtu Svazu bylo hlasováno. Stávající členové disponovali 84 hlasy ze 158,
tj. 53,2 %. Pro schválení bylo odevzdáno 82 hlasů tj. 97,6 % přítomných hlasů, proti byl 1 hlas (1,2 %
přítomných) a zdržel se 1 hlas (1,2 % přítomných). Zpráva revizora Svazu za rok 2021 je schválena.

Bod 5. programu
Projednání organizace a seznamu účastníků X. ročníku Festivalu minipivovarů na Pražském hradě
2022
Organizaci Festivalu představil Ing. Šuráň. Festival se uskuteční ve dnech 10. – 11. 6. 2022 a zúčastní
se ho 50 českých a moravských minipivovarů + 3 minipivovary polské. Organizace bude stejná jako
v minulých letech.
Po účastnících je požadováno, aby dodali pivo – dva druhy po 50 l, tiskové propagační materiály
(nikoliv sklenice, trička atd.) a dva lidi pro obsluhu stánku a prezentaci svého piva (sládek nebo
majitel pivovaru). To vše zdarma! Technické zabezpečení akce zajišťuje ČMSMP. Prezentace
minipivovarů je jednotná, stany budou jednotné bez loga, výčepy rovněž (pouze logo pivovaru a druh
piva).
Základní parametry akce:
- Termín je 10. – 11. června 2022
- 10. června – pátek, od 14:00 do 20:00
11. června – sobota, od 12:00 do 20:00
- nekomerční ochutnávková akce, pivo se nebude prodávat, ale budou se zdarma dávat
ochutnávky 75 ml
- návštěvníci si zakoupí Návštěvnický set (degustační skleničku, katalog a degustační listy) a
poté budou moci ochutnat libovolné pivo. Předpokládaná cena 600,- Kč
- katalog obsahuje: 1 strana logo a foto Festivalu a ČMSMP, 2,3 a 4 obálky reklama sponzorů,
vnitřní strany - A4, foto a představení pivovaru, popisy piv, zajímavosti atd. prostor pro
degustační poznámky.
Předpokládaný program:
Pátek
10. 6. 06:00 – 13:00 stavba stanů, instalace elektrických rozvodů, přívodů
vody a toalet, návoz piva, návštěvnických setů, montáž
výčepů, montáž směrovek a poutačů na příchodových
cestách rozdělní obsluhy a brigádníků
13:30 – 14:00 zahájení prodeje setů, příchod návštěvníků
14:00 – 14:20 zahájení festivalu
20:00 – 21:00 zakončení prvního dne, odchod návštěvníků, úklid
Sobota

11. 6. 08:00 – 12:00 doplnění piva, příprava prostoru
12:00 – 19:45 program 2. dne

19:45 – 20:00 – slavnostní ukončení festivalu
20:00 – 21:00 - odchod posledních návštěvníků, demontáž elektriky
20:00 – 22:00 demontáž výčepů a stánků, odvoz materiálu
Pivo se bude do Prahy navážet postupně, v týdnu od 6. 6. do 10. 6. 2022 dopoledne, skladovat
v Břevnovském klášterním pivovaru Sv. Vojtěcha a potom se na místo zaveze jednorázově v sobotu
11. 6. 2022 ráno.
Bod 6. programu
Jarní cena českých sládků
Organizaci Jarní ceny českých sádků představil M. Voldřich. Přihlášeno 141 pivovarů a 596 vzorků.
Kvůli covidu-19 se někteří na poslední chvíli odhlásili.
První kolo degustací proběhne 18. 3. 2022 od 18:00 hod.
Další kola začínají v sobotu 19. 3. 2022 od 9:00 a 13:30 hod.
Vyhodnocení a vyhlášení výsledků bude v sobotu 19. 3. 2022 v 18:00 hod.
Bod 7. programu
Schválení strategie Svazu na další období
Kdo jsme a co chceme
Dobrovolný svazek konkurentů, kterým jde o úspěšný rozvoj úžasného oboru, kterým je pivovarství.
Chceme potírat nešvary oboru, vyzdvihovat úspěchy a společně vyjadřovat své názory.
Podporujeme a zajišťujeme vzdělávání svých členů.
Společně bojujeme proti byrokracii.
Umíme držet pohromadě, protože nás spojuje silný obor – řemeslo, na které je hrdý celý národ.
Jsme neformální a pomáháme si přirozeně.
Chceme, aby členové byli v propagaci a činnosti aktivní a mysleli i na zájem celého oboru.
Síla minipivovarů je v regionu, kde stojí – chceme se vzájemně inspirovat a zveřejňovat aktivity členů.
ČMSMP bude aktivity koordinovat a zveřejňovat.
Cílem Svazu je mimo jiné i zpopularizovat obor.
Chceme zajišťovat výhody svým členům – VÚPS, další dodavatelé. Usilujeme o slevy pro naše členy.
Svaz kvalitně a rychle informuje o opatřeních vlády, HK a dalších důležitých informacích týkajících se
našeho oboru.
Chceme, aby u společností s více pivovary byla spotřební daň stanovována dle součtu výstavů
pivovarů.
Kdo nejsme a co nechceme
Nejsme Generální ředitelství, které řídí a nařizuje svým členům.
Nejsme advokátní kancelář.
Nejsme ani parlament, ani vláda. Zákony nemůžeme měnit, ale chceme je diskutovat.
Nejsme sponzoři akcí, ale můžeme být jejich garanty a chceme podporovat obor a řemeslo.
Stanovy
Svaz je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Svaz byl založen jako samosprávný a dobrovolný

