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               ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN, z.s. 
            LÍPOVÁ 15, 120 00 PRAHA 2, TELEFON  224914566 TELEFAX  224914542 

                                         Czech Beer and Malt Association 
 

 

 

 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD SOUTĚŽE „ČESKÉ PIVO“ 
 

 

 Hlava 1 – Preambule 
 
1.1 Soutěž České pivo (dále soutěž) je komplexním hodnocením kvality piv vyrobených v České 

republice ve vyhlášených kategoriích.  

1.2 Soutěž se zakládá na senzorickém hodnocení vzorků odbornou degustační komisí.  

1.3 Základním dokumentem platným pro pořádání soutěže je tento Soutěžní řád soutěže České pivo, 

schválený valnou hromadou  Českého svazu pivovarů a sladoven (dále ČSPS). 

1.4 Vyhlašovatel soutěže: Český svaz pivovarů a sladoven, z.s. 

1.5 Pro všechny úkony spojené se soutěží „České pivo “ se používá označení „České pivo“, jehož 

slovní a grafický vzor je chráněným vzorem ČSPS registrovaným u Úřadu průmyslového vlastnictví. 

1.6 Odborným garantem a organizátorem soutěže je  Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. (dále 

VÚPS). 

1.7 Soutěž je dvoukolová, celkové výsledky jsou dány součtem bodů v každém kole. Výsledky 

jednotlivých kol se nezveřejňují. 

1.8 Výsledky soutěže budou zveřejněny na slavnostní tiskové konferenci při příležitosti oslav Dne 

českého piva v září a následně i v odborném tisku a dokumentech ČSPS. 

1.9 Náklady soutěže jsou hrazeny z rozpočtu ČSPS a z účastnického poplatku, jehož výši určuje 

organizátor soutěže v dohodě s vyhlašovatelem. 

 

 

Hlava 2  –  Základní pravidla 
 

2 Soutěžní kategorie 
2.1 Předmětem soutěže jsou lahvová piva nepřetržitě uváděná na trh nejméně posledních  6 měsíců, 

vyráběná kterýmkoliv z pivovarů v ČR,  jejichž celoroční výstav piva dodávaného do tuzemské 

distribuční sítě byl v posledním kalendářním uceleném roce vyšší než  5 000 hl.  

2.2 Soutěžní kategorií piv jsou piva definovaná podle jednotlivých skupin piv stanovených vyhláškou 

Mze č. 45/2000 Sb. Ve znění pozdějších úprav a doplňků, rozdělených dále podle barvy na kategorie 

piv světlých a piv tmavých. 

2.3 Soutěž České pivo se vyhlašuje v následujících kategoriích 

- světlá výčepní piva (do 10,99% EPM) 

- světlé ležáky (11,00-12,99% EPM) *  

- 11% světlé ležáky (piva jsou uváděna na trh v tomto segmentu a pivovar je do této kategorie vědomě 

přihlásí) *
 

- tmavá výčepní piva  (do 10,99% EPM) ** 

- tmavé ležáky (11,00-12,99% EPM) ** 

- nealkoholická piva  

2.4 Soutěžní kategorie se uskuteční pouze v případě, kdy se do ní přihlásí 6 a více piv. V případě 

nižšího počtu přihlášených vzorků je soutěžní kategorie zrušena s následujícími výjimkami: kategorie 

označené * a ** se v případě nízkého počtu slučují.  Odborný garant zašle všem přihlášeným 

účastníkům oznámení o uskutečnění kategorie spolu s přesnými termíny, upřesněnými pravidly a 

výzvou k účasti degustátorů  po zpracování přihlášek. 

2.5 Z účasti v soutěži jsou vyloučeny vzorky, které závažným způsobem porušily ustanovení 

Soutěžního řádu a těchto podmínek (viz 3.4). 

