
Zápis 54. řádné valné hromady Českého svazu pivovarů a sladoven, z.s.,  
která se uskutečnila dne 22. září 2020 v Praze 

 
 
Ing. František Šámal přivítal přítomné účastníky valné hromady a informoval je o změně 
v úvodu programu. Vzhledem k tomu, že se v letošním roce z důvodu pandemie COVID-19 
a s ní spojenými omezeními nekonala Svatováclavská slavnost, slavnostní předání ceny 
Františka Ondřeje Poupěte a uvedení laureáta do Síně slávy proběhne před zahájením valné 
hromady. Přítomní se změnou souhlasili. 
 
Cenu Františka Ondřeje Poupěte za rok 2020 obdrželi Ing. Milan Starec a Tomáš 
Vodochodský. Za Český svaz pivovarů a sladoven ocenění předali Ing. František Šámal, 
předseda a Ing. Roman Havlík, místopředseda. 
 
Do Síně slávy českého pivovarství a sladařství byl uveden Ing. Vratislav Psota, CSc. 
Laureátovi Síně slávy předali ocenění Ing. František Šámal, předseda a Ing. Roman Havlík, 
místopředseda. 
 
Ing. František Šámal pogratuloval a poděkoval oceněným a ukončil slavnostní část. 
 
Bod 1 programu 
Úvodní slovo předsedy 
 
Ing. František Šámal v úvodním slovu ještě jednou přivítal účastníky valné hromady.  
V úvodním slově zmínil, že pivovarský sektor má za sebou nejobtížnější období, kdy se 
v březnu uzavřely podniky a zastavila se na 3 měsíce téměř celá ekonomika. Pivovarský 
sektor přišel za toto období o téměř 5 mld. Kč a gastronomie o více než 20 mld. Kč. Informoval 
přítomné o aktivitách a projektech Svazu v tomto období. Podrobné informace jsou součástí 
Zprávy o činnosti. Dále zmínil snížení DPH na stravovací služby od 1.5.2020 a prosazenou 
rychlou změnu zákona, která umožnila odpuštění spotřební daně ze zlikvidovaného piva. 
Mezi dalšími úspěchy je zastavení snahy ministerstva zdravotnictví o výrazné zpřísnění 
regulace reklamy na alkoholické nápoje, včetně piva.  
Ing. František Šámal dále informoval o připravovaném Národním programu pro gastronomii. 
 
 
Bod 2 programu 
Zahájení valné hromady 
 
V 10:30 hod. zahájil 54. 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 a dále, že v okamžiku zahájení je přítomno celkem 31 členů 
z celkem 47 všech členů Svazu s hlasovacím právem, tj. 66 % a tito přítomní členové 
disponují 74 hlasy z 91, tj. 81,3 % ze všech hlasů a podle článku 9.6.8 Stanov Svazu je 54. 
VH usnášeníschopná.  
 
 
Přítomný JUDr. Tomáš Samek, advokát pracující pro Svaz, provede právní dohled nad 
hlasováním a průběhem VH. Radka Černá je skrutátorka a zapisovatelka. 
 
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 3 programu 
Schválení programu jednání 
 
Ing. František Šámal seznámil účastníky jednání s navrženým programem.     
 

