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A POSLÁNÍ SVAZU
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CÍLE A POSLÁNÍ SVAZU

• Hlavním cílem Svazu je prosazování a obhajování práv a 

společných zájmů svých členů. 

• Svaz podporuje rozvoj aktivit přispívajících k činnosti členů; zajišťuje 

kontakty a jednotnou komunikaci s legislativními a správními orgány, 

komorami, svazy a dalšími odbornými, výzkumnými a obchodními 

organizacemi. 

• Svaz zastupuje zájmy svých členů i na mezinárodním poli 

v pivovarských a sladařských institucích a organizacích.
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SKUPINY
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• POSLANCI ČR I EU

• SENÁTOŘI

• KOMUNÁLNÍ POLITICI

• STAROSTOVÉ

• HEJTMANI

• ÚŘEDNÍCI

REGULÁTOŘI

50%*

*podíl komunikace na danou cílovou skupinu
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• EXPERTI Z OBORŮ EKONOMIE,  
ZDRAVOTNICTVÍ, ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

• NOVINÁŘI

• OBOROVÍ PROFESIONÁLOVÉ

ODBORNÍCI

30%
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• ŠIROKÁ POPULACE 18+

• ŽIVNOSTNÍCI

• STUDENTI

SPOTŘEBITELÉ 

20%
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SOUČASNÝCH 
PROJEKTŮ



9

Zákonodárci Spotřebitelé Odborná veřejnost

Dny českého piva • ••• ••

Česká pivní středa / FCB •••

Řídím piju nealko pivo •• •••

Člověče nezlob se •• •••

Svatováclavská slavnost •• •••

Degustační soutěž České 

pivo
••• •••

Cena F.O. Poupěte • • •••

Síň slávy českého piva • • •••

PŘEHLED HLAVNÍCH PROJEKTŮ
ČSPS DLE CÍLOVÝCH SKUPIN

• Počet teček určuje míru s jakou daný projekt zasahuje cílovou skupinu. 

Jedna je nejmenší zásah, tři největší.
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ČINNOSTI A PROJEKTY SVAZU
SHRNUTÍ

• Dosavadní projekty byly většinově zacílené na spotřebitele, případně na 

odbornou veřejnost

• Všechny aktuální projekty svazu jsou kvalitní a v minulosti dobře plnily 

svou roli

• Některé projekty už vyčerpaly svůj potenciál, případně nereagují na 

současné výzvy, které před sektorem stojí

• Je důležité diskutovat, kde končí role svazu a co už je rolí pivovarů
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DNY ČESKÉHO PIVA – DOPORUČENÍ NA 2020+

• Původním cílem projektu bylo vytvoření celonárodní oslavy tradice českého piva a zvrácení 

negativního trendu snižování konzumace čepovaného piva v restauracích.

• Ani po 7 letech se nicméně tyto cíle nepodařilo naplnit, zejména kvůli omezené podpoře ze strany 

členských pivovarů a limitovanému rozpočtu svazu na tento projekt.

• V uvedeném období probíhají jiné, často tradiční projekty členských pivovarů, které mají výrazně 

vyšší dopad na spotřebitele.

• Předpokládaná znalost DČP mezi spotřebiteli je nízká, konzumenti tuto oslavu českého piva 

aktivně nevyhledávají ani se na ni netěší.

• Navíc nově vytvářená strategie svazu výrazně více cílí na regulátory a méně na spotřebitele

Zahájení projektu: 2013
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DNY ČESKÉHO PIVA – DOPORUČENÍ NA 2020+

2020 2021 a dál

Doporučujeme v letošním roce Dny českého piva 

výrazně omezit a přenést větší část zodpovědnosti na 

zúčastněné pivovary. 

Po zhodnocení Dnů českého piva 2020 doporučujeme 

přijmout finální rozhodnutí o budoucí podobě, případně 

ukončení projektu.

