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Složení předsednictva 

 

• Předseda     František Šámal 

• Místopředseda a zástupce středních pivovarů  Roman Havlík 

• Zástupci velkých pivovarů    Drahomíra Mandíková 

• Zástupci velkých pivovarů    Jiří Hauptmann 

• Zástupci středních pivovarů   Vilém Nohel 

• Zástupci malých pivovarů    Josef Vávra 

• Zástupci malých pivovarů    Pavel Gregorič 

• Zástupce velkých sladoven   Richard Paulů 

• Zástupce malých sladoven   Václav Dušánek 

• Zástupce přispívajících    Pavel Šponer 
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Exekutiva svazu a pracovní skupiny 

• Výkonný ředitel     Vladimír Balach 

• Manažerka projektů    Martina Ferencová 

• Odborný poradce     Jaromír Fiala 

 

• Revizor účtu     Jana Burešová 

 

• Předseda skupiny Daně    Alice Ivančáková 

• Předseda skupiny Komunikace   Pavel Barvík  

• Předseda skupiny Společenská odpovědnost  Martina Ferencová 

• Předseda skupiny Výrobně technické souvislosti Jan Hlaváček 
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Kontrola usnesení 49. valné hromady  

 

49. valná hromada Svazu předložené materiály podle programu 
valné hromady schválila a nebo vzala na vědomí.  

V usnesení ze 49. valné hromady nebyly uloženy žádné specifické 
úkoly. 
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Činnost předsednictva a pracovních skupin 

Předsednictvo: 
• 11 zasedání, z toho 2 výjezdní 
• Témata: Komunikace, Media monitoring, České pivo, Pivo a zdraví, 

Společenská odpovědnost, Spotřební daň, Partneři a regulátoři, 
Brewers of Europe, Čerpání rozpočtu, Identita svazu,  Ekonomické 
aspekty Českého pivovarnictví, Hlavní projekty svazu, Trendy 
českého pivovarství 2015, aktuálními témata, Novela vyhlášky 
335/1997 Sb., Zákon o odpadech, Zákon o EET, EU Alkoholová 
strategie, Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
tabáku, alkoholu a jiných návykových látek a integrované 
protidrogové politice, Strategie a akční plán k omezení škod 
způsobených alkoholem 2015-2018 

• Pracovní skupiny se scházely pravidelně a podle potřeby 



ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 

Předsednictvo při své práci vycházelo 
z platných dokumentů ČSPS  

• Stanovy svazu schválené 49. valnou hromadou 

 

• Strategický plán na rok 2015 

 

• Komunikační strategie k naplňování  strategických cílů 2015  

 

• Dokumenty Brewers of Europe 
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Hlavní výzvy pivovarského sektoru 

• Přesun konzumace piva z hospod do domácností 
 

• Snižování spotřeby piva na úkor jiných druhů alkoholu nebo v 
souvislosti se změnou životního stylu konzumentů 
 

• Protialkoholová strategie ministerstva zdravotnictví / EU / WHO a její 
implementace do legislativy 
 

• Zavedení EET do praxe / Kontrolní hlášení o DPH  
 

• Možné budoucí tlaky na zvyšování spotřebních daní  
 

• EU: Snahy zdaňovat pivo podle množství alkoholu 
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Cílové skupiny 

• Politici / regulátoři 
– Ministerstva financí, zemědělství, obchodu a průmyslu, zdravotnictví, 

zahraničních věcí, ministerstvo kultury, Úřad vlády ČR  

– Poslanci a senátoři, SZPI, ČOI, Generální ředitelství cel, Potravinářská a 
Agrární komora ČR atd. 

• Média:  
– Zpravodajská, ekonomická, regionální, odborná 

• Odborná veřejnost a sdružení:  
– Akademická půda (odborné VŠ i SŠ), výzkumné ústavy, lékaři 

– Relevantní neziskové organizace, HORECA 

– Policie ČR, Besip, Hospodářská komora, Komora daňových poradců 
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Pivovarství a ekonomika 

SPOTŘEBNÍ DAŇ (ZDAŇOVÁNÍ PIVA PODLE PLATO/ALKOHOLU) 

 

EKONOMICKÉ PŘÍNOSY ČESKÉHO PIVOVARSTVÍ 

 

NOVELA ZÁKONA O SPOTŘEBNÍCH DANÍCH 

 

ZÁKON O ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB 

 

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ, NADMĚRNÁ ADMINISTRATIVA 
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Zdroje informací 

Informace čerpáme ze studií ČSPS, nových studií Brewers of Europe a také ze 
zdrojů evropských pivovarských asociací  

• ČR (využíváme stávající studie) 
– Ekonomické přínosy českého pivovarství a sladařství od roku 2009/10 

– Dopady zvýšení spotřební daně na pivovarnictví a českou ekonomiku 

– Ekonomický a společenský význam českého pivovarnictví 2009-2013 

 

• EU (stávající a nové studie) 
– Pivovarských statistiky pro porovnání z Českou republikou 

– The Contribution made by beer to the European Economy 

– The Hospitality Sector in Europe 

– Responsible beer advertising throught self-regulation 

 

Zdroj: EY international ve spolupráci s Brewers of Europe, EY ČR  studie ve spolupráci CSPS, Regioplan EU, GŘC, 
MF, pivovarské asocieace (Britský svaz) 
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Zákon o elektronické evidenci tržeb 

Obsah návrhu: Zákon zavádějící elektronickou evidenci tržeb. 

