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Zápis 50. valné hromady Českého svazu pivovarů a sladoven,  
která se uskutečnila 16. června 2016 

v Rychnově nad Kněžnou  
 

Bod 1 programu 
Zahájení valné hromady 
 
V 10:00 h zahájil 50. valnou hromadu (dále „VH“) předseda Českého svazu pivovarů 
a sladoven (dále jen „Svaz“) Ing. František Šámal a konstatoval, že VH byla svolána 
v souladu s ust. čl. 9.5. Stanov Svazu (Pozvánka na 50. VH viz Příloha 1) a dále, že 
v okamžiku zahájení jsou přítomni členové, kteří disponují 68 hlasy z 89, tj. 76,4% ze 
všech hlasů a podle článku 9.6.8 stanov Svazu je 50. VH usnášeníschopná. 
Poděkoval sponzoru společnosti Sahm, s.r.o. za podporu při organizaci VH. 
Přítomný JUDr. Tomáš Samek, advokát pracující pro Svaz, provede právní dohled 
nad průběhem VH.  
Český svaz pivovarů a sladoven důrazně upozornil všechny pozvané účastníky 
jednání Valné́ hromady, aby během jednání nevyvíjeli jakoukoliv činnost, která by 
mohla být považována za zakázané jednání ve smyslu zákona č. 143/2001 Sb. v 
platném znění či jinak narušovala závazná pravidla hospodářské soutěže. Jednání 
valné hromady je určeno výhradně k naplňování cílů Svazu a neslouží k vzájemné 
obchodní komunikaci soutěžitelů za účelem možné koordinace jejich obchodní nebo 
výrobní činnosti. 
 
 
Bod 2 programu 
Vystoupení sponzora valné hromady - zástupce společnosti Sahm, s.r.o. 
 
Obchodní ředitel společnosti Sahm, s.r.o. Ing. Jaroslav Kadeřábek v krátkém 
vystoupení přivítal účastníky 50. VH Svazu. Přednesl prezentaci (Příloha 2) o činnosti 
společnosti v oblasti nápojového skla v gastronomii. Společnost v letošním roce slaví 
25. výročí založení, kdy hlavní náplň její činnosti vychází z byznys modelu, který 
zahrnuje tvorbu forem, výrobu a vlastní dekoraci skla. Mnoha ocenění se podařilo 
společnosti získat za originální design a společnost je certifikována. Ing. Kadeřábek 
představil vývoj tvaru nápojového skla, který vycházel nejprve z regionů, následně 
pro konkrétní značky nápojů, image a v současné době zahrnuje komplexní přístup. 
Účastníci VH se měli možnost seznámit v předvečer VH s výrobním závodem v Zálší, 
kde byl představen 8 barevný sítový stroj a další možnosti dekorace skla. Vedle 
tohoto závodu má společnost ještě jeden závod v ČR, další závody v Německu, 
v Číně a v USA. Společnost se řadí mezi malé střední firmy se 450 zaměstnanci.    
Katalog výrobků společnosti obdrželi účastníci VH v materiálech. Na závěr 
vystoupení Ing. Kadeřábek popřál zdárný průběh jednání VH a představil připravený 
dárek společnosti, který byl vytvořen při příležitosti této 50. VH a 25. výročí založení 
společnosti. 
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Bod 3 programu 
Schválení programu jednání 
 
Ing. Šámal seznámil účastníky jednání s navrženým programem.     
 

 
1. Zahájení valné hromady  
2. Vystoupení sponzora valné hromady - zástupce společnosti Sahm, s.r.o.  
3. Schválení programu jednání  
4. Zpráva o činnosti předsednictva a pracovních skupin od 49. valné hromady  
5. Zpráva o hospodaření ČSPS za rok 2015  
6. Stanovisko revizora účtů  
7. Vývoj legislativního prostředí 2015/2016  
8. Dny českého piva 2016  
9. Rozpočet 2016  

10. Vývojové trendy spotřeby alkoholu  
11. Televizní seriál: Cesty piva  
12. Přijetí nových členů  
13. Degustační soutěž ČESKÉ PIVO 2016  
14. Různé  
15. Diskuse  
16. Usnesení 50. valné hromady ČSPS  
17. Závěr zasedání 50. valné hromady ČSPS  

   
Nikdo z přítomných členů neměl připomínky k navrženému programu jednání. 
Program jednání byl schválen.  
 
 
Bod 4 programu  
Zpráva o činnosti předsednictva a pracovních skupin od 49. valné hromady 
 
 
Ing. Balach a Ing. Ferencová seznámili účastníky jednání VH formou prezentace s 
předloženou Zprávou o činnosti předsednictva a pracovních skupin od 49. valné 
hromady. Plné znění zprávy je v Příloze 3 a prezentace zprávy je v Příloze 4. 
V tištěných materiálech VH obdržela dokument „Strategie ČSPS/ Komunikace na rok 
2016“, „Řídím, piju nealko pivo 2015 - Vyhodnocení projektu“ a infografiku „Přínosy 
pivovarství a pohostinství české ekonomice“.  
 