Svaz zajistí následující aktivity:

• Vyhlášení DČP na Svatováclavské slavnosti

• Úvodní oznámení o akci pro média, omezená 

podpora v průběhu konání

• Aktualizace webových stránek projektu

Ze strany svazu nebudou realizovány tyto aktivity:

• Příprava nových vizuálů pro zúčastněné pivovary

• Reklamní podpora (tisk, online, outdoor)

• Komunikace na sociálních sítích

• Masivnější mediální podpora v průběhu a po 

skončení akce
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ŘÍDÍM, PIJU NEALKO PIVO – DOPORUČENÍ NA 2020+

• Původní cíle tohoto úspěšného projektu jsou z velké míry naplněny. 

• Klesla nehodovost pod vlivem alkoholu, čeští řidiči jsou dnes výrazně zodpovědnější než na 

začátku projektu. 

• Regulátoři mají dnes v oblasti boje proti zneužívání alkoholu jiné priority a alkohol za volantem u 

nich není vnímán jako významný problém. 

• Současně je ale z pohledu public affairs důležité, aby si svaz i do budoucna zachoval 

zodpovědnostní projekty, ať už vlastní nebo sdílené s jinými. 

• Proto doporučujeme projekt i nadále podporovat, ale v menším rozsahu než doposud. 

Zahájení projektu: 2010

Cíle: Snížení počtu řidičů, kteří usedají za volant pod vlivem alkoholu, snížení počtu nehod 

způsobených opilými řidiči. Zodpovědnostní projekt pivovarů, který demonstruje zodpovědné chování 

sektoru a aktivní přístup k řešení problémů vzniklých nezodpovědnou konzumací alkoholu. 
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ŘÍDÍM, PIJU NEALKO PIVO – DOPORUČENÍ NA 2020+

2020 2021 a dál

Doporučujeme projekt výrazně omezit, předat ho 

Dopravní policii a podílet se na něm jako hlavní partner 

/ spoluorganizátor. Také je důležité zachovat stávající 

název projektu.

Podporu projektu pro další roky doporučujeme stanovit 

na základě vyhodnocení ročníku 2020.

Svaz zajistí následující činnosti:

• Komunikace s Dopravní policií, předání zkušeností 

a know-how novému vedení 

• Poskytnutí vzorků nealko piva (od pivovarů)

• Udržení provozu webu projektu

• Komunikace projektu vlastními kanály

Činnosti, které budou omezené:

• Promotéři a promoakce v regionech se budou 

realizovat pouze na žádost jednotlivých pivovarů a 

na jejich náklady

• Akce na festivalech budou také jen na objednávku 

pivovarů nebo policie
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ČLOVĚČE NEZLOB SE – DOPORUČENÍ NA 2020+

• Pokračování projektu dává smysl jak v kontextu nové strategie svazu a většího cílení na 

regulátory, tak s ohledem na cílovou skupinu projektu – mladí / nezletilí

• Současně ale zaznívají oprávněné hlasy, že svaz nemá dotovat vzdělávací a preventivní projekty 

obchodních řetězců

• Z tohoto důvodu dává největší smysl přesunout projekt na Svaz obchodu a cestovního ruchu a 

zůstat hlavním partnerem projektu

• V takovém případě svazu zůstanou hlavní benefity projektu – participaci na zajímavém a účinném 

programu na prevenci alkoholu u mladistvých, při výrazně nižším finančním a personálním 

zapojení

Zahájení projektu: 2013

Cíle: Zamezení prodeje alkoholu mladistvým, vzdělávání zaměstnanců prodejen v tom, jak se chovat 

v situacích, kdy se mladiství snaží zakoupit alkohol. 
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ČLOVĚČE NEZLOB SE – DOPORUČENÍ NA 2020+

2020 2021 a dál

Doporučujeme projekt předat Svazu obchodu a 

cestovního ruchu a zůstat hlavním partnerem projektu.

Podporu projektu pro další roky doporučujeme stanovit 

na základě vyhodnocení ročníku 2020 s předpokladem 

pokračovat i v dalších letech.

