
VALNÁ HROMADA

22. ZÁŘÍ 2020, PRAHA

Český svaz pivovarů a sladoven důrazně 

upozorňuje všechny pozvané účastníky valné 

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.
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VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

ŘÍDÍCÍ VALNÉ HROMADY FRANTIŠEK ŠÁMAL

SKRUTÁTOR RADKA ČERNÁ

ZAPISOVATEL RADKA ČERNÁ

OVĚŘOVATEL TOMÁŠ SAMEK

FRANTIŠEK ŠÁMAL, PŘEDSEDA



KONTROLA USNESENÍ 

Z MINULÉ VALNÉ HROMADY

FRANTIŠEK ŠÁMAL, PŘEDSEDA

V USNESENÍ Z 53. VALNÉ HROMADY 

NEBYLY ULOŽENY ŽÁDNÉ SPECIFICKÉ ÚKOLY.



4. ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘEDSEDNICTVA, 

PRACOVNÍCH SKUPIN A KANCELÁŘE

MARTINA FERENCOVÁ, VÝKONNÁ ŘEDITELKA



ZPRÁVA O ČINNOSTI 

2019/2020

Lidská historie nezná jiný nápoj, 

který je tak složitý na výrobu, 

náročný na technologie a především 

do velké míry závisí na 

schopnostech svého tvůrce.

Češi patří mezi několik málo 

národů, které během minulých 

století vytvořili vlastní pivní kulturu.

MARTINA FERENCOVÁ, VÝKONNÁ ŘEDITELKA

ZÁŘÍ 2020



ČESKÉ PIVO JAKO FENOMÉN

Tradice výroby 
českého piva 

Česká kultura 
pití piva

Jedinečnost 
českého piva

Přínosy české 
ekonomice

• České pivo má mnohasetletou historii, opírá se o tradice řemeslné i 
průmyslové výroby.

• České pivo bylo a je v našich zemích sociálním fenoménem, bylo, je a 
doufáme, i bude součástí naší kultury.

• Pivo je významnou součástí české historie a posiluje dobrou pověst ČR 
po celém světě.

• Pivo s evropskou 
ochrannou známkou.

• Pivovarský sektor ročně 
odvede na daních 29 mld. Kč 
a vytváří pracovní příležitosti 
pro 61 500 lidí.

• Svým dodavatelům ročně 
zaplatí 20 mld. Kč, z toho více 
než 90 % dodavatelům v ČR.
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PIVOVARSKÉ STATISTIKY

2019

Loňský rok byl pro české pivovarnictví ve většině ukazatelů úspěšný.

Celkový výstav v roce 2019 vzrostl o 1,6 % a dotkl se hranice 21,6 milionu hektolitrů. Stejně jako v roce 2018 stojí za

tímto výsledkem především export, který se meziročně zvýšil o 4,5 %, nealkoholické pivo si v exportu polepšilo o 22 %.

Celková spotřeba piva se v Česku zvýšila jen mírně, a to o 0,9 % na 16,7 milionu hektolitrů. Podíl čepovaného piva

v hospodách na celkové konzumaci i nadále klesá, vloni o další procentní bod na historických 35 %.

Vlivem pandemie a souvisejících opatření se očekává zásadní negativní dopad na obor a pokles celého trhu.



1. NOUZOVÝ STAV V ČR – MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ A AKTIVITY SVAZU

2. PROJEKT ZACHRAŇ HOSPODU

3. EKONOMICKÉ ZTRÁTY ČESKÉHO PIVOVARNICTVÍ V SOUVISLOSTI S 

VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO STAVU – STUDIE CETA

COVID-19 



MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ V SOUVISLOSTI 

S EPIDEMIÍ KORONAVIRU COVID-19 V ČESKÉ REPUBLICE

• 14. 3. 2020 uzavření restaurací - pivovary přišly ze dne na den o tržby z pohostinství, hospody se 

potýkaly s existenčními problémy

• 16. 3. 2020 vyhlášení nouzového stavu – omezení pohybu osob

• 11. 5. 2020 otevření zahrádek

• 17. 5. 2020 ukončení nouzového stavu

• 25. 5. 2020 znovuotevření provozoven

• od poloviny září 2020 II. vlna s dalším omezováním 



NEJZÁVAŽNĚJŠÍ PROBLÉMY V ODVĚTVÍ
HODNOCENÍ ČLENŮ SVAZU (NEJČASTĚJŠÍ ODPOVĚDI)

