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Zpráva o činnosti předsednictva od 49. valné hromady 
 
 
Preambule 
 
Předsednictvo při své práci vycházelo z platných stanov, Komunikační strategie k 
naplňování Strategického plánu 2015 a z plánů hlavních aktivit. Rozpracovalo 
inovovanou strategii svazu na rok 2016, kterou doplnilo do plánu hlavních aktivit a 
komunikace k jejímu naplňování. Ve strategii svazu 2016 předsednictvo rozhodlo o 
přeformulování klíčových oblastí zejména přeřazením nově vzniklé klíčové oblasti, 
v roce 2015 Pivo a zdraví, jednotně pod nově vznikající oblast zaměřenou na regulaci 
alkoholu tak, abychom měli možnost prezentovat přírodní charakter vstupních surovin, 
prezentovat pivo jako moderní nápoj 21. století, jako nedílnou součást zdravého 
životního stylu při zodpovědné konzumaci.  
 
 
1. Organizační a personální záležitosti 
 
V minulém období předsednictvo pracovalo ve složení: František Šámal – předseda; 
Roman Havlík – místopředseda a zástupce středních pivovarů; Drahomíra Mandíková, 
Jiří Hauptmann – zástupci velkých pivovarů; Vilém Nohel – zástupce středních pivovarů; 
Josef Vávra, Pavel Gregorič - zástupci malých pivovarů; Richard Paulů - zástupce 
velkých sladoven; Václav Dušánek - zástupce malých sladoven a Pavel Šponer - zástupce 
přispívajících členů. 
 
Sekretariát ČSPS pracoval ve složení: Vladimír Balach – výkonný ředitel a Martina 
Ferencová – manažerka projektů. 
 
Revizorkou účtů byla Jana Burešová z Budějovického Budvaru, n.p. Odborným 
poradcem v oblasti Výrobně-technické souvislosti byl Jaromír Fiala. Účetnictví a daňové 
poradenství zajišťovala společnost NB účetnictví zastoupena Pavlem Nečáskem. Právní 
služby poskytovala advokátní kancelář Holá & Samek zastoupena Tomášem Samkem. 
PR služby zajišťovala do konce roku 2015 agentura Fleishman-Hillard. Od nového roku 
2016, po výběrovém řízení, byla vybrána nová agentura Native PR. 
 
Od poslední 49. valné hromady se předsednictvo sešlo celkem na 11 zasedání. 
V listopadu se v Brně uskutečnilo výjezdní zasedání, kde předsednictvo zhodnotilo 
realizované aktivity v roce 2015 vycházející z „Plánu hlavních aktivit a komunikační́ 
strategie k naplňovaní́ strategického plánu 2015“, schváleného 49. valnou hromadou. Po 
analýze externího prostředí a interních aktivit připravilo nový plán na rok 2016, který 
rozpracovalo do řídících materiálů „Strategie ČSPS / Komunikace na rok 2016“ včetně 
harmonogramu jednotlivých aktivit. 

Na pravidelných zasedáních se předsednictvo zabývalo hlavními projekty 2015/2016 
(Dny českého piva, Svatováclavská slavnost a projekty Společenské zodpovědnosti), 
komunikací s regulátory (zákony souvisejí se zdaněním piva, zákon o elektronické 
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evidenci tržeb, zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek a další 
legislativou) a v současné době nově vzniklou aktivitou Alkohol zodpovědně, který 
v detailu popíšeme ve zprávě a dalšími aktuálními tématy. 
 
 
2. Kontrola usnesení 49. valné hromady Svazu 
Předchozí 49. valná hromada předložené materiály schválila a vzala na vědomí. Žádné 
úkoly nebyly valnou hromadou zadány. 
  
 
3. Hájení zájmů Svazu a pivovarsko-sladařského sektoru 
 
Zástupci Svazu v minulém období spolupracovali na všech úrovních s pracovníky Úřadu 
vlády, ministerstev zemědělství, financí, průmyslu a obchodu, zdravotnictví, Generálního 
ředitelství cel, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce, Potravinářské komory, Agrární komory, Státního zdravotního 
ústavu, Policie ČR a dále s poslanci, senátory Parlamentu ČR. Na úrovni EU úzce 
spolupracují s českými europoslanci a s experty Stálé mise ČR při EU. Udržujeme rovněž 
kontakt s partnerskými asociacemi a svazy. 
 
I přes velké několikaleté úsilí, které předsednictvo věnovalo oblasti spotřební daně na 
pivo, se nepodařilo prosadit připravenou důvodovou zprávu v poslanecké sněmovně. 
Kompletně připravená důvodová zpráva byla připomínkována na Ministerstvu financí 
jeho odbornými útvary a nakonec byla zpráva předložena jako ministerský materiál. I 
přes sliby jednotlivých poslanců i představitelů jednotlivých výborů PS ČR pomoci 
pivovarskému sektoru nakonec nebyla vůle pozměňovací návrh zákona předložit. 
V našem úsilí budeme nadále pokračovat a budeme čekat na vhodnou příležitost toto 
téma znovu otevřít. Částečným úspěchem bylo, že se na čas přestalo mluvit o zvýšení 
spotřební daně na pivo. 
 
Věnovali jsme se také možné úpravě DPH na potraviny a nápoje v gastronomii. 
Důvodem bylo pokračující intenzivní zapojení se do připomínkového řízení k nově 
vznikajícímu zákonu o elektronické evidenci tržeb. Byli jsme součástí připomínkových 
řízení a zúčastnili jsme se aktivně vypořádání připomínek na ministerstvu financí. 
 
Využili jsme prezentované zkušenosti z Chorvatska, kde zákon o EET byl již zaveden a 
kde tamní vláda motivovala zavedení nového zákona snížením úrovně DPH pro sektor 
gastronomie, kde sazba DPH na jídlo a nápoje byla snížena o 13%.  
 
Přes počáteční problémy nalézt cestu k prosazení této myšlenky, se nám nakonec 
podařilo prezentovat již dříve připravované studie o ekonomických přínosech českého 
pivovarství našim zákonodárcům a ministerským úředníkům. Využili jsme všech 
dostupných zdrojů informací z našich studií, které jsme připravovali ve spolupráci se 
společností EY a také ze studií, které prezentovala a prezentuje naše evropská asociace 
Brewers of Europe v Evropském parlamentu a v EU. Tato data sloužila k přípravě 
různých prezentací a infografik, které jednoduchým, ale výstižným způsobem 
informovala o důležitosti gastronomického sektoru pro pivovarnictví. 
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Postupně jsme přesvědčovali naše regulátory o možných dopadech nového zákona o 
elektronické evidenci tržeb na pohostinství. Na jedné straně svaz deklaroval podporu 
férového zdanění pro všechny, na druhé straně přesvědčoval regulátory o příležitosti 
motivovat sektor gastronomie podporou snížením DPH na potraviny a nápoje včetně 
piva. Gastronomie patří mezi významné zaměstnavatele. Navrhované snížení sazby na 
potraviny ve stravovacích službách (restaurace, hospody, ...) by přispělo ke snížení 
negativních dopadů legislativních změn. Prezentované myšlenky o významu českého 
pivovarnictví v gastronomickém sektoru nakonec úplně nezapadly. Ministerstvo financí a 
nakonec sám ministr Andrej Babiš prezentoval myšlenku snížení úrovně DPH na pivo 
z 21% na 10%. Toto prohlášení sice vyvolalo známou velkou a logickou diskuzi, proč 
zrovna pivo a ne ostatní základní potraviny. Tím se dobře míněná myšlenka dostala do 
„slepé“ uličky. S přibývajícím seznamem potravin, které by také měly patřit do skupiny 
snížené daně, se výrazně snižuje šance na úspěch pro pivo. Také letošní volby do 
krajských zastupitelstvech a senátu znesnadňují prosadit dobře míněnou myšlenku. 
 
I přes prozatímní nezdary zůstává téma spotřební daně prioritou pro náš svaz. Není to 
jenom otázka snížení úrovně spotřební daně, ale také její udržení na současné úrovni. Je 
to také díky spolupráci s některými členskými státy, které mají podobné cíle,  zejména 
Německo. V některých členských státech EU, zákonodárci neustále přemýšlejí o zvýšení 
daňové povinnosti a  hlavně o její sjednocení. Proti tomu bylo, je a bude v tuto chvíli 
jednoznačně Německo. To nám dává určitou naději mít příklad v pivovarské velmoci. 
 
Snížení spotřební daně, na původní úroveň, je pro ČSPS nadále prioritou. Neustále situaci 
monitorujeme, připomínáme našim zákonodárcům ekonomické přínosy českého 
pivovarství a čekáme na vhodnou příležitost znovu předložit aktualizovanou důvodovou 
zprávu.  
 
