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ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY ČESKÉHO SVAZU PIVOVARŮ A SLADOVEN 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
držíte v rukou zprávu Českého svazu pivovarů a sladoven o činnosti a jednáních od poslední valné hromady svazu, která 
se konala dne 12. 6. 2019 v Hnanicích.  
 
Rok 2019 byl pro celou Českou republiku opět dalším rokem s růstem HDP. Výstav pivovarů dosáhl na další rekord a 
překonal 21,6 milionu hektolitrů. Zásluhu na tomto výsledku má zvláště export, který se meziročně zvýšil o 4,5 %. Těší 
nás však i tuzemská spotřeba, která dokázala na již velmi saturovaném trhu vzrůst o dalších 0,9 % na 16,7 milionu 
hektolitrů. Nutno podotknout, že na tomto trendu má významný vliv počet turistů, kteří míří do metropole a dalších 
oblíbených turistických oblastí. Průměrný počet přenocování vzrostl za poslední dekádu o 80 % a v roce 2019 jenom 
Prahu navštívilo více než 11,3 milionu turistů. 
 
I přes tato jasná fakta, která odlišují spotřebu Čechů, pokračují snahy o přísnější regulaci alkoholu. Je velkým úspěchem, 
že se nám podařilo obhájit jedinečnost české pivní kultury a nebyla zvýšena sazba spotřební daně tak, jak se stalo u lihovin 
o více než 13 %. Naopak se nám podařilo prosadit zařazení čepovaného piva jako součásti stravovacích služeb do snížené 
sazby DPH 10 %. Argumentem pro tuto podporu je přesouvání konzumace z českých hospod a restaurací do domácností, 
kdy poměr on-trade a off-trade se dlouhodobě snižuje v neprospěch čepovaného piva. V roce 2019 tvořilo 35 % celkové 
tuzemské spotřeby.  
 
Pohostinství a s ním provázané pivovarnictví však utrpělo v době koronavirové krize v letošním roce výrazné ztráty. 
Většina hospodských sice v červnu znovu po téměř třech měsících vyhlášeného nouzového stavu opět otevřela, ale o tom, 
jestli přežijí, se bude rozhodovat až v závěru roku. Nejkritičtější situace přitom přetrvává v Praze, Karlových Varech a 
dalších lokalitách závislých na cestovním ruchu. Pro další období bude klíčové, aby vláda pokračovala v podpoře nejvíce 
zasažených sektorů, včetně pohostinství, a současně je nezatěžovala novými administrativními a regulačními opatřeními. 
Vzhledem k současné situaci je žádoucí sestavit Národní akční plán obnovy gastronomie a vhodně dopracovat vládní 
opatření, která jednak minimalizují již vzniklé škody a současně předejdou případným dalším externím zásahům. 
Poptávka je stále v řadě míst utlumena, zatímco náklady se vrací do původní výše. Restaurace potřebují pomoc stejně 
jako hotely a lázně. 
 
Budoucnost českého piva byla jedním z hlavních témat ještě před krizí a na valné hromadě bude předložena strategie na 
dalších pět let. Mezi základní cíle, které vzešly od našich členů, bude patřit udržení stabilního daňového prostředí, 
zabránění represivní protialkoholní politice, ovlivnění lokální podoby ekologických regulací, podpoření odborného 
vzdělávání v oboru a zajištění dostatku českých surovin pro výrobu piva.  
 
Závěrem mi dovolte, abych jménem představenstva poděkoval všem členům, kolegům, zaměstnancům a příznivcům 
českého piva za odvedenou práci, podporu a důvěru v Český svaz pivovarů a sladoven nejenom v letech 2019 a 2020.  
 
 
S přáním Dej Bůh štěstí!  

 
Ing. František Šámal, předseda  
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ZÁKLADNÍ INFORMACE, ČINNOST A HLAVNÍ CÍLE SVAZU 

 
Český svaz pivovarů a sladoven sdružuje pivovary, sladovny a další instituce, které se přímo, či nepřímo podílejí na výrobě 
piva v České republice. Svaz navazuje na dlouhou tradici sahající až do druhé poloviny 19. století, kdy byly na našem 
území zakládány první profesní pivovarské a sladařské organizace. Nejvýznamnější z nich vznikla v roce 1873 pod 
názvem Spolek pro průmysl pivovarský v Království českém. Současná podoba Svazu pochází z roku 1991, kdy se 
podařilo profesní organizaci pivovarníků a sladovníků obnovit a vznikl tak Český svaz pivovarů a sladoven, z.s. 
 
Hlavním cílem je prosazování a obhajování práv a společných zájmů svých členů. Svaz podporuje rozvoj aktivit 
přispívajících k činnosti členů; zajišťuje kontakty s legislativními a správními orgány, Hospodářskou a Agrární komorou 
ČR, Svazem zaměstnavatelů; průmyslovými, vědecko-výzkumnými, obchodními a zemědělskými organizacemi a podává 
těmto institucím společné návrhy a stanoviska. Svaz zastupuje zájmy svých členů i na mezinárodním poli v pivovarských 
a sladařských institucích a organizacích. 
 
Český svaz pivovarů a sladoven je členem evropského pivovarnického sdružení Brewers of Europe, Potravinářské 
komory ČR, Hospodářské komory ČR, Rady pro reklamu, z.s. a Asociace malých a středních podniků a živnostníků. 
 
Svaz má uzavřené memorandum o koordinované spolupráci aktivit vedoucích ke snížení dopadů nezodpovědné 
konzumace uzavřené s Úřadem vlády ČR, memorandum o spolupráci při podpoře českého pivovarství a sladařství jakožto 
tradičních zemědělských odvětví uzavřené s Ministerstvem zemědělství, memorandum o spolupráci na jednotné aplikaci 
právních předpisů v oboru pivovarnictví a sladařství s Generálním ředitelstvím cel, memorandum o spolupráci ke 
zlepšení situace v oblasti bezpečnosti silničního provozu na území ČR uzavřené s Policií ČR, memorandum o spolupráci 
formou informačních, osvětových a propagačních materiálů, edukačních a osvětových kampaní, preventivních programů, 
seminářů či konferencí uzavřené se společností Vím, co jím a piju o.p.s., memorandum s platformou VIZE 0, jehož cílem je 
spolupráce vedoucí ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu a snižování následků dopravních nehod a memorandum 
se Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR, jehož cílem je spolupráce na realizaci a propagaci projektu Nezlob se, prokaž 
se, který nabízí unikátní školení a materiály pro prodejce alkoholických nápojů, jak neprodat alkohol osobám mladším 18 
let.  
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SEZNAM ČLENŮ 

 
K datu konání VH je členem Svazu 25 pivovarských společností, 5 sladoven, 17 přispívajících členů a 1 čestný člen. 
 

Pivovary       
Budějovický Budvar, n.p.    
DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s.  
DUP – družstvo, pivovar Poutník Pelhřimov  
Hany Mayerová, rodinný pivovar Berounský medvěd  
HEINEKEN Česká republika, a.s.   
Krakonoš spol. s r.o.     
Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod a.s. 
Měšťanský pivovar v Poličce, a.s.   
Pardubický pivovar a.s.    
PIVO Praha, spol. s r.o.    
PIVOVAR A RESTAURACE U FLEKŮ, s.r.o.  
Pivovar Nymburk spol. s r.o.   
Pivovar Samson a.s.     
Pivovar Svijany, a.s.     
Pivovary Koruny české, a.s.    
Pivovary Lobkowicz Group, a.s.   
Pivovary Staropramen s.r.o.    
Plzeňský Prazdroj, a.s.     
PMS Přerov a.s.     
PODKOVÁŇ s.r.o.     
PRIMÁTOR, a.s.     
Rodinný pivovar BERNARD, a.s.   
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s.   
Únětický pivovar a.s.     
Žatecký pivovar, spol. s r.o. 
 
Sladovny 
 
Českomoravské sladovny, a.s. 
 
Ing. Karel Klusáček – Sladovna Klusáček 
MORAVAMALT s.r.o. 
Sladovna BERNARD, a.s. 
SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s. 

Přispívající 
 
BCM, a.s. 
Bohemia Hop a.s. 
Českomoravský svaz minipivovarů z.s. 
Chmelařský institut s.r.o. 
KHS Czech s.r.o. 
Linde Gas, a.s. 
Mráz Agro CZ, s.r.o. 
O-I Sales & Distribution Czech Republic, s.r.o. 
OTK GROUP, a.s. 
Sahm s.r.o. 
SNIP & CO, reklamní společnost, spol. s r.o. 
Střední odborná škola ekologická a potravinářská Veselí 
nad Lužnicí 
THERMOTECHNIKA BOHEMIA s.r.o. 
Veletrhy Brno, a.s. 
VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost 
VOŠ ekonomických studií a SPŠ potravinářských 
technologií a SOŠ přírodovědná a veterinární Podskalská 
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. 
 
Čestný člen     

    
Ing. Antonín Kratochvíle 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 
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ORGÁNY A VEDENÍ SVAZU 

 
Předsednictvo: 
 
František Šámal  předseda a zástupce velkých pivovarů 
Roman Havlík   místopředseda a zástupce středních pivovarů 
Pavlína Kalousová  zástupce velkých pivovarů 
Milan Schramm   zástupce velkých pivovarů 
Vilém Nohel   zástupce středních pivovarů 
Josef Vávra  zástupce malých pivovarů 
Pavel Gregorič   zástupce malých pivovarů (do 24. 5. 2020) 
Richard Paulů   zástupce velkých sladoven 
Václav Dušánek   zástupce malých sladoven  
Pavel Šponer   zástupce přispívajících členů 
 
Od poslední 53. valné hromady se předsednictvo sešlo na 16 zasedáních.  
 
Zaměstnanci svazu: 
 
Martina Ferencová výkonná ředitelka 
Radka Černá   vedoucí sekretariátu 
 
 
Odborný poradce v oblasti výrobně-technické souvislosti: 
 
Jaromír Fiala, Výzkumný ústav pivovarsko-sladařský (do 31. 7. 2020)    
 
Revizorka účtů:   
 
Jana Burešová, Budějovický Budvar, n.p.  
 
Pracovní skupiny: 
 
Daňová    Alice Ivančáková, předsedkyně  
Komunikační    Denisa Mylbachrová, předsedkyně 
Legislativní   Monika Matyáštíková, předsedkyně 
Společensko zodpovědnostní Dita Vašíčková, předsedkyně  
Výrobně technická   Jaromír Fiala, předseda (do 31. 7. 2020) 
 
Dodavatelé služeb: 
 
Účetnictví a daňové poradenství:  NB účetnictví, s.r.o. zastoupená Pavlem Nečáskem. 
Právní služby:    Holá, Janík, Samek, advokátní kancelář s.r.o. zastoupená Tomášem Samkem. 
PR služby:    Native PR, s.r.o. zastoupená Václavem Pavelkou – do konce roku 2019. 

CSR projekty:    Garp Integrated s.r.o., zastoupená Ondřejem Gottwaldem – do konce roku 2019.  
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HLAVNÍ VÝSLEDKY OBORU ZA ROK 2019 

PRODUKCE A SPOTŘEBA PIVA  
 
Celkový výstav piva v České republice se od roku 2015 pohybuje nad hranicí 20 milionů hektolitrů piva. V  roce 2019 
dosáhl výstav rekordních 21,6 milionu hektolitrů, a to zejména díky posilujícímu exportu, který se meziročně zvýšil o 4,5 
%. V posledním souhrnně sledovaném roce 2019 posílila i tuzemská spotřeba, konkrétně o 0,9 % na 16,7 milionu 
hektolitrů. Ta se však v posledních letech přesouvá z českých hospod a restaurací do domácností a poměr on-trade a off-
trade konzumace se dlouhodobě snižuje v neprospěch čepovaného piva, které v roce 2019 tvořilo 35 % celkové tuzemské 
spotřeby. Pokračujícím trendem je také rostoucí zájem o nealkoholické pivo.  
 