Možné dopady: Elektronická evidence tržeb údajně odčerpá ze 
sektoru pohostinství až 10 mld. Kč ročně a může vést k ukončení 
provozu až třetiny restaurací, zejména na malých městech. 

Postoj ČSPS: Podporovat „férové“ zdanění. Potenciál – příležitost 
v podpoře gastronomie s cílem požádat o podporu snížením 
DPH. Důležité sledovat nově předkládané zákony o DPH. 
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Tlaky na zvyšování spotřební daně 

Možné dopady: 

• Do budoucna pravděpodobně porostou tlaky na zvyšování 
spotřební daně z alkoholu, včetně piva 

• Hledání nových zdrojů financování k podpoře prevence proti 
alkoholu a podpoře sociálních programů 

 

Postoj ČSPS: Cíl udržet SD na stejné úrovni. Neustálá komunikace 
trendů, ekonomické významnosti pivovarsko-sladařského sektoru 
a kulturních přínosů směrem k regulátorům  



ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 

Zdaňování piva – PLATO / ALC 

Možné dopady 

• Zdaňováni piva podle alkoholu 

• Pivovarsky významné země mají zdanění podle „PLATO“ 

 

Postoj ČSPS:  

Monitoring situace v EU, sdílet informace s MF a být připraveni s 
argumenty. 
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Komunikace s regulátory (1) 

Pracovní jednání s výbory PS v Praze, Bruntále, 
Brně: 
Téma: „Trendy českého pivovarství a sladařství, 
chmelařství“ 
• Prezentace 
• Diskuze k tématu 
• Informační brožurky 
 
Rozpočtový, Hospodářský a Zemědělský výbor PS 
(individuální schůzky s předsedy, místopředsedy a 
pod.) 
Téma: Projednání aktuálních témat 
• Diskuze 
• Informační brožurky 
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Komunikace s regulátory (2) 

• Ministerstvo financí (schůzky s ministrem, náměstky a 
odbornými útvary) 

Téma: Přínosy pivovarství, možnosti podpory ze strany státu, 
snížení DPH, navrácení SD na úroveň roku 2009 a další 

 

• Ministerstvo zemědělství (schůzky s minstrem, odbornými 
útvary 

• Téma: Proexportní politika, podpora subjektů, přínosy českého 
pivovarství, Vyhláška 335/1997 Sb. - Pivo 
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Komunikace s regulátory (3) 

Materiály: prezentace, brožurky, infografika 
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Komunikace s regulátory (4) 

Naším cílem bylo soustředit se na krátké informativní schůzky, kde jsme detailně 
vysvětlovali ekonomické přínosy včetně detailního přínosu gastronomie, možnosti 
pomoci on trade sektoru . Diskutovali jsme jednotlivé varianty dalšího postupu 

 

• Andrej Babiš   ministr financí 

• Marián Jurečka   ministr zemědělství 

• Mládek   ministr průmyslu a obchodu 

• Jaroslav Faltýnek   předseda zemědělského výboru PS 

• Václav Votava   předseda rozpočtového výboru 

• Volný    místopředseda výboru PS 

• Miroslav Toman   prezident Agrární komory 

• Simona Hornochová  náměstkyně, MF ČR 

• Martin Klanica   ústřední ředitel SZPI 

• Náměstci, ředitelé odborů a sekcí příslušných ministerstvech 

• Poslanci a senátoři Parlamentu ĆR 

• a další 
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Komunikace s regulátory (5) 

 

• Práce svazu a skupiny daně byla zaměřena k upřesňování podmínek 
implementace zákonů a vyhlášek, jednotné kontrolní mechanismy ve 
všech regionech apod. 

– Novele zákona o spotřebních daních (začala platit od 1.1.2016) 

– Zákonu o Elektronické evidenci tržeb 

– Připomínkové řízení k připravovaných novelám a novým zákonům 

 

• Konzultace připomínek s Generálním ředitelství cel a Ministerstvem financí 

 

• Jednání s Českým statistickým úřadem  
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Pivovarství a společnost 

• EU ALKOHOLOVÁ STRATEGIE 

 

• STRATEGIE A AKČNÍ PLÁN K OMEZENÍ ŠKOD PŮSOBENÝCH ALKOHOLEM 
2015- 2018 

 

• NÁVRH ZÁKONA O OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘED ŠKODLIVÝMI ÚČINKY TABÁKU, 
ALKOHOLU A JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK A INTEGROVANÉ 
PROTIDROGOVÉ POLITICE 

 

• AKTIVITY WHO  
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Evropská alkoholová strategie 

Evropský parlament schválil usnesení, kterým vyzývá komisi k přípravě nové Alkoholové 
strategie s těmito hlavními sděleními: 

 

– Stávající strategie je postačující, zaměřená na prevenci nikoli na restrikci  

– Konstatováno, že členské státy si mají řídit alkoholovou politiku s ohledem na 
místní kulturu a tradici a že zodpovědná konzumace alkoholu patří ke zdravému 
životnímu stylu  

 

• Přesto rostou iniciativy vládních a hlavně nevládních organizací proti alkoholu a neustále 
se zvyšuje tlak regulátorů na přísnější úpravy legislativy ve všech zemích EU 

 

• Evropský parlament má v současné chvíli jiné prioritní oblasti než alkoholovou strategii 
(migrace, Brexit) 
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Akční plán na alkohol 2015 - 2020 

Byla založena meziresortní pracovní skupina Ministerstva zdravotnictví pro realizaci akčního 
plánu vedoucího k omezení škod působených alkoholem v ČR na období 2015-2018  
(ČSPS má ve skupině zástupce prostřednictvím Potravinářské komory). 
 