V současné době náš svaz, prostřednictvím naší daňové skupiny, spolupracuje 
s Ministerstvem financí, odborem, který je odpovědný za zavádění EET, na projednávání 
specifik pivovarského oboru, které bychom chtěli promítnout do metodik pro 
implementaci zákona.  
Nejvíce diskutujeme model sekundární distribuce právě z důvodů specifických 
podmínek. Zaměřujeme se zejména na problematiku vratných obalů, povinnost evidence 
obalů, příjem hotovosti na místě řidičem a převezení částky, která je mnohdy ponížená o 
zápočet obalů apod. Naší snamohu je model zjednodušit tak, aby byl v praxi použitelný a 
neznesnadňoval podnikatelským subjektům „život“. 
Neméně důležitou oblastí, která bude mít zásadní vliv na změnu v podnikání jsou 
festivaly a marketingové akce, kterých se pivovary účastní. V této oblasti MF prosazuje 
standardní řešení při přijímání hotovosti vystavit účtenku a odeslat informaci na finanční 
správu. Diskutovali jsme i jiné modely řešení, ale  zatím nedošlo ke shodě ke standardní 
proceduře. 
Neméně důležité, avšak minoritní, je evidence tržeb v režimu splátkových kalendářů, 
servisu a oprav výčepů, kauce na vypůjčení výčepní techniky a další. 
Na těchto specifikách spolupracujeme s finanční správou a Ministerstvem financí. Každý 
vyřešený problém by se měl okamžitě objevit na informačních stránkách MF. 
Od 1. prosince 2016 se bude EET týkat segmentu Ubytování, Stravování a pohostinství 
- CZ-NACE skupina 55 a 56, přesné datum bude upřesněno podle toho, kdy Zákon o 
elektronické evidenci vyjde ve Sbírce zákonů. Včetně minipivovarů, které mají propojení 
na gastronomií. Od 1. března 2017 se připojí segment Maloobchody a velkoobchody - 
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CZ-NACE skupina 45, 46 a 47. Ve třetí fázi, od 15. měsíce po spuštění (pravděp. 1. 3. 
2018), se mají zapojit podnikatelé provozující ostatní činnosti tj. např. svobodná 
povolání, doprava či zemědělství, s výjimkou těch, které jsou zařazeny do čtvrté fáze. Od 
18. měsíce od spuštění (pravděp. 1. 6. 2018) se jako poslední do evidence zapojí vybraná 
řemesla a výrobní činnosti: Čtvrtá fáze - CZ-NACE skupina 13-17, 20.4, 22, 23, 25, 31-
33, 43, 95, 96. 
Také jsme si ověřovali, jak postupovat při evidenci EET prodeje zboží v příhraničních 
oblastech. Podle vyjádření MF by se podnikatelské subjekty měly řídit podle zákona dané 
země, kde dochází k danému obchodu a teprve poté pravidly ČR.  
Bližší informace se najdou na webových stránka Finanční správy, www.eet.cz, www.e-
trzby.cz 
 
Od poslední valné hromady předsednictvo neustále věnovalo značné úsilí také 
sledováním ostatních legislativních změn. Předsednictvo se pravidelně zabývalo 
monitorováním prací, jak na jednotlivých zákonech, tak novelách. Jedná se o zákony 
týkající se vedle daní a zákona o elektronické evidenci tržeb také zákona na ochranu před 
škodlivými účinky tabáku a jiných návykových látek, zákona k regulace on line médií, 
zákona o obalech, novela vyhlášky 335/1997 o požadavcích na nápoje, kvasný ocet, 
droždí a další.  
 
Účastnili jsme se většiny připomínkových řízení, kde jsme měli možnost vznést naše 
námitky a doporučení. Připomínkových řízení jsme se účastnili přímo a nebo 
prostřednictvím oficiálních připomínkových míst, jako je Potravinářská komora ČR a 
Hospodářská komora ČR. Také jsme spolupracovali s partnerskými asociacemi na 
zvýšení důležitosti našich doporučení. 
 
Předsednictvo rovněž věnovalo velkou pozornost přípravě nové vyhlášky 335/1997 Sb. o 
požadavcích na nápoje, kvasný ocet, droždí a další. Byla ustanovena pracovní skupina, 
která měla za cíl rozpracovat nový návrh s přihlédnutím na tradici českého pivovarnictví 
s možností legislativně otevřít prostor pro nově vznikající pivní druhy a také prostudovat 
legislativu okolních států. 
Hned v prvopočátku, kdy Ministerstvo zemědělství rozeslalo na všechny zainteresované 
svazy požadavek na zaslání indikativních změn pro novou vyhlášku, jsme se snažili 
oddálit proces změn v oddíle „Pivo a nápoje na bázi piva“ ke konci roku 2016.  Oznámili 
jsme ministerstvu, že svaz začal koncepčně pracovat na přípravě změn pro novou 
vyhlášku, ale zároveň jsme avizovali, že takovéto změny není možno dělat bez 
dostatečného času,  bez předešlé hluboké analýzy zákaznického vnímání piva, jako 
takového, bez široké diskuze v pivovarském sektoru a také bez analýzy legislativy 
okolních států. Také jsme konzultovali představy na legislativu piva v Brewers of 
Europe. Dostali jsme odpověď, že se v současné době neuvažuje o jednotné legislativě na 
pivo (harmonizovaná sféra) z důvodů odlišného vnímání piva v jednotlivých členských 
státech.  

Ministerstvo zemědělství neakceptovalo naše argumenty na ponechání dostatku času na 
přípravu a otevřelo legislativní proces, který končil ke konci loňského roku. V době 
vyhlášení zahájení legislativního procesu, jsme měli již prostudované zahraniční 
legislativy významných pivovarských zemí (Německa, Rakouska, Belgie), což nám 
ušetřilo hodně času. Díky předběžným přípravným pracím jsme měli hotov relativně 
rychle základní koncept vyhlášky. Z důvodů času jsme postavili základní strukturu na již 
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zavedené praxi. Cílem bylo udržet v legislativě tradiční název „ležák“. Buď v již 
v zavedených skupinách a nebo, jako označení pivního typu (stylu) piva. 

V termínu byly v prosinci zaslány naše připomínky na Ministerstvo zemědělství. V lednu 
jsme od Ministerstva zemědělství obdrželi všechny připomínky, které zaslaly ostatní 
organizace: ČSPS, VÚPS, PK (ČSPS, Budvar), Svaz minipivovarů, SZPI. Pracovní 
skupina připravila vyjádření pro předsednictvo, které rozhodlo o prosazováními 
jednotného názoru. Podmínkou bylo jednoznačně udržet skupinu “ležák”, jako skupinu 
spodně kvašeného piva o stupňovitosti extraktu původní mladiny 11-12%. Pro skupinu 
svrchně kvašených piv o %EPM 11-12% navrhnou název „plné“. Svaz zastupoval na 
jednání ministerstva V. Nohel, K. Kosař, V. Balach. Všechny naše připomínky byly 
akceptovány. Platnost vyhlášky se očekává ve druhé polovině letošního roku. Nyní je 
dokument na notifikaci v EU. 

Intenzivně jsme se také věnovali jednání s Generálním ředitelství cel a vysvětlení 
pravidel k „povinným“ elektronickým hlášením, zejména povinnému výkazu DPH, který 
trápí každý subjekt. V tuto chvíli probíhají další jednání, která by mohla napomoci 
dovysvětlit povinnosti vyplývající při vyplňování těchto výkazů ve specifikách našeho 
odvětví. Naším hlavním cílem těchto jednání je, aby existoval jednotný výklad 
legislativních norem ve všech regionech pro každý subjekt. 
 
S Generálním ředitelství cel jsme opět projednávali jednotný postup při likvidaci piva 
s využitím jednotné metodiky. V současné době není tento stav optimální, je složitý, 
vyžadující mnoho dokumentů, že se mnohdy ani nevyplatí tuto možnost použít v praxi. 
 
V letošním roce jsme dostali k připomínkám celní zákon. Ve spolupráci s členskou 
základnou a Potravinářskou komorou jsme neshledali zásadní připomínku týkající se 
našeho sektoru. Novela se týkala harmonizace paragrafů s ostatními členskými státy. 

V současné době se na Ministerstvu financí spolu s generálním ředitelstvím cel připravuje 
nový zákon, které má za cíl, monitorovat zboží ve volném daňovém oběhu od výrobců až 
ke spotřebiteli. V první fázi se tato problematika měla týkat pouze minerálních olejů, ale 
z důvodů požadavku vinařů, ministerstvo přistoupilo k tomu, že pivo půjde ve stejné 
vlně, jako víno. Tento zákon by měl v první fázi eliminovat daňové podvody 
v příhraničních oblastech a také mezi jednotlivými členskými státy EU. Později, teprve 
po odzkoušení, by se měl tento záměr, rozšířit i na pohyby zboží také v tuzemsku.   

Tento záměr by se měl nejdříve týkat importu a exportu mezi zeměmi EU s rozšířením i 
na tuzemsko (obdoba "logistických" systémů). 

Při jednání na Ministerstvu financí upozorňujeme na zvyšující se byrokracii, která 
nadměrně zatěžuje podnikatelskou sféru. Dochází mnohdy k duplicitám, které, jak nám 
bylo deklarováno, se budou v příštích letech postupně odstraňovat. 
 
Náš svaz úzce spolupracuje s Potravinářskou komorou a Ministerstvem průmyslu a 
obchodu na legislativním procesu, týkající se novely zákona o odpadech. Tento zákon je 
v odborné gesci Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí 
prosazuje změny, které se týkají vratných obalů a piva. Původně navržená změna, kterou 
prosazovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu a Potravinářská komora ČR, se týkala § 9 
odst. 10 zákona o obalech, který doporučovalo zrušit a jehož znění je následující: (10) 
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Osoba, která́ uvádí do oběhu nápoje12)  v obalech, které́ nejsou vratnými zálohovanými 
obaly, je povinna nabízet stejné́ nápoje rovněž̌ ve vratných zálohovaných obalech, pokud 
jsou v nich tyto nápoje uváděny na trh. Tato povinnost se nevztahuje na osoby uvádějící 
tyto nápoje do oběhu na prodejní́ ploše menší́ než 200 m2.  
 