svazek sdružující nezávislé malé výrobce piva v České republice bez ohledu na jejich postavení,
velikost a formu vlastnictví.
Svaz je zřizován na dobu neurčitou.
Svaz prosazuje a obhajuje práva a společné zájmy svých členů, podporuje rozvoj aktivit, které
přispívají k řádnému provozování předmětu činnosti členů, zajišťuje kontakty s legislativními orgány,
s příslušnými orgány státní správy, oborovými odbornými komorami, výzkumnými, školícími,
obchodními a zemědělskými institucemi a podává těmto orgánům návrhy a stanoviska k prosazování
společných zájmů svých členů.
Svaz přispívá k vytvoření podmínek pro to, aby všichni členové Svazu vykonávali činnost výroby piva v
minipivovarech s vysokou odborností a profesionalitou a ve své činnosti prosazovali pravidla
hospodářské soutěže.
Svaz spolupracuje s odbornými svazy v tuzemsku a zahraničí.
Činným členem Svazu se může stát fyzická nebo právnická osoba s místem či sídlem podnikání na
území České republiky: (a) jejímž předmětem podnikání je výroba piva (pivovarnictví a sladovnictví) a
je tzv. malým nezávislým pivovarem ve smyslu ustanovení § 82 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřební
dani, ve znění pozdějších předpisů, s roční kapacitou výstavu do 10.000 hl piva; nebo
Navrhujeme změnit stanovy tak, aby výstav byl do 30 000 hl, když jich dosáhne opakovaně 2 roky po
sobě. Do doby odsouhlasení změny stanov by se pivovary nad 10 tisíc a do 30 tisíc staly automaticky
členy přispívajícími.
Kodex
Důležitost ČMSMP je v tom, že sdružuje členy ze všech regionů republiky a ti mohou významným
způsobem ovlivňovat společenský život v regionech a tím i jméno českého piva a pivovarství.
Uvědomujeme si, že je v zájmu našeho oboru i nás samotných navázat na tradici nám danou, a proto
se zavazujeme:
 Podporovat, rozvíjet či bránit dobré jméno našeho oboru, a zvláště pojmu České pivo.
 Hájit společné zájmy ČMSMP a jeho členů. Umožnit a podporovat činnost a aktivity Svazu.
 Ke korektní a slušné komunikaci, která bude nadále šířit dobré jméno celého oboru
pivovarnictví, bez rozdílu velikosti pivovaru.
 V zájmu vlastní konkurenční výhody se nebudeme vzájemně napadat a znevažovat dobré
jméno českého pivovarnictví a sladařství nebo CHZO České pivo.
 Při přípravě marketingových a PR aktivit či kampaní budeme respektovat principy slušné
komunikace českého pivovarnictví.
 Žádný pivovar nebude zneužívat pojem České pivo ve svůj prospěch, na úkor ostatních
uživatelů tohoto označení, a označení bude komunikovat výhradně pozitivně.
 Komunikace bude ve slušnosti respektovat malé i velké konkurenční pivovary, a kromě
platných právních norem se bude řídit pravidly slušnosti a etiky v komunikaci.
 Žádný z pivovarů nemá právo stavět svůj názor na výrobu piva za jediný správný nebo
nejlepší.
 Bude-li v komunikaci některého pivovaru použita kritika výrobních postupů, technologií či
používaných surovin, bude vedena pouze v obecné rovině, tzn., nebude spojována
s konkrétními výrobci, jejich velikostí, či značkami piv, a tudíž nebude přinášet prospěch
jednotlivci či skupině výrobců na úkor jiného, či jiných výrobců.

 Je nutné zdržet se kampaní poškozujících dobré jméno českého pivovarnictví a sladovnictví.
 Komunikace pivovarů a značek bude podporovat a propagovat zodpovědný přístup ke
konzumaci, prodeji i marketingu piva. Reklama nebude nabádat k nadměrné konzumaci.
Členové se dále shodli:
 Na přednesené definici činnosti Svazu.
 Na nutnosti aktualizovat stanovy a mimo další aktualizace i rozšíření působnosti o pivovary
do výstavu 30 000 hl.
 Na znění kodexu.
 Na úzké spolupráci s AHR a ČSPAS.
 Na maximální podpoře o zapsání ČP na seznam nehmotného dědictví UNESCO.
 Na ekologickém a rozumném přístupu k recyklaci PET a plech. Naším společným cílem je
minimalizovat dopady našich obalů na životní prostředí.
- Při nastavování konkrétních parametrů je ale důležité zohlednit i specifické potřeby
malých pivovarů.
- Zálohový systém musí být transparentní, nákladově efektivní a administrativně
nenáročný.
- Systém musí brát ohled i na malé pivovary, které často vyrábí v malých šaržích.
 Prezídium bude spolupracovat s řešiteli



Ke spolupráci se SNIP pro prezentaci Svazu v Brně.
Členové berou na vědomí, že se o účty bude nadále starat J. Šuráň a M. Hrabák.