Cíl akčního plánu:  
- Snížení užívání alkoholu do roku 2020 o 5% čistého alkoholu (3,5% do roku 2018) u 
dospělé populace a o 5% (3,5% do roku 2015) u dětí. 
Nástroje: 
-Regulace reklamy na alkohol 
-Omezení dostupnosti alkoholu prostřednictvím zvýšení ceny a omezení prodeje  
 
Akční plán byl schválení vládou v červnu 2015. 
Základní podmínkou pro jeho realizaci je přijetí Zákona o ochraně zdraví před škodlivými 
účinky návykových látek.   
 
ČSPS prostřednictvím Potravinářské komory iniciovalo obnovení pracovní skupiny Alkohol a 
společnost (nyní Alkohol zodpovědně) a připravilo připomínky v rámci meziresortního 
připomínkového řízení.  
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Zákon o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek 

Obsah návrhu / možné dopady:  

• Regulace prodeje alkoholu – vymezení míst, kde se může prodávat 

• Regulace prodeje alkoholu na kulturních, sportovních a společenských akcích 

• Zavedení povinnosti prodávat nealko levnější než pivo  

• Zpřísnění povinností a zvýšení sankcí pro  provozovatele restaurací za podávání 
alkoholu mladistvým, regulace prodeje alkoholu na sportovních akcích 

• Zákaz kouření 

• Regulace reklamy,  aj. 

• „Povinný“ fond na financování prevence, hrozba: 1% ze SD 

Postoj ČSPS:  

• Iniciovat pozměňovací návrh na změnu – „místo 4% obsahu alkoholu iniciovat 
4,3%“, původní návrh výčepní pivo není průchozí (konzumace alkoholických 
nápojů při sportovních a kulturních akcích) 
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Dokumenty v oblasti SCR 

Další novely ovlivňující svobodu v oblasti reklamy a marketingu: 

• Novela silničního zákona  

• Novela zákona o regulaci reklamy 

• Novela zákona o TV vysílání 

• Nařízení EU – audiovisuální média  

 

Členové pracovní skupiny se zabývali těmito dokumenty: 

• Studie užívání alkoholu a tabáku v ČR za rok 2014 

• Studie HBSC 2015 
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Spolupráce s dalšími vládními a 
nevládními organizacemi 

• Potravinářská komora 

• SZPI 

• Státní zemědělský a intervenční fond 

• Trvalé zastoupení ČR při EU 

• Europoslanci 

• Besip – samostatné oddělení ministerstva dopravy 

• Policejní prezidium a Policie ČR 

• A další 
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Potravinářská komora 

• Jednání k připravovaným iniciativám PK k současným a nově 
připravovaným známkám kvality včetně informování spotřebitelů o 
„českém výrobku“, „Česká potravina“, „Cechovní normy“ apod. 

 

• Spolupráce na vyjasnění výkladu zákona o významné tržní síle 

 

• Jednání o možném čerpání dotací na projekty ČSPS v kombinaci s projekty, 
které realizuje PK z dotací EU za spoluúčasti svazu na kofinancování 
projektů 

 

• Spolupráce na připomínkách k legislativních návrhům apod. 
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Státní zemědělská potravinářská inspekce 

• Příprava návrhu vyhlášky o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí 

 

• Spolupráce na vzájemné informovanosti s ohledem na změny v 
připravovaných legislativách k označování výrobků a informovanosti 
spotřebitele (informovanost o složení a nutričních hodnotách) 

 

• Projednávání jednotného mechanismu kontroly sanitace pivního potrubí v 
restauracích a hospodách. Připravujeme doporučení, se kterým budou 
proškoleni inspektoři SZPI tak, aby byla zajištěn jednotný výklad 
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Ministerstvo zemědělství (1) 

PODPORA 

• Jednání s ministrem Mariánem Jurečkou o podpoře pivovarství s 
návaznými obory (Sladařství, Chmelařství) 

 

PROEXPORTNÍ POLITIKA 

•  Mze nadále vyvíjí iniciativy k podpoře exportu se zaměřením na země 
mimo EU 

• Uspořádán seminář k podpoře pivovarského průmyslu na zvýšení 
exportního potenciálu a představení nových zemědělských diplomatů 

• Rozšířeny jazykové mutace brožurky České pivo 
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Ministerstvo zemědělství (2) 

MYKTOXINY a “údržba” půdy 

• Diskutovali jsme možnosti, jak působit a nebo motivovat zemědělce v 
dodržování agrotechnických postupů 

• Zapojení do diskuze s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy. 