Ministerstvo životního prostředí však tuto připomínku MPO a PK ČR (ČSPS) neuplatnilo 
a "zkusilo" ponechat tento bod pouze na Pivo a zaslalo novelu zákona do legislativní rady 
vlády. V § 9 odst. 10 se slovo „nápoj12)“ nahrazuje slovy „stolní pivo12), výčepní pivo12) 
nebo ležáky12)“ a slova „stejné nápoje“ se nahrazují slovy „nápoje náležející do 
uvedených skupin“.  

Předsednictvo reagovalo na vzniklou situaci zasláním dopisu na Ministerstvo životního 
prostředí a na Ministerstvo průmyslu a obchodu a rovněž prostřednictvím prezidenta 
Potravinářské komory ČR zaslalo připomínky přímo ministrům oslovených 
ministerstvech. I přes tyto intervence Ministerstvo životního prostředí trvá ponechat odst. 
10 pouze na pivo. Z odpovědi z Ministerstva životního prostředí vyplývá obava odklonu 
prodeje piva ve vratných lahví k prodeji v nevratným obalech. 

V období mezi valnými hromadami pokračovala naše dlouholetá iniciativa, setkávat se 
s našimi zákonodárci nad tématy, která podporují informovanost o stavu českého 
pivovarnictví, jeho trendy a upozorňovat na překážky, které je potřeba překonávat a které 
mohou ovlivňovat náš sektor. 
 
Komunikace probíhala na všech úrovních jednotlivých ministerstvech, Poslanecké 
sněmovny a Senátu Parlamentu ČR. Vzhledem k tomu, že máme Vládu ČR relativně 
stabilní, nemění se personální obsazení jednotlivých ministerstev, hlavně u ministerstev, 
se kterými úzce spolupracujeme. Můžeme dlouhodobě pracovat na budování užší 
partnerské spolupráce na jednotlivých tématech, která ovlivňují pivovarsko-sladařský 
sektor. 
 
Pravidelně jsme se setkávali s jednotlivými výbory Poslanecké sněmovny k aktuálním 
otázkám legislativního procesu. Prezentovali jsme trendy českého pivovarství a 
sladařství, připomínali jsme ekonomické přínosy našeho oboru a poukazovali jsme na 
důsledky, které mohou přinést nově připravované novely zákonů a nebo nově vzniklé 
zákony. Jednalo se zejména o zákon o elektronické evidenci tržeb, zákon o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návykových látek včetně podávání alkoholu na kulturních 
a sportovních akcích a zákazu kouření, zákon o reklamě, kde se neustále diskutuje 
omezení reklamy na alkohol apod.  
 
Vedle společných setkání s jednotlivé výbory jsme také komunikovali s předsedy výborů 
PS. Projednávali jsme možnosti snížení DPH, jako úlevu pro sektor gastronomie 
v důsledku zavádění zákona o evidenci tržeb. 
 
Předsednictvo rozvíjelo spolupráci s Ministerstvem zemědělství ve vybraných oblastech 
na úrovni jednotlivých odborů a také jsme se několikrát sešli s ministrem zemědělství 
Marianem Jurečkou k problematice podpory českého pivovarství v oblasti exportu, dotací 
a daní. 
 
Na základě těchto jednání ministerstvo zorganizovalo odborná setkání a semináře 
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k daným problematikám. Byly to semináře převážně na podporu proexportní politiky pro 
naše pivovary.  

V měsíci listopadu 2015 proběhl seminář na podporu proexportní politiky formou dotací 
na pokrytí nákladů na výstavy a nebo odborné semináře. Nejsou to akce pouze pořádané 
Ministerstvem zemědělství, ale také pivovary vybrané výstavy a veletrhy. Veškeré 
prezentace a podklady pro dotace byly rozeslány členské základně. Podporu je možno 
čerpat z dotačních titulů (9Ha, 9Hb), Exportní financování přes EGAP. 

Následně probíhal seminář začátkem prosince 2015, kde pracovníci ministerstva 
prezentovali novou politiku propagace zemědělských projektů. Byli představeni 
zemědělští diplomaté, kteří budou nápomocni při vstupu na zahraniční trh ve vybraných 
oblastech. Po semináři probíhaly Schůzky s odbornými pracovníky ministerstva, kteří 
jsou odpovědni za proexportní politiku resortu. Přišli se představit noví obchodní 
diplomaté odpovědni za export do Číny, Srbska, Ruska, Jižní Koreji. Předali jsme 
kontakty o našich členech přímo na Ministerstvo zemědělství, aby mohla popřípadě 
probíhat komunikace také na přímo. Snaha svazu je co nejrychleji a efektivně přenášet 
informace ihned na členskou základnu. 

Byli jsme v kontaktu s Ministerstvem zahraničních věcí v Paříži, které nám nabídlo 
možnost prezentovat se ve francouzském Monaku na akci, které se účastnil princ Albert a 
kde chtěli naši zástupci ve Francii prezentovat české pivovarství. Někteří naši členové 
využili této příležitosti. 

V této oblasti, na podporu proexportní politiky, se neustále objevují nové iniciativy. Náš 
svaz upozorňuje příslušná ministerstva, že není možné, aby pivovary využily všechny 
příležitosti. Je to z důvodů kapacit exportních oddělení jednotlivých společností a také 
samozřejmě z důvodů financí.  

Ministerstvo zemědělství rozšířilo také jazykové mutace příruček „České pivo“, které 
můžeme všichni využít k prezentaci. Příručky jsou k dispozici buď na našem svazu a 
nebo na stránkách Ministerstva zemědělství ke stažení elektronicky. V tuto chvíli máme 
omezené počty tištěných výtisků, a proto doporučujeme za předem domluvených 
podmínek umožnit naši partnerům a distributorům vytisknout si tyto brožurky 
k propagaci v daném regionu. 

Náš svaz využil možnosti setkání s panem ministrem Marianem Jurečkou na pracovních 
diskuzních fórech na vybraná témata. Diskuze probíhaly na témata podpora učňovského a 
odborného školství pro potravináře (vedou se diskuze s Ministerstvem školství), podpora 
exportu komodit s vyšší přidanou hodnotou (ne jenom suroviny), využít (ve větším 
měřítku) exportu piva značek Chráněné zeměpisné označení CHZO včetně neustále 
diskutované značky „Česká potravina“. 
 
Ve druhé polovině roku pokračovala jednání v oblasti mykotoxinů pod vedením 
ředitelky odboru Jitky Götzové. Cílem bylo ověřovat si nová potřebná fakta, která jsou k 
dispozici a preventivně popřípadě eliminovat rizika pro pivovarský průmysl. 
Schůzky probíhaly nejenom na Ministerstvu zemědělství, ale také na úrovni 
Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy. Ze strany VÚ se připravují nové projekty, 
které mohou napomoci eliminaci případných rizik. 
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VÚ zkoumá možnosti ošetřování půdy k zabránění eroze půdy, pěstováním alternativních 
plodin s cílem snížení úrovně kontaminantů v půdě. 
Primární zájem je bezpečnost potravin z obilovin. Obecně dochází k erozi půdy a 
výzkumný ústav se zaměřuje na její ochranu a zamezení kontaminace potravinového 
řetězce. 
 
Na VÚ se testují různá protierozní opatření včetně střídání plodin a pěstování několik 
plodin společně.  Například ve stávajícím projektu nyní testují společný výsev kukuřice 
s jinou plodinou (svazenka), kdy sledují obsah mykotoxinů. Plánují také střídání plodin 
tím, že po kukuřici zasejí pšenici (anebo ječmen).  
 
Všechny pokusy se provádí na jejich „testovacích“ farmách. Současný projekt končí 
příští rok a další tříletý je v plánu od roku 2016. Požádali nás o možnou spolupráci na 
výměně informací a dat společně se sladařským průmyslem. 
 
Společně s Ministerstvem zemědělství, svaz každoročně spolupracuje na přípravě 
sektorové zprávy k pivovarskému oboru. 
 
Svaz velice úzce spolupracoval také se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí. 
Zejména spolupracoval při přípravě vyhlášky 335/1997 Sb., označování potravin, 
používání Chráněného zeměpisného označení CHZO a také otevřel nové téma sanitace 
potrubních systémů na pivo v gastronomii. Důvodem byl zvýšený počet připomínek od 
našich členů na tuto úroveň.  
 

Projednáváme se SZPI způsob kontroly gastronomických zařízení. SZPI nemá v 
současné době stanovené standardy kontroly v gastronomii. Odpovědnost k zajištění 
zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů nese provozovatel. Odpovědná osoba musí 
stanovit pravidla, jak zachovávat kvalitu a zdravotní bezpečnost potravinářských 
výrobků. Pro zachování čistoty pivních cest si provozovatel vypracovává sanitační řád a 
vede si záznamy o dodržování sanitačního řádů. Ze strany SZPI je kontrola zaměřena na 
sanitační řád, četnost sanitací a skutečný stav zařízení, pouze v případě, že mají 
pochybnost o úrovni sanitačních prací,? odebírají vzorky. 