Data o počtu pohostinských zařízení ukazují, že jejich počet dlouhodobě klesá. S tím je provázán i pokračující pokles 
podílu konzumace čepovaného piva v pohostinských zařízeních, který se meziročně snížil na 35 %. Tento pokles je také 
ovlivněn změnou spotřebitelského chování Čechů, zejména pak mladší generace, a rostoucím rozdílem mezi cenou 
čepovaného a lahvového piva.  
 
České pivo je významnou exportní komoditou. Celkem bylo z Česka za sledovaný rok 2019 vyvezeno 5,4 milionu 
hektolitrů, nejvíce se vyvezlo na Slovensko, do Německa a Polska. V případě zemí mimo EU byli v roce 2019 největšími 
spotřebiteli českého piva Rusko, Korea a Spojené státy americké. Rostoucí zájem o české pivo v zahraničí pomáhá nejen 
jeho exportu, ale i vývozu pivovarských technologií a surovin potřebných pro jeho výrobu. 
 
V současné době působí na území Česka 617 pivovarů, z toho 519 v kategorii minipivovarů, tedy těch s výstavem do 10 
000 hl. Podíl minipivovarů na trhu ve výrobě je cca 2,5 % s objemem produkce cca 0,5 mil. hl piva. Ovšem podíl tržeb je 
až 8 %, což je způsobeno vyššími náklady na výrobu oproti velkým pivovarům a ochotou lidí zaplatit vyšší částku za 
speciály. 
 

PRODUKCE A SPOTŘEBA SLADU  
 
Sladovny v uplynulém roce vyprodukovaly 543 tisíc tun sladu, z toho se do zahraničí vyvezlo 223 tisíc tun, což tvoří 41 % 
z celkové produkce. Z pohledu exportu zažil sektor méně úspěšný rok, vývoz sladu se meziročně snížil o 10 %. Tento 
pokles způsobilo hned několik faktorů. Promítla se vyšší poptávka tuzemských pivovarů a také pro ječmen nepříliš dobré 
počasí. Nedostatek srážek v kombinaci s nadprůměrnými teplotami měl negativní dopad na kvalitu i cenu sladovnického 
ječmene. Dlouhodobým problémem, nejen pro výrobce sladu, zůstává alarmující úbytek orné půdy. Ta v posledních deseti 
letech v Česku klesla o 75 tisíc hektarů. 
 
Největším zahraničním odběratelem českého sladu zůstává Polsko, kam se ho minulý rok vyvezlo téměř 80 tisíc tun, 
ačkoliv export do této země meziročně poklesl o 15 %. Následuje Německo, kam se naopak vyvezlo o 15 % více než v roce 
2018, a to téměř 40 tisíc tun. Výrazný 50% pokles zaznamenala Velká Británie, naopak více se vloni vyvezlo do Rakouska 
či Belgie. Česko je pátým největším výrobcem sladu v EU a tvoří 2 % celosvětové produkce. 
 

PRODUKCE CHMELU  
 
I přes suché a teplé počasí v minulém roce pěstitelé v tuzemsku sklidili 7 145 tun chmele, což je o téměř 40 % více než 
v roce 2018. Z toho v Žatecké chmelařské oblasti byla celková produkce 5 277 tun (73,9 % celkové produkce), v Úštěcké 
oblasti to bylo 934 tun (13 %) a v Tršické oblasti 935 tun (13,1 %). Jemně aromatická odrůda Žatecký poloraný červeňák 
zaujímala 76,6 % z celkové produkce, tedy 5 474 tun (34% nárůst). Na export šlo 4 235 tun chmele (85 % celkové úrody), 
nejvíce do Japonska a Číny. I v loňském roce obhájila Česká republika pozici třetí největší pěstitelské země světa a je 
největším producentem jemně aromatického chmele na světě.  

EKONOMICKÝ VÝZNAM PIVOVARSKÉHO SEKTORU 

Pivovarnictví a na něj navazující dodavatelsko-odběratelský řetězec vytváří přibližně 61 500 pracovních míst přímo 
souvisejících s výrobou piva. V tomto počtu je zahrnuta jak přímá, tak i nepřímá a indukovaná zaměstnanost ve výrobě 
piva, u dodavatelů, v pohostinství a v maloobchodě. Přímá zaměstnanost se ve sledovaných letech  2013 až 2017 
pohybovala mezi 5 600 a 5 800 zaměstnanci. Generovaná zaměstnanost poté byla definována jako počet zaměstnanců 
navazujících odvětví a veřejné správy, který je generován jedním zaměstnancem pivovarů.  
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MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ VYHLÁŠENÁ V SOUVISLOSTI S EPIDEMIÍ KORONAVIRU COVID-19  

Vyhlášení nouzového stavu, a tím okamžité uzavření hospod a restaurací dne 12. 3. 2020 srazilo slibně se rozjíždějící 
sezonu, prodej čepovaného piva a exportu se prakticky zastavil. Prvotní odhady očekávaly pokles produkce piva 1,5 až 2 
miliony hektolitrů. Celý segment gastronomie tak přišel ze dne na den o tržby a hospody se potýkaly s existenčními 
problémy. U mnoha z nich reálně hrozilo, že po skončení mimořádných opatření již znovu neotevřou. Celý sektor 
gastronomie včetně návazných provozů přitom zaměstnává zhruba 250 tisíc lidí.  
 
Český svaz pivovarů a sladoven ve spolupráci s pivovary a dalšími partnery proto přišel na začátku dubna s iniciativou 
Zachraň hospodu!, díky které mohli lidé přímo podpořit své oblíbené hospody a restaurace. Jejím prostřednictvím poslali 
10 milionů korun. Zúčastnění hospodští se shodli, že jim iniciativa usnadnila poslední týdny a pomohla jim s  úhradou 
nezbytných nákladů. Kupovat vouchery do oblíbených podniků se mohly do konce června a uplatnit je lze do konce roku.  
 

Důležitou rolí svazu nejen na počátku, ale i v průběhu celého krizového období, bylo zajištění relevantních informací, 
které byly nepřetržitě sdíleny s členy. Zástupci svazu využili veškerých svých kontaktů k zajištění individuálních 
požadavků, a to nejen z hlediska informačního, ale například i k zajišťování ochranných roušek a dezinfekce. V období 
zmatků a nepřehledné situace se však podařilo vybudovat silná spojenectví se stávajícími i novými partnery. Naše 
připomínky a potřeby byly včas doručovány relevantním osobám tak, aby finanční ztráty byly co nejnižší. 

 
Pivovary také řešily, co s už vyrobeným pivem v objemu stovek milionů velkých piv, které byly u zákazníků, již vyrobené 
nebo ve výrobě. Část gastronomických zařízení se snažila prodat pivo u okýnek hospod a pivovarů, ale s ohledem na to, 
že hospody zůstaly uzavřené téměř do konce května, muselo se začít čepované pivo likvidovat. V sázce tak byla čtvrtletní 
produkce v objemu 1,5 milionu hektolitrů neboli 300 milionů velkých čepovaných piv. Pivovarům navíc hrozilo, že z 
likvidovaného piva odvedou státu přes sto milionů korun na spotřební dani. I proto Český svaz pivovarů a sladoven 
vyjednal okamžitou, i když časově omezenou, úpravu zákona. O jejím trvalém ukotvení v české legislativě vedeme i nadále 
jednání s ministryní financí. 
 

Kromě výše uvedeného se svaz aktivně podílel na tvorbě doporučení pro zajištění správné hygienické praxe při 
otevření gastro provozoven v době pandemie COVID-19 a nyní je součástí skupiny připravující Národní akční plán pro 
obnovu gastronomie. 
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EKONOMICKÉ ZTRÁTY ČESKÉHO PIVOVARNICTVÍ V SOUVISLOSTI S VYHLÁŠENÍM NOUZOVÉHO 
STAVU  

Vyhlášení nouzového stavu z důvodu snahy o zabránění šíření nového typu koronaviru COVID-19 zmrazilo ekonomickou 
činnost celé řady klíčových oblastí národního hospodářství. Jedním z nejvíce zasažených segmentů se stalo pohostinství 
a s ním silně spjatá odvětví, kam patří také české pivovarnictví. Ekonomické ztráty v dodavatelsko-odběratelském řetězci 
pivovarnického průmyslu přesahují dle studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) v období březen-květen 
letošního roku částku 4,7 mld. Kč. Nejvíce zasaženy byly gastronomické provozy, které byly nuceny uzavřít ze dne na den. 
Prodej piva v tomto segmentu poklesl v měsících březen až květen o 55 %, resp. o 728 tisíc hl. 

 

• Dodavatelé. Dodavatelskému článku řetězce vznikly během března-května letošního roku meziročně ztráty 
ve výši 165 mil. Kč. 

• Pivovary. Součet ztrát pivovarů z hlediska tržeb za březen-květen letošního roku přesahuje částku 1 103 
mil. Kč. 

• Distribuce. Roční distribuční náklady v pivovarnictví oscilují kolem hranice 3,5 mld. Kč. S pozastavením 
odběru pivovarnických produktů především v restauračních zařízeních lze proto předpokládat významný 
pokles také v distribučním článku řetězce. 

• Maloobchod. Objem prodeje v segmentu OFF TRADE vzrostl o 14 %, resp. o 335 073 hl. Nárůst tržeb za pivo 
v maloobchodě lze proto odhadovat přibližně o 794,12 mil. Kč. 

• Pohostinství. Objem prodeje v segmentu ON TRADE poklesl o 55 %, resp. o 728 538 hl. Pokles tržeb za pivo 
lze proto odhadovat ve výši 4 241,55 mil. Kč. 

 

 

 
 
Omezení produkce a činnosti v celém dodavatelsko-odběratelském řetězci pivovarnického průmyslu se odrazí také ve 
výpadku příjmů státního rozpočtu, jehož ztráty nyní přesahují částku 1,34 mld. Kč 
 

• Spotřební daň. Dosavadní ztráta inkasa spotřební daně (březen-květen letošního roku) činí oproti 
stejnému období minulého roku 325 mil. Kč (-34 %). 

• DPH. Vzhledem k nižšímu celkovému výstavu piva a změny poměru prodejů ON TRADE/OFF TRADE lze 
v roce 2020 očekávat za měsíce březen-květen pokles inkasa DPH z piva ve výši 1,874 mld. Kč.  

• DPPO. Celkový výpadek inkasa daně z příjmu právnických osob lze odhadovat ve výši přesahující 39 mil. 
Kč. 

• DPFO a odvody na sociální a zdravotní pojištění. Celkový odhad poklesu inkasa daně z příjmu fyzických 
osob a odvodů na sociální a zdravotní pojištění přesahuje částku 34 mil. Kč. 
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V rámci průzkumu mezi členy ČSPS bylo zároveň identifikováno několik zásadních problémových oblastí. Mezi 
nejčastější odpovědi v rámci dotazníkového šetření patří nedostatečná vládní podpora odvětví HORECA, propad 
prodejů v segmentu ON TRADE, propad exportu českého piva, omezení pořádání kulturních, sportovních a jiných 
událostí, nejasný časový harmonogram podpůrných i restriktivních opatření, likvidace piva, zvýšená vyjednávací síla 
v segmentu retail a pomalý náběh tržeb v odvětví HORECA. 

 
Závažnost situace a hrozící rizika vyústila v úspěšnou spolupráci předních firem v segmentu pivovarnictví a dalších 
obchodních partnerů. 
 

• Zachraň hospodu. Této záchranné akce zaměřené na restaurační zařízení se zúčastnilo více než 2 500 
podniků a podařilo se vybrat částku přesahující 10 mil. Kč. 

• Zachraň pivo. Díky této kampani se podařilo úspěšně zachránit skladové zásoby piva z přibližně 300 
českých minipivovarů.  

• Kompenzace prošlého piva a sanitace výčepních zařízení. Řada pivovarů svým odběratelským 
restauračním zařízením přislíbila výměnu piva, které během jejich uzavření podlehlo datu expirace, včetně 
sanitace jejich výčepních zařízení.  