• Nedostatečná vládní podpora odvětví HORECA, 

• okamžitý propad prodejů v segmentu on-trade,

• propad exportu, rušení dalších objednávek, 

• omezení pořádání kulturních, sportovních a jiných událostí (celoroční ztráty přesahující 150 mil. Kč),

• nejasný časový harmonogram podpůrných i restriktivních opatření, 

• expirace piva ve skaldech a u zákazníků, pivo ve výrobě,

• zvýšená vyjednávací síla v segmentu off-trade,

• pomalý náběh tržeb v odvětví HORECA (pouze prodej přes okénka).
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AKTIVITY SVAZU V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

• Zajištění relevantních informací a jejich sdílení bylo v této bezprecedentní době klíčové.

• Vyřešení  problematiky vratek spotřební daně za vracené pivo. 

• Kromě výše uvedeného se Svaz aktivně podílel na tvorbě doporučení pro zajištění správné hygienické praxe 

při otevření gastro provozoven v době pandemie COVID-19.

• ČSPS ve spolupráci s pivovary a dalšími partnery spustil iniciativu Zachraň hospodu! 

• Další mediální aktivity pro podporu oboru pivovarství a gastronomie.

• Kooperace s dalšími asociacemi a komorami, vyjednávání se zástupci státní správy.



PROJEKT #ZACHRAŇHOSPODU

Cíle projektu: 

• zapojit do iniciativy širokou spotřebitelskou veřejnost a vyvolat vlnu solidarity,

• umožnit hospodám a restauracím získat od veřejnosti finanční prostředky, které jim pomohou překlenout 

současnou složitou ekonomickou situaci,

• integrovat maximum iniciativ s podobným cílem (udržet v chodu gastro byznys), které nyní vznikají.

Facebook: fb.me/ZachranHospodu

Instagram:https://www.instagram.com/zachranhospodu/

https://www.instagram.com/zachranhospodu/


#ZACHRAŇ HOSPODU

KLÍČOVÝ VIZUÁL PRO VENKOVNÍ REKLAMU - TISK MATERIÁLY PRO DIGITÁLNÍ MÉDIA



#ZACHRAŇHOSPODU -VYHODNOCENÍ

Veškeré náklady na realizaci a komunikaci byly hrazeny z rozpočtů partnerů. 

Svaz byl iniciátor projektu, bez dopadu na rozpočet.

• Celková hodnota plateb: 9 886 279 Kč,

• počet zapojených hospod/ počet podpořených hospod: 2 185/ 1 658 (76 %),

• počet zapojených zákazníků, kteří finančně podpořili hospodu: 10 325,

• počet zobrazení webu: 493 954,

• publicita 28.4. – 11.5.: 509 příspěvků bez regionálních duplicit. V top 20 zdrojích bylo 58 zpráv. Nejvíce jich publikovala 

Mladá fronta DNES, novinky.cz a denik.cz.



EKONOMICKÉ 
ZTRÁTY ČESKÉHO 
PIVOVARNICTVÍ V 
SOUVISLOSTI S 
VYHLÁŠENÍM 
NOUZOVÉHO STAVU
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CELKOVÝ VÝSTAV PIVA (TUZEMSKO)

35

• V měsících březen-květen 2019 činil 

výstav piva celkem 3 733 tis. hl.

• Ve stejném období 2020 dosáhl 

celkový výstav piva 3 339 tis. hl. 

• Propad výstavu piva pro tuzemský trh 

tedy činil 394 tis. hl (- 11 %).

Vývoj celkového výstavu piva pro tuzemsko

Zdroj: Agregovaná data ČSPS
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MALOOBCHOD
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• V měsících březnu-květnu letošního 

roku bylo v segmentu OFF-TRADE 

prodáno celkem 2 732 tis. hl piva. 

• Ve stejném obdobní roku 2019 

dosáhly prodeje v tomto segmentu 

2 397 tis. hl piva.

• Nárůst tržeb za pivo v maloobchodě 

lze odhadovat přibližně o 794 mil. Kč. 