Při jednání, s ústředním ředitelem Klanicou, jsme upozorňovali na neudržitelný stav 
v gastronomii z pohledu hygieny a sanitace v některých provozovnách. Bylo nám 
sděleno, že v nejbližší době by mělo dojít k přesunu veškerých pravomocí, které jsou v 
současné době roztříštěny mezi SZPI, hygienickou správu a veterinární správu na SZPI. 
Bude vypracován metodologický pokyn pro pracovníky SZPI, jak vykonávat kontroly. V 
současné době jsou inspektoři proškolováni na seminářích, které pro inspektory provádí 
profesní Sdružení sanitace nápojových cest, které sdružuje sanitační techniky. Sdružení 
má definováno etický kodex, který definuje úrovně kvality sanitace a techniky pro své 
členy.  

Byli jsme požádání SZPI, abychom pomohli definovat oblasti, na které by se měla SZPI 
při svých kontrolách zaměřit. 

Proběhla diskuze, jakým způsobem interpretovat EU vyhlášku k označování Chráněného 
zeměpisného označení. Upřesnili jsme názor na označování barevného nebo černobílého 
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označení CHZO na výrobcích. Výklad SZPI je, že barevné označení CHZO je vždy 
použito tam, kde podklad není černobílý. Tam, kde podklad je černobílý, lze použít 
označení černobílé a nebo v negativu. 

Na podporu zvýšení počtu zahraničních turistů svaz spolupracoval s agenturou 
CzechTourism. Zúčastnili jsme se kulatého stolu, kde jsme diskutovali hlavně podporu 
regiónů a případnou odpovědnost agentury CzechTourism a regionálních institucí. Byl 
nám představen projekt s metaforou "Česko - země hojnosti". Diskuze byla k prezentaci 
analýzy proveditelnosti k tomuto projektu. Tato analýza proveditelnosti byla směrována 
na možnost společného využití témat kultury, zážitkové gastronomie a regionálních 
produktu v marketingové komunikaci CzechTourism ve vazbě na regionální nabídku 
cestovního ruchu. Projekt je podporován Potravinářskou komorou ČR. Největší kritika 
projektu byla na nejasné struktury celé organizace, odpovědnost za definování 
"produktu" a nabízení takových produktů, které jsou mnohdy odtrženy od praktického 
naplnění. 
 
Probíhaly schůzky se zástupci Potravinářské a Agrární komory. Projednávali 
jsme zákon o elektronické evidenci tržeb, možnosti čerpání dotací na roky 2015-2017, 
kde na základě dlouhodobé smlouvy (byla představena na minulé valné hromadě) jsme 
připravili dodatky ke smlouvě o čerpání finančních prostředků na další rok 2016. Byla 
obnovena činnost pracovní skupiny Alkohol a společnost. Byl také nastartován nový 
projekt „Alkohol zodpovědně“ (viz. odstavec Společenská odpovědnost). 
 
Potravinářská komora ČR uspořádala, v měsíci dubnu a květnu, pro své členy kulatý stůl 
k zákonu o významné tržní síle, který by měl chránit výrobce proti nekalým praktikám 
obchodních řetězců. 
 
Náš svaz se účastnil „kulatého“ stolu k aktuálním otázkám českého potravinářství, který 
pořádala PK ČR. Předsednictvo PK prezentovalo aktuální informace z potravinářského 
sektoru. Zejména se diskutovalo o podpoře školství pro výchovu odborníků pro 
potravinářký sektor, extrémnímu navyšování vodného a stočného. Potravinářská komora 
bude prosazovat jednotný postoj ke všem potravinám. Každý svaz dostal za úkol zaslat na 
PK svoji strategii, aby nedocházelo k tomu, že by PK ČR vystupovala proti zájmům 
některého z členů.  
 
Účastnili jsme se několika jednání se Státním zemědělským a intervenčním fondem 
(SZIF) k možnosti čerpání dotací na podporu svazových projektů. Po mnoha jednáních 
nám bylo doporučeno úzce spolupracovat s Potravinářskou komorou při koordinaci 
aktivit na podporu českých výrobků a značek kvality (CHZO České pivo). V současné 
době se nová podpora posouvá na podporu exportu do třetích zemí. Není zájem EU 
podporovat projekty, které jsou zaměřeny do vnitřních trhů EU. 
 
Probíhala řada jednání na Českém statistickém úřadu. Cílem byla vzájemná kontrola 
pivovarských statistických údajů tak, aby prezentovaná klíčová data co nejvíce 
odpovídala realitě (spotřeba/obyv.., spotřeba alkoholu/obyv.., produkce, spotřeba, 
export/import atd.). 
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V Bruselu, se Stálým zastoupením ČR při EU, pokračujeme na spolupráci na podpoře 
českého pivovarnictví, v diskuzi nad legislativními normami, které mohou ovlivňovat náš 
sektor, zejména zákony k omezení konzumace alkoholu. 
 
 
V oblasti společenské zodpovědnosti celoročně probíhala jednání s Ministerstvem 
zdravotnictví týkající se strategie a akčního plánu na alkohol pro roky 2015 – 2020, 
jehož cílem má být snížení škodlivého užívání alkoholu o 10% do roku 2020 u dospělé 
populace a o 5% u dětí. Český akční plán představilo Ministerstvo zdravotnictví dne 
6.7.2015 a následně byl schválen Radou vlády pro protidrogovou politiku dne 23.7.2015.  
 
Předsednictvo se rovněž zabývalo legislativou nového návrhu zákona o ochraně zdraví 
před škodlivými účinky tabáku, alkoholu a jiných návykových látek, integrované 
protidrogové politice a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně zdraví před 
návykovými látkami). Účastnili jsme se vnějšího připomínkového řízení. Návrh zákona 
měl nabýt účinnosti již 1.1.2016. Podařilo se uplatnit dva pozměňovací návrhy, kde se 
zvyšuje hladina alkoholu pro sportovní a kulturní akce ze 4 na 4,3%. Vládní návrh však 
nebyl poslaneckou sněmovnou schválen a bude projednán znovu. 
 
Zákon nebyl prozatím přijat. V současné době se objevují další pozměňovací návrhy, 
které se však netýkají piva, ale ostatních alkoholických nápojů.  
 
V rámci dotačního projektu Ministerstva zdravotnictví Národní program zdraví – 
Projekty podpory zdraví, byla podána a kladně vyřízena Žádost o poskytnutí státní dotace 
na realizaci projektu Člověče, nezlob se! 
 
V současné době se připravuje novela zákona 40/1995 Sb. o regulaci reklamy a novela 
zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Ministerstvo 
zdravotnictví, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo kultury pracují na analýze 
dodržování a kontroly platné právní úpravy v oblasti reklamy. Svaz spolupracuje s Radou 
pro reklamu a Asociací komunikačních agentur. Vzájemně sdílíme informace se 
zaměřením na oblast možných změn regulace reklamy. Probíhají schůzky se zástupci 
hlavních medií a televizí. Spolupracujeme při prosazování společných zájmů (působení 
na regulátory). 
 
Bylo podepsáno Memorandum o spolupráci a podpoře nealko piva a projektů 
společenské zodpovědnosti s veřejně prospěšnou společností Vím, co jím a piju. 
Prostřednictvím této společnosti již bylo komunikováno téma výživa v těhotenství, sport 
a výživa, kampaň Alkohol zodpovědně a porovnání obsahu cukrů v nealkoholických 
nápojích (včetně nealkoholického piva).    
 
Od konce roku 2015 byla Úřadem vlády zorganizována tři setkání k tématu situace 
v oblasti konzumace alkoholu a tabáku. Na setkáních byl prezentován přístup 
pivovarského oboru k problematice prodeje alkoholu mladistvým, vysvětleny principy 
samoregulace zakotvené v etickém kodexu a předvedeny ukázky našich společensko- 
zodpovědnostních projektů a aktivit včetně dosažených výsledků. 
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Dlouhodobě pokračuje úspěšná spolupráce na realizaci projektů společenské 
zodpovědnosti se zástupci Policejního Prezidia ČR, Ředitelstvím služby dopravní policie 
T. Lerchem, M. Hodboděm a Z. Pidrmanovou a ředitelem Besipu Martinem Farářem. 
 
V červnu 2015 proběhlo první jednání znovuobnovené pracovní skupiny Alkohol a 
společnost České technologické platformy pro potraviny fungující za podpory 
Ministerstva zemědělství a zřízené při Potravinářské komoře. Předsedkyní byla zvolena 
Drahomíra Mandíková, koordinátorkou skupiny byla jmenována Martina Ferencová, svaz 
ČSPS zastupuje v této sekci předseda František Šámal. Členy pracovní skupiny jsou 
výrobci alkoholických nápojů Český svaz pivovarů a sladoven, Plzeňský Prazdroj, 
Vinařský fond ČR, Unie výrobců a dovozců lihovin, Svaz vinařů ČR, Jan Becher – 
Karlovarská Becherovka, Bohemia sekt a Potravinářská komora. 
 
Hlavním cílem skupiny je spolupráce s vládními a nevládními organizacemi při tvorbě a 
realizaci akčního plánu na alkohol, který připravilo Ministerstvo zdravotnictví.  
 
Byl připraven a zrealizován projekt prevence k omezení škodlivé konzumace alkoholu – 
Alkohol zodpovědně v měsíci říjnu 2015, kterého se Český svaz pivovarů a sladoven 
aktivně zúčastnil. Projekt byl podpořen dotací Ministerstva zdravotnictví. 
 