 

Navzdory postupnému oživování ekonomiky zůstává vývoj do budoucna nadále velmi rizikový. Riziko druhé vlny 
pandemie COVID-19 je stále velmi vysoké. I vzhledem k velmi pomalému náběhu tržeb v segmentu HORECA je proto 
debata o vládní pomoci a nastavení vhodného systematického podpůrného mechanismu celého odvětví stále velmi 
aktuální a žádoucí.  

 
Návrhy a doporučení pro podporu českého pivovarnictví. 
 

• Vládní podpora HORECA. Určitá kompenzace ztrát, nebo přímá podpora fixních nákladů celého segmentu 
HORECA je žádoucí nejen pro podporu segmentu samotného, ale také s ním úzce spjatá odvětví, kam mimo 
jiné patří také pivovarnictví. S tím souvisí také určitá možnost podpory dlouhodobé zaměstnanosti, a to 
např.  v podobě úlev na odvodech na sociální a zdravotní pojištění. 

• Odpuštění nájmu a poplatků. Transparentní, a především včas poskytnutá finanční podpora pro pokrytí 
plateb za nájemné bude pro životaschopnost nejen restauračních zařízení, ale také řady dalších subjektů 
v dodavatelsko-odběratelském řetězci pivovarnického segmentu, velmi důležitá. 

• Dočasné odpuštění spotřební daně a DPH. Vhodným způsobem pomoci je také dočasné snížení či odpuštění 
spotřební daně z piva, nebo dočasné snížení DPH na stravovací služby. 

• Minimalizace tržních bariér. Plánovaná restrikce reklamy, nebo časové či místní omezení prodeje 
alkoholických nápojů by v tuto chvíli jen prohloubily tíživou situaci a zásadně tak ztížily restart ekonomické 
činnosti v celém oboru. 
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POLITICKÉ A REGULATORNÍ PROSTŘEDÍ 

Vládní koalice ANO 2011 a ČSSD se ve svém programovém prohlášení zavázala snížit daňové sazby  
u čepovaného piva podávaného v rámci restauračních a cateringových služeb, což promítla i do svých nedávných 
legislativních opatření. Ve své zemědělské politice se vládní koalice zavázala podpořit dotace na citlivé komodity, včetně 
chmele, a to na úkor dotace na plochu, a naopak se postavila proti zastropování dotací pro střední a velké podniky. V 
oblasti závislostí se vláda zavazuje prosazovat taková opatření, která povedou ke snižování škod a rizik na návykových 
látkách a hazardním hraní, a to prostřednictvím národní politiky založené na vyváženém omezování nabídky i poptávky, 
prevenci, prosazování práva, léčby a sociálního začleňování závislých osob. Odpadová politika vlády má být postavena na 
naplňování principů oběhové ekonomiky, která má vést ke zvýšení recyklace a předcházení vzniku odpadů. V otázce 
zavedení samostatného zálohového systému na PET lahve a plechovky zastává vládní koalice de facto negativní 
stanovisko. 
 
Do současné dolní komory Parlamentu ČR byl ve volbách v roce 2017 zvolen rekordní počet politických subjektů (celkem 
9), který zapříčiňuje vyšší fragmentaci poslaneckých mandátů a znesnadňuje tak sestavování vlády, která by se opírala o 
stabilní parlamentní většinu. Výsledkem je současná menšinová koaliční vláda Andreje Babiše tvořená hnutím ANO 2011 
a ČSSD, které byla v červnu 2018 vyslovena důvěra za podpory KSČM. 
 
Graf č. 1: Rozložení mandátů v Poslanecké sněmovně PČR (k 31. 7. 2020) 
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Programové prohlášení vlády 
 
Programové prohlášení vlády je nezávazný dokument, ve kterém vláda uvádí legislativní opatření, která má v plánu po 
dobu jejího funkčního období prosadit. Programové prohlášení vlády dále rozvíjí plány legislativních prací vlády na 
jednotlivé roky, které specifikují, jaké konkrétní návrhy právních norem bude vláda ČR v jednotlivých měsících daného 
roku předkládat. Vláda ČR dále zveřejňuje výhled implementačních prací vlády, který se obdobně zaměřuje na transpozici 
právních norem Evropské unie do českého legislativního rámce.   

• Fiskální politika 

Vláda ČR se zavázala prosadit přeřazení dalších plnění ze základní sazby 21 % nebo první snížené sazby 15 % do druhé 
snížené sazby 10 %, a to zejména v případě stravovacích služeb a podávání nápojů s výjimkou alkoholických nápojů a 
tabákových výrobků, čepovaného piva podávaného v rámci restauračních a cateringových služeb, vodného a stočného a 
služeb s vysokým podílem lidské práce. 

Ke dni 1. 1. 2020 nabyl účinnosti zákon č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se 
zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů. V části čtvrté uvedeného zákona došlo ke změně sazeb spotřební daně u lihu 
(o 13,2 %) a tabákových výrobků. Poslanci definitivně schválili změnu sazby DPH u čepovaného piva v rámci 
stravovacích služeb z 21 % na 10 % v rámci daňového balíčku na rok 2020. Opatření nabylo platnosti od 1. 5. 2020. 
Původně plánovaná 3. a 4. vlna elektronické evidence tržeb (EET) byla kvůli COVID-19 odložena do konce roku 2020.  
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• Zemědělská politika 

Vláda ČR se ve svém prohlášení zavázala snížit administrativní zátěž pro všechny zemědělce a potravináře, zachovat 
dotace na živočišnou výrobu a citlivé rostlinné komodity, jako jsou ovoce, zelenina, chmel, brambory, cukrová řepa, a to 
na úkor dotace na plochu. V rámci zemědělské politiky se vláda rovněž zavázala prosadit vyváženou strukturu dotačních 
opatření zemědělské politiky pro všechny druhy a velikosti hospodařících subjektů, postavit se proti zastropování dotací 
pro střední a větší podniky a naopak podporovat vyšší platbu dotací u malých farmářů. Vláda ČR se rovněž zavázala 
zajistit důslednou implementaci zákona o významné tržní síle a jejím zneužití a rovnoprávné postavení tuzemských 
dodavatelů v maloobchodních sítích. 
 

Novela zákona o ochraně chmele (zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů) byla v červnu 
2020 postoupena do meziresortního připomínkovacího řízení. Novela dle popisu Ministerstva zemědělství ČR 
modernizuje evidenci chmelnic a její vazbu na kontrolní procesy, nově formuluje požadavky na podání žádosti o 
zařazení chmelnice do evidence chmelnic, umožňuje ÚKZÚZ provádět kontroly evidovaných chmelnic zaměřené na 
ověření údajů v evidenci chmelnic uvedených a zahájit řízení o provedení aktualizace evidence z moci úřední v případě, 
že zjistí nesoulad mezi údaji uvedenými v evidenci a skutečností, a dále umožňuje snazší aktualizaci vzorů dokumentů 
potřebných k naplnění ustanovení zákona jejich zveřejněním na internetových stránkách ÚKZÚZ. Novela nařízení 
vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům (nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o 
stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení 
vlády, ve znění pozdějších předpisů) je uvedena v plánu legislativních prací vlády na říjen 2020. Novela zákona o 
významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (zákon č. 395/2009 Sb.), 
která by měla implementovat návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi 
podniky v potravinovém řetězci (7809/18), byla představena Ministerstvem zemědělství v září 2019. Její projednávání 
v meziresortním připomínkovém řízení bylo ukončeno v říjnu 2019 a nyní se čeká na vypořádání připomínek a 
postoupení upraveného návrhu novely zákona vládě ČR. 

• Závislostní politika 

Vláda ČR se zavázala prosazovat při řešení problému závislostí taková opatření, a to jak v oblasti prosazování práva, tak 
i v oblasti omezování poptávky, která povedou ke snižování škod a rizik spojených s problematikou závislosti na 
návykových látkách a hazardním hraní. Při řešení problematiky závislostí přislíbila vláda uplatňovat národní politiku, 
která bude založena na vědeckých poznatcích a bude postavena na vyváženém uplatňování jak omezování nabídky a 
prosazování práva, tak omezování poptávky, tj. prevence, léčby a sociálního začleňování závislých osob. 
 

Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním pro období let 2019–2027, která 
pokrývá i oblast závislosti alkoholu, schválila vláda ČR v květnu 2019. Na národní strategii navazuje Akční plán 
realizace Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním v letech 2019–2021, který 
byl schválen vládou ČR v prosinci 2019. Akční plán vymezuje východiska, organizační a finanční zajištění, priority, cíle 
a aktivity v oblastech prevence, regulace a snižování nabídky, minimalizace rizik a škod a léčby a resocializace do 
předpokládaného konce současné vlády.  

• Odpadová politika 

Vláda ČR se ve svém programovém prohlášení zavázala prosazovat principy oběhové ekonomiky. Do konce roku 2018 
přislíbila předložit nový zákon o odpadech směřující k zásadnímu snížení objemu odpadů končících na skládkách, a 
naopak k lepšímu třídění a recyklaci. Vláda ČR se zavázala navrhnout komplexní systém motivující občany i obce ke 
snížení množství odpadů (tzv. recyklační sleva). 
 

Návrh zákona o odpadech je součástí implementace tzv. balíčku oběhového hospodářství, který byl schválen na úrovni 
Evropské unie v průběhu roku 2018. Implementační balíček evropských směrnic do českého legislativního rámce 
obsahuje i další právní předpisy – novelu zákona o obalech a novelu zákona o vybraných výrobcích s ukončenou 
životností a související změnový zákon. Všechny právní předpisy byly v závěru roku 2019 postoupeny k projednání na 
půdě Poslanecké sněmovny PČR. Ke schválení všech právních předpisů by mělo dojít do konce roku 2020, aby byla 
dodržena podmínka transpozice evropských směrnic s účinností od ledna 2021. 

 
Tzv. balíček oběhového hospodářství stanovuje konkrétní cíle sběru a recyklace odpadů a obalů a dává členským státům 
EU volnou cestu k jejich naplnění. Ministerstvo životního prostředí ČR přistoupilo k možnosti naplnění těchto cílů 
prostřednictvím intenzifikace sběrné sítě, nikoliv prostřednictvím zavedení plošného zálohového systému na PET lahve 
a hliníkové plechovky, a navrhované právní normy tak sice možnost zavedení zálohového systému jednotlivými výrobci 
alkoholických i nealkoholických nápojů umožňují, nestanovuje však celoplošnou povinnost. 
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Činnost politických stran 
 
Volební programy a dlouhodobé politické programy představují základní dokumenty politických stran. Plní roli jakéhosi 
katalogu politik, které mohou voliči od daného politického subjektu očekávat. Ze své podstaty však tyto programy 
neobsahují příliš specifické závazky a obvykle ani nepopulární legislativní opatření, které chce strana na půdě parlamentu 
prosazovat. Dodržování závazků formulovaných ve volebních programech politických subjektů zároveň komplikuje 
koaliční povaha vládnutí, která je předmětem kompromisu mezi koaličními partnery. Volební programy z roku 2017 
představují poslední ucelený pohled politických subjektů na celostátní témata, kterým se v období let 2018 až 2021 chtějí 
systematicky věnovat.  
 
Změna sazeb DPH a spotřební daně 
 
Tématu fiskální politiky se ve svých volebních programech věnují téměř všechny politické subjekty. Napříč politickým 
spektrem se politici shodnou na nutnosti zjednodušení daňového systému a zamezení jeho častým úpravám, které vedou 
k jeho nepřehlednosti. Pro zvyšování daní, resp. zavedení progresivní daně argumentují ČSSD a KSČM. Naopak ANO 2011, 
ODS nebo TOP 09 mluví o snižování daní, nebo dokonce o rušení snížené 15 % sazby DPH. Pouze SPD ve svém programu 
prosazuje snížení spotřební daně. Zatímco ANO 2011 se ve svém volebním programu zavázalo snížit DPH u čepovaného 
piva z 21 % na 10 %, ostatní politické subjekty se konkrétním opatřením nevěnují.  
 