Svaz zajistí následující činnosti:

• Rebranding projektu – změna názvu a vizuálů 

projektu

• Poskytnutí existujících materiálů

• V případě zájmu a financování ze strany řetězců 

tvorba nových materiálů (GARP)

Činnosti svazu:

• Účast na tiskové konferenci (pokud bude)

• Komunikace projektu vlastními kanály a jeho využití 

směrem k zákonodárcům

SOCR zajistí tyto činnosti:

• Vedení projektu, zajištění účasti řetězců a 

případných dalších partnerů

• Komunikace s médii / publicita akce

• Finální hodnotící zprávu
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SVATOVÁCLAVSKÁ SLAVNOST – DOPORUČENÍ NA 
2020+

• Pivovarsko-sladařský sektor si zaslouží každoroční oborovou akci, kde se potkávají zástupci 

sektoru mezi sebou, a také s politiky a dalšími stakeholdery

• Doporučujeme vést diskuzi o modernizaci této akce a její případné rozšíření o konferenci (např. 

Beer Summit) zaměřenou na regulátory a další stakeholdery důležité pro PA agendu svazu

• Je také smysluplné zachovat oceňování významných osobností sektoru, pouze se pobavit o jeho 

budoucí formě, udělovaných oceněních a způsobu výběru

• U degustační soutěže České pivo doporučujeme s ohledem na nízký počet přihlášených vzorků a 

v tomto směru úspěšnější konkurenční projekty (Pivní pečeť, Zlatý pohár) zahájit diskuzi o změně 

statutu a pravidel soutěže

Cíle: Každoroční oborová akce, na které se potkávají zástupci pivovarů, sladoven, dalších členských 

firem, dále politici a média. Tradiční vyhlašování výsledků degustační soutěže České pivo, Ceny F. O. 

Poupěte a laureátů do Síně slávy.
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SVATOVÁCLAVSKÁ SLAVNOST– DOPORUČENÍ NA 
2020+

2020 2021 a dál

Doporučujeme projekt realizovat ve stávající podobě s 

drobnými úpravami s cílem akci modernizovat a 

zatraktivnit pro klíčové stakeholdery svazu.

Proměna akce na moderní formát oborové konference 

zaměřené na regulátory, odborníky, klíčové manažery 

sektoru a média. Završená tradičním večerním 

programem v modernějším pojetí.

Realizace projektu ve 2020:

• Stávající prostory a program

• Zachování Síně slávy, F.O. Poupěte i degustační 

soutěže

• Diskuze o drobných a realizovatelných inovacích akce

• Větší zapojení regulátorů a dalších stakeholderů

Realizace ve 2021 bude předmětem další diskuze, prvotní 

náměty:

• Doplnění celodenní / půldenní konference Beer 

Summit zaměřené na PA agendu svazu

• Zachování Síně slávy ve stávající podobě

• Diskuze o transformaci / rebrandingu cen F.O. 

Poupěte, včetně kategorií a způsobu výběru 

• České pivo – analýza současných soutěží na trhu, 

diskuze o best practice, změna statutu soutěže s cílem 

ji otevřít menším pivovarům a navýšit počet 

hodnocených vzorků
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ČESKÉ PIVO – DOPORUČENÍ NA 2020+

• Degustační soutěž České pivo je primárně marketingovým nástrojem, který využívají vítězné 

pivovary v rámci svých marketingových aktivit na podporu jednotlivých značek

• Dokud bude soutěž z pohledu pivovarů plnit tento účel, má smysl v ní pokračovat 

• Současně ale je potřeba řešit výzvy, jako je snižující se zájem pivovarů a menší počet 

přihlášených vzorků, uzavřenost soutěže vůči menším pivovarům a konkurence jiných soutěží, 

které mají výrazně vyšší počet hodnocených vzorků a tedy i důvěryhodnost pro spotřebitele

• Doporučujeme zahájit diskuzi o budoucí podobě a statutu soutěže České pivo s cílem ji posílit , 

otevřít menším pivovarům a navýšit počet hodnocených vzorků

2020 2021 a dál

Realizace projektu ve 2020:

• Realizace ve stávající podobě

• Zahájení diskuze o změnách soutěže

Realizace projektu ve 2021:

• Analýza dalších úspěšných soutěží na trhu, převzetí 

best practice

• Změna statutu soutěže s cílem přilákat větší počet 

vzorků a zatraktivnit tak soutěž pro pivovary i 

spotřebitele
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CENA F.O. POUPĚTE / SÍŇ SLÁVY – DOPORUČENÍ NA 
2020+

• Pivovarsko-sladařský obor si zaslouží mít vlastní ocenění nejvýznamnějších osobností sektoru, a 

to jak za celoživotní přínos, tak za aktuální počiny v daném roce

• Současně ale doporučujeme zabývat se do budoucna označením současných dvou ocenění a 

pokusit se je marketingově zjednodušit, případně sloučit do jednoho s různými kategoriemi (např. 

Osobnost českého pivovarství a sladařství v kategoriích: celoživotní přínos / Síň slávy, Sládek 

roku, Počin roku apod.). 

• Součástí diskuze by tedy mělo být – jaká ocenění svaz uděluje, jaký je jejich název, kdo nominuje 

laureáty, kdo je vybírá a v jakých kategoriích

2020 2021 a dál

Realizace projektu ve 2020:

• Realizace ve stávající podobě

• Zahájení diskuze o změnách ocenění

Realizace projektu ve 2021:

• Změny vyplývající z diskuze o tom, jaká ocenění 

svaz uděluje, jaký je jejich název, kdo nominuje 

laureáty, kdo je vybírá a v jakých kategoriích
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PRIORITY A 
OPATŘENÍ 
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STRATEGICKÉ PRIORITY 
ČSPS PRO 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
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STRATEGICKÝ PLÁN 2020+

Strategický 

cíl 1

Strategický 

cíl 2

Strategický 

cíl 3

Strategický 

cíl 4

Strategický 

cíl 5

Strategický 

cíl 6

Udržet stabilní 

daňové prostředí

Zabránit represivní 

protialkoholní 

politice

Ovlivnit lokální 

podobu 

ekologických 

regulací 

Posilovat fenomén 

české pivní kultury

Podpořit odborné 

vzdělávání v oboru

Zajistit dlouhodobě 

dostatek českých 

surovin pro výrobu 

piva

Opatření 1.1. Opatření 2.1. Opatření 3.1. Opatření 4.1. Opatření 5.1. Opatření 6.1.

Úspěšně 

implementovat 

snížené DPH na 

čepované pivo v 

restauracích

Zamezit zpřísnění 

regulace reklamy na 

alkohol

Obhájit energetickou 

náročnost tradiční 

výroby českého piva

Posilovat fenomén 

českého piva a 

české pivní kultury

Podpořit kvalitní SŠ / 

VŠ vzdělávání 

v pivovarnictví a 

sladařství

Udržet lokální 

produkci chmele a 

ječmene

Opatření 1.2. Opatření 2.2. Opatření 3.2. Opatření 4.2. Opatření 5.2. Opatření 6.2.

Zachovat současnou 

výši a metodu 

výpočtu spotřební 

daně na pivo

Prosadit 

nerepresivní formu 

protialkoholní politiky 

v ČR

Zachovat stávající 

systém zálohování 

obalů

Vyzdvihnout přínosy 

hospod pro život na 

vesnicích

Popularizovat 

profesi sládka a 

dalších příbuzných 

profesí

Podpořit iniciativy na 

udržení vody v 

krajině

Opatření 3.3. Opatření 4.3. Opatření 6.3.