Hlavním cílem projektu bylo uspořádat preventivní, osvětovou kampaň a tím posílit 
primární prevenci rizikového chování české populace. Mezi základní cíle patřilo zvýšení 
informovanosti veřejnosti o zdravotních rizicích spojených s nadměrnou konzumací 
alkoholických nápojů a propagováním zodpovědného přístupu k jejich konzumaci, 
posilování a podpora povědomí o škodlivé konzumaci užívání alkoholických nápojů u 
rizikových skupin osob (mladistvých, těhotných a řidičů) a vytvoření přirozeného tlaku 
k široké veřejnosti s tím, že prodej a konzumace alkoholu není jen protizákonná ve 
vztahu k osobám mladším 18 let, ale i neslušná a protispolečenská ke všem těmto 
rizikovým skupinám.  
 
Dalším cílem bylo podpořit celospolečenskou diskusi k tématu konzumace alkoholu 
v ČR. Podařilo se centralizovat stávající projekty výrobců alkoholických nápojů do jedné 
velké kampaně s názvem Alkohol zodpovědně – říjen měsíc zodpovědnosti při 
současném zapojení a podpory vládních a nevládních organizací. Dále byla připravena 
metodika pro další cílové skupiny z řad rodičů a rodinných příslušníků a pedagogických 
pracovníků dětí školního věku s cílem zvýšení informovanosti o zdravotních a 
behaviorálních rizicích konzumace alkoholu mladistvými osobami.  
 
Pro dosažení cílů projektu bylo užito kombinace mediální kampaně (byly vydány tiskové 
zprávy a uspořádány tiskové konference) a tematicky zaměřené akce, kterými jsme 
oslovovali cílové skupiny. 
 
Český svaz pivovarů a sladoven se aktivně zúčastnil kampaně Alkohol zodpovědně – 
říjen měsíc zodpovědnosti. 
 
Během této kampaně trvající celý měsíc probíhaly koordinovaně na různých místech po 
celé České republice cílené plošné vzdělávací a osvětové preventivní akce, které každý 
týden upozorňovaly na tyto uvedené oblasti:  
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o Zdraví a alkohol  
o Alkohol a mladiství 
o Alkohol a řidiči 
o Alkohol a těhotné 

 
Preventivní akce, názorné ukázky a setkání s veřejností probíhaly pod jednotnou značkou 
tohoto projektu za účasti respektovaných zástupců partnerů jednotlivých částí. 
 
K zahájení kampaně byla 30.9.2015 uspořádána tisková konference s názvem 
„Potravinářská komora startuje kampaň Alkohol zodpovědně, říjen se stane měsícem 
zodpovědné konzumace alkoholu“. 
 
Přestože všechny kvantitativní parametry byly splněny a projekt byl úspěšný, protože se 
přes velký rozsah podařilo uspořádat všechny plánované aktivity v dostatečném rozsahu 
tak, aby byl osloven maximální počet osob z řad mladistvých, řidičů, dospělých a široké 
veřejnosti, byl Ministerstvem zdravotnictví ohodnocen jako nedostatečný.  
I přes tuto kritiku jsme přesvědčeni o tom, že práce v oblasti prevence prostřednictvím 
šíření osvěty je nezbytná. Potvrzují nám to jednak výsledky dotazníkových šetření, tak 
pozitivní ohlasy osob oslovených v rámci jednotlivých aktivit. I s ohledem na tyto 
skutečnosti rozhodla pracovní skupiny o uspořádání druhého ročníku a vyhlášení května 
2016 měsícem zodpovědného přístupu k alkoholu. 
 
Pro letošní ročník byla měsíční kampaň doplněna o výstupy z/ze:  
 
 

• Kvavantitativní analýzy veřejně dostupných dat vypracované společností 
Ernst  & Young, s.r.o.  

 
• Kvalitativní studie Sociologického ústavu Akademie věd České republiky Mladí 

lidé a alkohol 
 

• Setkání odborné skupiny lékařů 
 

• Spolupráce s odbornými garanty jednotlivých oblastí 
 

• Setkání a spolupráce s odbornými oponenty 
 

• Setkání a spolupráce s odbornými oponenty 
 
 
 
4. Strategie svazu 
 
Předsednictvo se pravidelně na svých zasedání věnuje naplňováním strategie svazu 
odsouhlasené na valné hromadě, kde bylo rozhodnuto, že strategie svazu bude na základě 
analýz vnějších i vnitřních podmínek, hrozeb a příležitostí, pravidelně aktualizována.  
V inovované strategii se předsednictvo zaměřilo na zjednodušení a zpřehlednění náplně 
jednotlivých hlavních oblastí. Byl vypracován dokument „Strategie ČSPS / Komunikace 
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na rok 2016“, který předsednictvo na svém prosincovém zasedání odsouhlasilo. Tento 
materiál je přílohou ke zprávě o činnosti. Příloha č. 1: Strategiie ČSPS / Komunikace na 
rok 2016 
 
 
 
 
 
 
5. Dny českého piva 2015 
 
„Den českého piva“ se změnil na „Dny českého piva“.  
 
V  25. září 2015, se uskutečnil třetí ročník akce „Dny českého piva“, do kterého  se 
zapojilo více než 6000 restaurací, podniků a desítky pivovarů a minipivovarů. 
Permanentním cílem této marketingové kampaně svazu je vytvoření celonárodní tradice 
oslavy českého piva, posílení hrdosti k tomuto tradičnímu nápoji a zvrácení nepříznivého 
trendu přesunu konzumace z restaurací do domácností.  
Třetí ročník doprovázelo několik novinek, které měly opět vliv na rozšiřování a 
propagaci akce. Zapojení většího počtu podniků – na 6000, rozšíření akce na celý týden, 
Den/noc otevřených pivovarů, větší důraz na pivní speciály, trojnásobná outdoorová 
kampaň, včetně bigboardů, slavnostní zahájení akce ve městech, nové vizuály a web 
akce. K odstartování akce jsme využili mediálního partnerství s TV Nova/TV Fanda 
k propagaci jednotného přípitku. Díky rozšířené outdoorové kampani se nám podařilo 
pokrýt hlavní dálniční a silniční tahy ve velkých městech napříč Českou republikou. 
 
Oslava Dnů českého piva probíhala v restauracích, barech a dalších zařízeních, která 
nabízejí točené české pivo. Zapojené podniky navíc na tyto dny připravily speciální 
nabídky jako pivní degustační menu, ochutnávku netradičních piv a speciálů. Díky 
možnosti čerpat dotaci v roce 2015 se nám podařilo jejich rozšíření.  
 
Akce se setkala s větším mediálním ohlasem, než tomu bylo v roce 2014. Velké mediální 
pokrytí více než 250 článků a reportáží, tiskové setkání, série tiskových zpráv, rozhovory, 
one-to-one komunikace s médii, reportáže na TV Nova a v ČRo Radiožurnálu, publicita – 
MF Dnes, TN.cz, Právo, Metro, Lidové noviny, Deník, iHNed.cz, Aktuálně.cz, atd. 
Pro letošní rok 2016 opět plánujeme rozšíření akce s důrazem na zvýšenou PR podporu v 
online mediích a v outdoorové kampani.  
 
Svatováclavská slavnost 
 
Tato tradiční akce se konala opět v hotelu Ambasador Zlatá husa. Slavnostního večera se 
účastnilo více než 280 zástupců pivovarů, sladoven, přispívajících členů, novinářů a 
v neposlední řadě i významných hostů, jako např.  místopředseda Senátu ČR Přemysl 
Sobotka, ministr zemědělství Marian Jurečka, prezident Potravinářské a agrární komory 
Miroslav Toman a další. Do Síně slávy byli opět uvedeni noví laureáti a dále byly 
oceněny výrazné počiny v oblasti pivovarství a uděleny ceny F. O. Poupěte. Na závěr 
byli zveřejněni vítězové degustační soutěže „ČESKÉ PIVO“. 
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6. Komunikace a PR svazu 
 
Předsednictvo svazu realizuje cíle komunikace na základě odsouhlasené Komunikační 
strategie ČSPS 2015/16. Ke konci loňského roku rozhodlo o výměně PR agenturu. Na 
základě výběrového řízení byla na nové období vybrána nová agentura NATIVE PR, 
která zahájila svoji činnost od února letošního roku. Ve spolupráci se svazem předložila 
komunikační rámcový plán s konceptem strategie na rok 2016, který je pravidelně po 6 
měsících aktualizován. 
 
Dlouhodobě zavedená témata komunikace, jako jsou trendy českého pivovarnictví, „Dny 
českého piva“, „Svatováclavská slavnost“, „Řídím, piju nealko pivo“, „Člověče nezlob 
se“, „Degustační soutěž ČESKÉ PIVO“ a „Sociologický průzkum“ podporují hlavní 
oblasti komunikace: ČESKÉ PIVO, „Regulace a společenské odpovědnosti“ zase 
podporují „zvyšování podvědomí o významu českého pivovarnictví“. Svaz pravidelně 
pracoval s dalšími podpůrnými tématy, jako je prezentované téma „Pivo a zdraví“. 
Hlavním cílem bylo posílení vnímání piva, jako moderního a trendy nápoje, posílení 
povědomí o pozitivních aspektech konzumace piva, jeho souladu se zdravým životním 
stylem, vyvrácení mýtů o pivu a jeho škodlivých / nežádoucích účincích na lidské zdraví 
a nesouladu s moderním životním stylem. Komunikace byla zaměřena na deníky, online, 
TV, rádio, časopisy o jídle a sportu, časopisy pro muže, Life-style média pro ženy.  
Hlavním záměrem akce bylo připomínat spotřebitelům pozitivní aspekty:  
- pivo má méně kalorií než sladké limonády, tvrdý alkohol a srovnatelně s vínem  
- umírněná konzumace piva - dvě velká piva pro muže a dvě malá pro ženu – je v souladu 
se zdravým životním stylem 
- pivo je nízkoalkoholický čistě přírodní nápoj, který obsahuje mix vitamínů a stopových 
prvků  
- pivo po sportu doplní důležité prvky a živiny  
  
Nejvíce komunikovanými tématy byl třetí ročník Dnů českého piva a Řídím, piju nealko 
pivo. 
 