Podnikatelské prostředí a zemědělství 
 
Tématu zemědělství patří ve volebních programech současných parlamentních stran poměrně málo prostoru, zároveň se 
každá ze stran zaměřila na odlišnou oblast zájmu. KDU-ČSL se zavázala ke zřízení fondu nepojistitelných rizik, který 
v zemích EU pomáhá zemědělcům při extrémních přírodních jevech, a k zestátnění páteřní sítě závlah. KSČM se zaměřuje 
na podporu družstevnictví jako formy efektivní ekonomické spoluúčasti zaměstnanců v zemědělské výrobě. Pro snížení 
DPH u základních potravin argumentují ANO 2011 společně s ČSSD. K zastropování systému dotací se v programech 
zasazují ODS společně s Piráty. Pro návrat vodohospodářského majetku do rukou krajů, obcí a měst argumentují ANO 
2011 a STAN.  
 
Problematika negativních dopadů alkoholu na lidské zdraví, léčba a prevence závislostí 
 
Tématu dopadu konzumace nadměrného množství alkoholu na lidské zdraví a tématu léčby a prevence závislostí je ve 
volebních programech akcentováno s nejmenší měrou. Přímo závislost na alkoholu žádný z politických programů 
nezmiňuje, pouze Piráti explicitně označují alkohol jako rizikovou látku. Politické subjekty se ve svých volebních 
programech zaměřují spíše na drogovou závislost, případně zastávají pozitivní stanovisko k obecné podpoře 
preventivních programů či výchově občanů k větší odpovědnosti za své zdraví. ČSSD a KDU-ČSL spojují částečné 
financování veřejného zdravotnictví, tj. i preventivních programů, se spotřební daní na alkohol. KDU-ČSL, TOP 09, STAN 
se zavazují k podpoře adiktologické politiky boje se závislostmi, ať už v podobě podpory její celostátní koordinace nebo 
podpory rozšíření sítě adiktologických služeb.  
 
Životní prostředí  
 
Téma životního prostředí tvoří pevnou součást volebních programů napříč politickým spektrem. Z relevantních dílčích 
témat převládá akcentace odpadového hospodářství s důrazem na recyklaci, které ve svých programech zmiňují ANO 
2011, ODS, Piráti, KSČM, KDU-ČSL a STAN. V souladu s celoevropským trendem přechodu k oběhovému hospodářství 
prosazují i české politické subjekty některé principy cirkulární ekonomiky, jako jsou předcházení vzniku odpadu, 
uzavření výrobního cyklu či podpora ekodesignu.  
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ČINNOST ČESKÉHO SVAZU PIVOVARŮ A SLADOVEN 2019/2020 

Priority pro období 2018–2020 
 
Na posledním strategickém semináři ze závěru roku 2017 si ČSPS určil klíčové strategické priority na období 2018–2020. 
Ty dále rozdělil do dvou oblastí: aktivně podporované a reaktivní, komunikované pouze skrze externí organizace. 
 

1. UDRŽITELNÝ ROZVOJ PIVOVARNICTVÍ 

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

2. PODPORA VENKOVA, POHOSTINSTVÍ A MALÝCH PODNIKŮ 

• 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 z důvodu jeho společenské role v 
životě Čechů. 

• Zařazení vybraných potravin včetně piva do snížené sazby DPH. 
• Snížení DPH na stravovací služby, a to včetně piva podávaného v sektoru HORECA (případně zařazení piva 

do stávající 15 % sazby na jídlo a nealkoholické nápoje podávané v sektoru HORECA). 
• Zmírnění protikuřáckého zákona, především pro vesnické hospody a provozovny bez možnosti stravování. 
• Využití dalších možných daňových nástrojů, které se již osvědčily v jiných zemích EU prostřednictvím 

podpory sektoru HORECA z důvodu významné ekonomické a sociální role v ČR a významného 
zaměstnavatele. 

3. PODPORA ZEMĚDĚLSTVÍ A VENKOVA 

• Podpora chmelařství a ječmenářství jakožto jedinečných a významných odvětví zemědělství, zejména pak: 
• přímá podpora pěstitelů ječmene a chmele, 
• podpora těchto oborů v oblasti pěstitelských inovací a výzkumu. 

 
4. PODPORA EXPORTU 

• Propagace piva a české pivní kultury v zahraničí, identifikace nových příležitostí a podpora vývozu i do 
zemí mimo EU. 

• Reaktivně/externě komunikované priority. 

5. ZDRAVOTNICTVÍ / ZDRAVOTNÍ ASPEKTY KONZUMACE PIVA 

• Usilujeme o to, aby se věnovalo více pozornosti prevenci vzniku onemocnění a úmrtí způsobených 
návykovými látkami (ne alkoholem). 

• Informujeme o důležitosti prevence, ne dalších represivních opatření. 
• Usilujeme o větší podporu preventivním programům a spolupráci na jejich realizaci se všemi 

zainteresovanými stranami včetně státu. 

6. PODMÍNKY PRO SVOBODNÉ PODNIKÁNÍ 

• Usilujeme o analýzu dopadů zákona o významné tržní síle a jeho nejnovější novely. 
• 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. 
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PŘEHLED O JEDNÁNÍCH ZÁSTUPCŮ ČESKÉHO SVAZU PIVOVARŮ A SLADOVEN 

Seznam institucí, se kterými probíhala jednání od 53. valné hromady: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo 
zdravotnictví, Ministerstvo financí, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo 
průmyslu a obchodu, Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny, Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny, Hospodářský 
výbor Poslanecké sněmovny, Poslanecký klub Starostové a nezávislí, Poslanecký klub ODS, Poslanecký klub Pirátské 
strany, Senát Parlamentu ČR, Generální ředitelství cel, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Svaz průmyslu a 
dopravy, Svaz měst a obcí ČR, ředitelství služby Dopravní policie ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, 
Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR, Hospodářská komora ČR, Potravinářská komora ČR, EKO-KOM, Vize 0, Podané ruce, 
SANANIM, Klinika adiktologie a další.  
 
Pravidelně probíhala interní jednání pracovních skupin – legislativní pracovní skupina se sešla na 12 jednáních, 
komunikační pracovní skupina na 11 jednáních, daňová pracovní skupina se sešla na 5 jednáních a pracovní skupina pro 
společenskou zodpovědnost na 5 jednáních. K projektu Zachraň hospodu proběhlo celkem 18 pracovních schůzek. 
 
Jako členové pracovní skupiny Alkohol zodpovědně při Potravinářské komoře ČR se zástupci Svazu účastnili všech 6 
uskutečněných jednání. 
 
Zástupci svazu se dále zúčastnili těchto konferencí, seminářů a společenských událostí: Slovenská pivná korunka 
(Bratislava), přednáška na kurzu Pivní sommelier (VOŠ, SPS a SOŠ Podskalská, Praha), seminář Podpora projektů 
nestátních neziskových organizací (Ministerstvo zemědělství ČR), Světový den chleba (Břevnovský klášter, Praha), 
seminář Výroba piva, kontrola a evidence pro Generální ředitelství cel, konference Alkohol a tabák v ČR (Praha), Exportní 
seminář (Ministerstvo zahraničních věcí ČR). 
 

HÁJENÍ ZÁJMŮ ČLENŮ ČESKÉHO SVAZU PIVOVARŮ A SLADOVEN 

Regulace reklamy 
 
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve spolupráci s národní protidrogovou koordinátorkou Jarmilou Vedralovou 
požadovali, v rámci otevření transpozice směrnice o audiovizuálních a mediálních službách a naplňování národního 
akčního plánu, razantně omezit reklamu na alkoholické nápoje. V reklamě by, mimo mnoha dalších restrikcí, 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. Alkohol by 
také neměl být ukazován jako něco, co je součástí společnosti a při čem jsou lidé spokojeni.  
 
Nicméně transpozice směrnice do české legislativy je v gesci Ministerstva kultury a spolugestorem je Ministerstvo 
průmyslu a obchodu. Svaz kromě nich komunikoval i s Ministerstvem zemědělství a předloženými argumenty žádal o 
podporu v této oblasti, protože pro tak razantní změny není opodstatnění. Výsledkem je zamítnutí připomínek 
Ministerstva zdravotnictví a do Poslanecké sněmovny tak jde znění bez návrhu Adama Vojtěcha. 
 

Po několika urgencích se podařilo vyvolat setkaní s ministrem u kulatého stolu dne 14. 7. 2020, přednést mu věcné 
argumenty o spotřebě alkoholu na území České republiky, vysvětlit problematiku statistik (započítávání abstinentů 
nebo spotřeby cizinců žijících a pracujících v ČR, konzumace turistů, velikost černého trhu), prezentovat závislost 
výdajů na reklamu vůči spotřebě a představit návrh samoregulace. Další jednání jsou plánována na září 2020. 

 

Spotřební daň na pivo v distribučních skladech a vrácené od zákazníků 
 
Ministerstvo financí vyhovělo naší žádosti a zareagovalo na kritickou situaci na trhu s pivem, kdy pivovary odvedly státu 
spotřební daň z piva, které se ale z důvodu COVID-19 vůbec nedostalo ke spotřebitelům, ale muselo být zlikvidováno. 
 
Pivovary si tak můžou nárokovat spotřební daň z piva, které je vráceno do daňového skladu (pivovaru) za účelem jeho 
likvidace nebo přepracování. Pivovary také můžou pivo, které bylo již vyskladněno z daňového skladu, vrátit zpět na 
daňový sklad a, mimo jiné, požádat o vrácení spotřební daně, kterou z tohoto piva pivovary v minulosti uhradily. 
 
Podmínkou nárokování vratky je souhlas správce daně, tj. příslušného celního úřadu. Technické podmínky byly Svazem 
ihned dohodnuty s Generálním ředitelstvím cel tak, aby nebylo pivovarům bráněno vrátit pivo na daňový sklad za účelem 
jeho likvidace a přepracování. 
 

Dosavadní znění zákona o spotřebních daních je však v této oblasti i nadále nevyhovující a zakládá nerovný přístup, 
navržená novela zákona o spotřebních daních tento dlouhodobě existující nerovný přístup odstranila pouze dočasně, 
tj. do 31. 12. 2020. Počínaje 1. lednem 2021 tak relevantní ustanovení zákona o spotřebních daních budou i nadále 
porušovat zásadu daňové neutrality, která představuje vyjádření zásady rovného zacházení, tak jak ji již mnohokrát 
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vymezil Soudní dvůr Evropské unie ve své judikatuře. Navíc, odsouhlasení časového omezení navrhovaných změn 
povede ke vzniku právní nejistoty na straně pivovarů.  

 
Požádali jsme proto ministryni financí o vyřešení porušování zásad daňové neutrality a rovného zacházení v další 
plánované novele s účinností od 1. 1. 2022 (viz příloha).  
 

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. 
 

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, a to formou povinných údajů, o které byl varný list 
rozšířen. Tento způsob vedení evidence není povinný a je určen pouze pro pivovary o celkovém výstavu do 10 000 hl za 
kalendářní rok. Účinnost stanoviska od 1. 1. 2020. Znění celé informace naleznete v příloze. 
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PROJEKTY REALIZOVANÉ ČESKÝM SVAZEM PIVOVARŮ A SLADOVEN A JEJICH VYHODNOCENÍ 

projekt roku 2020 #ZACHRAŇ HOSPODU  
 
Cílem iniciativy bylo rychle pomoci hospodám a restauracím jako velmi ohroženému segmentu ekonomiky, významnému 
zaměstnavateli a obchodnímu partnerovi, i pilíři společenského života, které byly ze dne na den uzavřené. Iniciativa 
propojila hospody a restaurace s jejich zákazníky a umožnila lidem přispět provozům v komplikované situaci a pomoci 
jim přežít do doby, než mohly opět obnovit svůj provoz.  

 

 Cíle komunikace 

• 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.  
• Prezentovat partnery projektu a posílit jejich reputaci u hospodských, široké 
veřejnosti a dalších stakeholderů (z pohledu partnerů). 