1. Úvodní slovo předsedy 

2. Zahájení valné hromady 

3. Schválení programu jednání 

4. Zpráva o činnosti předsednictva, pracovních skupin a kanceláře od 53. valné hromady 

5. Zpráva o hospodaření ČSPS za rok 2019 

6. Stanovisko revizora účtů 

7. Degustační soutěž ČESKÉ PIVO 2020 

8. Stanovy Svazu 

9. Volba předsednictva ČSPS a revizora účtů 

10. Vývoj legislativního prostředí 2019/2020 

11. Budoucnost českého piva 2020+ 

12. Rozpočet 2020 

13. Návrh rozpočtu 2021 

14. Přijetí nových členů 

15. Různé 

16. Diskuze 

17. Usnesení 54. řádné valné hromady ČSPS 

18. Závěr zasedání 54. řádné valné hromady ČSPS 

 
Ing. František Šámal informoval přítomné, že bod č. 10 – Vývoj legislativního prostředí 
2019/2020 bude součástí bodu č. 4 – Zpráva o činnosti předsednictva, pracovních skupin a 
kanceláře od 53. valné hromady.  
Nikdo z přítomných členů neměl k navrženému programu jednání ani ke změně v programu 
připomínky. Program jednání byl schválen. Program je uvedený v Příloze č. 1.  
 
 
Bod 4 programu  
Zpráva o činnosti předsednictva, pracovních skupin a kanceláře od 53. valné hromady 
 
Ing. Martina Ferencová seznámila účastníky jednání VH formou prezentace s předloženou 
Zprávou o činnosti předsednictva, pracovních skupin a kanceláře od 53. valné hromady. 
Vytištěnou Výroční zprávu Českého svazu pivovarů a sladoven obdrželi účastníci 
v materiálech a v Příloze č. 2 je prezentace zprávy a průběhu celé valné hromady ČSPS. 
V elektronické verzi materiály účastníci VH obdrželi na USB. 
 



V rámci Zprávy o činnosti vystoupil JUDr. Tomáš Samek s bodem programu č. 10 – Vývoj 
legislativního prostředí 2019/2020. 
 
 
Bod 5 programu  
Zpráva o hospodaření ČSPS za rok 2019 
 
Zprávu o hospodaření k 31. 12. 2019 přednesla Radka Černá.  
Podrobnosti jsou v Příloze č. 4. 
 
 
Bod 6 programu 
Stanovisko revizora účtů 
 

Ing. František Šámal přečetl stanovisko revizorky účtů Svazu Ing. Jany Burešové 
k hospodaření za rok 2019.  

Stanovisko konstatuje, že obsah dokladů odpovídá činnosti ČSPS dle statutu. Celé znění 
stanoviska je v Příloze č. 5. 

O Zprávě o hospodaření ČSPS za rok 2019 dal Ing. František Šámal hlasovat hlasovacím 
lístkem č.1. Přítomní členové disponovali 75 hlasy z 92, tj. 81,5 %. Pro schválení bylo 
odevzdáno 75 hlasů tj. 100 % hlasů, 0 hlasů bylo proti a 0 hlasů se zdrželo hlasování. Zpráva 
o hospodaření ČSPS za rok 2019 byla schválena. 

 

 
Bod 7 programu 
Degustační soutěž ČESKÉ PIVO 2020 
 
Ing. František Šámal informoval přítomné o tom, že vzhledem k pandemii COVID-19 a s ní 
spojenými omezeními byl Český svaz pivovarů a sladoven nucen v letošním roce uskutečnit 
soutěž pouze jako jednokolovou.  

O schválení tohoto rozhodnutí dal Ing. František Šámal hlasovat hlasovacím lístkem č. 2. 
Přítomní členové disponovali 75 hlasy z 92, tj. 81,5 %. Pro schválení bylo odevzdáno 75 
hlasů tj. 100 % hlasů, 0 hlasů bylo proti a 0 hlasů se zdrželo hlasování. Jednokolová 
degustační soutěž ČESKÉ PIVO 2020 byla ex post schválená. 

 
 
Bod 8 programu 
Stanovy Svazu 
 
Ing. František Šámal informoval přítomné účastníky o návrhu nových Stanov a s ním 
spojeným Jednacím řádem předsednictva. 
JUDr. Tomáš Samek představil hlavní změny ve Stanovách a pravidla Jednacího řádu 
předsednictva.  
Nové znění Stanov je Přílohou č. 6, Jednací řád předsednictva je Přílohou č. 7. 
 