 
7. Projekty společenské zodpovědnosti pivovarů 
 
Svaz komunikuje téma společenské zodpovědnosti ve třech projektech: Řídím, piju 
nealko pivo – terénní aktivity s Policií ČR, Řídím, piju nealko pivo – festivalový stan 
(příloha č2: Řídím piju nealko pivo 2015) a Člověče, nezlob se!  
 
Cílem projektů Řídím, piju nealko pivo je eliminace alkoholu za volantem, představení a 
rozšíření povědomí o nápoji pro řidiče, který je plnohodnotnou alternativou z hlediska 
bezpečnosti a dodržování dopravních předpisů a poskytnutí praktické zkušenosti zhoršení 
motorických schopností pod vlivem alkoholu.  
 
Terénní aktivity ve spolupráci s Policií ČR, Besipem, samostatným oddělením 
Ministerstva dopravy a členskými pivovary se v roce 2016 konaly již šestým rokem. 
Projekt probíhá ve všech 14 krajích po celé České republice a po úspěšném startu o 
Velikonocích v roce 2013 odstartoval v letošním roce již po čtvrté také v tomto termínu. 
Tradičně bude pokračovat i o prázdninách. Promotéři zastupující ČSPS v modrých 
reflexních vestách předali řidičům, kteří úspěšně podstoupili kontrolu Policie ČR, a 
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prokázali, že nepožili před řízením motorového vozidla alkohol, jednorázový alkohol 
testr a nealkoholické pivo z produkce pivovarů, jež se do projektu zapojily. V roce 2015 
bylo celkem realizováno 96 výjezdů a osloveno 3533 řidičů. Dalších 1282 řidičů již bylo 
osloveno v roce 2016 v průběhu velikonočních svátků (31 výjezdů). Celkem se od 
počátku projektu podařilo uskutečnit přes 750 výjezdů a odměnit více než 26,5 tis. 
zodpovědných řidičů.  
 
Na pivních slavnostech a hudebních festivalech je prezentován stan projektu Řídím, 
piju nealko pivo, ve kterém si návštěvníci můžou vyzkoušet „opilé brýle“ navozující stav 
opilosti. Účastník si tímto bezprostředním zážitkem plně uvědomí změny svých reakcí 
(které v opilém stavu nehodnotí), což prokazatelně vede k intenzivnějšímu a delšímu 
uchování informace a tím i vyšší odpovědnosti. Celkem bylo v roce 2015 na 14 akcích 
osloveno 5503 dospělých osob (průměrně 400 účastníků stanu na jeden den akce), které 
obdržely jednorázový alkohol testr a nealkoholické pivo. Oproti předchozímu ročníku šlo 
o nárůst o 29%. Celkový počet oslovených návštěvníků od roku 2012 je téměř 15 tis. 
osob. 
 
Projekty v oblasti prevence alkoholu za volantem jsou dlouhodobě strategicky nastaveny 
a pravidelně získávají publicitu díky spontánnímu zájmu novinářů a to jak na celostátní 
úrovni, tak zejména v regionech. Díky dlouhodobé spolupráci s Ředitelstvím služby 
dopravní policie ČR byl projekt prezentován v České televizi ředitelem služby Ing. 
Lerchem. Projekt je již druhým rokem uváděn v publikaci Autoškola 2016 (vydavatelství 
Grada). 
  
Cílem aktivit Řídím, piju nealko pivo! pro rok 2016 je další zviditelnění projektu 
prostřednictvím zapojení známé osobnosti. Bylo zahájeno jednání s motoristickým 
závodníkem Jakubem Kornfeilem (závodník Moto GP).  
 
Projekt Člověče, nezlob se! je projektem, který upozorňuje na velkou dostupnost 
alkoholu a všeobecnou toleranci veřejnosti k pití alkoholu osob mladších 18 let v České 
republice. Projekt je proto zaměřen na snížení této dostupnosti, na dodržování zákazu 
jeho prodeje dětem a mladistvým osobám a na snížení tolerance k alkoholu, zejména ze 
strany prodavačů při jeho prodeji. 
Projekt je založen na poskytnutí podpory prodavačům při kontrole nákupu alkoholu. 
Prodavači jsou interaktivně proškolováni a po vyškolení znají svá práva a povinnosti 
uložené zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Školení jsou postavena na 
instruktážním videu, předání manuálu a instruktáži vyškolenými odborníky. Po 
proškolení se prodávající umí asertivně chovat vůči mladistvým, kteří velmi často alkohol 
nakupují, umí požádat o doklad k prokázání zletilosti, vést s mladistvými efektivní 
komunikaci a tím dbají na důslednější kontroly věku nakupujících a na prodeji alkoholu 
pouze zletilým osobám.    
 
V roce 2015 byla natočena nová školící videa s dalšími situacemi pro prodávající a byly 
spuštěny webové stránky projektu Člověče, nezlob se www.do18ne.cz – web obsahuje 
všechny informace o projektu, nově natočená videa a jejich popisy a seznam nejčastějších 
dotazů. 
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Od počátku projektu v roce 2013 bylo proškoleno přes 11 tis. pokladních a vedoucích 
pokladen a to buď přímo vyškolenými instruktory nebo prostřednictvím školících videí, 
která jsou součástí systému školení nových zaměstnanců.   
 

Celkově lze vyhodnotit projekt za velmi úspěšný. Všechny sledované parametry se 
podařilo vícenásobně překročit. Projekt svým obsahem zaujal obchodníky, kteří se velice 
aktivně zapojili do jeho implementace. Díky tomu se podařilo zapojit mnohem více 
prodejen a osob, než bylo původně plánováno. Český svaz pivovarů a sladoven považuje 
projekt za svoji prioritu a bude se této tématice věnovat i v budoucnu. Pro rok 2016 
plánuje rozšířit projekt o další řetězce prodejen (probíhají jednání se společností Tesco 
Česká republika, Ahold), vietnamské večerky a dále bude iniciovat pilotní projekt se 
zaměřením na prevenci prodeje alkoholu mladistvým v restauračních zařízeních. 

 
 
8. Zpráva o činnosti pracovních skupin 
 
Od poslední valné hromady pracují trvale 4 pracovní skupiny. Patrony jednotlivých 
pracovních skupin za předsednictvo jsou: Jiří Hauptmann - komunikační pracovní 
skupina, Drahomíra Mandíková - pracovní skupina společenské zodpovědnosti pivovarů 
a skupiny Alkohol a společnost, Vilém Nohel – pracovní skupina výrobně-technické 
souvislosti, Roman Havlík - daňová pracovní skupina a skupina právníků vedená 
Tomášem Samkem. 
 
Daňová pracovní skupina, předsedkyní pracovní skupiny je Alice Ivančáková. Skupina 
pravidelně pracovala na všech legislativních návrzích, které se týkaly dané oblasti. Mezi 
nejzásadnější novely, které skupina řešila, byl zákon o elektronické evidenci tržeb. Tento 
zákon významným způsoben ovlivní podnikatelské prostředí v podnikání pivovarské 
sektoru z důvodů navázaní našeho oboru na gastronomii.  
Na pravidelných schůzkách nejenom pracovní skupiny, ale společné skupiny pracovníků 
ministerstvech a generálního ředitelství cel. Diskutovali jsme nově vznikající metodiky, 
dávali jsme návrhy a doporučení, které ministerští úředníci použili pro svoji práci. 
Přenášeli jsme novinky do členské základny a naopak jsme upozorňovali na rizika, která 
mohou vzniknou zavádění navržených principů. Skupina diskutuje s odborným útvarem 
MF a finanční správou modely sekundární distribuce a modely týkající se festivalů a 
marketingových akcí. 
Vedle zákona o EET jsme diskutovali jednotnou metodiku „likvidace“ piva. Zde jsme 
naráželi na nejednotnost výkladů v různých částech republiky. Naše snaha je přesvědčit 
pracovníky zavést jednotný výklad. 
Na společných jednání jsme podrobně seznámili pracovníky generálního ředitelství cel 
s potížemi, které máme při vyplňování povinného hlášení DPH a hlášení pohybu zboží 
podléhající SD. Zde nám přislíbilo prověřit elektronický systém celní zprávy o možnosti 
hromadného exportu dat do systémů pivovarů bez zvýšené byrokratické zátěže. Na této 
problematice se pracuje. 
Pracovní skupiny pracuje ve složení, které prokázalo vysokou odbornost při prosazování 
našich návrhů. 
 