2.6 Podmínkou pro účast v soutěži je zaplacení registračního poplatku. V případě zrušení některé 

z kategorií se registrační poplatky vracejí. 
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3 Účastníci soutěže, soutěžní poplatek a penalizace 
 

3.1 Vyhlašovatel soutěže, ČSPS, oznámí každoročně do 1. února všem pivovarům ČR s výstavem 

vyšším než 5 000 hl pro tuzemský trh vypsání soutěže „České pivo “ a současně všem pivovarům 

zašle soutěžní řád, předpokládaný počet přihlášek do soutěže a po dohodě s odborným garantem a 

organizátorem soutěže – VÚPS stanoví termíny pro odběr vzorků, který provede odborný garant. Účast 

v soutěži si jednotliví účastníci (podniky, pivovary) zajistí podáním přihlášky v určeném termínu 

s výjimkou dále uvedených překážek. 

3.2 Pivovarské podniky přihlašují svá piva do soutěže podle stanovených kategorií na základě svého 

svobodného rozhodnutí u  VÚPS na adrese:  VÚPS a.s., Lípová 15, 120 44 Praha 2. Každé soutěžní 

pivo se přihlašuje na samostatném formuláři, podmínkou přijetí je jeho úplné a řádné vyplnění. 

3.2 Uzávěrka přihlášek je 5. března. Vzorky přihlášené po tomto termínu nebudou do soutěže zařazeny. 

Rozhodné je datum poštovního razítka na zásilce. 

3.3 Za každý přihlášený vzorek zaplatí přihlašovatel registrační poplatek: členové ČSPS 7500,- Kč 

(+DPH), ostatní pivovary 10 000,- Kč (+ DPH), a to nejpozději do  31. března .  

3.4 V případě, že dojde ze strany přihlašovatele ke zmaření nebo ohrožení řádného průběhu soutěže, 

bude přihlašovatel penalizován následujícím způsobem: 

a) při odstoupení ze soutěže v termínu 10 dnů a kratším před konáním prvního kola soutěže: 

přihlašovatel zaplatí pokutu 2500,- Kč za každý odhlášený vzorek, pokud v kategorii zůstává 

minimální počet vzorků daný soutěžním řádem a čl. 2.4 těchto podmínek. Pokud počet vzorků klesne 

pod tuto minimální hranici, příslušná kategorie se uskuteční, penalizace se však zvyšuje na 5000,- Kč, 

b) při odstoupení ze soutěže v termínu 10 dnů a kratším před konáním druhého kola soutěže: 

přihlašovatel zaplatí pokutu 5000,- Kč za každý odhlášený vzorek, 

c) při neumožnění odběru vzorku v kterémkoli z kol soutěže: přihlašovatel zaplatí pokutu 5000,-  Kč za 

každý vzorek, který neumožnil odebrat. Takovýto vzorek může být vyloučen ze soutěže, 

d) při vyloučení vzorku ze soutěže, nejsou-li splněny závazné parametry vycházející ze zákona č. 

306/2000 Sb  zaplatí přihlašovatel pokutu  5000,- Kč za každý vyloučený vzorek, 

e)  při neúčasti přihlášeného degustátora (náhradníka) v určené komisi bez  předběžné omluvy zaplatí 

přihlašovatel pokutu 2500, - Kč. 

f) při pozdním příchodu degustátora (náhradníka), který znemožní jeho účast v komisi v některé fázi 

soutěže, zaplatí přihlašovatel pokutu 1000,- Kč. 

3.5 V případě, že přihlašovatel neuhradí penalizaci dle bodu 3.4 do 31. července, jsou soutěžní vzorky, 

kterých se penalizace týkala (body 3.4 e) f), dodatečně ze soutěže vyřazeny.  

3.6 Přihlašovatelům, kteří v termínu uvedeném v bodě 3.5 neuhradí penalizaci, bude umožněna účast 

v příštím ročníku soutěže až po zaplacení penále a s předběžnou kaucí ve výši 5000,- Kč za každý 

přihlašovaný vzorek. 

 

 

4 Soutěžní vzorek 
 

4.1 Soutěžním vzorkem se rozumí 20 ks spotřebitelského balení piva přihlášeného do vypsané soutěžní 

kategorie (láhev, plechovka) o obsahu nejméně 0,33 l a nejvýše 1,0 l. V případě spotřebitelského balení 

s vyšším obsahem se za soutěžní vzorek považuje 12 ks tohoto balení. 