 

LEGISLATIVA 

• Komunikace s příslušnými odbory na přípravě znění nové vyhlášky 
335/1997 
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Další organizace (1) 

• Státní zemědělský a intervenční fond.  
– Jednání o možných podporách ze zdrojů EU 

 

• Europoslanci 
– Cílem setkání bylo navázat vzájemnou úrovně výměny informací 

– Brewers of Europe sdílí se svými členy důležité materiály k legislativě 
EU, která se může promítat i národních podmínek. Tématem jednání s 
europoslanci je sdílení dokumentů a vzájemná pomoc při prosazování 
našich cílů v oblastech legislativy 
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Další organizace (2) 

 

• Trvalé zastoupení ČR při EU 

• Ředitelství služby dopravní policie ČR 

• Svaz obchodu a cestovního ruchu 

• Rada pro reklamu 

• Spotřební družstvo COOP 

• EY  

• A další 
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Strategie svazu 
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Vize 

Vytvářet pozitivní image piva 
a pivovarského sektoru 
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Klíčové iniciativy 2016 

POSILOVAT 
POZITIVNÍ VNÍMÁNÍ 

PIVA 

FÉROVÉ PODMÍNKY 
VE ZDAŇOVÁNÍ 

 
 

SVOBODA PRODEJE 
A 

MARKETINGU  

ČESKÉ PIVO 

SPOLEČENSKÁ 
ZODPOVĚDNOST LEGISLATIVA 
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Priority vs. cílové skupiny vs.PROJEKTY 

Prioriry / 
projekty 

Veřejnost Zákazníci 
ON_Trade 
OFF_Trade 

Regulátoři Odborníci Novináři Výrobci 
piva, sladu 

POSILOVAT 
POZITIVNÍ 

VNÍMÁNÍ PIVA 
(ČESKÉ PIVO) 

 

FÉROVÉ 
PODMÍNKY 

VE ZDAŇOVÁNÍ 
(LEGISLATIVA) 

 

SVOBODA 
PRODEJE 

A 
MARKETINGU 
(SPOLEČENSKÁ 

ZODPOVĚDNOST) 

DČP SVS SVS 

ČLOVĚČE RPNP 

SVS 

Alkohol 
zodpovědně 

Pivní klub 

Trendy 
pivovarnictví 

Novinářská 
anketa 

Alkohol 
zodpovědně 

Daňová 
legislativa 
(SD/DPH) 

Speciální 
projekty 
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POSILOVAT POZITIVNÍ VNÍMÁNÍ PIVA 
(ČESKÉ PIVO) 
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Dny českého piva 2016 

• Cíl:   
– Budování pozitivní image českého piva 

– Podpora konzumace čepovaného piva v pohostinství 

– Propojení piva s gastronomií 

 

• Termín akce:  
– Začátek 23.9.2016 

– Konec 1. října 2016 
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Svatováclavská slavnost 2016 

• Cíl: Podpora image českého piva prostřednictvím osobností českého 
pivovarství a výsledků degustační soutěže České pivo 

 

• Termín akce: středa 20.9.2016 

• Co zachovat:  
– Struktura a program večera 

– Podoba ocenění, diplomů, způsob předávání 

– Video medailonky, znělky, zvuková a video režie večera 

– Kulatý stůl českých sládků 

• Co změnit / inovovat: 
– Najmout na produkci večera eventovou agenturu 

– Zvážit jiné prostory, nový moderátor 
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Degustační soutěž České pivo 2016 

• Cíl: Popularizace kvality českého piva 

 

• Vyhlášení výsledků: 20. září 2016 

• Co zachovat:  
– Celkový průběh soutěže 

– Podoba ocenění, diplomů, způsob vyhlašování 

• Co změnit / inovovat: 
– Zahájit diskuzi o změně pravidel s cílem snížit počet oceněných na 

jednotlivých místech 
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Další podpůrná témata 

• Pivo a gastronomie 

• Pivo, jako moderní přírodní jedinečný nápoj 

• Česká pivní kultura 
– Historický vývoj 

– Příběhy apod. 
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Novinářská anketa 2016 

• Cíl:  Budování vztahů s novináři, podpora jejich pozitivního 
 vztahu k českému pivu. Podpora image českého piva              
 u veřejnosti. 

• Termín akce  
– příprava: únor- březen 2016 

– Anketa 2016 – Březen 2016 

– komunikace: duben 2016 

• Detaily: 
– Online dotazování mezi českými novináři 

– Komunikace současně s hospodářskými výsledky za rok 2015 
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FÉROVÉ PODMÍNKY VE ZDAŇOVÁNÍ 
(LEGISLATIVA) 
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„Pivní klub“ = setkávání s regulátory 

• Cíl: Pravidelná komunikace s regulátory nad aktuálními tématy 

• Termín akce: celoroční komunikace (4-5 akcí/rok) 

• Detaily: 
– Aktuální témata 

• Alkohol zodpovědně – prokázat samoregulaci 

• Legislativní změny a jejich dopady na prosperitu pivovarnictví, sladařství a 
jejich partnerů 

• Další aktuální témata 

– NA. 
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Daňová legislativa (SD/DPH) 

• Cíl: Připravenost relevantních argumentů k dosažení našich 
cílů v oblasti legislativy 

• Termín akce: celoroční komunikace 

• Detaily/Témata: 
– Sledovat zákon o DPH (využít vhodný okamžik pro pozměňovací 

návrhy) 

– SD/DPH v gastronomii 
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Trendy českého pivovarnictví a sladařství 

• Výsledky oboru 
– vývoj trhu (spotřeba, výstav, suroviny ap.) 2015 

– Analýza spotřeby, obalů, export, import ap.  