O nových Stanovách dal Ing. František Šámal hlasovat hlasovacím lístkem č. 3. Při změně 
Stanov disponuje každý člen jedním hlasem. Přítomní členové disponovali 31 hlasy z 47, tj. 
66 %. Pro schválení bylo odevzdáno 23 hlasů, tj. 74,2 %, 4 hlasy byly proti, tj. 12,9 % a 4 
hlasy, tj. 12,9 %, se zdržely hlasování. Nové Stanovy byly přijaty. 
Ing. František Šámal dal následně hlasovat o Jednacím řádu předsednictva hlasovacím 
lístkem č. 4. Přítomní členové disponovali 74 hlasy z 92, tj. 80,4 %. Pro schválení bylo 



odevzdáno 72 hlasů, tj. 97,3 %, 0 hlasů bylo proti a 2 hlasy, tj. 2,7 %,  se zdržely hlasování. 
Jednací řád předsednictva byl přijat. 
 
 
Bod 9 programu  
Volba předsednictva a revizora účtů 

 

Ing. Šámal seznámil účastníky s průběhem volby, kdy hlasování proběhne pouze jedním 
hlasovacím lístek, na kterém je uveden návrh předsednictva. U jednotlivých jmen je nutné 
volit zaškrtnutím políčka pro, proti, zdržel se. 
Ing. Šámal seznámil účastníky s navrženými kandidáty, které navrhuje předsednictvo. O 
tomto návrhu bude hlasováno nejprve. Následně pak bude hlasováno o případných 
protinávrzích. 
Ing. Šámal upozornil přítomné, že mají v materiálech 2 verze volebních lístků – jeden pro 
případ volby dle stávajících Stanov, druhý pro případ volby dle nových Stanov. Pro hlasování 
je tedy nutné použít volební lístek pro volbu předsednictva a revizora účtů dle nových Stanov, 
které byly schválené hlasováním v předchozím bodě. 
 
Návrh předsednictva dle nových Stanov na složení nového předsednictva a revizora účtů:  
 
Zástupci velkých pivovarů: 
Ing. Petr Dvořák, Budějovický Budvar, n.p. 
Mgr. Pavlína Kalousová, Plzeňský Prazdroj, a.s. 
Ing. Milan Schramm, Heineken Česká republika, a.s. 
Ing. František Šámal, Pivovary Staropramen s.r.o. 
 
Zástupci středních pivovarů: 
Ing. Jiří Faměra, Pivovary Lobkowicz Group, a.s. 
Ing. Roman Havlík, Pivovar Svijany, a.s.  
Ing. Antonín Chytil, PMS Přerov, a.s. 
 
 
Zástupci malých pivovarů: 
Ing. Daniel Dřevikovský, Pivovar Samson, a.s. 
Ing. Josef Vávra, Rodinný pivovar Bernard, a.s. 
 
Zástupce velkých sladoven: 
Ing. Richard Paulů, Sladovny Soufflet, a.s. 
 
Zástupce malých sladoven: 
Ing. Václav Dušánek, Českomoravské sladovny, a.s. 
 
Zástupce přispívajících členů s hlasem poradním: 
Mgr. Zdeněk Rosa BA, Bohemia Hop, a.s. 
 
Revizor účtů: 
Ing. Jana Burešová, Budějovický Budvar, n.p. 
 
Ing. Šámal – zahájil hlasování o volbě předsednictva hlasovacím lístkem číslo 5. 
 