4.2 Při odběru soutěžního vzorku musí přihlašovatel každý vzorek označit minimálně těmito údaji: 

- označení výrobního závodu (pivovar), 

- značka piva, 

- označení kategorie (skupina a barva piva), 

- datum stočení vzorku do spotřebitelského balení, 

- běžnou minimální trvanlivost předkládaného vzorku, 

- jméno odpovědné kontaktní osoby přihlašovatele a její tel. číslo 

4.3 V souladu s vypsanými soutěžními kategoriemi je pivovar ve smyslu své přihlášky povinen 

v předem určeném termínu umožnit odebrat vzorky odbornému garantu, který provádí jejich odběr 

přímo v místě výroby. 

4.4 Odborný garant soutěže VÚPS je povinen ve stanovených termínech odebrat vzorky v době od 7 do 

18 h a zajistit jejich uskladnění při rovnoměrné teplotě v rozmezí 5 – 10 °C, až do ukončení příslušného 

soutěžního kola. 

 

5 Termíny konání soutěže České pivo a pravidla soutěže 
 

5.1 První kolo soutěže se uskuteční ve druhé dekádě dubna  
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5.2 Druhé kolo soutěže se uskuteční ve druhé dekádě června  

5.3 Vzorky odeberou osoby písemně pověřené odborným garantem soutěže,  ke vstupu do pivovaru a 

odběru vzorků v době cca 18-24 dnů před konáním příslušného kola soutěže, a to  piva připraveného ve 

skladu k expedici. 

5.4 Po uzávěrce přihlášek vypracuje VÚPS  konkrétní pravidla pro každou kategorii s uvedením 

přesných termínů konání každé kategorie a průběhu soutěže pro daný počet vzorků, která zašle 

přihlašovatelům spolu s potvrzením účasti a výzvou členům degustační komise. 

 

 

Hlava III – Zajištění regulérnosti soutěže 
 

6 Analytická kontrola 

 
6.1 Ve všech vzorcích se provádí stanovení EPM za účelem zjištění, zda vzorek vyhovuje požadavkům 

pro danou kategorii. 

6.2 U kategorie nealkoholických piv  se provádí stanovení obsahu ethylalkoholu.  

6.3 Analytická kontrola se provádí v akreditované laboratoři VÚPS, a.s., Pivovarský ústav Praha. 

7 Překážky účasti  

 

7.1 Z účasti v soutěži a z vyhodnocení jsou vyloučeny vzorky, u nichž je zjištěno v době dodání vzorků 

nebo později v průběhu soutěže, že nevyhovují požadavkům zákona č. 306/2000 Sb., kterým se mění 

zákon č.110/1997 Sb. o potravinách a příslušných prováděcích vyhlášek ve znění pozdějších úprav a 

doplňků. Další překážkou účasti v soutěži je počet vzorků přihlášených do jedné kategorie nižší než 6; 

vypsání takové kategorie se tím ruší.  

7.2 Při zjištění, že vzorek piva při opakované analýze hodnoty EPM, resp. obsahu alkoholu (viz 6.2) 

nesplňuje podmínky pro danou kategorii, je takovýto vzorek ze soutěže vyřazen. Přihlašovatel je 

v takovém případě povinen uhradit VÚPS veškeré náklady spojené s analytickými výkony a s jejich 

přípravou. 

8 Povinnosti odborného garanta a účastníků soutěže  

 

8.1 Odborný garant a organizátor soutěže je povinen zajistit: 

- důslednou anonymitu vzorků a přihlašovatelů. S přidělenými číselnými kódy je 

seznámen pouze vybraný nezbytně nutný počet pracovníků odborného garanta, 

- degustační nádoby z tmavého skla,  

- plynulé a bezchybné provedení soutěže podle interních zvyklostí a pravidel VÚPS, 

která nesmí být v rozporu s tímto soutěžním řádem, 

- realizaci každého kola soutěže nejdéle do 4 týdnů od posledního data stanoveného pro 

odběr vzorků. Souhrnné vyhodnocení prvního kola musí být provedené do 6 týdnů od 

posledního dne stanoveného pro odběr vzorků tohoto kola. Vyhodnocení druhého kola 

a celé soutěže pak musí být provedeno do 8 týdnů od posledního dne stanoveného pro 

odběr vzorků pro druhé kolo soutěže, 

- při zahájení každé kategorie provést stručnou instruktáž o metodice hodnocení a 

správném postupu vyplňování protokolů. 