 
Bod 5 programu  
Zpráva o hospodaření ČSPS za rok 2015 
 
Zprávu o hospodaření k 31.12.2015 přednesla Ing. Ferencová. Podrobnosti jsou v 
Příloze 5. 
 
 



 3 

Bod 6 programu 
Stanovisko revizora účtů 
 
Ing. Jana Burešová, revizor účtů Svazu, přednesla stanovisko k hospodaření za rok 
2015 (viz Příloha 6). Stanovisko konstatuje, že obsah dokladů odpovídá činnosti 
ČSPS dle statutu. Při zpracování daňového přiznání byla využita možnost položky 
snižující základ daně, která vygenerovala daňovou úsporu ve výši 3 900,- Kč. 
 
 
Bod 7 programu 
Vývoj legislativního prostředí 2015/2016 
 
JUDr. Samek prezentací (viz Příloha 7) informoval o vývoji legislativního prostředí.  
 
 
Bod 8 programu 
Dny českého piva 2016 
 
Ing. Balach seznámil VH s přípravou projektu „Dny českého piva“, který proběhne od 
23. září do 1. října 2016. Na závěr vystoupení vyzval přítomné „Pojďme a zapojme 
se do společného projektu – bez vás to nepůjde!“ Detailní informace jsou 
v prezentaci viz Příloha 8.   
 
 
Bod 9 programu  
Rozpočet 2016 
 
Návrh rozpočtu na rok 2016, který VH předkládá předsednictvo ČSPS a který 
účastníci VH obdrželi ve svých materiálech, představil Ing. Šámal. Navržený rozpočet 
pro rok 2016 navrhuje předsednictvo odsouhlasit se ztrátou 220 tis. Kč, která bude 
využita na finanční pokrytí Speciálních projektů. Tato ztráta se očekává, že bude 
kompenzována zvýšenými příjmy z 3-tích stran. 
O návrhu rozpočtu pro rok 2016 dal Ing. Šámal hlasovat hlasovacím lístkem č.1. 
Přítomní členové disponovali 68 hlasy z 89, tj. 76,4%. Pro schválení bylo odevzdáno 
68 hlasů tj. 100% hlasů, 0 hlasů bylo proti a 0 hlasů se zdrželo hlasování. Rozpočet 
pro rok 2016 byl schválen. 
 
 
Bod 10 programu 
Vývojové trendy spotřeby alkoholu 
 
Petr Knap ze společnost EY seznámil VH s Vývojovými trendy spotřeby alkoholu. 
Prezentace je v Příloze 9 a v tištěné podobě účastníci VH obdrželi v materiálech 
dokument Spotřebou alkoholu se ČR může počítat k evropskému podprůměru a 
Téměř všechny negativní jevy vykazují klesající trend.  
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Bod 11 programu 
Televizní seriál: Cesty piva 
 
Ing. Šámal uvedl, že zástupci společnosti, kteří měli prezentovat informace 
k televiznímu seriálu Cesty piva, se nedostavili a tento bod bude proto z programu 
vypuštěn. 
 
 
Bod 12 programu 
Přijetí nových členů 
 
K tomuto bodu programu Ing. Šámal seznámil VH s žádostmi společností Pivovary 
Lobkowicz Group, a.s. a Zámecký pivovar BŘECLAV s.r.o. o přijetí za členy ČSPS. 
Kopie žádostí VH obdržela v písemných materiálech.   
Ing. Šámal omluvil předsedu představenstva a generálního ředitele společnosti 
Pivovary Lobkowicz Group, a.s. Ing. Zdeňka Radila, který se z pracovních důvodů 
nemůže účastnit VH. Společnost Zámecký pivovar BŘECLAV s.r.o. v krátkosti 
představil sládek pivovaru Dušan Táborský. Členství obou společností předsednictvo 
doporučuje 50. valné hromadě k přijetí. 
 
Ing. Šámal – zahájil hlasování o přijetí společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. a 
společnosti Zámecký pivovar BŘECLAV s.r.o. za činné členy ČSPS, hlasovacím 
lístkem č.2. 
Odevzdáno bylo v obou případech 68 hlasů pro (100 %), 0 hlasů proti (0 %) a 0 
hlasů se zdrželo hlasování (0%). Společnost Pivovary Lobkowicz Group, a.s. a 
společnost Zámecký pivovar BŘECLAV s.r.o. byly přijaty za činné členy ČSPS. 
 