Odevzdáno bylo 74 hlasů: 
 



Pro Ing. Petra Dvořáka bylo odevzdáno 68 hlasů pro (91,9 %), 0 hlasů proti (0 %) a 6 hlasů 
se zdrželo hlasování (8,1 %); 
 
Pro Mgr. Pavlínu Kalousovou bylo odevzdáno 74 hlasů pro (100 %), 0 hlasů proti (0 %) a 0 
hlasů se zdrželo hlasování (0 %); 
 
Pro Ing. Milana Schramma bylo odevzdáno 72 hlasů pro (97,3 %), 1 hlas proti (1,35 %) a 1 
hlas se zdržel hlasování (1,35 %); 
 
Pro Ing. Františka Šámala bylo odevzdáno 71 hlasů pro (95,9 %), 1 hlas proti (1,4 %) a 2 
hlasy se zdržely hlasování (2,7 %); 
 
Pro Ing. Jiřího Faměru bylo odevzdáno 73 hlasů pro (98,6 %), 0 hlasů proti (0 %) a 1 hlas se 
zdržel hlasování (1,4 %); 
 
Pro Ing. Romana Havlíka bylo odevzdáno 74 hlasů pro (100 %), 0 hlasů proti (0 %) a 0 hlasů 
se zdrželo hlasování (0 %); 
 
Pro Ing. Antonína Chytila bylo odevzdáno 74 hlasů pro (100 %), 0 hlasů proti (0 %) a 0 hlasů 
se zdrželo hlasování (0 %); 
 
Pro Ing. Daniela Dřevikovského bylo odevzdáno 73 hlasů pro (98,6 %), 0 hlasů proti (0 %) a 
1 hlas se zdržel hlasování (1,4 %); 
 
Pro Ing. Josefa Vávru bylo odevzdáno 72 hlasů pro (97,3 %), 0 hlasů proti (0 %) a 2 hlasy se 
zdržely hlasování (2,7 %); 
 
Pro Ing. Richarda Paulů bylo odevzdáno 74 hlasů pro (100 %), 0 hlasů proti (0 %) a 0 hlasů 
se zdrželo hlasování (0 %); 
 
Pro Ing. Václava Dušánka bylo odevzdáno 74 hlasů pro (100 %), 0 hlasů proti (0 %) a 0 hlasů 
se zdrželo hlasování (0 %); 
 
Pro Mgr. Zdeňka Rosu BA bylo odevzdáno 74 hlasů pro (100 %), 0 hlasů proti (0 %) a 0 hlasů 
se zdrželo hlasování (0 %); 
 
Pro Ing. Janu Burešovou bylo odevzdáno 74 hlasů pro (100 %), 0 hlasů proti (0 %) a 0 hlasů 
se zdrželo hlasování (0 %); 
 
 
Předložený návrh předsednictva na složení předsednictva a revizora účtů byl schválen. 
 
Následně v 11:35 Ing. František Šámal jednání valné hromady přerušil za účelem 
prvního jednání nově zvoleného předsednictva Svazu, kde ve smyslu nově 
schválených stanov Svazu proběhla volba předsedy a místopředsedy Svazu.  
 
Po ukončení prvního jednání předsednictva Svazu seznámil Ing. Šámal přítomné 
s výsledky volby předsedy a místopředsedy Svazu. Předsedou Svazu byl 
předsednictvem Svazu zvolen Ing. František Šámal a místopředsedou Ing. Roman 
Havlík. 
 
 



Bod 10 programu 
Vývoj legislativního prostředí 2019/2020 
 
Tento bod prezentoval JUDr. Samek v rámci bodu č. 4 – Zpráva o činnosti předsednictva, 
pracovních skupin a kanceláře od 54. valné hromady. 
 

 

Bod 11 programu 

Budoucnost českého piva 2020+ 

 
Ing. František Šámal představil hosta Radka Maršíka ze společnosti FleishmanHillard, která 
připravovala novou strategii Svazu. 
 
Ing. Radek Maršík informoval přítomné o této nové strategii. Celá prezentace je Přílohou  
č. 10. 
 
 
Bod 12 programu 
Rozpočet 2020 
 
Návrh rozpočtu na rok 2020, který VH předkládá předsednictvo ČSPS a který účastníci VH 
obdrželi ve svých materiálech (viz Příloha č. 11), představil Ing. František Šámal. Navržený 
rozpočet pro rok 2020 navrhuje předsednictvo odsouhlasit jako vyrovnaný. 
 