Zajistit přívětivou 

implementaci Zelené 

dohody

Využít zájem 

o podnikání 

v minipivovarech

Podpořit české 

šlechtitelství chmele 

i ječmene



24

UDRŽET STABILNÍ 
DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ
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1.1. ÚSPĚŠNĚ IMPLEMENTOVAT SNÍŽENÉ DPH NA 
ČEPOVANÉ PIVO V RESTAURACÍCH

1.2. ZACHOVAT SOUČASNOU VÝŠI A METODU 
VÝPOČTU SPOTŘEBNÍ DANĚ NA PIVO

PROJEKTY A ČINNOSTI:

• Kontinuální public affairs činnost svazu

• Výroční tisková konference k výsledkům oboru

• Lokální / regionální politici

• Svatováclavská slavnost

1. UDRŽET STABILNÍ DAŇOVÉ PROSTŘEDÍ
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TERMÍN: Q4 2020 / 2021

VYTIPUJEME V JEDNOTLIVÝCH REGIONECH VLIVNÉ 
LOKÁLNÍ POLITIKY, KTEŘÍ MAJÍ POTENCIÁL 
OVLIVŇOVAT CELOSTÁTNÍ POLITIKU, PŘÍPADNĚ KTEŘÍ 
MOHOU ZASEDNOUT V PŘÍŠTÍ SNĚMOVNĚ NEBO 
SENÁTU. 

CÍLE:

• Identifikovat perspektivní osobnosti v nově zvolených 

zastupitelstvech krajů

• Vytipovat starosty a primátory z vybraných měst, kteří mají 

v rámci svých stran významný vliv na celostátní politiku

• Nastavit s nimi pravidelnou komunikaci a na lokální úrovni 

ovlivňovat podobu celostátní politiky 

LOKÁLNÍ / REGIONÁLNÍ POLITICI
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PIVOVARY A SLADOVNY POTŘEBUJÍ LOKÁLNÍ „ŠAMPIONY“, 
KTEŘÍ CHÁPOU JEJICH VÝZNAM PRO DANÝ REGION, 
ZNAJÍ JEJICH POTŘEBY A PROBLÉMY A MAJÍ SCHOPNOST 
BOJOVAT ZA NĚ I NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI. SMYSLEM 
PROJEKTU JE IDENTIFIKOVAT A NAVÁZAT VZTAH S 
VYBRANÝMI KANDIDÁTY DO KRAJSKÝCH 
ZASTUPITELSTEV, VYBRANÝMI STAROSTY A PRIMÁTORY 
MĚST, KTERÁ JSOU SPOJENÁ S PIVOVARSTVÍM. 

TAKTIKA:

1. Identifikace nových členů krajských zastupitelstev, analýza 

programových priorit a hledání průniku se zájmy sektoru

2. Vytipování a oslovení vybraných starostů a primátorů z měst, 

která jsou spojená s pivovarstvím nebo sladařstvím.

3. Vybudování vztahu s vybranými lokálními a regionálními 

politiky s kladným vztahem k pivovarnictví.

LOKÁLNÍ POLITICI: TAKTIKA
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ZABRÁNIT REPRESIVNÍ 
PROTIALKOHOLNÍ POLITICE
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2.1. ZAMEZIT ZPŘÍSNĚNÍ REGULACE REKLAMY NA 
ALKOHOL

2.1. PROSADIT NEREPRESIVNÍ FORMU 
PROTIALKOHOLNÍ POLITIKY V ČR

PROJEKTY A ČINNOSTI:
• Kampaň proti přísnější regulaci reklamy / alkoholu obecně

• Řídím piju nealko pivo

• Nezlob se, prokaž se

2. ZABRÁNIT REPRESIVNÍ 

PROTIALKOHOLNÍ POLITICE
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REGULACE REKLAMY NA ALKOHOL

VÝCHODISKA:

Ministerstvo zdravotnictví připravilo přísnější regulaci reklamy na 

alkoholické nápoje. Na základě jednání se zástupci sektoru a s 

ohledem na aktuální koronavirou krizi nakonec svůj záměr odložilo. 

Lze předpokládat, že po zklidnění pandemické situace se 

ministerstvo ke snaze zpřísnit regulaci alkoholu, včetně možného 

omezení reklamy na alkohol opět vrátí. 

Pivovarnictví, gastronomie, reklamní a mediální sektory se kvůli 

pandemii potýkají s ekonomickým propadem. Regulace reklamy by 

znamenala další ránu pro všechny zmíněné sektory, přinesla další 

pokles příjmů, zejména v reklamě a v médiích.