– Termín: Začátek dubna 2016 

 

• Výsledky oboru 
– Informace o vývoji oboru po sezóně 

– Termín: Září 2016 

 

• Sociologický průzkum 
– Analýza konzumentů, dlouhodobý vývoj spotřebitelských preferencí 

– Termín: Listopad/prosinec 2016 
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Infografika 

• Cíl:  Vytvořit podpůrné materiály: 
– Přínosy pivovarsko-sladařského sektoru 

– Dopady legislativních změn (Gastronomie, pivovarství, sladařství, 
chmelařství ....) 

– Alkohol a společnost 

– Podle aktuálních témat 

• Termín akce: celoroční komunikace 

• Detaily/Témata: 
– Použité zdroje (studie, EU, ČSPS, PK, EY, ..........) 

– Podle aktuální potřeby EY a jiné 

 

 



ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 

SVOBODA PRODEJE A MARKETINGU 
(SPOLEČENSKÁ ZODPOVĚDNOST)  
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Proč to děláme? 

CÍLE 

• Zachování současného legislativního rámce,  

• zabránění zvyšování restrikcí ze strany státu,  

• posílení významu samoregulace. 

 

Alkohol zodpovědně – společná aktivita výrobců alkoholických nápojů 
pod hlavičkou Potravinářské komory 

 

Vybudujeme status veřejně prospěšné a odbornou veřejností 
respektované platformy, která se bude aktivně účastnit 
faktické diskuse o alkoholu s regulátory 
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Řídím, piju nealko pivo 

Cíl:   

• odměňovat zodpovědné řidiče,  

• šířit povědomí o nealko pivu jako plnohodnotné alternativě pro řidiče a 
další osoby, které nemůžou nebo nechtějí pít alkoholické pivo,  

• vzdělávat veřejnost v tom, že alkohol za volant nepatří. 

 

• Termíny dle dohody s partnery tj. Policíí ČR, Besipem a organizátory 
festivalů a pivních slavností: březen (Velikonoce), květen (kampaň Alkohol 
zodpovědně), hlavní prázdniny (řidiči) 

 

• Detaily: 
– Akce na silnicích 

– Akce na festivalech 
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Člověče nezlob se! 

Cíl:   
• postupně snižovat dostupnost alkoholu mladistvým nikoliv cestou represe, 

ale soustavnou informační kampaní, která usnadní prodávajícím kontrolu 
věku nakupujících.  

• poskytnutí podpory prodávajícím při kontrole nákupu alkoholu 
mladistvými, motivování co největšího počtu prodejních míst k zapojení do 
projektu a vytvoření přirozeného tlaku na cílové skupiny, abychom 
zdůraznili, že prodej alkoholu mladším 18 let je nejen protizákonný, ale i 
protispolečenský 

 
• Termín akce: celoročně 

 
• Detaily: 

– Veřejná výzva maloobchodníkům k zapojení do projektu 
– Pilotní projekt v segmentu gastronomie  
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Alkohol zodpovědně 

Platforma Alkohol zodpovědně: Vybudovat status veřejně prospěšné a 
odbornou veřejností respektované platformy, která se bude aktivně 
účastnit faktické diskuse o alkoholu s regulátory 

Cíl:    

• přinášet informace o zodpovědné konzumaci alkoholických nápojů 

• jednoznačně rozlišit škodlivou nadměrnou konzumaci od umírněného pití 
a upozornit na rizika pití u těhotných žen, mladistvých a řidičů 

 

• Termín akce: květen + celoročně dle schváleného komunikačního plánu 
(jednání platformy dne 30.11.2015) 

 

• Detaily:  každý týden jiné zaměření: Alkohol a zdraví, Alkohol a mladiství, 
Alkohol a řidiči a Alkohol a těhotné 
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Kampaň 2015 
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Kampaň 2016 

 Série studií a průzkumů. 

 

 

 

 

 Zaměření na mladistvé. 

 

 

Alkohol zodpovědně  

   květen měsíc zodpovědnosti 
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PR kampaň 

Hlavní cíle:  

 Vybalancovat pohled na alkohol, zabránit negativní 

kampani proti alkoholu, 

 Ovlivnit vnímání veřejnosti (zodpovědná konzumace), 

 Získat kredibilitu platformy (spolupráce s odborníky, fakta 

z veřejně dostupných studií + vlastní data připravená 

respektovanými institucemi), 

 „Otevřít dveře“ k regulátorům. 

 
Nezodpovědná 
a nadměrná 
konzumace 

Umírněné pití 
alkoholických 
nápojů 
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Odborná skupina 

Cíle 

• Vytváření pravdivého obrazu o alkoholu. 

• Poskytování pravdivých a vyvážených informací.  

• Prevence škodlivého požívání alkoholu a podpora 

zodpovědného přístupu ke konzumaci. 

 

Spolupráce s odborníky 
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Statistiky 

• ČR prezentována jako jedna ze zemí s nejvyšší 

spotřebou alkoholu na světě. 

• Odlišné metody výpočtu hodnot různých subjektů 

(OECD, WHO, ČSÚ, UZIS). 

