Síň slávy Českého pivovarství a sladařství
za celoživotní přínos
v oboru pivovarském, sladařském, chmelařském a pěstitelském.

Úvod
Český svaz pivovarů a sladoven pravidelně uvádí osobnosti do Síně slávy.
Toto významné ocenění je odměnou těm, kteří svými znalostmi, schopnostmi,
vysokou odborností i pracovitostí a morálním příkladem přispěli k tomu, že
pivovarnictví spolu se sladařstvím, chmelařstvím a pěstitelstvím se stalo
nedílnou součástí společnosti, kultury a profesního věhlasu v České
republice.

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.
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Ocenění
Ocenění zní Laureát síně slávy českého pivovarství a sladařství za
celoživotní dílo v oboru pivovarském, sladařském, chmelařském a
pěstitelském.
Držitelem ocenění může být ten, který svou profesní kariéru ukončil nebo ji
pozvolna končí a nebo in memoriam. Mohou však jimi být i ti, kteří přes svůj
důchodový věk pokračují na poli konzultantském nebo působí pedagogicky
na různých stupních školské soustavy v České republice.
Hlavním smyslem ceny je upevnění prestiže pivovarnictví, sladovnictví,
chmelařství a pěstitelství a současně prezentace a popularizace osobností,
které se významně zasloužily o rozvoj některého z výše uvedených oborů. Na
ně bude současně nahlíženo jako na ty, které si dovedou vážit umění,
schopností, znalostí i fortelu lidí v nich pracujících.
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 pouze jednotlivcům.
Oceněná osobnost obdrží plaketu, diplom a dárkový umělecký předmět.
Ocenění není spojeno s finančním ohodnocením.

Kritéria pro uvedení do Síně slávy
Mimořádné odborné a osobní kvality osobnosti.
Dlouhodobá profesní činnost
chmelařství a pěstitelství.

v oblasti

pivovarnictví,

sladovnictví,

Všeobecná úcta a respekt odborné veřejnosti.
Jiný mimořádný přínos z oblasti školství a vědy.
Významná činnost v mezinárodních organizacích, kde se tato osobnost
významně zasadila o věhlas a respekt zahraničních kruhů vůči českému
pivovarnickému průmyslu a sladovnictví.
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Úspěchy v oblasti patentů,
technologických postupů atp.

vynálezectví,

vyšlechtění

nových

odrůd,

Rozhodnutí o udělení ceny
Návrhy na ocenění může podat každý člen Českého svazu pivovarů a
sladoven.
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 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 životní dráhu osobnosti).
Pozváni jsou představitelé oboru pivovarnictví, sladovnictví, chmelařství,
pěstitelství, návazná odvětví, zástupci škol, státní sféry, další významné
osobnosti, partneři, média.
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Závěrečná ustanovení
Tento statut nabývá účinnosti rozhodnutím Předsednictva ČSPS dne
26.1.2015 a nahrazuje veškerá předchozí ujednání.
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