Vývoj prodeje piva v segmentu OFF-TRADE – tuzemsko 

Zdroj: Agregovaná data ČSPS
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POHOSTINSTVÍ
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• V měsících březnu-květnu letošního 

roku bylo v segmentu on-trade

prodáno celkem 607 tis. hl piva. 

• Ve stejném obdobní 2019 dosáhly 

prodeje v on-trade 1335 tis. hl. 

• Pokles tržeb za pivo v on-trade lze 

odhadovat cca ve výši 4 238 mil. Kč.

Vývoj prodeje piva v segmentu ON -RADE – tuzemsko 
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SHRNUTÍ CELKOVÝCH ZTRÁT V ODVĚTVÍ
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Vyhlášení nouzového stavu a tím okamžité uzavření restaurací a hospod srazilo slibně se rozjíždějící sezónu. 

Export se prakticky zastavil. 

Meziročně se prodalo o téměř 150 milionů velkých čepovaných piv méně.

Celkové ztráty v odvětví dosahují téměř 5 mld. Kč.



ZTRÁTY Z POHLEDU PŘÍJMŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU
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Zdroj: Celní správa ČR, interní data členů ČSPS, výroční zprávy, vlastní výpočet

Odhad výpadku příjmů do státního 

rozpočtu za období březen až květen činí 

téměř 1,3 mil. Kč. 

Tato částka přitom nemusí být konečná

z důvodu očekávaného pomalého náběhu

tržeb v segmentu ON-TRADE a vratkám

uplatněným pivovary za pivo, které se

muselo zlikvidovat.



ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ CETA

1) Vládní podpora HORECA – národní akční plán na obnovu gastronomie

Bezúročné půjčky

Podpora dlouhodobé zaměstnanosti (úlevy na soc. a zdrav. apod.)

Marketingová kampaň na podporu gastronomie

Dotační programy na rozvoj

2) Kompenzace nájemného a poplatků

Podpora na pokrytí fixních nákladů - snížení nebo odpuštění poplatků za pronájem prostor

3) Dočasné snížení či odpuštění spotřební daně nebo DPH

Snížení DPH na stravovací služby

4) Minimalizace tržních bariér

Nestavět ex-ante tržní bariéry (restrikce reklamy nebo místní či časové omezení prodeje alkoholu)

5) Již žádné vypínání ekonomiky

Čelit případné další vlně pandemie a podobným událostem je třeba prostřednictvím chytrých řešení, nikoliv vypínáním vybraných

odvětví nebo dokonce celé ekonomiky.
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COVID-19:

SOUČASNÁ SITUACE



SOUČASNÁ SITUACE V OBORU

• Za necelé tři měsíce nouzového stavu přišel pivovarský sektor o téměř 5 miliard korun a gastronomie o více než 20 miliard. 

(odhad do konce roku 2020 +dalších 45 až 50 miliard Kč)

• Desítky tisíc hektolitrů piva se muselo kvůli uzavřeným hospodám zlikvidovat.

• Iniciativy jako Zachraň hospodu nebo Zachraň pivo přinesly těžce zasaženým hospodám a restauracím okamžitou podporu ve 

výši desítek milionů korun. Další desítky milionů pak pivovary investovaly do výměny prošlého piva, zajištění bezpečnosti svých 

zaměstnanců a udržení výroby piva.

• Po uvolnění opatření se sice většina hostů vrátila zpět do svých oblíbených podniků, někteří ale chodí méně často a řada už se 

nejspíš nevrátí vůbec.

• Pohostinství už teď chybí na tržbách desítky miliard korun a většina provozovatelů vyčerpala veškeré své rezervy. Po lednu a 

únoru, které jsou tradičně nejslabší měsíce v roce, přišlo tříměsíční uzavření hospod následované podprůměrným létem. 

• Řada míst se sice v červenci a srpnu přiblížila loňským tržbám, ale například Praha byla i v létě o 40 % níže než vloni. Stále chybí 

zahraniční turisté, kvůli práci z domova jsou slabší obědy a nekonají se firemní akce.

• Velkou část podniků drží nad vodou vládní programy na podporu zaměstnanosti, ty ale za pár týdnů končí. Vážná obava, že na 

přelomu roku přijde první vlna krachů hospod a restaurací. 



SOUČASNÁ SITUACE V GASTRONOMII
ZDROJ AC NIELSEN

• Gastronomie za prvních 7 měsíců přišla celkově o třetinu tržeb z nápojů.