 
 
 

KLÍČOVÁ SDĚLENÍ 

• Sektor pohostinství a gastronomie zaměstnává společně s návaznými provozy více než 250 tisíc lidí, jeho 
celkové tržby v minulém roce byly 150 miliard korun. 

• Česká hospoda je součástí naší kultury a zejména na malých městech a vesnicích také hlavním centrem 
společenského života. 

• Dopady současné situace na hospody a restaurace jsou doslova katastrofální – většina z nich zavřela, ohlašují 
propouštění zaměstnanců a mnohým hrozí úplný zánik.  

• Ohrožena jsou nejen pracovní místa, ale celá část naší ekonomiky a společenského života tak, jak jsme ji doposud 
znali. 

• Proto pivovary a další partneři přicházejí s iniciativou Zachraň hospodu!  
• Chceme společně hospodám pomoci, aby toto složité období překonaly a až krize skončí, mohly znovu otevřít.   
• Propojujeme hospody a restaurace s jejich zákazníky – zakoupením poukazu, který uplatní po ukončení 

současných opatření, jim lidé mohou pomoci přežít aktuální těžkou situaci. 
• Součástí komunikace je vždy informace o všech partnerech, kteří se k projektu připojili. 

Iniciátoři výzvy spustili webovou stránku www.zachranhospodu.cz, na které se mohli zapojit hospody a restaurace i jejich 
zákazníci. Prostřednictvím systému si lidé mohli koupit poukaz, který pak v hospodě nebo restauraci mohli uplatnit do 
konce roku 2020 poté, co přestala platit opatření a hospody znovu otevřely dne 25. 5. 2020.  
 
Komunikační balíček obsahoval: 

• Logo (a základní logo manuál) 
• TV a rádio spot Zachraň hospodu 30“  
• Klíčový vizuál pro venkovní reklamu, tisk a materiály v místě prodeje 
• Digitální vizuály: dostupné jako celek, nebo k adaptaci s použitím loga a logo manuálu a odkazu na 

www.zachranhospodu.cz nebo hashtagu #zachranhospodu 

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 
 
 
 

http://www.zachranhospodu.cz/
http://www.zachranhospodu.cz/
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DLOUHODOBÉ PROJEKTY ČESKÉHO SVAZU PIVOVARŮ A SLADOVEN  

Na podporu svých cílů realizuje ČSPS několik dlouhodobých projektů, které cílí jak na spotřebitele, tak na zákonodárce i 
odbornou veřejnost. Některé projekty probíhají již řadu let, a i přes jejich nezpochybnitelné úspěchy a účel v minulých 
letech je vhodné se zamyslet nad tím, jakou roli mají mít do budoucna. Současně je také vhodné zhodnotit, se kterými 
projekty má v rámci nově nastavené strategie smysl pokračovat, které je potřeba proměnit či inovovat a které případně 
ukončit, protože již naplnily svůj původní účel. 
 

PŘEHLED HLAVNÍCH PROJEKTŮ ČSPS DLE CÍLOVÝCH SKUPIN 
 

 Zákonodárci Spotřebitelé Odborná veřejnost 

Dny českého piva · ··· ·· 
Česká pivní středa  ···  
Řídím, piju nealko pivo ·· ···  
Člověče, nezlob se ··  ··· 
Svatováclavská slavnost ··  ··· 
Degustační soutěž České pivo  ··· ··· 
Cena F. O. Poupěte · · ··· 
Síň slávy českého piva · · ··· 

 
Zdroj: FleishmanHillard 

DNY ČESKÉHO PIVA 
 
Zahájení: 2013 
Cíle: Oslava svátku českého piva, zpomalení trendu přesunu konzumace piva z hospod a restaurací do domácností. 
 
Výsledky 2019: Do projektu se zapojilo celkem 37 pivovarů, komunikace probíhala zejména na sociálních sítích, kterou 
jsme podpořili prostřednictvím influencera Romana Vojtka. Oslovili jsme celkem 2 370 861 uživatelů. 
 
 

Plusy Minusy 

• Zavedený projekt komunikující tradici českého 
piva směrem ke spotřebitelům a podporující 
konzumaci čepovaného piva v restauracích. 
 

• Primární cílení na spotřebitele, limitovaný 
zásah zákonodárců. 

• Dny českého piva v Senátu – rozšíření zásahu na 
část zákonodárců. 
 

• Platforma pro komunikaci pivovarů, znásobení 
zásahu díky jejich zapojení. 

• Nízká předpokládaná znalost značky DČP s 
ohledem na limitovaný rozpočet a souběžné 
(DČP nebrandované) aktivity velkých pivovarů. 

 • Ani po 6 letech realizace se nepodařilo 
vybudovat DČP jako celonárodní oslavu českého 
piva, na kterou by se konzumenti těšili a aktivně 
ji vyhledávali.  

 
 
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 (cca 20 milionů). 

• 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 
• Pokud se zásadním způsobem nezmění podpora DČP ze strany členských pivovarů, doporučujeme tento projekt v 

roce 2020 utlumit a v následujícím roce ukončit. 
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• V letošním roce doporučujeme ze strany svazu tento projekt vyhlásit na Svatováclavské slavnosti, zajistit úvodní 
komunikaci v médiích a aktualizaci webových stránek projektu. Ostatní aktivity budou probíhat čistě v režii 
zúčastněných pivovarů.  

ŘÍDÍM, PIJU NEALKO PIVO 
 
Zahájení: 2010 
 
Cíle: Snížení počtu řidičů, kteří usedají za volant pod vlivem alkoholu, snížení počtu nehod způsobených opilými řidiči. 
Zodpovědnostní projekt pivovarů, který má demonstrovat zodpovědné chování sektoru a aktivní přístup k řešení 
problémů vzniklých nezodpovědnou konzumací alkoholu.  
 
Český svaz pivovarů a sladoven realizuje s Policií České republiky a BESIPem preventivní aktivity na silnicích po celé 
České republice. V období Velikonoc a prázdnin provádí PČR dechové zkoušky po celé ČR a promotéři ČSPS a BESIPu 
odměňují zodpovědné řidiče jednorázovým alkotesterem a nealkoholickým pivem. 
 
Výsledky 2019: Podařilo se nám oslovit 1 800 řidičů a celkem 3 402 absolventů preventivního festivalového stanu. 
 
Celkové výsledky od vzniku projektu: Od roku 2010 jsme v rámci celorepublikových silničních kontrol odměnili celkem 
40 052 řidičů a preventivní programy ve festivalovém stanu absolvovalo celkem 31 390 návštěvníků. 
 
Rok 2020: V rámci preventivních aktivit Dopravní Policie ČR jsme rozdali 700 ks jednorázových alkoholtestů 
v rekreačních areálech po celé ČR. 
 

Plusy Minusy 

• Úspěšný projekt, který jasně demonstruje snahu 
pivovarského sektoru aktivně řešit problémy 
související s nezodpovědnou konzumací 
alkoholu. 

• Téma projektu je už poměrně vyčerpané s tím, 
jak se daří snižovat počet nehod způsobených 
alkoholem, a tím klesá význam tohoto problému 
pro cílové skupiny. 

• Fungující spolupráce s Policií ČR a BESIPem. • Snižující se počet oslovených řidičů – cca 
polovina oproti minulým letům. 

• Silná (spontánní) mediální publicita projektu ze 
strany Policie ČR. 

• Předpokládaná malá relevance projektu ve 
vztahu k zákonodárcům – nereaguje na aktuální 
výzvy a problémy sektoru. 

• Projekt přispívá k výraznému pozitivnímu 
trendu snižování nehod způsobených 
alkoholem. 

• Změna ve vedení dopravní policie může ovlivnit 
další fungování projektu. 

 
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.  
• Současně probíhají legislativní snahy o uvolnění limitů alkoholu pro cyklisty a vodáky, které mohou působit 

kontraproduktivně vůči tomuto projektu.  
• Také 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 subjekty – pouze jim věnoval menší úsilí a peníze, a lépe je zacílil na aktuální problémy.  
• Proto doporučujeme projekt i nadále podporovat, ale v menším rozsahu než doposud.  
• Projekt by byl optimálně realizován Dopravní policií, za limitované podpory svazu, který ho ale i nadále bude moci 

využívat v komunikaci s regulátory jako ukázku zodpovědného přístupu sektoru. 
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ČLOVĚČE, NEZLOB SE 
 
Zahájení: 2013 
 
Cíle: Zamezení prodeje alkoholu mladistvým, vzdělávání zaměstnanců prodejen v tom, jak se chovat v situacích, kdy se 
mladiství snaží zakoupit alkohol.  
 
Svaz ve spolupráci s vybranými řetězci realizuje preventivní vzdělávací program Člověče, nezlob se. Program nabízí 
atraktivní a moderní formu proškolování zaměstnanců prodejen v tom, jak se chovat v situacích, kdy se mladiství snaží 
zakoupit alkohol, a pomoci jim tyto situace řešit.  
 
Výsledky 2019: Počet proškolených prodavaček a prodavačů překročil hranici 12 000.  
 
Celkové výsledky od vzniku projektu: Od vzniku projektu absolvovalo školení celkem 47 247 prodavaček a prodavačů 
partnerů projektu. 
 
 

Plusy Minusy 

• Fungující preventivní projekt, který je další 
ukázkou zodpovědného chování pivovarů.  
 

• Cílení na mladou generaci a prevence jejich 
nezodpovědného chování. 
 

• Nastavená spolupráce s významnými řetězci. 
• Prodej alkoholu mladistvým je stále vnímaný 

jako vážný a patří i mezi priority Ministerstva 
zdravotnictví. 

• Projekt cílí pouze na velké řetězce, přičemž 
problém prodeje alkoholu mladistvým se 
výrazně týká malých nezávislých prodejen a 
restaurací.  

• Relativně vysoká časová a finanční náročnost 
projektu při navázání spolupráce s novými 
partnery.  

• Malá znalost projektu mezi zákonodárci. 

  

 
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 z členské základny, že svaz nemá dotovat vzdělávací a preventivní projekty 
obchodních řetězců. 

• Z tohoto důvodu dává největší smysl přesunout projekt na Svaz obchodu a cestovního ruchu (se kterým probíhají 
jednání) 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. 

SVATOVÁCLAVSKÁ SLAVNOST 
 
Cíle: Každoroční oborová akce, na které se potkávají zástupci pivovarů, sladoven a dalších firem působících v sektoru. 
Jsou na ni také zváni vybraní politici a média. Svaz na ní každoročně vyhlašuje výsledky degustační soutěže České pivo, 
Ceny F. O. Poupěte a uvádí nové laureáty do Síně slávy českého pivovarství a sladařství. 
 
 

Plusy Minusy 

• Tradiční oborová akce, na které se potkávají 
zástupci celého sektoru a udělují se významná 
oborová ocenění. 

• Akce by si zasloužila nové modernější pojetí, 
které by více odpovídalo nové moderní strategii 
svazu. 

• Vzhledem k vyhlašovaným oceněním má akce 
každoročně solidní publicitu v médiích. 

 

• Akce se pravidelně účastní ministr zemědělství, 
případně další politici.  
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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 . 

DEGUSTAČNÍ SOUTĚŽ ČESKÉ PIVO 
 
Zahájení: 2013 
 
Cíle: Odbornou soutěž České pivo vyhlašuje každoročně Český svaz pivovarů a sladoven již od roku 2001 ve spolupráci s 
Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským v roli odborného garanta. Soutěž České pivo roku je jedinou soutěží, 
kterou Český svaz pivovarů a sladoven vyhlašuje. 
 

Plusy Minusy 

• Uznávaná degustační soutěž o nejlepší česká 
piva, která je na rozdíl od jiných soutěží 
hodnocena odborníky dle jasných pravidel. 

• S ohledem na větší množství degustačních 
soutěží dochází k jejich částečné devalvaci. 

• Solidní komunikační potenciál výsledků 
soutěže. 

 

• Pivovary využívají toto ocenění nejen v rámci 
vlastní komunikace, ale často i na obalech 
výrobků. 

 

 
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 problémy a 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. 