TERMÍN: 2020 / 2021
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TAKTIKA:

Vyzdvihneme aktuální post-koronavirový ekonomický stav 

zmíněných sektorů s cílem zamezit pokračování debaty o regulaci 

reklamy. V další fázi zapojíme argumenty související s existující 

samoregulační činností pivovarnického sektoru, které zasadíme do 

trendu klesající konzumace alkoholických nápojů (nejen) u mladých.

Taktické kroky:

1. Prezentovat aktuální data o ekonomických dopadech 

koronavirové pandemie na dotčené sektory. 

2. Představit samoregulační mechanismy včetně konkrétních 

důkazů o jejich funkčnosti. 

3. Vstoupit do debaty o celkové koncepci vládní protidrogové 

politiky a za podpory odborníků představit alternativní strategii 

boje proti negativním jevům souvisejícím s konzumací alkoholu.

REGULACE REKLAMY NA ALKOHOL
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OVLIVNIT LOKÁLNÍ PODOBU 
EKOLOGICKÝCH REGULACÍ 
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3.1. OBHÁJIT ENERGETICKOU NÁROČNOST 
TRADIČNÍ VÝROBY ČESKÉHO PIVA

3.2.ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ SYSTÉM ZÁLOHOVÁNÍ 
OBALŮ

3.3. ZAJISTIT PŘÍVĚTIVOU IMPLEMENTACI ZELENÉ 
DOHODY

PROJEKTY A ČINNOSTI:
• Analýza a průběžný monitoring „zelené legislativy“ včetně 

Green deal

• Revize stavu udržitelných opatření v sektoru, návrh pozice 

oboru v souvislosti se zelenými regulaci

3. OVLIVŇOVAT LOKÁLNÍ PODOBU  

EKOLOGICKÝCH REGULACÍ 
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VÝCHODISKA

Zelená dohoda pro Evropu = plán, který má učinit hospodářství EU 

udržitelné tím, že přemění výzvy v oblasti klimatu a životního prostředí na 

příležitosti. Komise v březnu 2020 vydala nový akční plán pro oběhové 

hospodářství. Ten obsahuje politiku udržitelných produktů, která podpoří 

oběhový design výrobků na základě společné metodiky a zásad. 

Pivovarnický sektor je velkým spotřebitelem vody i energie a také vytváří 

značné množství odpadu. Ke klíčovým opatřením, která sektor zasáhnou 

patří zejména opatření pro omezení potravinového odpadu, vytváření norem 

kvality druhotných surovin, opatření pracovního plánu pro ekodesign, 

revidované nařízení o hnojivech a strategie pro plasty v oběhovém 

hospodářství. 

ANALÝZA LEGISLATIVY V OBLASTI 
ZELENÉ DOHODY

TERMÍN: Q4 / 2020 – Q1 / 2021
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TAKTIKA

Zanalyzujeme připravovanou ekologickou legislativu, včetně Zelené 

dohody a připravenost pivovarsko-sladařského sektoru na tyto 

regulace. 

Taktické kroky:

1. Monitoring a analýza legislativy a právního prostředí na evropské 

a lokální úrovni

2. Identifikace výzev, hrozeb  politik a předpisů pro sektor 

pivovarnictví

3. Analýza připravenosti sektoru na zelenou dohodu, příprava 

stanoviska svazu

ANALÝZA LEGISLATIVY V OBLASTI 
ZELENÉ DOHODY

TERMÍN: Q4 / 2020 – Q1 / 2021
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POSILOVAT FENOMÉN 
ČESKÉ PIVNÍ KULTURY
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4.1. POSILOVAT FENOMÉN ČESKÉHO PIVA A ČESKÉ 
PIVNÍ KULTURY

4.2. VYZDVIHNOUT PŘÍNOSY HOSPOD PRO ŽIVOT 
NA VESNICÍCH 

4.3. VYUŽÍT ZÁJEM O PODNIKÁNÍ 
V MINIPIVOVARECH

PROJEKTY A ČINNOSTI:
• Zachraňme českou hospodu 

• Zákon o pivu

• Lokální politici

4. POSILOVAT FENOMÉN ČESKÉ 
PIVNÍ KULTURY
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TERMÍN: Q4 / 2020 – Q1 / 2021