 
Bod 13 programu 
Degustační soutěž ČESKÉ PIVO 2016   
 
Ing. Nohel představil změny v Soutěžním řádu soutěže „ČESKÉ PIVO“, který obdrželi 
účastníci VH v písemné podobě v materiálech s vyznačením změn. Soutěžní řád je 
v Příloze 10. 
O změně Soutěžního řádu soutěže „ČESKÉ PIVO“, který bude platný od roku 2016 
dal Ing. Šámal hlasovat hlasovacím lístkem č.3. Přítomní členové disponovali 68 
hlasy z 91, tj. 74,7%. Pro schválení bylo odevzdáno 67 hlasů tj. 98,5% hlasů, 0 hlasů 
bylo proti a 1 hlas tj. 1,5% se zdržel hlasování. Soutěžní řád soutěže „ČESKÉ PIVO“ 
byl schválen. 
 
 
Bod 14 programu 
Různé   
 
V bodě různé vystoupil Ing. Karel Witz s otázkou kolik procent pivovarů je s přijetím 
nových členů členem ČSPS. Dle výstavu piva je v současné době členem Svazu 
přibližně 97% pivovarů z ČR.   
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Dále vystoupil Ing. Šámal a informoval VH o obnově hrobu K.N. Ballinga, který byl ve 
spolupráci s VŠCHT Praha adoptován v projektu „Péče o hroby významné z hlediska 
historického, uměleckého či společenského“. 
 
Ing. Šámal dále informoval VH o ukončení činnosti výkonného ředitele Ing. Vladimíra 
Balacha, MBA k 31.7.2016, který se rozhodl věnovat jiné profesní kariéře. Poděkoval 
mu za jeho činnost pro ČSPS a popřál mu úspěch do budoucna. V této souvislosti 
bude vypsáno výběrové řízení na pozici výkonného ředitele ČSPS. Ing. Balach 
poděkoval členům Svazu za dosavadní spolupráci.     
 
 
Bod 15 programu 
Diskuse   
 
V diskusi nikdo nevystoupil.  
 
 
Bod 16 programu 
Usnesení 50. valné hromady ČSPS  
 
 
1. Valná hromada vzala na vědomí 

 

 a) Stanovisko revizora účtů 

 b) Vývoj legislativního prostředí 2015/2016 

 c) Informaci o projektu Dny českého piva 

 d) Vývojové trendy spotřeby alkoholu 

 
2. Valná hromada schvaluje 

 

 a) Zprávu o činnosti předsednictva a pracovních skupin od 49. valné 
hromady 

 b) Zprávu o hospodaření ČSPS za rok 2015 

 c) Rozpočet ČSPS na rok 2016 

 d) Přijetí nového člena společnost Pivovary Lobkowicz Group, a.s.  

 e) Přijetí nového člena společnost Zámecký pivovar BŘECLAV s.r.o. 

 f)  Soutěžní řád soutěže ČESKÉ PIVO platný od roku 2016 
 

 g) Usnesení 50. valné hromady 

   
Při hlasování o usnesení 50. valné hromady hlasovacím lístkem č. 4 přítomní 
členové disponovali 69 hlasy z 91, tj. 75,8%. Pro schválení bylo odevzdáno 69 hlasů 
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tj. 100% hlasů, 0 hlas byl proti a 0 hlas se zdržel hlasování. Podle článku 9.6.3 
Stanov bylo usnesení přijato. 
 
 
Bod 17 programu 
Závěr zasedání 50. valné hromady ČSPS 
 
Na závěr jednání Ing. Šámal poděkoval sponzorující společnosti Sahm, s.r.o. za 
organizaci VH, zasedání předsednictva a zajištění exkurze do závodu v Zálší se 
společenským večerem. Poděkoval všem přítomným členům Svazu za účast na VH a 
popřál úspěšnou sezónu, šťastnou cestu domů a jednání 50. VH ukončil.   
 
 
 
V Rychnově nad Kněžnou dne 16. června 2016 
 
 
 
Zapsal Ing. Jaromír Fiala, Ph.D.    
 
 
 
Ing. Vladimír Balach, MBA       
výkonný ředitel ČSPS 
 
 
 
Ing. František Šámal 
předseda ČSPS 
 
 
 
Seznam příloh: 
 
Příloha 1: Pozvánka na 50. VH 
Příloha 2: Sahm 
Příloha 3: Zpráva o činnosti předsednictva od 49VH - plné znění   
Příloha 4: Zpráva o činnosti předsednictva od 49VH - prezentace 
Příloha 5: Zpráva o hospodaření ČSPS za rok 2015  
Příloha 6: Stanovisko revizora účtů 2015 
Příloha 7: Vývoj legislativního prostředí 
Příloha 8: Dny českého piva 
Příloha 9: Trendy ve spotřebě alkoholu v ČR 
Příloha 10: Soutěžní řád ČESKÉ PIVO 
 
 
 
Listina přítomných je uložena na sekretariátu Svazu včetně zápisu o průběhu 
hlasování. 
 