 

 

Všechny statistiky ukazují pokles  

ve spotřebě i frekvenci. 
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   Komunikace s regulátory - formy zapojení 

• Vytvořena mapa regulátorů 

• Celoročně – komunikace (výsledků studií, zodpovědné pití, mýty 

fakta …) 

• Konference, seminář – podzim 

• Tisková konference – před startem kampaně za účasti lékařů a 

odborníků 

• 2x ročně neformální setkání odborné skupiny  

• Celoročně – individuální jednání s regulátory 

 



ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN CZECH BEER AND MALT ASSOCIATION 

OSTATNÍ OBLASTI/TÉMATA 
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Ostatní oblasti (1) 

VTS 
• Brewers of Europe: sdílení informací 
• Životní prostředí / BAT / Kontaminanty 
• Informovanost členské základny 
 
Suroviny pro obor 
• Monitoring dostupnosti suroviny (chmele a ječmen) 
• Upozornění / komunikace možného nedostatku surovin (MZE, stát) 
• Komunikace českých surovin – nejen zákonodárcům, ale i na veřejnost 

 
Vzdělávání 
• Nedostatek odborníků (na všech úrovních) 
• Konzultovat situaci se zástupci škol 
• Navrhnout možnosti podpory vzdělávání ze strany svazu 
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Ostatní oblasti (2) 

Minipivovary 

• Apelovat na dodržování vzájemného respektu a stavovské příslušnosti v 
komunikaci pivovarů 

 

Zcizování KEGů (pokračování) 

• Sjednocení způsobu výpočtu škody v případě odcizení / zneužití KEGů 

• Jednotný právní výklad pro Policii ČR jak řešit odcizení / zneužití KEGů  
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NÁVRH HLAVNÍCH AKTIVIT KOMUNIKACE  
A ČASOVÝ HARMONOGRAM 
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Cílové skupiny komunikace 

ŠIROKÁ VEŘEJNOST 

ODBORNÁ VEŘEJNOST 
Akademická půda (odborné VŠ i SŠ) 

 Výzkumné ústavy, lékaři 
 Relevantní neziskové organizace 

 HORECA, atd. 

POLITICI /REGULÁTOŘI 
Ministerstva, poslanci a úředníci 

  ČOI, SZPI, Celní správa 
 Potravinářská komora, 

Ambasády, Stálé zastoupení ČR aj. 

NOVINÁŘI 

 VÝROBCI PIVA, SLADU 

(PĚSTITELÉ CHMELE)  

ZÁKAZNÍCI 
ON TRADE 
OFF TRADE 
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Nástroje komunikace 

• Tiskové konference 

• Tiskové zprávy 

• Články, infografika 

• Individuální/exkluzivní  
komunikace s klíčovými 
novináři 

• Mediální partnerství 

• Facebook 

• Webové stránky 

• Spolupráce s třetími 
stranami (výživoví poradci, 
lékaři, celebrity) 

• Outdoorová kampaň 

• Organizace akcí a projektů 
pro veřejnost  

• Komunikace v restauracích     
a hospodách (POS materiály) 
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CSR: Řídím, piju nealko 
pivo (Velikonoce) 

CSR:  
Alkohol zodpovědně 

(Potravinářská komora) 

CSR: Řídím, piju nealko pivo – 
letní sezóna, festivaly 

Rámcový plán komunikace 2016 

II. XII. XI. X. IX. VIII. VII. VI. V. IV. III. I. 

Pivo je cool Pivo  a zdraví Pivo  v gastronomii Tradice a historie 

Komunikace s regulátory, stanoviska k legislativě a ad hoc vyjádření dle potřeby 

Pozitivní vnímání piva:  Dny českého 
piva, Svatováclavská slavnost, České 

pivo, Síň slávy F.O. Poupěte 

Trendy a vývoj trhu: 
Vývoj trhu 2015 

Novinářská anketa 

Pozitivní vnímání piva: 
Sociologický průzkum 

„Pivo v české 
společnosti“ 

Komunikační plán je postaven na 4 hlavních oblastech (Trendy a vývoj trhu;  
Pozitivní vnímání piva, CSR, Legislativa) a doplňkových  tématech, které se  
mohou prolínat a vzájemně doplňovat. 

Trendy a vývoj trhu: 
Aktuální vývoj 

Trendy a vývoj trhu: 
Aktuální vývoj 

CSR:  
Člověče, nezlob se 
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PR A MARKETING SVAZU 
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Výměna agentury 

• Ke konci roku 2015 došlo k ukončení spolupráce s PR 
agenturou Fleishman – Hillard 

• Ve výběrovém řízení se na prvním místě umístila agentura 
NATIVE PR, zastoupená panem Václavem Pavelkou 

 

• Tým pracující pro svaz: Hana Novotná, Roman Macháček 
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Medializace 
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Pivo levnější než voda / protikuřácký zákon / 
EET  

Cca 900 výstupů 

 

Anotace 

• Ministerstvo zdravotnictví 
přišlo hned s několika návrhy 
regulací, které by měly 
ochránit spotřebitele před 
návykovými látkami 

• Stěžejní je především 
protikuřácký zákon  
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Mediální obraz piva v roce 2015  

2015 Jan Mar Apr May Jun Jul Aug Sep 

Pivo na MS v hokeji 

Feb Dec Nov Oct 

Pivo levnější než voda, 
protikuřácký zákon 

V Česku přibývá minipivovarů 
Piva se vaří více, ale 
vypije méně 

Startují Dny českého piva 

Evidence tržeb a 
protikuřácký hospod  

Řídím, piju nealko pivo Majetnické změny 
V pivovarnictví 
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Plán na další období 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíčová témata proaktivní mediální komunikace ČSPS 

› Trendy a vývoj trhu 2015 
› Vyjádření a stanoviska k aktuálně projednávané legislativě 
› V přípravě témata „pivo a gastronomie“ a „Dny českého piva“ 

 

 

Dny českého piva 

Produkce, příprava komunikační kampaně. 