• Více než čtvrtinou se na této ztrátě podílela Praha a Středočeský kraj a další čtvrtinou Jihomoravský a Moravskoslezský kraj.

o Nejhorší propad v tržbách za nápoje zaznamenal kraj Karlovarský a Jihočeský

• Tržby za nápoje se během uzavření provozů (března-května) propadly o více než 70%

• Letní měsíce přinesly oživení, někde i situaci lepší než v minulém roce:

o Ústecký, Královehradecký nebo Středočeský si během letních měsíců oproti minulému roku dokonce v prodejích za nápoje 

polepšily.

o Relativně nejlépe z krize zatím vychází Ústecký kraj.

• Nejvíce postiženým segmentem gastronomie z pohledu prodejů nápojů jsou bary, následované restauracemi a hospodami. Bary 

tento rok přišly o polovinu příjmů.

• I když jsou velikostí nejmenší, nejlépe se vedlo bufetovým zařízením, které byly nejlépe uzpůsobené pro výdej z oken nebo pultový 

prodej.

• Zatímco restaurace a bary se během června a července dostaly v prodejích nápojů téměř na čísla z minulého roku, bary jsou na 

3/4 výkonu oproti minulému roku.

• Téměř polovina ztrát od začátku roku je spojena s tržbami za pivo.



VSTUPNÍ DATA O 

DOPADECH A JEJICH 

ANALÝZA

PŘÍPRAVA PROGRAMU

PR AKTIVITY

TISKOVÁ KONFERENCE

KULATÝ STŮL

PA AKTIVITY

DIRECT MAILING

OSOBNÍ SCHŮZKY

NÁRODNÍ PROGRAM PRO GASTRONOMII 
Pohostinství stále potřebuje pomoc, obdobně jako hotely nebo lázně, kterým vláda připravila speciální podpůrné programy. 

Proto připravujeme Národní program pro gastronomii, který má zajistit sektoru s 50 000 podnikateli a 150 000 zaměstnanci 

důstojné přežití současné krize a rozvoj do dalších let.



HLAVNÍ ČINNOSTI ČSPS

2019/2020

STRATEGICKÉ PRIORITY 2018 – 2020

LEGISLATIVNÍ AKTIVITY

ZAHRANIČNÍ ČINNOST – BREWERS OF EUROPE, EVROPSKÝ PARLAMENT,

EVROPSKÁ KOMISE

MEDIÁLNÍ AKTIVITY

PLÁNY DO KONCE ROKU 2020

STRATEGIE 2020+



STRATEGICKÉ PRIORITY ČSPS
NA OBDOBÍ 2018-2020

PODPORA 

EXPORTU

PODPORA VENKOVA, 

POHOSTINSTVÍ A 

MALÝCH PODNIKŮ

PODPORA 

ZEMĚDĚLSTVÍ A 

VENKOVA

ZDRAVOTNICTVÍ / 

ZDRAVOTNÍ ASPEKTY 

KONZUMACE PIVA

PODMÍNKY PRO 

SVOBODNÉ 

PODNIKÁNÍ

UDRŽITELNÝ 

ROZVOJ 

PIVOVARNICTVÍ

• Zachování současné struktury výpočtu a sazby spotřební daně na pivo,

• podpora sektoru HORECA z důvodu jeho významné ekonomické a sociální role v ČR, tj. především jeho

role jako přispěvatele do státního rozpočtu, významného zaměstnavatele a významné společenské role v

životě Čechů,

• podpora chmelařství a ječmenářství jakožto jedinečných a významných odvětví zemědělství,

• informujeme o důležitosti prevence, ne dalších represivních opatření. Větší podpora preventivním

programům a spolupráci na jejich realizaci se všemi zainteresovanými stranami včetně státu,

• snažíme se o předcházení zavádění jakýchkoliv nových restrikcí v oblasti prodeje alkoholu,

• usilujeme o zachování stávajícího zákonu o regulaci reklamy, podporujeme férové zdaňování

alkoholických nápojů.