O návrhu rozpočtu pro rok 2020 dal Ing. Šámal hlasovat hlasovacím lístkem č. 6. Přítomní 
členové disponovali 75 hlasy z 92, tj. 81,5 %. Pro schválení bylo odevzdáno 75 hlasů,   tj. 
100 % hlasů, 0 hlasů bylo proti a 0 hlasů se zdrželo hlasování. Rozpočet pro rok 2020 byl 
schválen. 
 
 
Bod 13 programu 
Návrh rozpočtu 2021 
 
Návrh rozpočtu na rok 2021, který VH předkládá předsednictvo ČSPS a který účastníci VH 
obdrželi ve svých materiálech (viz Příloha č. 12), představil Ing. František Šámal. Navržený 
rozpočet pro rok 2021 navrhuje předsednictvo odsouhlasit jako vyrovnaný. 
 
O návrhu rozpočtu pro rok 2021 dal Ing. Šámal hlasovat hlasovacím lístkem č. 7. Přítomní 
členové disponovali 75 hlasy z 92, tj. 81,5 %. Pro schválení bylo odevzdáno 75 hlasů tj. 100 
% hlasů, 0 hlasů bylo proti a 0 hlasů se zdrželo hlasování. Návrh rozpočtu pro rok 2021 byl 
schválen. 
 
 
Bod 14 programu 
Přijetí nových členů   
 
Ing. Roman Havlík přednesl přítomným účastníkům valné hromady žádost Akciového 
pivovaru LIBERTAS a.s. o přijetí za aktivního člena Svazu. Žádost o přijetí je Přílohou č. 13. 
 
Ing. František Šámal dal následně hlasovat o přijetí nového člena hlasovacím lístkem č. 8. 
Přítomní členové disponovali 75 hlasy z 92, tj. 81,5 %. Pro schválení bylo odevzdáno 74 



hlasů tj. 98,7 % hlasů, 0 hlasů bylo proti a 1 hlas, tj. 1,3 %, se zdržel hlasování. Akciový 
pivovar LIBERTAS a.s. byl přijat za nového aktivního člena. 
 
 
Bod 15 programu 
Různé 
 
Ing. František Šámal vystoupil s žádostí o udělení mandátu předsednictvu Svazu ke změně 
statusu soutěže s cílem soutěž zatraktivnit a zvýšit počet soutěžních vzorků. 
 
O udělení mandátu dal Ing. Šámal hlasovat hlasovacím lístkem č. 9. Přítomní členové 
disponovali 76 hlasy z 93, tj. 81,7 %. Pro schválení bylo odevzdáno 69 hlasů, tj. 90,8 %, 4 
hlasy, tj. 5,3 %, bylo proti a 3 hlasy, tj. 3,9 %, se zdržely hlasování. Mandát byl předsednictvu 
udělen. 
 
 
Bod 16 programu 
Diskuse 
 
V diskusi nebyly uplatněny žádné připomínky ani komentáře. 
 
 
Bod 17 programu 
Usnesení 54. řádné valné hromady ČSPS – 12. června 2019, Hnanice 
 

1. Valná hromada vzala na vědomí: 

 

 a) Stanovisko revizora účtů 

 b) Zprávu o činnosti předsednictva, pracovních skupin a kanceláře od 
53. valné hromady 
 

 c) Vývoj legislativního prostředí 2019/2020 

 e) volbu předsedy Svazu a místopředsedou Svazu provedenou 
předsednictvem Svazu s tím, že předsedou Svazu byl 
předsednictvem Svazu zvolen Ing. František Šámal a 
místopředsedou Svazu Ing. Roman Havlík 

 