8.2 Účastník soutěže je povinen: 

- podat ve stanoveném termínu závaznou přihlášku za každý vzorek, který se rozhodl do 

soutěže přihlásit. Do jedné soutěžní kategorie je možno přihlásit i více vzorků piv, 

která se výrazněji odlišují v rozhodujících parametrech, 

- umožnit odběr vzorků pověřenému pracovníku odborného garanta soutěže, 

- uvolnit a delegovat do senzorické části soutěže po dohodě s VÚPS své zaměstnance 

oprávněné vykonávat funkci degustátorů. 
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9 Notář 
 

Na průběh soutěže dozírá notář, za jehož účasti budou provedena veškerá losování piv do skupin i 

degustátorů do subkomisí. 

 

Hlava IV – Odborná degustační komise 
 

10 Složení degustační komise  
10.1 Každý přihlašovatel musí delegovat do odborné komise jednoho hodnotitele (degustátora) a 

jednoho náhradníka. Degustátor (náhradník) je povinen se dostavit podle pokynů pořadatele do místa 

konání degustace, dodržovat pravidla a pokyny organizátorů soutěže. 

10.2 Počet členů degustační komise v každé kategorii je závislý na počtu přihlášených vzorků a je 

definován v části 11 tohoto Soutěžního řádu.  

10.3 Odbornou komisi tvoří vedle zástupců  přihlašovatelů nezávislí degustátoři nominovaní odborným 

garantem. Pokud počet přihlašovatelů nepřekročí 48, vylosuje VÚPS degustátory tak, aby každý 

přihlašovatel měl zajištěnu účast degustátora nejméně v jednom soutěžním kole, v případě vyššího 

počtu bude eliminace provedena losem. 

10.4 Výběr degustátorů musí být proveden tak, aby žádný pivovar pravidelně se soutěže zúčastňující, 

nebyl vyloučen z účasti svého oprávněného degustátora déle než jeden rok. 

10.5 Podmínkou pro účast v degustační komisi je platné osvědčení o absolvování zkoušek senzorické 

způsobilosti; pracovníci odborného garanta jsou oprávněni ke kontrole tohoto dokladu. 

 

11 Sestavování degustačních komisí a subkomisí 

 
11.1 Pro senzorické hodnocení v každém kole je vybráno 8 až 24 degustátorů. 

11.2 Minimální počet členů komise je závislý na počtu přihlášených vzorků v kategorii a je dán 

následující tabulkou 

 

 

počet piv                      6-8   9-12   13-15   16-20   21 a víc 

počet členů komise          8     12        16        20        24 

 

11.3 Vybraní degustátoři jsou podle potřeby rozděleni do subkomisí o nejméně pěti členech. 

 

 

Hlava V – Metodika hodnocení soutěže 
 

12 Struktura soutěže 
 

12.1 Soutěž je podle počtu přihlášených vzorků do příslušné kategorie jednostupňová až třístupňová.  

12.2 Prvním stupněm je kvalifikace, která se koná, pokud počet přihlášených vzorků v kategorii je 

nejméně 29 

12.3 Druhým stupněm je semifinále, které se koná, pokud počet přihlášených vzorků v kategorii je 

nejméně 11, přičemž v rozmezí 11-28 vzorků jde o stupeň nejnižší 

12.4 Finále se jako jediný stupeň koná, pokud počet vzorků je 10 a méně. 

12.5 Všechna hodnocení na všech stupních jsou prováděna anonymně, vzorky jsou zakódovány 

kombinací označení skupiny a pořadového čísla. 

 

13 Kvalifikace 
 

13.1 Kvalifikace probíhá ve dvou sezeních. Každá z osmi subkomisí v průběhu jednoho sezení 

degustuje 3 až 7 piv (podle počtu vzorků příslušné kategorie). 

13.2 Vzorky jsou do kvalifikačních skupin losovány tak, aby žádný člen komise z řad pivovarů nemohl 

hodnotit pivo svého pivovaru v kvalifikačním, a pokud možno ani v semifinálovém stupni soutěže.   