REGULACE REKLAMY

SPOTŘEBNÍ DAŇ NA 

PIVO V 

DISTRIBUČNÍCH 

SKLADECH A VRÁCENÉ 

OD ZÁKAZNÍKŮ

DAŇ Z PŘIDANÉ 

HODNOTY 

VEDENÍ EVIDENCE 

VYBRANÝCH VÝROBKŮ 

(§ 37 ZÁKONA O 

SPOTŘEBNÍCH 

DANÍCH)

LEGISLATIVNÍ AKTIVITY



REGULACE REKLAMY NA ALKOHOL

• Ministr zdravotnictví ve spolupráci s národní protidrogovou koordinátorkou navrhli razantně omezit 

reklamu na alkoholické nápoje. 

• V reklamě by, mimo jiné, již nesměly být žádné živé bytosti, vysílat by se mohla pouze mezi 22. hodinou 

večerní a 6. hodinou ranní. 

• Reklama by měla obsahovat varování „Konzumace alkoholu může poškodit vaše zdraví!“ a to nejméně 

v rozsahu 20 % reklamního sdělení. 

• Po tlaku ze strany výrobců alkoholických nápojů došlo k zamítnutí návrhu ministerstva zdravotnictví a 

příslušný zákon jde do Poslanecké sněmovny bez návrhu na přísnější regulaci reklamy.

• V polovině července proběhl kulatý stůl s s ministrem zdravotnictví, kde mu zástupci sektoru přednesli 

své argumenty a představili existující mechanismy samoregulace.

• Na základě této schůzky ministr pozastavil snahy o zpřísnění regulace reklamy.

• Další jednání s ministerstvem byla plánovaná na září. Nutné stále sledovat!



SPOTŘEBNÍ DAŇ Z PIVA VRACENÉHO NA SKLADY

• Ministerstvo financí na základě bleskové kampaně a jednání se zástupci ČSPS schválilo v režimu 

legislativní nouze novelu zákona o spotřební dani.

• Pivovary si tak můžou nárokovat spotřební daň z piva, které je vráceno do daňového skladu za účelem 

jeho likvidace nebo přepracování. 

• Dosavadní znění zákona o spotřebních daních je však v této oblasti i nadále nevyhovující a zakládá 

nerovný přístup, schválená novela platí pouze do 31. 12. 2020. 

• Počínaje 1. lednem 2021 tak relevantní ustanovení zákona o spotřebních daních budou i nadále 

porušovat zásadu daňové neutrality.

• ČSPS jedná s Ministerstvem financí o trvalé změně příslušného zákona a má příslib zapracování našeho 

požadavku do plánované novely.



DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 

• Svaz dlouhodobě usiloval o zařazení čepovaného piva jako součást stravovacích služeb do snížené sazby 

DPH. Od 1.5.2020 a po letech intenzivních jednání je tato změna zakotvená v novele zákona. 

• Svaz dále doporučuje zjednodušit a zpřehlednit sazby.

VEDENÍ EVIDENCE VYBRANÝCH VÝROBKŮ (§ 37 zákona o spotřebních daních)

• Ve spolupráci s Generálním ředitelstvím cel se podařilo vyjednat změny při vedení evidence dle § 37 

zákona o spotřebních daních, který nově umožňuje vést tuto evidenci na varném listě. 

• Tento způsob vedení evidence není povinný a je určen pouze pro pivovary o celkovém výstavu do 

10.000 hl za kalendářní rok. Účinnost od 1. 1. 2020. 

DPH  A  EVIDENCE VYBRANÝCH  VÝROBKŮ



FINANČNÍ PODPORA A DOTACE MINISTERSTVA 
ZEMĚDĚLSTVÍ

• Finanční prostředky na národní zemědělské dotace v letošním roce v celkovém objemu 4,4 miliardy Kč (vládou

schválená částka ve výši 3,8 miliardy Kč pro rok 2020 navýšena z resortních vnitřních úspor MZe o dalších 600

milionů Kč).

• Posíleny budou programy na podporu zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti

potravinářského průmyslu, zlepšení životních podmínek v chovu hospodářských zvířat, nákazový fond a také

podpora na účast producentů a zpracovatelů zemědělských produktů v režimech jakosti Q CZ.

• Předpokládaná celková alokace z vládní rozpočtové rezervy na základě usnesení vlády z března 2020 na řešení

soběstačnosti pro Program rozvoje venkova je 3,3 miliardy korun.

• U rostlinné výroby budou podpořeny investice do sektorů ovoce, zeleniny, chmele a konzumních brambor,

částečně také do rozšíření plochy vinic.