PŘIPRAVÍME KAMPAŇ, JEJÍMŽ CÍLEM BUDE PODPOŘIT 
TRADICI ČESKÉ PIVNÍ KULTURY, UPOZORNIT NA 
AKTUÁLNÍ ŠPATNOU SITUACI SEKTORU S CÍLEM 
ZÍSKÁNÍ POZORNOSTI A PODPORY STÁTU PRO 
ČESKOU GASTRONOMII.

TAKTIKA:

1. Zachraň hospodu (dokončený projekt)

2. Nezapomeň na gastronomii

3. Národní program pro gastronomii

ZACHRAŇME ČESKOU HOSPODU
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TERMÍN: Q4 / 2020 - 2022

VÝCHODISKA

• Výroba a spotřeba českého piva s sebou nese řadu specifik, 

která ovlivňují řadu souvisejících oborů, počínaje zemědělství a 

pěstitelstvím, přes sladařství a pivovarnictví až po maloobchod, 

pohostinství, cestovní ruch a ochranu přírody. 

• Právní úprava, která by souhrnně postihovala všechna tato 

specifika, v České republice dlouhodobě chybí a české pivo je 

tak regulováno více než desítkou různých právních norem.

• S ohledem na potřebu harmonizace právního rámce EU a Česka 

v oblasti výroby, distribuce a spotřeby českého piva, stejně jako 

potřebu chránit české pivo jako specifický národní produkt, 

iniciuje svaz vznik nového zákona o pivovarnictví a sladařství.

ZÁKON O PIVU
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ČSPS iniciuje vznik pracovní skupiny složené ze zástupců MZe, MPO, MŽP, 

HK, AMSP, SOCR, ČSPS, ČSM a VÚPS, která bude mít za úkol připravit 

rámec pro zpracování návrhu zákona o pivovarnictví a sladařství. S ohledem 

na specifika sektoru bude činnost pracovní skupiny podpořena sérií 

odborných kulatých stolů určených pro artikulaci zájmů široké členské 

základny ze strany dotčených profesních sdružení a asociací.

Taktické kroky:

1. Příprava a zpracování právního rámce pro nový zákon o pivovarnictví a 

sladařství, který by sloučil právní předpisy upravující pěstování, výrobu, 

prodej a distribuci.

2. Identifikace klíčových stakeholderů a následné vyjednání podpory na 

rezortu zemědělství u decision makerů z řad vládních stran.

3. Organizace oficiálního jednání s ministrem zemědělství a uspořádání 

série odborných kulatých stolů s členy ČSPS s cílem zařazení zákona do 

legislativního plánu vlády pro rok 2022.

ZÁKON O PIVU: TAKTIKA
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PODPOŘIT ODBORNÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU
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5.1. PODPOŘIT KVALITNÍ STŘEDOŠKOLSKÉ A 
VYSOKOŠKOLSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V PIVOVARNICTVÍ 
A SLADAŘSTVÍ

5.2. POPULARIZOVAT PROFESI SLÁDKA A DALŠÍCH 
PŘÍBUZNÝCH PROFESÍ

PROJEKTY A ČINNOSTI:
• Iniciativa na podporu vzdělávání v oboru

• Popularizace profese sládka mezi studenty

5. PODPOŘIT ODBORNÉ 
VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU
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TERMÍN: Q4 / 2020

ROZPOČET:  50 000 KČ

ČESKÁ TRADICE VAŘENÍ PIVA JE V OHROŽENÍ. I KDYŽ JSME 

PIVAŘSKOU VELMOCÍ, POTÝKÁME SE S NEDOSTATKEM 

SLÁDKŮ. NEDOSTATEK KVALITNÍCH LIDÍ OHROŽUJE CHOD 

PIVOVARŮ A ZPŮSOBUJE CELKOVÝ ÚPADEK 

PIVOVARSKÉHO ŘEMESLA. VE SVÉM DŮSLEDKU MŮŽE 

OHROZIT I FENOMÉN ČESKÉ PIVNÍ KULTURY.