2. Valná hromada schvaluje: 

 

a) Zprávu o hospodaření ČSPS za rok 2019 

b) Degustační soutěž v roce 2020 jako jednokolovou  

c) Změnu Stanov ČSPS 

d) Jednací řád předsednictva 

e) volbu Ing. Petra Dvořáka za člena předsednictva – zástupce velkých 

pivovarů 



f) volbu Mgr. Pavlíny Kalousové za člena předsednictva – zástupce velkých 

pivovarů 

g) volbu Ing. Milana Schramma za člena předsednictva – zástupce velkých 

pivovarů 

h) volbu Ing. Františka Šámala za člena předsednictva – zástupce velkých 

pivovarů 

i) volbu Ing. Jiřího Faměry za člena předsednictva – zástupce středních 

pivovarů 

j) volbu Ing. Romana Havlíka za člena předsednictva – zástupce středních 

pivovarů 

k) volbu Ing. Antonína Chytila za člena předsednictva – zástupce středních 

pivovarů 

l) volbu Ing. Daniela Dřevikovského za člena předsednictva – zástupce 

malých pivovarů 

m) volbu Ing. Josefa Vávry za člena předsednictva – zástupce malých pivovarů 

n) volbu Ing. Richarda Paulů za člena předsednictva – zástupce velkých 

sladoven 

o) volbu Ing. Václava Dušánka za člena předsednictva – zástupce malých 

sladoven 

p) volbu Mgr. Zdeňka Rosy BA za člena předsednictva – zástupce 

přispívajících členů 

q) volbu Ing. Jany Burešové za revizora účtu 

r) Rozpočet ČSPS na rok 2020 

s) Rozpočet ČSPS na rok 2021 

t) Přijetí nového člena společnost Akciový pivovar LIBERTAS, a.s. 

u) Poskytnutí mandátu předsednictvu Svazu na provedení změny Statutu 

degustační soutěže ČESKÉ PIVO  

v) Usnesení 54. valné hromady 

 

 

 
Při hlasování o usnesení 54. řádné valné hromady hlasovacím lístkem č. 10 přítomní členové 
disponovali 76 hlasy z 93, tj. 73,9 %. Pro schválení bylo odevzdáno 68 hlasů tj. 100 % hlasů, 
0 hlasů bylo proti a 0 hlasů se zdrželo hlasování. Podle článku 9.6.3 Stanov bylo Usnesení 
přijato. 
 
 



Bod 18 programu 
Závěr zasedání 54. řádné valné hromady ČSPS 
 
Na závěr jednání Ing. Šámal poděkoval všem přítomným členům Svazu za účast na VH. 
Zároveň poděkoval Ing. Vilémovi Nohelovi a Ing. Pavlovi Šponerovi, kteří ukončili členství v 
předsednictvu a popřál všem hodně zdraví, šťastnou cestu domů a jednání 54. VH ukončil.   
 
 
 
V Praze dne 22. září 2020 
 
 
 
 
Zapsala: Radka Černá 
 
 
 
 
Ing. Martina Ferencová       
výkonná ředitelka ČSPS 
 
 
 
 
Ing. František Šámal 
předseda ČSPS 
 
 
 
Seznam příloh: 
 
Příloha 1: Program 54. valné hromady 
Příloha 2: Zpráva o činnosti předsednictva, pracovních skupina kanceláře od 53. VH 
Příloha 3: Memorandum se SOCR ČR 
Příloha 4: Rozpočet 2019 
Příloha 5: Stanovisko revizora účtů 2019 
Příloha 6: Nové Stanovy ČSPS 
Příloha 7: Jednací řád předsednictva 
Příloha 8: Kandidátní listina dle nových Stanov 
Příloha 9: Kandidátní listina dne stávajících Stanov 
Příloha 10: Budoucnost českého piva 2020+ 
Příloha 11: Rozpočet 2020 
Příloha 12: Návrh rozpočtu 2021 
Příloha 13: Žádost Akciového pivovaru LIBERTAS a.s. 
 
Prezentace: 
54. řádná valná hromada, ČSPS 
 
 
 
Listina přítomných je uložena na sekretariátu Svazu. 