PŘEHLED DOKONČENÝCH NÁRODNÍCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ VYDANÝCH VE SBÍRCE ZÁKONŮ 

Nález Ústavního soudu ČR publikovaný pod č. 254/2020 Sb., kterým došlo ke zrušení některých ustanovení nebo

jejich částí zákona č. 395/2009 Sb. v platném znění (týká se §3a, §4, §5a a §7); uvedeným nálezem došlo k

úpravě zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů

veřejných rozpočtů,

• zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; uvedeným zákonem došlo ke

snížení sazby DPH na služby v restauracích, kdy do souhrnu služeb bylo zařazeno i podávání čepovaného piva,

• zákon č. 229/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů,

v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2; uvedeným zákonem došlo k úpravě ust. § 89 zákona tak, aby

bylo možné žádat o vratku spotřební daně při návratu nespotřebovaného piva do daňového skladu.



AKTUÁLNĚ PŘIPRAVOVANÉ NÁRODNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY –
ČÁST I.

• Bylo ukončeno připomínkové řízení na lokální úrovni návrh zákona o ekologickém zemědělství, jehož hlavním cílem

byla adaptace na nařízení Komise (EU) 2018/848, které vstoupí v účinnost 1. 1. 2021.

• V nejbližší době proběhne připomínkové řízení k návrhu zákona o omezení odpadu z vybraných plastových výrobků

a o změně zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších

předpisů.

• V roce 2019 ukončila Evropská komise legislativní proces a vydala Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU)

2019/633 ze dne 17. dubna 2019 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém

řetězci. V rámci výše uvedené Směrnice a její částečné transpozice byl předložen také návrh Zákona, kterým se

mění zákon č. 95/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím

zneužití, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a

potravinářských produktů a jejím zneužití (zákon č. 395/2009 Sb.), je ve fázi vypořádání připomínek v rámci

legislativního procesu.



• Svaz prostřednictvím Potravinářské komory ČR (PK) apeluje na příslušné orgány, aby zajistily, aby výrobci v ČR měli

dostatek cenově dostupného recyklovaného PET v kvalitě vhodného pro užití v potravinářském průmyslu v

souvislosti se splněním cílů SUP, PK také v této souvislosti upozornila zástupce MZe ČR, aby se danou

problematikou začali zabývat, neboť podpora nejen nápojářského průmyslu je v této souvislosti žádoucí.

• Další aktuální především evropské téma z oblasti životního prostředí s cílem zajistit nové zdroje financí pro rozpočet

EU je zavedení daně na nerecyklovatelné plasty.

• Dne 1. dubna 2020 začala platit pravidla pro označování původu primární složky (prováděcí nařízení Komise (EU)

2018/775, kterým se stanoví pravidla pro použití čl. 26 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

• V rámci evropské legislativy se blíží dále například účinnost (1. 1. 2021) nařízení Komise (EU) 2018/848 o ekologické

produkci a označování ekologických produktů.

AKTUÁLNĚ PŘIPRAVOVANÉ NÁRODNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY –
ČÁST II.



ZAHRANIČNÍ ČINNOST



BREWERS OF EUROPE
DLOUHODOBÉ STRATEGICKÉ PILÍŘE

POSÍLENÍ VNÍMÁNÍ 

PIVOVARSTVÍ JAKO 

INSPIRATIVNÍ ČÁST 

EVROPSKÉHO 

DĚDICTVÍ 

Reputation Tracker

POSÍLENÍ POZICE PIVA JAKO 

SOUČÁST VYVÁŽENÉHO 

ŽIVOTNÍHO STYLU A ROLE 

PIVOVARŮ V POLITICKÉ DEBATĚ 

VČETNĚ UDRŽITELNOSTI 

VÝROBY

Ingredients and Energy, Labelling, 

SMART programme, Product

Environment Footprinting, kampaň 

Environmental Sustainability

PODPORA SYSTÉMU 

ZDAŇOVÁNÍ PIVA A 

OBCHODNÍHO PROSTŘEDÍ 

VČETNĚ PŘÍSPĚVKU PIVOVARŮ 

NÁRODNÍM EKONOMIKÁM A 

SPOLEČNOSTI 

report Economic Impact, Tax & 

Trade, Environmental taxation, 

Vertical Block Exemption

INKLUZE: SPOLUPRÁCE 

VŠECH PIVOVARŮ BEZ 

OHLEDU NA VELIKOST

projekt BrewUp a 

konference Brewers of 

Europe Forum

I. PILÍŘ II. PILÍŘ III. PILÍŘ IV. PILÍŘ



BREWERS OF EUROPE
COVID-19

• Brewers of Europe obrátil svoji pozornost na podporu svých členů v souvislosti s COVID krizí.