Legislativa: stanoviska dle situace. 

Hlavní témata v médiích obecně   

› Trendy a vývoj trhu: Vybraná média se věnovala tématu vzrůstajícího trendu prodeje piva v plechovkách. Podle čísel 
ČSPS jen loni stoupl prodej piva v plechovém obalu o celou čtvrtinu. V porovnání s rokem 2013 tak stoupl prodej piva 

v plechovkách o 9 %. Podle pivovarníků tento trend není zdaleka u konce. Další výstupy na základně podkladů ČPSP 
k pivovarskému sektoru za 2015 byly uveřejněny v Deníku, Potravinářské revue. 

› S nadcházející letní sezónou přibývá akcí s pivní tématikou: na pražské Letné proběhl Český pivní festival, jehož doménou 
bylo párování piva a jídla; na Pražském hradě se bude konat již pátý ročník festivalu minipivovarů. V souvislosti 

s hokejovým mistrovstvím se média věnovala rovněž kampaním pivovarů. 
› Zájem médií vzbudilo rozhodnutí EK o převzetí koncernu SABMiller jeho konkurentem AB InBev a s tím související 

podmínkou o prodeji Plzeňského Prazdroje. 

› Řada médií informovala o odhalení SZPI, že nealkoholické pivo s označením Vyškovské pivo Alkostop obsahuje 
trojnásobně více alkoholu, než má nealko pivo obsahovat. 

› Pražský deník publikoval závěry průzkumu agentury MML-TGI o trendech v konzumaci piva a alkoholu u Pražanů. 
Zatímco podle dvou z deseti Čechů a Češek je opravdový chlap ten, který na posezení vypije několik piv, v Praze si to 

myslí pouze 12 procent lidí. Tomu odpovídá i větší pestrost nápojů, které si Pražané rádi dopřejí. A činí tak mnohem 
raději venku, jenom 14 procent obyvatel hlavního města pije alkohol převážně doma. 

› Pozitivní vnímání piva: V příloze Doma DNES byl publikován článek o pivu jako české tradici s využitím informací 
a citací ČSPS. 

› CSR: Výrobci alkoholických nápojů spustili kampaň Alkohol zodpovědně, do níž je zapojen i ČSPS. 
› Legislativa: Poslanci neschválili zákon o zákazu kouření v restauracích, což vyvolalo rozporuplné reakce. Zástupcům 

UVDL neschválení protikuřáckého zákona, který obsahoval i zpřísnění pro prodej lihovin nezletilým, vadí. Naopak dle 

ČSPS je výsledek neutrální, až mírně pozitivní. Asociace hotelů a restaurací zamítavé stanovisko sněmovny uvítala. Vláda 
po debaklu znovu posílá upravený návrh do sněmovny. Nová pravidla by měla platit od ledna 2017.  

› LN se věnovaly nové vyhlášce MZe o značení potravin ve vztahu k alkoholickým nápojům, kde je citován i ČSPS.  

PR report 5/2016 – Český svaz pivovarů a sladoven 

Publicita ČSPS 

V květnu 2016 bylo v médiích publikováno celkem 
71 výstupů zmiňujících ČSPS, z toho 39 na základě 
proaktivní komunikace. 
Témata:  

› Trendy a vývoj trhu 2015  (32); 

› Značení piva a legislativa (16); 
› CSR (7);  
› Ostatní (16) 

Celkový potenciální zásah mediálních ohlasů je 
11 832 414 lidí. Většina článků byla generována 
ve zpravodajských médiích. 

› Pivo a gastronomie: sezóna grilování 
› CSR: Řídím, piju nealko pivo 
› Dny českého piva 
› Pivo a zdraví: spolupráce s iniciativou Vím, co jím 
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Nové značení: 
vyjádření ČSPS, 
citace Vladimíra 
Balacha 

Dny českého piva: 
komunikace 
zaměřená na 
měsíčníky 

Pivo a gastronomie 
– grilovací sezóna 

Doporučení 

› Zvážit organizaci setkání Na pivo s předsedou… 
s vybranými novináři zabývajícími se pivovarským 
sektorem. Do budoucna by se z těchto setkání 
mohla stát tradice, která pomůže posilovat vztahy 
s klíčovými médii/novináři.  

› Tématy prvního setkání mohou být kupř.: 
› vzdělávání – dostatek kvalitních lidí v oboru; 
› kvalita surovin při výrobě piva; 
› vyhláška upravující značení piva; 
› podíly jednotlivých obalů; 
› rostoucí podíl ciderů. 