Pracovní skupina Výrobně-technické souvislosti - předseda je Jan Hlaváček. Pracovní 
skupina se průběžně zabývá shodnými otázkami, které jsou řešeny ve spolupráci s 
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technickým týmem Beer Product při Brew a konzultacemi v oblasti změn národní 
legislativy. Jde především o témata: kvalita surovin, kontaminanty, označování potravin, 
používání a zálohování obalů, dopady na životní prostředí a rychlá kontrola výrobního 
procesu. 
Pracovní skupina jedná operativně formou elektronické komunikace, neboť většina 
otázek musí být řešena v krátkém čase. Konzultace mezi členy probíhaly při odborných 
akcích (např. Legislativní seminář VÚPS, a.s., 26. Pivovarsko-sladařské dny v Olomouci, 
Mezinárodní konference Automatizace a modernizace pivovarů 2016 v Chodové Plané, 
Degustace České pivo, 26. ročník Mezinárodní pivní festival, apod.) 
VTS v uplynulém období řešila zejména otázky průzkumu používání přídatných látek 
v pivovarství a výskyt kontaminantů (např.: propylenglykolalginát), používání pesticidů 
(glyfosát), označování složek a nutriční označování na výrobcích, aktualizací BREF 
dokumentů a environmentálních dopadů výroby nealkoholických piv různou technologií. 
VTS je informována o aktivitách EBC a možnosti účasti na EBC Symposium a Brewing 
Science Group Wrocław 2016. Hlavním téma: Moderní pivovarské technologie a 
produkce mladiny.  
 
Pracovní komunikační skupina, se pravidelně scházela k hlavním projektům svazu. 
Hlavním tématem diskuze byl největší projekt svazu „Dny českého piva“. Cílem projektu 
je zvyšování pozitivního vnímání a popularitu českého piva, vytvářet pozitivní příběh 
piva. Komunikovat pozitivní vliv umírněné konzumace piva na lidské zdraví a 
podporovat vnímání piva jako součásti zdravého životního stylu. Zdůrazňovat propojení 
piva s gastronomií a roli piva, jako moderního společenského nápoje.  
Na základě odsouhlasené Strategie svazu na rok 2015/2016 jsme projednávali zásady se 
zaměřením na hlavní témata komunikace. (viz. Příloha: Strategie ČSPS / Kounikace 
2016). 
 
Pracovní skupina Společenská zodpovědnost pivovarů – předsedkyní je Martina 
Ferencová. Pracovní skupina vypracovala a předložila závěrečnou zprávu 
s vyhodnocením projektů a jejich nákladů za rok 2015, včetně příjmů z třetích stran ve 
výši 268 tis. Kč (Besip samostatné oddělení Ministerstva dopravy, Ministerstvo 
zdravotnictví).  
 
V letošním roce se zatím podařilo zajistit 70 tis. Kč z třetích stran (dotace Ministerstva 
zdravotnictví) na podporu rozšíření projektu Člověče, nezlob se. Na počátku roku 2016 
pracovní skupina předložila předsednictvu ke schválení smlouvu o reklamní činnosti 
poskytovanou společností Garp, včetně rozpočtu akcí k zajištění projektů společenské 
zodpovědnosti. 
 
Pro rok 2016 připravila pracovní skupina na základě průběžného jednání s partnery plán 
zodpovědnostních aktivit na tento rok, který byl následně schválen předsednictvem 
ČSPS. Členové skupiny v průběhu roku formálně neřešili žádné sporné mediální aktivity, 
monitorovali legislativní změny týkající se problematiky alkoholu a podíleli se na 
připomínkách k návrhům zákonů.  
 
Členové pracovní skupiny se zabývali těmito dokumenty: 

● Studie užívání alkoholu a tabáku v ČR za rok 2014 
● Studie HBSC 2015 
● Novela silničního zákona  
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● Novela zákona o regulaci reklamy 
● Novela zákona o TV vysílání 

 
Kromě činností uvedených pracovních skupin, právníci našich členů, za účasti 
svazového právníka JUDr. Samka, pokračovali v řešení problematiky zcizování KEG 
sudů. Pracovní skupina se na svých schůzkách shodla na tom, že danou problematiku je 
zapotřebí posuzovat ve vzájemném kontextu občanského zákoníku a jeho definice pravé, 
poctivé a řádné držby (§991-993 OZ), jakož i koncepce nabytí vlastnictví od nevlastníka 
(§1109 a násl. OZ), a příslušných ustanovení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, 
v platném znění. Rovněž potvrdila, že je možné využívat i příslušných zákonných 
ustanovení, vztahujících se k ochraně průmyslového vlastnictví a ochraně oprávněných 
zájmů pivovarů. Ochrany proti neoprávněnému užívání vratných obalů lze dosahovat 
v zásadě ve dvou rovinách, a to v rovině trestněprávní a v rovině civilní.  
To co se nám zatím nepodařilo je dosáhnout shody na způsobu vyčíslení výše škody a na 
způsobu, jaké důkazní břemeno použít k deklarování, komu daný sud patří. Dle informací 
od Policie ČR označení sudu pouze barvou je nedostačující a je potřeba jednoznačně 
identifikovaný domicil, čip a nebo nezaměnitelné kódové označení. 
 
Na základě rozhodnutí předsednictva připravila advokátní kancelář, Holá, Janík, Samek 
odborné stanovisko k problematice zpětného odběru vratných obalů, které bylo 
zasláno členským pivovarům. 
 
 
 
9. Brewers of Europe (zkráceně Brew) 
 
Svaz zastupují v odborných týmech: Vladimír Balach - Beer Economy, Drahomíra 
Mandíková - Beer & Society, Jaromír Fiala - Beer Product, který vznikl sloučením týmů 
Životní prostředí, Bezpečnost piva a Suroviny. ČSPS zastupovali na valných hromadách 
a schůzkách generálních sekretářů Brewers of  Europe v Bruselu výkonný ředitel 
Vladimír Balach a manažerka projektů Martina Ferencová. 
 
Na schůzkách generálních sekretářů se projednávala témata, která souvisí s legislativou, 
propagací kategorie pivo a pivovarství a v současné době velmi aktuální téma 
„Alkoholová strategie“. 
V členský státech EU se opakovaně diskutuje o snaze jednotné daňové politiky. Vládní i 
nevládní instituce neustále podněcují snahu zvýšení spotřební daně na pivo. Díky 
principu jednotného hlasování všech členských států není aktuální nebezpečí sjednotit 
výši SD. Nejenom výše spotřební daně, ale také princip zdanění je neustále diskutován. 
Protože princip zdanění piva je závislý na národní úrovni, zaměřuje se předsednictvo na 
komunikaci s naším Ministerstvem financí, které je za daně odpovědné. V současné době 
není snaha měnit princip danění podle % EPM. 
Administrativa Brewers of Europe neustále aktualizuje již zavedené ekonomické a 
sociologické studie s cílem informovat evropský parlament a jeho odborné skupiny o 
ekonomickém významu evropského pivovarství. Využívá k tomu formy, jak 
pravidelného setkávání s regulátory a významnými odborníky, tak formy tištěných a 
elektronických materiálů, které jsou k dispozici veřejnosti na webových stránkách 
Brewers of Europe. 
 



 

 Zpráva	o	činnosti	předsednictva	od	49.	valné	hromady	dne	16.	června	2016		  19 

V přechozích letech se hodně diskutovala propagace kampaně na podporu image piva 
pod názvem „Love beer“. Tato kampaň nebyla zcela úspěšná v jednotné propagaci piva 
v celé Evropě. Jednotlivé asociace více méně používaly daný princip propagace, ale při 
realizaci dávaly přednost svým specifickým zájmům daného trhu co do formy, tak co do 
samotného zacílení na rozdílné segmenty zákazníků. Důvodem rozlišného postupu také 
byly použité zdroje jednotlivých asociací.  
 
V současné době je snaha pivovarských asociací jednotlivých členských států EU o 
vytvoření skupin, které by měly možnost společným úsilím získat dotace na propagaci 
pivovarských výrobků. Klíčovým problémem takovýchto skupin je obtížné sjednocení se 
na společném zájmu. V současné době se dotace na propagaci produktu „pivo“ postupně 
přesouvá na podporu exportu výrobků do třetích zemí (mimo EU). 
 
Tak, jak jsme již zmiňovali, v současné době se zvyšuje agresivita určitých zájmových 
skupin proti alkoholu samotnému. V této oblasti dělá naše evropská asociace hodně 
práce. Probíhají setkání s poslanci evropského parlamentu a odborníky s cílem objasňovat 
pozitivní účinky piva na kvalitu života, co do rozmanitosti tak v kombinaci s kvalitním 
jídlem. 
Vznikají rozličné iniciativy, které eliminují agresivitu proti alkoholu. Tyto iniciativy jsou 
paralelně zacíleny nejenom centrálně, ale také na samotné regiony členských států. 
Největší hrozbou je demagogický přístup na konzumaci čehokoli. Cílem těchto iniciativ 
je ukázat na odpovědnost pivovarského sektoru, který přebírá aktivní roli v citlivých 
oblastech, jakými jsou Alkohol a společnost včetně věcné argumentace při formulování 
nových akčních plánů, spotřebě alkoholu mladistvými a odstraňování následků nadměrné 
konzumace alkoholu.  
 