13.3 Ve II. kole soutěže jsou čtyři nejlepší vzorky z I. Kola nasazeny do různých kvalifikačních skupin. 
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13.4. Hodnocení kvalifikace provádí člen komise tak, že seřadí vzorky od nejlepšího k nejhoršímu a 

přidělí jim známky odpovídající pořadí (1-7). Tabulka každé ze skupin vznikne seřazením vzorků podle 

získané sumy pořadí vzestupně. V případě shody na 2. a vyšším místě postupují do semifinále všechna 

piva se shodným součtem pořadí. 

 

13.5 Do semifinálového stupně postupuje 20 vzorků piv - vždy první dva vzorky z každé skupiny a 

dále čtyři další vzorky s nejlepším součtem umístění bez ohledu na skupiny. 

 

14 Semifinále 
 

14.1 Semifinále probíhá ve 4 skupinách (subkomisích) v jednom sezení. Pokud se koná kvalifikační 

stupeň, hodnotí každý člen komise 5 vzorků, v případě, že nejnižším stupněm soutěž je semifinále, 

počet vzorků se pohybuje v rozmezí 3 až 7.  

14.2 Hodnocení kvalifikace provádí člen komise tak, že seřadí vzorky od nejlepšího k nejhoršímu a 

přidělí jim známky odpovídající pořadí (1-7).  Tabulka každé ze skupin vznikne seřazením vzorků 

podle získané sumy pořadí vzestupně. Jednotlivým vzorkům se následně přidělí body: 

 

 za 1. pořadí   30 bodů 

 za 2. pořadí  22 bodů 

 za 3. pořadí  15 bodů 

 za 4. pořadí   10 bodů 

 za 5. pořadí                          6 bodů 

 za 6. pořadí     3 body 

 za 7. pořadí                          0 bodů  

14.3 Do finále postupuje 10 vzorků piv – vzorky, které se umístily v jednotlivých skupinách na 1. a 2. 

pořadí, a dále dva s nejnižším součtem pořadí bez ohledu na skupiny.  

 

15 Finále 
 

15.1 Pokud finále předchází jeden či dva nižší stupně, probíhá vždy v jednom sezení ve dvou 

subkomisích za účasti 10 vzorků. Koná-li se pouze finále, a dovolí to časový plán celé soutěže, může 

finále proběhnout ve dvou sezeních tak, aby každý člen komise hodnotil všechny vzorky. Tato 

skutečnost bude specifikována v podrobných instrukcích vydávaných každoročně po uzávěrce 

přihlášek. 

15.2 Postup při hodnocení je stejný jako v předchozích stupních, finální tabulka vznikne takto: 

- koná-li se soutěž ve dvou subkomisích, porovnávají se mezi sebou vždy dvojice vzorků, které se 

v každé komise umístily na stejném místě a  vzorek s nižším součtem bodů za pořadí obsadí lepší místo 

- hodnotí-li každý člen komise všechny vzorky, je pořadí dané prostým vzestupným seřazením 

vzorků podle součtu bodů za umístění. 

 

Body ve finále se přidělují takto: 
 

 1. místo    40 bodů 

 2. místo     35 bodů 

 3. místo     30 bodů 

 4. místo     26 bodů 

 5. místo     23 body 

 6. místo    20 bodů 

 7. místo    17 bodů 

 8. místo    14 bodů 

 9. místo    12 bodů 

 10. místo  10 bodů 

 

16 Odstraňování shody na postupových místech 
 

16.1 Dojde-li ke shodě v součtu pořadí mezi postupovým a nepostupovým místem, postupuje se 

následujícím způsobem: 

a) Do vyššího stupně postupuje vzorek s nižším součtem pořadí po škrtu nejlepší a nejhorší známky 

b) Do vyššího stupně postupuje vzorek s vyšším počtem lepších pořadí 
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c) Do vyššího stupně postupuje vzorek s vyšším počtem lepších pořadí po škrtu nejlepší a nejhorší 

známky 

16.2 Shody na ostatních místech se neodstraňují 

16.3 Body jsou přidělovány podle skutečně dosaženého pořadí – tj. při shodném pořadí se mezi shodné 

vzorky rovným dílem přidělí body příslušející všem umístěním. 