CENA F. O. POUPĚTE 
 
Cíle: Ocenění významných osobností pivovarsko-sladařského sektoru za činnosti, aktivity a úspěchy v daném roce. 
 

Plusy Minusy 

• Tradiční ocenění osobností sektoru za jejich 
přínos oboru v daném roce. 

• Z pohledu laické i části odborné veřejnosti může 
docházet k nepochopení rozdílu mezi Cenami F. 
O. Poupěte a Síní slávy.  

• Komunikační potenciál ocenění zejména na 
regionální úrovni. 
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SÍŇ SLÁVY ČESKÉHO PIVOVARSTVÍ A SLADAŘSTVÍ 
 
Cíle: Ocenění nejvýznamnějších osobností pivovarsko-sladařského sektoru za jejich celoživotní přínos.  
 

Plusy Minusy 

• Tradiční a uznávané ocenění celoživotního 
přínosu nejvýznamnějších osobností oboru. 

• Z pohledu laické i části odborné veřejnosti může 
docházet k nepochopení rozdílu mezi Cenami F. 
O. Poupěte a Síní 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. 

KOMUNIKACE A MEDIÁLNÍ AKTIVITY 2019/2020 

V rámci komunikace se Svazu dařilo dále zvyšovat zájem médií o témata spojená s českým pivem, pivovarstvím a 
sladařstvím.  
 
Média tradičně projevila zájem o publikování pivních indexů během letních měsíců 2019. Velký mediální prostor byl 
věnován Dnům českého piva. Přispěla k tomu úspěšná tisková konference, které se zúčastnilo 34 zástupců médií napříč 
obory i mediatypy a mediální partner projektu Rádio Impuls, kde čistý zásah kampaně činil 1 763 900 a kumulovaný 
zásah činil 7 469 800. 
 
Svaz reagoval na vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií COVID-19 iniciováním vzniku projektu Zachraň 
hospodu, který odstartoval 2. 4. 2020. Komunikace probíhala na celostátní i regionální úrovni hlavně prostřednictvím 
printových médií. Svaz kromě projektu průběžně informoval o stavu oboru, inicioval prostřednictvím médií další aktivity 
např. k otevírání zahrádek, doporučení opatření v souvislosti s otevíráním gastronomických provozů atd. Velký zájem byl 
věnován daňovým záležitostem a problematice likvidace piva. Na konci července Svaz uspořádal tiskovou konferenci 
Ekonomické ztráty českého pivovarnictví v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, na kterém byly prezentovány 
závěry ekonomické studie společnosti CETA. 
 

Za období 06/2019-07/2020 bylo zaznamenáno celkem 18 106 článků, z toho o Svazu publikováno 1 641 (on-line    1 
170, tisk 407, TV 30, rozhlas 34), o pivovarech a sladovnách celkem 16 465 (on-line 11 084, tisk 4 938, TV 270, rozhlas 
173). 

 
V rámci interní komunikace Svaz v roce 2019 vydal 4 čísla Pivovarského zpravodaje, kde své členy pravidelně informoval 
o proběhlých aktivitách a výsledcích projektů a avizoval plánované události na následující čtvrtletí. V roce 2020 Svaz 
vydal 2 pravidelná čísla Pivovarského zpravodaje a speciál věnovaný pouze tématu COVID-19. Další číslo je naplánované 
na říjen 2020. 

LEGISLATIVA ČR, EU 

V roce 2019 byl rozeslán poslancům sněmovní tisk 502/0 k novele zákona o potravinách a tabákových výrobcích. Novela 
zákona definuje podmínky pro dobrovolné označení „výrobce“ na obale potravin, upravuje a zpřesňuje podmínky pro 
použití loga Česká potravina a také upravuje sledovatelnost tabákových výrobků, elektronických cigaret nebo náhradních 
náplní do nich, a reguluje praktiky „dvojí kvality potravin“. V rámci návrhu zákona probíhala v druhé polovině loňského 
roku aktivní diskuze ke „dvojí kvalitě“ a to především ve Výboru pro udržitelnou a etickou produkci. Ještě koncem roku 
2019 proběhla schůzka členů PK ČR a SZPI, kde byly představeny nejpalčivější problémy členů ve vztahu k dvojí kvalitě 
– reformulace, spotřebitelské preference, lokální chutě, odlišnost technologií. Na základě toho se začátkem roku 2020 
podařilo prosadit pozměňovací návrh ve vztahu k ustanovení ke dvojí kvalitě – podstatně odlišné složení nebo vlastnosti. 
Cílem úpravy je umožnit subjektům legalizovat určité drobné rozdíly v mutacích dvou různých výrobků (především 
„reformulace“). Po diskuzi „co je definováno podstatně odlišným složením nebo vlastnostmi“ předložila SZPI neoficiální 
pracovní návrh „Základních principů kontroly dvojí kvality potravin“, zde je kladen důraz především na uvedení 
proměnných informací, jak a v čem se liší včetně umístění informace na obalu potravin v hlavním zorném poli. Podle PK 
ČR by spotřebitelé měli být informováni o rozdílech z důvodu oprávněných a objektivních faktorů, výrobci by však měli 
mít možnost poskytnout tyto informace alternativními způsoby (např. na webových stránkách, v místě prodeje, na 
sociálních sítích apod.). Během legislativního procesu se do novely zákona dostaly pozměňovací návrhy, jejichž cílem je 
zvýšení potravinové soběstačnosti a to v rámci podpory českých potravin a stanovení procentuálního podílu českých 
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potravin na našem trhu (55 % v roce 2021) a postupného navyšování až na 80 % do roku 2027. Legislativní proces 
aktuálně míří do třetího čtení v PS Parlamentu ČR.  

Dokončené národní právní předpisy vydané 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: 

• 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. 

• Novela zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 
(zákon č. 395/2009 Sb.), která by měla implementovat návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o 
nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci (7809/18), je ve fázi vypořádání 
připomínek v rámci legislativního procesu . 

 

 

V oblasti životního prostředí ČSPS na jaře 2019 zpracoval připomínky pro novelu zákona o obalech, která byla v procesu 
společně s návrhem zákona o odpadech. Důvodem byla implementace balíčku legislativy k oběhovému hospodářství. 
Ačkoliv se navrhovatel dovolával nezbytnosti transpozice směrnic EU, a Směrnice o omezení dopadu některých 
plastových výrobků na životní prostředí (dále jen „SUP“), ve výsledku je ignoroval. Směrnice o jednorázových plastech 
(SUP), publikovaná v červnu 2019 s transpozicí 24 měsíců, obsahuje opatření ke každé skupině a má široký rozsah od 
snížení spotřeby plastových nádob na potraviny a nápojových kelímků, přes zákaz uvádění na trh některých výrobků – 
talíře, brčka, míchátka atd., nádoby na nápoje (do 3 l) budou uváděny na trh pouze s pevně přichyceným víčkem, až po 
rozšířenou odpovědnost výrobců (nádoby na potraviny, sáčky a obaly atd.). MŽP apeluje, aby se výrobci na Směrnici 
zaměřili a nečekali na transpozici, která se kryje s daty účinnosti některých provádění v roce 2021, jelikož to může mít 
velmi výrazný dopad na dané subjekty, čímž jsou předesílány například i technologické změny.   

I přes řadu nesrovnalostí výše uvedeného Legislativní rada Vlády ČR doporučila na podzim roku 2019 dané zákony 
k postoupení do Poslanecké sněmovny ČR. Aktuálně jsou legislativní návrhy zákona o odpadech, zákona o obalech, 
změnový zákon a zákon o výrobcích s ukončenou životností přikázány k projednávání výborům a směřují do 2. čtení. 

Nový zákon o odpadech zásadním způsobem podporuje oběhové hospodářství, recyklaci, využití a třídění odpadů v ČR, 
zároveň je nejsilnějším nástrojem, kterým MŽP disponuje k žádoucí změně situace v nakládání zejména s komunálními 
odpady ČR. Tento zákon by měl řešit nakládání s komunálními odpady v ČR a do roku 2035 zvýšit podíl recyklace a snížit 
procento skládkování.  

Výše uvedené problematice se ČSPS intenzivně věnoval především začátkem minulého roku, a to hlavně v rámci Výboru 
pro životní prostředí PK ČR. Aktuálně se ČSPS zaměřil na připravovanou legislativu MŽP ČR k zmiňované transpozici SUP. 
Během dubna 2020 zaslalo ministerstvo pracovní verzi 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 
(zákon o omezení odpadu z vybraných plastových výrobků). Nejednalo se přímo o meziresortní připomínkové řízení, 
které proběhne následovně.  

Vzhledem k situaci s pandemií například ale Evropské sdružení zpracovatelů plastů žádá EK o odklad implementace 
alespoň o jeden rok – v době pandemie roste preference balených potravin, jednorázové plasty jsou nezbytné pro boj 
proti dalšímu šíření koronaviru, pro zajištění hygieny potravin, a pro prevenci před kontaminací potravin. I to byla jedna 
z připomínek ČSPS, nehledě k dalším obecným připomínkám k dokumentu, mezi které patří: sjednocení a upřesnění 
terminologie, vyjasnění konkrétních typů obalů/výrobků, zveřejnění patřičných prováděcích vyhlášek, nepřehlednost 
vzhledem k další novelizaci zákona o obalech, který je aktuálně také v PS. V této souvislosti již také EK žádá Evropský 
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výbor pro normalizaci o zpracování normy na pevně přichycená víčka do konce roku 2022. Výrobci by měli povinnost 
plnit již v červenci 2024. ČSPS tak upozornil na poměrně krátké časové období na přípravu.  

V roce 2019 se stalo také velice diskutabilní téma zálohování. V Poslanecké sněmovně proběhlo několik seminářů a 
konferencí na uvedené téma. Potravinářská komora (PK ČR) si stanovila po diskuzi se zástupci nápojářského průmyslu 
priority ve vztahu k dostupnosti rPET materiálu. Svaz prostřednictvím PK ČR 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, bez ohledu na to, zda se bude zálohovat, či nikoliv. Tento požadavek byl také 
přímo prezentován panu ministrovi Brabcovi. Potravinářská komora ČR 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. Přes 90 organizací zastupující obalový průmysl, včetně potravinářské 
FoodDrinkEurope, zveřejnilo společné stanovisko, ve kterém návrh na zavedení daně odmítá. Návrh by podle organizací 
měl být buď stažen, nebo přezkoumán. Podle Evropské komise by daň mohla vygenerovat 6,6 miliardy EUR ročně, 
organizace zastupující obalový průmysl ale namítají, že implementace daně by vedla k nutnosti dodatečně posílit 
financování ze strany průmyslu, který se již nyní snaží adaptovat se na nedávnou vlnu legislativních změn. Podle 
organizací by rovněž mohlo dojít k navýšení poplatků spojených s uplatněním odpovědnosti výrobce (EPR), přičemž 
případný zisk z daní by nepomohl řešení problémů spojených s odpadem z obalových materiálů, protože by byl 
nasměrován do obecného rozpočtu EU – nikoli na řešení konkrétních relevantních výzev. Podle návrhu Evropské komise 
by největší daň odváděla Francie, Německo a Itálie. 

Také PK ČR využila aktuálnosti daných témat z oblasti oběhového hospodářství a organizovala v říjnu 2019 odborný 
seminář zaměřený na aktuální novinky z oblasti odpadového a obalového hospodářství. 

PK ČR se dlouhodobě věnuje problematice zneužívání významné tržní síly, nekalých obchodních praktik a klamání 
spotřebitele. 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. Členské státy mají povinnost transponovat Směrnici, v rámci níž mohou zavést i přísnější opatření, do 1. května 
2021. Mezi nekalé obchodní praktiky je v EU kromě otázky nevyrovnaných dodavatelsko-odběratelských vztahů, řazen 
také pojem „dvojí kvality“. I toto téma bylo a bude pro rok 2020 aktuální. Mimo jiné byla začátkem léta publikována studie, 
kterou připravilo Společné výzkumné středisko Evropské komise JRC. Uvádí se, že nebyly nalezeny žádné důkazy o tom, 
že by mezi východem a západem byly znatelné rozdíly v kvalitě potravin. Výsledky však poukazují na to, že některé 
potraviny jsou označeny stejnou nebo podobnou značkou, i když jejich složení se liší. Tato zpráva tak poskytla diskuzi o 
dvojí kvalitě na jednotném trhu EU. Je však potřeba učinit další kroky a další výzkum, aby bylo toto posouzení 
reprezentativnější a aby bylo možné lépe pochopit spojitost mezi složením a kvalitou.  