• Snížení členského poplatku pro Českou republiku o 20 % na rok 2020.

• BoE navrhla komunikační a PA plán pro období úplného uzavření hospod až po jejich obnovu při plném otevření 

(kampaň Hospitality, projekt Reconnect).

• Nový předseda Beer Clubu, Ivan Štefanec vyzval Evropskou komisi k řešení ekonomických dopadů na pivovarský 

obor.



EVROPSKÝ PARLAMENT A EVROPSKÁ KOMISE

• Parlament zdůrazňuje nutnost zajistit podporu odvětví zemědělství a potravinářství.

• navrhuje vytvoření fondu solidarity EU s prostředky ve výši alespoň 50 miliard EUR,

• podpora odkladu Strategie Farm to Fork a Strategie EU pro Biodiverzitu,

• Evropská zelená dohoda a její jednotlivé části včetně Farm to Fork budou i nadále klíčovou prioritou 

Evropské komise. 



18 106 

článků

celkem

1 641

o ČSPS

16 465

o pivovarech a 

sladovnách

MEDIÁLNÍ AKTIVITY ČSPS
ZA OBDOBÍ 07/2019 – 07/2020
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STRATEGICKÉ PRIORITY 2020+

Udržet stabilní daňové 

prostředí
Zabránit represivní 

protialkoholní politice

Ovlivnit lokální podobu

ekologických regulací

Podpořit odborné

vzdělávání v oboru

Zajistit dostatek

českých surovin pro 

výrobu piva

Posilovat fenomén

české pivní kultury



DEJ BŮH ŠTĚSTÍ!



5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2019

6. STANOVISKO REVIZORA ÚČTŮ

RADKA ČERNÁ

Rozpočet Skutečnost

Příjmy 12 689 676,- 13 015 344,-

Výdaje 13 269 676,- 13 243 355,-

Hospod.výsledek - 580 000,- - 228 011,-

• Stav na běžném účtu k 31. 12. 2019: 4 287 649 Kč

• Stav v pokladně k 31. 12. 2019: 23 176 Kč

Závěr revizora účtů Ing. Jany Burešové: 

obsah dokladů odpovídá činnosti ČSPS 

dle statutu.



7. DEGUSTAČNÍ SOUTĚŽ ČESKÉ PIVO

FRANTIŠEK ŠÁMAL, PŘEDSEDA



8. STANOVY 

TOMÁŠ SAMEK, ADVOKÁT



9.  VOLBA PŘEDSEDNICTVA A REVIZORA ÚČTŮ



11. BUDOUCNOST ČESKÉHO PIVA 2020+

RADEK MARŠÍK, FLEISHMAN-HILLARD



12. ROZPOČET 2020

13. NÁVRH ROZPOČTU 2021

FRANTIŠEK ŠÁMAL, PŘEDSEDA

ROZPOČET 2020

Příjmy a výdaje ve výši 13 015 774 Kč.

NÁVRH ROZPOČTU 2021

Příjmy a výdaje ve výši 12 036 522 Kč.



14. PŘIJETÍ NOVÝCH ČLENŮ

FRANTIŠEK ŠÁMAL, PŘEDSEDA



15. RŮZNÉ

16. DISKUSE

FRANTIŠEK ŠÁMAL, PŘEDSEDA



17. USNESENÍ 54.  VALNÉ HROMADY

16. ZÁVĚR

FRANTIŠEK ŠÁMAL, PŘEDSEDA

DEJ BŮH ŠTĚSTÍ!



Děkujeme za Vaši účast a pozornost.

Ing. František Šámal

předseda

tel: 602 341 432

e-mail: frantisek.samal@cspas.cz

Ing. Martina Ferencová

výkonná ředitelka

tel: 606 591 958

e-mail: martina.ferencova@cspas.cz