16.4 Stejný postup se volí pro každé z obou kol soutěže. 

 

17 Vyhodnocení kola soutěže 

 

17.1 Výsledné vyhodnocení kola soutěže je dáno aritmetickým součtem bodů, které vzorky piv získají 

v j semifinále (max. 30 bodů) a ve finále (max. 40 bodů). 

17.2 Výsledné pořadí v jednotlivých kolech má pouze informační význam a neslouží k vyhodnocení 

soutěže jako celku (viz kap. 18). 

 

 

18 Vyhodnocení celkových výsledků kategorie 
 

nový 

18.1 Výsledné pořadí vzorků hodnocených v jednotlivých kategoriích soutěže „České pivo“ je určeno 

součtem bodů, které vzorek ve své kategorii získal v obou kolech, vzorky se sestaví podle počtu celkem 

získaných bodů v sestupné řadě. 

 

18.2 Shody při stejném součtu bodů se neodstraňují. Výsledky soutěže budou vyhlášeny pro piva, která 

dosáhnou tří nejlepších bodových součtů bez ohledu na to, kolik piv těchto součtů dosáhne. 

 

 

starý 

18.1 Výsledné pořadí vzorků hodnocených v jednotlivých kategoriích soutěže „České pivo“ je určeno 

součtem bodů, které vzorek ve své kategorii získal v obou kolech, vzorky se  sestaví podle počtu 

celkem získaných bodů v sestupné řadě. 

 

18.2 Shody při stejném součtu bodů se neodstraňují. 

 

18.3 Ceny jsou udělovány takto: 

- pokud počet vzorků v kategorii je nižší než 11 (nekoná se semifinále), přidělují se ceny všem pivům, 

která získala  první, druhý a třetí  nejvyšší součet bodů z obou kol. 

- pokud počet vzorků v kategorii je nejméně 11 (koná se semifinále), ceny se přidělují tzv. pásmovým 

systémem, a to následovně: 

I. cenu získávají piva se součtem bodů z obou kol nejméně 113 bodů (více než 80% z absolutního 

maxima 140 bodů) 

II. cenu získávají piva s celkovým součtem bodů v pásmu 99-111 

III. cenu získávají piva s celkovým součtem bodů v pásmu 85-98. 

V případě, že žádné pivo nezíská dostatečný počet bodů pro určitou cenu, je tato cena udělena 

nejlepšímu pivu z nižšího pásma tak, aby byla zaručena nejméně jedna cena pro každé umístění.  

 

19 Protokol o výsledku soutěže 
19.1 O výsledku soutěže se vyhotoví protokol, jehož správnost svým podpisem ověří určený pracovník 

VÚPS odpovědný za soutěž, ředitel VÚPS a výkonný ředitel ČSPS. Protokol i příslušné podklady jsou 

vyhotoveny dvojmo a následně jedno vyhotovení je archivováno v sekretariátu VÚPS a druhé 

vyhotovení v sekretariátu ČSPS. 

 

Hlava V – Vyhlašování výsledků soutěže 

20 Vyhlašování výsledků 

 

O způsobu vyhlašování výsledků, místě a termínu vyhlášení rozhodne předsednictvo ČSPS. 
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21 Ocenění umístění v soutěži 

 

V každé vypsané a hodnocené kategorii se oceňují úspěšně umístěné vzorky následovně: 

- piva, která dosáhnou největšího počtu bodů, získají diplom s označením „České pivo“ 

s příslušným letopočtem a velkou zlatou medaili soutěže, 

- piva, která dosáhnou čestného umístění na dalších místech, získají stříbrnou a 

bronzovou medaili soutěže. 

 

22 Informace pro přihlašovatele 
 

Po vyhlášení výsledků soutěže zašle odborný garant každému přihlašovateli přehled o umístění jím 

přihlášených piv, doplněný na požádání o sumarizaci údajů o eventuálních vadách, zaznamenaných do 

protokolů jednotlivými hodnotiteli, případně o bodový průměr a další údaje, týkající se těchto vzorků. 