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. Pracovní jednání k textu novely probíhala v létě 2019 a v září byl návrh zaslán do meziresortního 
připomínkového řízení. K vypořádání připomínek došlo začátkem roku 2020.  

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, pokud jde o pravidla pro uvádění země původu nebo 
místa provenience primární složky potraviny. Koncem ledna byla pak Evropskou komisí vydána očekávaná vodítka 
(Sdělení komise o použití ustanovení čl. 26 odst. 3 nařízení (EU) č. 1169/2011). ČSPS ve spolupráci s PK ČR taktéž v této 
souvislosti iniciovala začátkem roku schůzku s MZe ČR a dozorovými orgány, kde byl koordinován společný přístup k této 
problematice. Přístup v našich podmínkách bude spíše tolerantnějšího rázu, přístup okolních států bude však přísnější 
(označení více primárních složek a také nelze vyloučit deklaraci údajů primární složky hlavních surovin včetně i např. 
ochucené složky (uvedené na obalu QUIDem).  Vzhledem k mimořádné situaci, spojenou s pandemií, se dozorové orgány 
(SZPI a SVS ČR) a MZe přiklonily k jednoznačné toleranci, tj. po dobu nouzového stavu nebude kontrola aplikace tohoto 
nařízení prioritou výkonu dozorů a kontrol.  

Právě výše uvedené změny nejen v národní legislativě podnítily k přípravě organizace dalšího jarního odborného 
semináře zaměřeného na aktuální novinky z oblasti legislativy. Tento seminář byl však vzhledem k pandemii zrušen a byl 
stanoven náhradní termín 30. září 2020. 

V rámci evropské legislativy se blíží dále například účinnost (1. 1. 2021) nařízení Komise (EU) 2018/848 o ekologické 
produkci a označování ekologických produktů. Nařízení obsahuje nové kategorie produktů, které je možno označovat 
jako BIO (mořská sůl a jiné soli používané v potravinách a krmivu, včelí vosk, uzávěry z přírodního korku atd.). Nové 
nařízení stanovuje pravidla pro chov králíků a jelenovitých, tyto produkty budou v budoucnu certifikovány jako 
ekologické.  

Dále se prodlužuje přechodné období pro uvádění hmyzu na trh z důvodu, že EFSA nestíhá posoudit žádosti.  

Z oblasti kontaminantů byly schváleny maximální limity (ML) pro kyselinu erukovou a kyselinu kyanovodíkovou 
v některých potravinách a perchlorát a také ML pro 3 – MCPD, 3 MCPD estery a glycidylestery mastných kyselin 
v některých potravinách (rostlinné oleje a tuky, rybí tuk…) a ML polycyklických aromatických uhlovodíků v  tradičně 
uzených masech a masných výrobcích. Jelikož byly zjištěny i vysoké nálezy v nápojích typu smoothies, které jsou 
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prodávány ve formě prášku a nejčastěji pocházejí z rostlinných materiálů, je pro ně určen 10,0 μg/kg pro PAH a 50,0 
μg/kg pro sumu 4 PAU.    

Dále pokračuje diskuze k nastavení maximálních limitů akrylamidu pro kojence a malé děti (sušenky a suchary, obilné 
příkrmy) a diskutuje se také o výběru dalších kategorií potravin a výrobků (snídaňové cereálie, pečivo, káva), pro které 
by měly být v budoucnu navrhnuty ML. Byla zahájena diskuze ke snížení porovnávacích hodnot v nařízení 2017/2158. 
Evropská komise vydala v minulém roce také Doporučení komise (EU) 2019/1888 o monitorování přítomnosti 
akrylamidu v některých potravinách – výrobky z brambor, pekařské výrobky, výrobky z obilovin a ostatní. 

Mezi další diskutovaná témata patří například:  

• Stanovení maximálních limitů pro pyrrolizidinové, námelové a tropanové alkaloidy (čaje, bylinné nálevy, 
cereální tyčinky, koření, kukuřičné výrobky) 

• Uhlovodíky minerálních olejů ve výživě pro děti 

• Diskuze o revizi pro kadmium (kořenová a hlíznatá zelenina, ovoce, olejnatá semena, nápoje pro kojence a 
malé děti) a olovo (droby, víno, koření, sůl, kojenecká výživa…) 

• Stanovení ML pro 3-MCPD estery v potravinách jiných než u rostlinných olejů, rybího tuku a kojenecké 
výživy, konkrétně u pekařských výrobků, sušenek a bramborových produktů. 

Mimo jiné Evropský úřad EFSA spustil v minulém roce veřejnou konzultaci k aflatoxinům v potravinách a také 
k hodnocení rizik kumulativních účinků reziduí pesticidů v potravinách. Spuštěna byla také veřejná konzultace k návrhu 
vědeckého stanoviska o rizicích, spojených s přítomností chinolizidinových alkaloidů v potravinách a krmivech, pro 
zdraví zvířat a lidí. Začátkem roku se EFSA zabývala kontaminanty v potravinovém řetězci k rizikům pro zdraví spojených 
s přítomností perflouralkylovaných sloučenin (PFAS) a také vyzvala zainteresované, aby poskytli analytická data, která 
se týkají tepelně ošetřených chia semínek ve vztahu k: 

• tvorbě akrylamidu, furanu a alkylfuranů v potravinách s přidanými chia semínky, které jsou předmětem 
tepelného opracování nad 120 oC (v průběhu zpracování a/nebo vaření) 

• množství volného asparaginu v celých nebo mletých chia semínkách (vč. chia mouky) 

Podle komisaře pro zdraví a bezpečnost potravin byl za posledních pět let v oblasti bezpečnosti potravin vytvořen silný 
právní rámec, došlo k harmonizaci úředních kontrol, byly podniknuty kroky k zajištění dobrých životních podmínek 
zvířat, byla zavedena harmonizovaná metodologie pro měření potravinového odpadu, byly řešeny možnosti schválení 
darování potravin a krmiv, či pravidla pro potraviny nového typu. 

Členské státy podpořily návrh na zavedení dobrovolného systému označování welfare zvířat, systém by spotřebitele 
jednotným evropským logem informoval o welfare zvířat nejen na farmě, ale i během přepravy a při porážce. ČS vyzvaly 
EK k posouzení dopadů v případě zavedení tohoto systému označování na úrovni EU. Dobrovolné označení již funguje 
v Dánsku a Nizozemí. K Strategii EU v oblasti dobrých životních podmínek zvířat probíhá veřejná konzultace Evropské 
komise, jejímž cílem je optimalizace norem v oblasti welfare zvířat a současně zajištění jejich uplatňování a prosazování.  

Stálý výbor Evropské komise pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva schválil plán omezit obsah transmastných kyselin 
(TFA) na 2 % ze 100 g celkového obsahu tuku v potravinách. Limit se nebude vztahovat na potraviny, v nichž se TFA 
vyskytují přirozeně. Stálý výbor pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva hlasoval pro provedení tohoto omezení jako 
doplnění stávajících pravidel pro přidávání látek do potravin [nařízení (ES) č. 1925/2006]. V rámci této změny by 
společnosti měly do dubna 2021 přizpůsobit složení svých výrobků.  

V roce 2019 proběhla registrace k občanské iniciativě PRO-NUTRISCORE, která žádala Komisi o zavedení 
zjednodušeného označování potravin a výživových hodnot v potravinách prostřednictvím barevného „Nutriscore“ 
označování. Komise iniciativu vyhodnotila jako právně přípustnou. Od tohoto data mají organizátoři iniciativy lhůtu 12 
měsíců na sběr podpisů na podporu iniciativy, musí se jednat minimálně o jeden milion podpisů z alespoň jedné čtvrtiny 
členských zemí EU. Komise poté bude moci předložit návrh právního aktu k řešení dotčené otázky. Právě MZe ČR 
dlouhodobě upozorňuje na rozmáhající se ambice řady ČS EU regulovat dobrovolné označení výživových údajů 
Nutriscore. MZe ČR zavádění systémů, které hodnotí potraviny jako celek na základě nutričního profilu, dlouhodobě 
nepodporuje (podobně jako Itálie - tento systém by mohl mít negativní dopad na italskou produkci olivového oleje a sýrů, 
a to vzhledem k vyššímu obsahu tuku v těchto potravinách). Itálie je proto připravena představit alternativní systém 
značení nutričních hodnot potravin, který by měl posílit informovanost a edukaci spotřebitelů. Itálie bude usilovat o 
zavedení svého systému na úrovni celé Evropské Unie. Evropská komise v rámci veřejné konzultace k Roadmap ke 
strategii Farm to Fork shromažďovala i stanoviska zúčastněných stran k možnému zavedení systému označování 
NutriScore. V posledních měsících získalo NutriScore významnou podporu europoslanců, jeho zavedení rovněž v prosinci 
2019 podpořili zástupci FR, LU, BE, HR, DK, NL, DE, SI a PT. 

FINANČNÍ PODPORA A DOTACE MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 

Program rozvoje venkova (dále jen „PRV“) 
V souvislosti s krizovou situací vyvolanou šířením koronaviru COVID-19 jsou prodlouženy termíny pro podání žádostí o 
platbu z Programu rozvoje venkova 2014–2020. Tato změna u všech žádostí zaregistrovaných v 1. - 7. kole příjmu žádostí 
zavádí následující změny: 
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• u všech operací s výjimkou 1.1.1 Vzdělávací akce a 1.2.1 Informační akce se prodlužují maximální lhůty pro 
realizaci projektu a podání Žádosti o platbu o 6 měsíců, 

• u operace 1.1.1 a 1.2.1 se prodlužují lhůty pro realizaci projektů a podání Žádosti o platbu o 12 měsíců, 

• u operace 16.1.1 Podpora operačních skupin a projektů EIP se prodlužuje lhůta pro podání Žádosti o průběžnou 
platbu v roce 2020 spolu s inovačním deníkem, a to do 31. 8. 2020. 

Finanční prostředky na národní zemědělské dotace jsou v letošním roce v celkovém objemu 4,4 miliardy Kč, tedy stejně 
jako v roce 2019. Vládou schválená částka ve výši 3,8 miliardy Kč byla 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. 

V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevře dvě operace, a to Investice do zemědělských podniků a Zpracování a uvádění 
na trh zemědělských produktů. 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. Z toho bude 600 milionů korun 
využito na dobré životní podmínky zvířat v sektoru dojeného skotu a prasat a 2,7 miliardy korun půjde na výše uvedená 
investiční opatření. Zároveň s touto částkou budou využity zbylé finanční prostředky PRV v operaci 4.2.1. Zpracování a 
uvádění na trh zemědělských produktů ve výši zhruba 700 milionů korun. Příjem žádostí pro 10. mimořádné kolo PRV 
bude v termínu od 14. července do 4. srpna 2020.  

Hlavním smyslem plánovaného kola z PRV je investičně podpořit zejména citlivé sektory živočišné a rostlinné výroby, u 
kterých je saldo zahraničního obchodu, a tím míra soběstačnosti pro ČR nejhorší. Jde zejména o chov prasat a drůbeže na 
maso spolu s nosnicemi. U rostlinné výroby budou podpořeny investice do sektorů ovoce, zeleniny, chmele a konzumních 
brambor, částečně také do rozšíření plochy vinic. V rámci těchto investic budou řešeny i projekty na zadržování srážkové 
vody a budování retenčních nádrží. Dostatečný zdroj závlahové vody je dnes pro tato odvětví klíčový. Ministerstvo na 
Program rozvoje venkova naváže i národním dotačním titulem na podporu závlah. 