O přijetí Strategie Svazu bylo hlasováno. Stávající členové disponovali 84 hlasy ze 158, tj. 53,2 %. Pro
schválení bylo odevzdáno 82 hlasů tj. 97,6 % přítomných hlasů, proti nebyl žádný hlas, zdržely se 2
hlasy (2,4 % přítomných). Strategie Svazu pro další období je schválena.
Bod 8. programu
Schválení nově přihlášených členů
K datu konání 14. VH podalo přihlášku činného či přispívajícího člena Svazu 6 minipivovarů a 11
subjektů podalo přihlášku přispívajícího člena. V době konání bylo přítomno, nebo řádně omluveno 5
minipivovarů a dva přispívající členové. O ostatních nepřítomných a neomluvených nebylo hlasováno.
Činný člen
-

Bad Flash brewery
Stern Brewery
Pivovar Prokopák
Pivovar Lednice
Pivovar Šenov

Přispívající člen
- Tonhauser Slovakia
- Petr Kratochvíle

přihláška
přihláška
přihláška
přihláška
přihláška

přihláška
přihláška

O přijetí přítomných pivovarů a subjektů do Svazu bylo hlasováno an block. Stávající členové
disponovali 84 hlasy ze 158, tj. 53,2 %. Pro schválení bylo odevzdáno 84 hlasů tj. 100,0 % přítomných
hlasů, proti nebyl žádný hlas a žádný hlas se nezdržel. Výše uvedené minipivovary a subjekty jsou
schváleny za činné a přispívající členy Svazu.

Bod 9. programu
Akce minipivovarů a jejich podpora, „co můžeš udělat navíc“
Svazové stránky:
 Na našich stránkách jsme upravili sekci Kalendář akcí. Domluva mezi organizátory degustací,
aby se akce nekřížily.
 Záložka Stanovy je kromě GDPR rozšířena o Kodex.
 Záložka Novinky na email je nyní rozšířena o archiv rozesílaných zpráv (newsletterů).
 Záložka O nás bude obsahovat i podzáložku Naše činnost, abychom vás mohli průběžně
informovat o naší činnosti.
Naše sídlo – SPŠPT.
Snížení spotřeby alkoholu o 30 % do roku 2030.
Brewers of Europe – „Proud to be Clear“ - dobrovolný závazek uvádět na obalech nutriční hodnoty –
jsme proti.
Vzdělávání – Mistrovská zkouška, další vzdělávací kurzy.
Zápis na seznam nehmotného dědictví UNESCO.
Slavnosti F.O. Poupěte – SNIP.
Projekt cestovní restaurace, která navštíví spousty míst, a nejen v ČR.
Příspěvek na pořádání akcí bude případně přidělen jenom tomu, kdo bude dělat akci převážně pro
členy Svazu a bude se aktivně účastnit činnosti Svazu. Nyní Slunce ve skle a SNIP – F.O.Poupě. O
případném dalším přidělení se bude rozhodovat po vyúčtování akce na Hradě a zhodnocení
ekonomické situace.
Bod 10. programu
Různé
Informace o Slunci ve skle p. Míč, termín a podmínky.
Bod 11. programu
Diskuse
Do diskuse se nikdo ze zúčastněných nepřihlásil.
Bod 12. programu
Usnesení 14. valné hromady ČMSMP
1. Valná hromada vzala na vědomí
a) Zprávu o činnosti prezidia Svazu od 13. VH do 18. 3. 2022.
b) Informaci o organizaci X. ročníku Festivalu minipivovarů na Pražském hradě.
c) Informaci o organizaci Jarní ceny českých sládků.
2. Valná hromada schvaluje
a) Program 14. valné hromady.
b) Zprávu revizora účtů.
c) Strategii Svazu.
d) Přijetí 5 pivovarů za činného člena.
e) Přijetí 2 nových přispívajících členů.

f)

Závěr 14. valné hromady.

Při hlasování o usnesení 14. valné hromady přítomní členové disponovali 84 hlasy ze 158, tj. 53,2 %.
Pro schválení bylo 82 hlasů tj. 97,6 % hlasů, 2 hlasy (2,4 % přítomných) se zdržely hlasování. Podle
článku 9.6.3 Stanov bylo usnesení přijato.
Bod 13. programu
Závěr zasedání 14. valné hromady ČMSMP
Na závěr jednání Ing. Voldřich poděkoval všem přítomným členům Svazu za účast na VH a jednání 14.
VH ukončil.
V Praze dne 18. března 2022

Zapsal Ing. Jan Šuráň

