
 
 

Čestná plaketa Františka Ondřeje Poupěte  

za podnikatelský  a ekonomický  přínos pivovarství, sladařství a 
návazným odvětvím v České republice 

 

Úvod 

Český svaz pivovarů a sladoven uděluje ocenění za přínos tuzemskému 
pivovarství, sladařství a návazným odvětvím v podnikatelské a ekonomické 
sféře určené pro aktivně činné (tj. v produktivním věku) jednotlivce nebo 
skupinu osob. 

Český svaz pivovarů a sladoven (dále jen ČSPS) proto stanovuje a vyhlašuje 
Čestnou plaketu Františka Ondřeje Poupěte za podnikatelský a ekonomický 
přínos pivovarství, sladařství a návazným odvětvím v České republice (dále 
jen ocenění). 

 
Vyhlašovatel ocenění a statutární orgán 

 

Vyhlašovatelem, organizátorem a držitelem všech práv je Český svaz 
pivovarů a sladoven, který akci zaštiťuje a organizuje. 

Ocenění je udělováno každoročně.  

Ocenění schvaluje předsednictvo ČSPS a hlasováním rozhodne o vítězi. 

Předsednictvo si vyhrazuje právo neudělit výjimečně cenu vůbec. 

 

 
 
 
 
 



Ocenění 
 

Ocenění zní Čestná plaketa F. O. Poupěte za podnikatelský a ekonomický 
přínos pivovarství, sladařství a návazným odvětvím v České republice. 

Držitelem plakety se může stát také osoba nebo subjekt mimo Český svaz 
pivovarů a sladoven a sektor pivovarství, sladařství a návazná odvětví.  

Hlavní smysl ceny spočívá v ocenění počinu, který má přímý pozitivní přínos 
na odvětví pivovarnictví a sladovnictví.  

Udělení tohoto ocenění je významným signálem k odborné veřejnosti a ke 
všem, kteří v profesi pracují nebo k ní mají kladný vztah. K nejširší 
veřejnosti je touto cenou zveřejněna skutečnost, že tato tradice a úcta 
k profesionálům je trvalou součástí aktivit Českého svazu pivovarů a 
sladoven. 

Ocenění může být uděleno jednotlivcům nebo skupinám subjektům. 

Oceněná osobnost nebo kolektiv obdrží plaketu a dárkový předmět. 

Ocenění není spojeno s finančním ohodnocením. 

 

Rozhodnutí o udělení ceny 

Návrhy na ocenění může podat nejen člen Českého svazu pivovarů a 
sladoven, ale i nečlenské organizace, popř. jedinec.  

Návrh na ocenění je předkládán na platném formuláři do 30.4. daného roku 
sekretariátu Českého svazu pivovarů a sladoven. Formulář může být zaslán 
poštou nebo elektronicky.  

Formulář pro návrh bude distribuován všem členům ČSPS a bude volně 
k dispozici na internetových stránkách ČSPS - http://www.ceske-pivo.cz 

Předsednictvo ČSPS může navrhnout na Cenu další kandidáty.  

Předložené návrhy posoudí předsednictvo do 30.6. daného roku. V případě 
více navržených kandidátů provede dvoukolový výběr s tím, že do finálového 
kola postoupí maximálně 5 kandidátů, z nichž předsednictvo vybere 
maximálně dva. Každý člen předsednictva má jeden hlas. Při rovnosti hlasů 
se hlasování opakuje. Hlasování může mít i korespondenční nebo 
elektronickou podobu. 

Každá přijatý nominační list je zaevidován a je platný i pro následující roky. 



 
 

Organizace  a předání ceny 
 

Organizačně projekt zajišťuje ČSPS, popřípadě ve spolupráci s dalšími 
subjekty, především s ministerstvem zemědělství. 

O způsobu předání Ceny při příležitosti konání Svatováclavské slavnosti 
rozhoduje Předsednictvo Českého svazu pivovarů a sladoven. 

Součástí slavnostního ceremoniálu předání ocenění je laudatio (pochvalný 
projev popisující počin).  

Pozváni jsou představitelé oboru pivovarnictví, sladovnictví, chmelařství, 
pěstitelství, návazná odvětví, zástupci škol, státní sféry, další významné 
osobnosti, partneři, média. 

 

 

Závěrečná ustanovení 
 

Tento statut nabývá účinnosti rozhodnutím Předsednictva ČSPS dne 
26.1.2015 a nahrazuje veškerá předchozí ujednání. 

 