CÍLE:

• Podpořit kvalitní SŠ / VŠ vzdělávání v pivovarnictví a sladařství

• Popularizovat profesi sládka a dalších příbuzných profesí

INICIATIVA NA PODPORU 

ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU
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INICIATIVA NA PODPORU 

ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU

TAKTIKA:

Založíme iniciativu, v rámci které budou zástupci škol, výzkumného ústavu 

a pivovarů diskutovat „Budoucnost vzdělávání v pivovarnictví a sladařství“. 

Cílem iniciativy bude stanovení doporučení, která poslouží jako strategický 

materiál pro podporu a popularizaci vzdělávání nastupující generace sládků 

a dalších pivovarských profesí v Česku. 

Taktické kroky:

1. Vybudování a organizace platformy pro budoucnost vzdělávání v 

pivovarnictví a sladařství

2. Nastavení spolupráce mezi VŠCHT, SŠ Podskalská, MZe, MŠMT

3. Zapojení odborníků z pivovarů, VÚPS a dalších organizací

4. Komunikace prostřednictvím médií
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ZAJISTIT DOSTATEK 
ČESKÝCH SUROVIN 
PRO VÝROBU PIVA
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6.1. UDRŽET LOKÁLNÍ PRODUKCI CHMELE A JEČMENE

6.2. PODPOŘIT INICIATIVY NA UDRŽENÍ VODY V 
KRAJINĚ

6.3. PODPOŘIT ČESKÉ ŠLECHTITELSTVÍ CHMELE I 
JEČMENE 

PROJEKTY A ČINNOSTI:
• Zákon o pivě

• Další projekty budou připraveny pro rok 2021

6. ZAJISTIT DLOUHODOBĚ DOSTATEK 
ČESKÝCH SUROVIN PRO VÝROBU PIVA
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STRATEGICKÝ PLÁN 2020+

Strategický 

cíl 1

Strategický 

cíl 2

Strategický 

cíl 3

Strategický 

cíl 4

Strategický 

cíl 5

Strategický 

cíl 6

Udržet stabilní 

daňové prostředí

Zabránit represivní 

protialkoholní 

politice

Ovlivnit lokální 

podobu 

ekologických 

regulací 

Posilovat fenomén 

české pivní kultury

Podpořit odborné 

vzdělávání v oboru

Zajistit dlouhodobě 

dostatek českých 

surovin pro výrobu 

piva

Opatření 1.1. Opatření 2.1. Opatření 3.1. Opatření 4.1. Opatření 5.1. Opatření 6.1.

Úspěšně 

implementovat 

snížené DPH na 

čepované pivo v 

restauracích

Zamezit zpřísnění 

regulace reklamy na 

alkohol

Obhájit energetickou 

náročnost tradiční 

výroby českého piva

Posilovat fenomén 

českého piva a 

české pivní kultury

Podpořit kvalitní SŠ / 

VŠ vzdělávání 

v pivovarnictví a 

sladařství

Udržet lokální 

produkci chmele a 

ječmene

Opatření 1.2. Opatření 2.2. Opatření 3.2. Opatření 4.2. Opatření 5.2. Opatření 6.2.

Zachovat současnou 

výši a metodu 

výpočtu spotřební 

daně na pivo

Prosadit 

nerepresivní formu 

protialkoholní politiky 

v ČR

Zachovat stávající 

systém zálohování 

obalů

Vyzdvihnout přínosy 

hospod pro život na 

vesnicích

Popularizovat 

profesi sládka a 

dalších příbuzných 

profesí

Podpořit iniciativy na 

udržení vody v 

krajině

Opatření 3.3. Opatření 4.3. Opatření 6.3.

Zajistit přívětivou 

implementaci Zelené 

dohody

Využít zájem 

o podnikání 

v minipivovarech

Podpořit české 

šlechtitelství chmele 

i ječmene
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