 

 

Nejzaj ímavější výstupy 

Řídím, piju nealko 
pivo: Jakub Kornfeil, 
prázdninová sezóna, 
letní festivaly 

Trendy a vývoj 
trhu – aktuální vývoj, 
TBC 

Pivo a zdraví – 
spolupráce 
s iniciativou Vím, co 
jím 
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Nejzajímavější výstupy ČSPS ve 5/2016 

Trendy a vývoj trhu 
(Potravinářská revue) 

 

Pozitivní vnímání piva: 
pivo jako česká tradice (MF 
Dnes, příloha doma DNES) 

Trendy a vývoj trhu: rozhovor s Františkem 
Šámalem (Deník, příloha Dobré pivovary) 

 

Rekonstrukce hrobky Karla 
Ballinga: Slavnostní předání 
ČSPS a VŠCHT 
(Parlamentnilisty.cz) 

Alkohol zodpovědně : 
spuštění nové kampaně 
(Právo) 
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PRACOVNÍ SKUPINY 
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Pracovní skupiny 

• Stále pracovní skupiny 
– Komunikační 

– Daňová 

– Společenská zodpovědnost 

– VTS 

 

• Dílčí pracovní skupiny k aktuálním tématům, která nebyla součástí 
stálých pracovních skupin 
– Pracovní skupina právníků 

– Pracovní skupina k degustační soutěži České piva 

– Pracovní skupina, která řeší přípravu materiálů pro inspektory ČZPI při 
kontrole gastronomických zařízení 

– ....... 
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Zpráva o činnosti pracovních skupin 

Pracovní skupiny se zabývaly podle zaměření na všech hlavních 
aktivitách a projektech schválených předsednictvem 

• Poděkování patří společnostem, které odborníky nominovala a 
částečně uvolnila jejich kapacity 

• Poděkování patří kolegům, kteří se pravidelně účastní zasedání 
skupin  

• Jsme nadále otevřeni pro další nominace odborníků, kteří 
mohou pomoci našemu oboru 
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BREWERS OF EUROPE 
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Brewers of Europe 

• Valná hromada 

• Zasedání generálních sekretářů 

• Beer & Society (Pivovarství a společnost) 

• Beer Economy (Pivovarství a ekonomika) 

• Beer Product (Pivovarství a produkt) 
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Valná hromada a General secretaries 

• Nosná témata 

•  „Pozitivní příběh piva“ (Positive story of beer) 
– Bilance spotřeby piva v Evropě klesá 

– Musí se něco udělat, aby se změnil trend 

– Připravuje se projekt na podporu Image piva 

– Každá národní asociace by měla upravit pode svých podmínek 

• Legislativa, Alkoholová strategie, zdanění piva, zodpovědnost 
vůči spotřebitelům 

• Informovanost spotřebitelů o složení a nutričních hodnotách 

• Nebudou se navyšovat členské příspěvky v letech 2015, 2106 
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Beer & Society 

• Alkoholová strategie EU 

• Budoucnost Alcohol and Health Forum po vystoupení 
neziskových organizací 

• Notifikace zákona tzv. Irish Bill 

• Komunikace s národními europoslanci 

• Komunikace se stálým zastoupením – Health attaché 
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Beer Economy 

• Argumenty k nezvyšování spotřební daně v Evropě 

• Vydána a komunikována studie k Ekonomickým přínosům 
evropského pivovarnictví 

• Vydána a komunikována studie postavení sektoru gastronomie 
v Evropě a vliv pivovarnictví na tento sektor 

• Práce na pilotní studii příhraničních aktivit Dánsko/Finsko 
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Beer Product 

• Příprava technických podkladů týkajících se kvality a 
bezpečnosti vstupních surovin výroby piva 

• Aktivity, které hodnotí neuváženou změnu legislativy, která 
může mít negativní dopad na image piva 

• Dopad pivovarského sektoru na životní prostředí 

• BoE, usiluje o maximální informovanost spotřebitelů a sílí 
společnou výzvu s EK 
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Svatováclavská slavnost 

2015 
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Novinky pro rok 2015   

• Nová moderátorka – Gabriela Partyšová 

• Vystoupení pianisty roku Michala Šupáka 

• Kulatý stůl českých sládků 

• Výstava vítězných prací studentů z Nového Boru 

• Nová ocenění pro České pivo a Síň slávy 

• Video medailonky, jingly a anketa s celebritami 

• Světelná a zvuková režie akce 
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Podpora a záštita  

Ministr zemědělství Marian 
Jurečka poskytl záštitu 
Svatováclavské slavnosti   
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Předání poháru ministrovi zemědělství  

Pohár pro Mariana Jurečku, patrona českého piva 
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Nová cena Síň slávy 
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Video ze slavnostního večera 
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Dny českého piva 2015 
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Novinky Dnů českého piva 2015  

• Zapojení většího počtu podniků – na 6 000 

• 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 
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Mediální kampaň 

• Velké mediální pokrytí: 250 článků a reportáží 

• Tiskové setkání, série tiskových zpráv 

• Rozhovory, one-to-one komunikace s médii 

• Reportáže na TV Nova a v ČRo Radiožurnálu 

• TOP publicita – MF Dnes, TN.cz, Právo, Metro, Lidové noviny, 

Deník, iHNed.cz, Aktuálně.cz, atd. 
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Billboardová kampaň 

• Billboardová kampaň ve vybraných městech s 

cílem podpořit masivně návštěvnost 

zúčastněných podniků 

• Zacílení na hlavní české silniční tahy a vybraná 

města napříč celou republikou  

• 90 nosičů 
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Digitální kampaň 

Celkem 412 610 impresí  
 
Osloveno více než 270 000 unikátních uživatelů 
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Digitální kampaň - Facebook 
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Digitální kampaň - web 
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Stav členské základny 

K datu valné hromady je členem Českého svazu pivovarů a 
sladoven: 

• 24 pivovarských společností  

• 7 sladoven 

• 20 přispívajících 

• 1 čestný člen 

 