Vedle těchto důležitých oblastí týkajících se image piva a alkoholové strategie se 
zasedání zabývalo technickými a technologickými aspekty výroby piva, včetně hrozby 
kontaminace „hodnotového“ pivovarského řetězce. 
 V říjnu loňského roku proběhlo setkání asociací členských zemí zóny 5 (východní zóna) 
ve Varšavě. Diskutovala se témata reputace pivovarského sektoru, legislativa 
jednotlivých států související s pivovarským sektorem, projekty společenské 
odpovědnosti a projekt „Love beer“. 
 
V oblasti Beer & Societe (Pivovarství a společnost)  
 
Na úrovni EU se dlouhodobě řeší podoba Alkoholové strategie a budoucnost Alcohol and 
Health Forum po vystoupení NGO. EU pracovní skupina pro alkohol, která má na starosti 
strategii, se potýká s velkými personálními změnami. Nový ředitel informoval Brewers of 
Europe, že nebude iniciovat vytváření nové strategie, ale bude podporovat pokračování v 
aktivitách a diskusi se všemi stranami, ovšem pouze s těmi, které o to budou mít skutečně 
zájem. 
   
Na úrovni EU se řeší notifikace zákona tzv. Irish Bill, kdy ministerstvo zdravotnictví 
Irska prosadilo tvrdé restrikce vůči alkoholu (minimální cena alkoholu, omezení 
dostupnosti, informace na obalech atd). ČSPS ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství 
připravil připomínky a komunikoval přímo s kolegy z Irského svazu pivovarů. 
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Pracovní skupina se dále zabývala třetím vydáním Beer Pledge reportu, informacemi pro 
zákazníky, komunikací zdravotních benefitů, závěry průzkumu HBSC a nově 
Audiovisual Media Service Directive. 
 
Pracovní tým Beer Economy (Pivovarství a ekonomika) se zabývá připomínkování 
akčních plánů, které souvisí se zdaňováním piva a daňové úniky, které jsou v současné 
době hodně diskutovány. Vznikají plány, jak eliminovat úniky daní v oblasti DPH. 
Diskutuje se zavádění akčních plánů a jednotné metodiky na evidenci pohybu zboží 
v rámci EU. Tyto iniciativy mají za důsledek zavadění také těchto nových principů 
evidence Ministerstvem financí a Generálním ředitelství cel. 
Skupina se věnovala připomínkám ke smlouvám s mimo evropskými regiony s možností 
zavádění volného obchodu. 
 
Řídící tým Beer Product (Pivovarství a produkt) participoval na konzultacích v 
Evropské komisi, zpracovával relevantní informace a připravoval technické podklady pro 
rozhodovací procesy týkající se kvality a bezpečnosti vstupních surovin výroby piva, 
hotového produktu a jeho označování. Činnost pracovní skupiny má za cíl předejít 
jakýmkoliv disproporčním legislativním zásahům, které nepřinesou přiměřený benefit 
spotřebitelům na pivním trhu, které ale na druhé straně mohou narušit image piva jako 
zdraví prospěšného nápoje.  
Pracovní skupina průběžně aktualizuje a tvoří nové TIS (Technical Information Sheets). 
V uplynulém období např.: Flavours, Masked contaminants, Aluminium, BPA, Caramel 
colour, GMO, Sweeteners. 
 
V oblasti životního prostředí tým prostřednictvím pilotního pivovarského projektu 
Product Environmental Footprint (PEF) analyzuje možnosti rozvoje systematické 
metodiky pro výpočet ekologické stopy potravinářských výrobků v oblasti udržitelnosti 
produktu. Brew má jedinečnou možnost zajistit vstupy a formulovat pravidla pro výrobky 
s ostatními hráči sektoru a klíčovými partnery, zachovat rovnováhu mezi vědou a 
realitou, respektovat biodiverzitu, zachovat důvěrnost a odpovědnost komunikace. Dále 
byl realizován průzkum BREF (BAT) v referenčních závodech, který umožňuje Brew 
hrát klíčovou úlohu při vypracovávání Mezních hodnot emisí - Emission Limit Values 
(ELV), BAT pro potraviny, nápoje a zejména pro pivovarský sektor. Byl připomínkován 
dokument o environmentálních dopadech výroby nealkoholických piv a výsledky 
konzultací odpadové legislativy - Circular Economy Package, legislativní návrhy změn 
rámcové Směrnice o odpadech (Waste Framework Directive) a Směrnice o obalech a 
obalových odpadech (Packaging and Packaging Waste Directive), zejména zabránění 
vzniku odpadů, předcházení vzniku potravinového odpadu, kritéria pro klasifikaci 
vedlejších produktů, sběr biologického odpadu, recyklace a odpovědnosti výrobce. Dále 
byly monitorovány problematiky a diskuse o snížení emisí skleníkových plynů, energií 
z obnovitelných zdrojů, používání plastových obalů a jejich recyklace. 
  
Řídící tým v uplynulém období řešil otázky a závazky týkající se aktuálního stavu 
nutričního označování a označování složení potravin v členských zemích v souvislosti 
s Nařízením EP a rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách 
spotřebitelům. Dále otázky spojené s označováním „Czech food“. Tým řešil návrh 
plánované nové standardizace systému čepování piva ISO BEER, který zavrhl.  
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V oblasti přídatných látek a kontaminantů v pivovarství pokračoval v průzkumu a 
monitoringu používání, technologické potřeby a bezpečnosti např.: E405 – 
propylenglykolalginátu, enzymů, genetických zdrojů, pesticidů (glyfosátu), bisfenolu A 
(BPA), těžkých kovů (Cd, Fe, Zn), chloristanu a mykotoxinů. Tyto aktivity byly v ČR 
řešeny aktivní spoluprací členů VTS se zástupci SZPI a MZe. 
 
 
 
10. Různé 
 
Předsednictvo se na svých zasedání pravidelně věnuje kontrole úkolů, čerpání rozpočtu a 
jeho soulad s plánem na příslušný rok. Hospodaření za rok 2015 a návrh rozpočtu na rok 
2016 jsou samostatnými body valné hromady. 
 
Předsednictvo svazu společně s VŠCHT dokončilo rekonstrukci Ballingova hrobu na 
který ČSPS uvolnilo  94 500 Kč. Koncem května proběhlo setkání u již 
zrekonstruovaného hrobu K. Ballinga za účasti představitelů VŠCHT, ČSPS a 
Olšanských hřbitovů. 
 
Náš svaz se v loňském roce aktivně účastnil tradičního právnického podzimu na téma 
„Právo, pivovarství, sladařství“, který pravidelně organizuje JUDr. Havlíček. 
Předsednictvo doporučilo, aby předseda svazu vzal nad touto akcí osobní záštitu. 
Diskuze probíhala, za účasti významných právníků, představitelů pivovarských 
společností, poslanců a senátorů, na aktuální témata oboru: 
1. Právní regulace v potravinářské oblasti (ochrana kvality piva a sladu, označování 
potravin, informovanost zákazníka, ochrana spotřebitele, reklamace, odpovědnost za 
vady) 
2. Obchodní vztahy na linii výrobce - velkoobchod - maloobchod a restaurační zařízení - 
zákazník (spotřebitel); specifické postavení obchodních řetězců, pravidla hospodářské 
soutěže, zneužívání tržního postavení 
3. Známkoprávní ochrana sladu a piva, průmyslová práva, řešení sporů  
4. Problémy obalového hospodářství (odcizování KEGů, vratné skleněné obaly) 
5. Vybrané daňové problémy v oblasti pivovarství a sladařství. 
 
V minulém roce předsednictvo rozhodlo o vytvoření nových návrhů cen pro laureáty Síně 
slávy. Vyhlásilo soutěž, do které se zapojili studenti Sklářské průmyslové školy v Novém 
Boru. Motivací pro mladé studenty byly diplomy a šeky za první tři místa v hodnotě 
(15/10/5 tis. Kč). Vytvořené návrhy má k dispozici svaz i k budoucímu využití). Na 
společném setkání v Novém Boru došlo k předání těchto cen studentům vítězných 
ocenění. 
 
Degustace Soutěže České pivo roku, kterou vyhlašuje ČSPS a organizuje VÚPS se 
zúčastnilo více než 70 značek. Degustace se tradičně koná ve Velkých Popovicích. 1. 
kolo se uskutečnilo 28. a 29. 4. 2016 a 2. kolo se uskuteční 15. a 16. 6. 2016.  
Předsednictvo na svém zasedání diskutovalo o množství ocenění udělených cen 
v jednotlivých kategoriích. Z důvodů zvyšujícího se počtu soutěží a množství ocenění 
doporučuje valné hromadě soutěžní řád zjednodušit. Navrhuje, že by pořadí značek mělo 
být určováno podle počtu bodů, ne podle rozsahu bodů, což vede k nekontrolovatelné 
inflaci cen a znevážení prestiže soutěže. (viz samostatný bod valné hromady). 
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V rámci zasedání Chmelařského kongresu (Svaz pěstitelů chmele ČR) jsme 
prezentovali trendy českého pivovarství a jeho ekonomické přínosy. 
 
Stejně, jako vloni byla uspořádána Novinářská anketa – Naše pivo, které se účastnilo více 
než 200 novinářů z celé republiky a její výsledky byly prezentovány na tiskové 
konferenci v dubnu 2016.  
 
 
11. Členská základna 
 
K datu konání VH je členem Svazu 24 pivovarských společností, 7 sladoven, 20 
přispívajících členů a 1 čestný člen. 