Dílčí obálky na jednotlivé operace a záměry budou 1 mld. Kč na živočišnou výrobu, 0,8 mld. Kč na rostlinnou výrobu, 0,9 
mld. Kč (z vládní rozpočtové rezervy) a 0,7 mld. Kč (z PRV) na potravinářské zpracování a 0,6 mld. Kč na welfare zvířat. 
Zároveň v jednotlivých operacích budou samostatné preferenční obálky pro malé podniky a zemědělské zpracování 
produktů s cílem podpořit faremní zpracování a regionální produkci. 

ZAHRANIČNÍ ČINNOST 

BREWERS OF EUROPE 
 
Pracovní plán Brewers of Europe na rok 2020 obsahuje 4 základní pilíře: inkluze, tj. spolupráce všech pivovarů bez ohledu 
na velikost (projekt BrewUp a konference Brewers of Europe Forum), 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) a posílení vnímání pivovarství jako inspirativní část 
evropského dědictví (Reputation Tracker). 
 
Stejně jako všechny země, i Brewers of Europe obrátil svoji pozornost na podporu svých členů v souvislosti s COVID krizí. 
Okamžitou reakcí bylo snížení členského poplatku pro Českou republiku o 20 % na rok 2020. Od BoE jsme obdrželi sadu 
podpůrných dokumentů a informací z ostatních členských států. Dále 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 (Slovenská republika), vyzval Evropskou komisi k řešení ekonomických dopadů 
na pivovarský obor. Odpovědí mu bylo doporučení pro národní vlády, aby maximálně snížili daňové zatížení, tj. DPH a 
spotřební daně (dopis viz příloha). 
 

EVROPSKÝ PARLAMENT 
 
Evropský parlament na posledním zasedání schválil koordinovaná opatření Evropské unie v boji proti pandemii 
koronaviru a jejím následkům. 
 
Parlament vyzývá Komisi a členské státy, aby při řešení koronavirové krize jednaly společně, vyzývá rovněž k  vytvoření 
evropského mechanismu pro přijímání opatření v oblasti zdravotnictví s cílem připravit se na budoucí sanitární či 
zdravotní krize.  
 

Parlament zdůrazňuje nutnost zajistit podporu odvětví zemědělství a potravinářství, a současně zajistit bezbariérovou 
přepravu potravin v rámci jednotného trhu EU.  
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Parlament dále navrhuje vytvoření fondu solidarity EU s prostředky ve výši alespoň 50 miliard EUR, který by tvořily 
granty v hodnotě nejvýše 20 miliard EUR nad rámec stropů VFR a půjčky ve výši nejvýše 30 miliard EUR zaručené 
rozpočtem EU. Podle Evropského parlamentu je také nutné zajistit větší podporu malým a středním podnikům, 
zachovat pracovní místa, a zavést evropskou strategii pro oživení malých a středních podniků. Členské státy by rovněž 
měly přijmout opatření na zajištění ochrany pracovníků v Evropě, včetně osob samostatně výdělečně činných, před 
ztrátou příjmů, a poskytnout nezbytnou podporu a finanční likviditu nejvíce postiženým společnostem, zejména 
malým a středním podnikům, a odvětvím.  
 
Evropský parlament je zastáncem opatření na podporu zemědělsko-potravinářského odvětví v EU a životaschopnosti 
zemědělských podniků během této krize, konkrétně prostřednictvím podpory likvidity formou včasných 
(předběžných) úhrad přímých plateb a plateb v rámci druhého pilíře, flexibility při správě režimů podpory a při 
podávání žádostí, či monitorování trhů a krizového řízení (včetně podpory zavedení režimu soukromého skladování).  

 
Výbor Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova na posledním zasedání k projednání dopadů současné 
koronavirové krize na zemědělsko-potravinářský sektor proběhl za účasti komisaře pro zemědělství a rozvoj venkova 
Janusze Wojciechowského:  
 
Komisař pro zemědělství podpořil využití nevyčerpaných finančních zdrojů z obálky pro rozvoj venkova na iniciativy 
v rámci zemědělské politiky i mimo ni. Většina europoslanců podpořila posílení podpory pro zemědělsko-potravinářský 
sektor, mezi časté výzvy směrem ke Komisi patřila žádost o zavedení režimu soukromého skladování. Komisař v reakci 
na tyto žádosti uvedl, že Komise nyní analyzuje možnosti financování jednotlivých opatření včetně režimu soukromého 
skladování, doposud ale nebyly nalezeny prostředky, které by na tuto podporu mohly být uvolněny.  
 

Europoslanci většinově rovněž podpořili odklad Strategie Farm to Fork a Strategie EU pro Biodiverzitu, a to vzhledem 
ke skutečnosti, že je nyní nutno prioritně se věnovat dopadům koronaviru. Komisař pro zemědělství nevyloučil 
případný odklad Strategií, zdůraznil ale, že Evropská zelená dohoda a její jednotlivé části včetně Farm to Fork budou i 
nadále klíčovou prioritou Evropské komise.  

 
V rámci následné diskuze k přechodnému období většina europoslanců podpořila dvouleté přechodné období vzhledem 
ke koronavirové krizi, podporu dvouletému období vyjádřil i český europoslanec Ivan David.  

 
EVROPSKÁ KOMISE 
 
Evropská komise vypracovala nový pracovní plán Komise a zvažuje další odklad Strategie Farm to Fork a Strategie EU 
pro biodiverzitu. Důvodem pro odklad strategie Farm to Fork je snaha Komise zahrnout do návrhu Strategie i iniciativy a 
kroky související se současnou koronavirovou krizí a jejím dalším řešením, ale i nutnost úpravy Víceletého finančního 
rámce (rozpočtu EU) pro období 2021-2027.  
 
Strategie Farm to Fork by proto podle některých zdrojů mohla být zveřejněna až na podzim letošního roku. Odklad 
Strategie pro Biodiverzitu zatím není jednoznačný, Komise uvádí, že je strategie úzce propojena s Farm to Fork, nicméně 
podle Komise je její načasování stále relevantní. Případný odklad Strategie pro Biodiverzitu by podle nového návrhu 
pracovního plánu Komise mohl být jen krátký. K určitému – nespecifikovanému – odkladu by mohlo dojít i u hodnocení 
Směrnice pro udržitelné používání pesticidů, Strategie EU pro welfare zvířat, i Hodnocení autorizace prostředků na 
ochranu rostlin a maximálních limitů reziduí pesticidů. Ke zpoždění by mohlo dojít i v případě Strategie pro udržitelnost 
chemických prostředků, jejíž zveřejnění se očekává na podzim tohoto roku. 
 

STRATEGIE FARM TO FORK 
 
Strategie podle posledních informací bude cílit na podporu udržitelnosti a udržitelných zemědělských a potravinářských 
systémů a dále bude řešit: 

• podporu přesunu od spotřeby živočišných výrobků směrem k rostlinným alternativám, 

• stanovit nutriční profily, které budou zakazovat propagaci (skrze výživová a zdravotní tvrzení) potravin, které mají 
vysoký obsah tuku, cukru a soli,  

• stanovit ML obsahu soli, nasycených tuků a cukru v některých zpracovaných potravinách, 

• výzkum a vývoj alternativních zdrojů proteinů (rostlinné proteiny, mořské proteiny, mikrobiální proteiny či hmyz) 

• harmonizaci značení výživových hodnot na předních stranách obalů potravin, 

• značení země původu, značení udržitelnosti produkce potravin, či další značení, která by umožňovala řešení 
nadměrné konzumace cukru, saturovaných tuků a soli.  
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ČESKÉHO SVAZU PIVOVARŮ A SLADOVEN PRO OBDOBÍ 2020–2025 

Český svaz pivovarů a sladoven uskutečnil na počátku roku 2020 interní průzkum (výsledky viz příloha) mezi členskými 
společnostmi z řad pivovarů, sladoven i přispívajících členů s cílem identifikovat oblasti a priority, na které by se měl 
ČSPS při obhajobě a prosazování zájmů pivovarnického a sladařského sektoru v nadcházejících letech zaměřit.  
 
Interní průzkum byl realizován prostřednictvím on-line dotazníkového šetření. Sběr dat probíhal v termínu od  
20. do 27. 1. 2020 mezi všemi členskými i přispívajícími společnostmi. Celkový počet respondentů činil  
28 respondentů, kteří reprezentují přibližně polovinu všech dotazovaných osob.  
 
Na základě zjištěných informací a po důkladné analýze vnitřního a vnějšího prostředí a definice silných a slabých stránek, 
byl připraven jednodenní strategický seminář, jehož se zúčastnili představitelé svazu a členové pracovních skupin. 
 
Výstupem bylo stanovení šesti základních strategických priorit, které jsou dále rozpracovány do dalších opatření. 
 

1. Udržet stabilní daňové prostředí 
2. Zabránit represivní protialkoholní politice 
3. Ovlivnit lokální podobu ekologických regulací 
4. posilovat fenomén české pivní kultury 
5. Podpořit odborné vzdělávání v oboru 
6. Zajistit dostatek českých surovin pro výrobu piva 

  

Strategický  
cíl 1 

Strategický  
cíl 2 

Strategický  
cíl 3 

Strategický  
cíl 4 

Strategický  
cíl 5 

Strategický  
cíl 6 

Udržet stabilní 
daňové prostředí 

Zabránit 
represivní proti-
alkoholní 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 6.3. 

 
 
  

  Zajistit přívětivou 
implementaci 
Zelené dohody 

  Podpořit české 
šlechtitelství 
chmele i ječmene 
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Započaté projekty vyplývající ze strategických cílů (rok 2020) 
 

1. Regulace reklamy 
2. Zákon o pivu 
3. UNESCO – česká hospoda jako nehmotné kulturní dědictví 
4. Ječmen jarní – citlivá komodita 
5. Lokální / regionální politici 
6. Národní plán na podporu gastronomie 

 
 
Nové projekty vyplývající ze strategických cílů (rok 2021+) 
 

1. Green beer deal / zelená dohoda pivovarů / udržitelnost 
2. Budoucnost odborného vzdělávání v oboru 
3. Nová svatováclavská slavnost 

HOSPODAŘENÍ SVAZU A STANOVISKO REVIZORA ÚČTŮ 

Předsednictvo se na svých zasedáních pravidelně věnuje kontrole čerpání rozpočtu a jeho souladu s plánem na příslušný 
rok.  
 
Účetní hospodářský výsledek za rok 2019: Ztráta ve výši 228 011 Kč. Daňová povinnost dle daňového přiznání bude 0 Kč. 
 
Stanovisko revizora účtů ze závěrečné zprávy: zaúčtované pohyby odpovídají činnosti ČSPS dle statutu. 

 
Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021 
 
Pro rok 2020 jsou příjmy plánované ve výši 13 015 774 Kč a výdaje ve výši 12 015 774 Kč. Vzhledem k pandemii COVID-
19 byly pozastaveny stávající projekty a v rozpočtu vytvořena rezerva ve výši 1 mil. Kč.  
 
Pro rok 2021 je připraven návrh rozpočtu s poklesem příjmů z poplatků za služby ve výši 15 %, tj. 12 036 522 Kč. Výdaje 
jsou plánované ve výši 12 486 477 Kč (za předpokladu o 20 % sníženého poplatku do Brewers of Europe a celková ztráta 
dosáhne 449 955 Kč).  

 
Hlavní akce v roce 2020 a 2021 

 
Rok 2020: 
Valná hromada   22. 9. 2020 
Svatováclavská slavnost   22. 9. 2020 
Dny českého piva    23.-30. 9. 2020 
 
Rok 2021: 
Výroční tisková konference                   duben 2021 
Degustační soutěž České pivo duben/červen 2021  
Valná hromada   26. 5. 2021 
Svatováclavská slavnost  21. 9. 2021 nebo 22. 9. 2021 
Dny českého piva   22.-30. 9. 2021 
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PŘÍLOHY ZPRÁVY O ČINNOSTI 
 

od 53. valné hromady 
Českého svazu pivovarů a sladoven  
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TISKOVÉ ZPRÁVY  

projekt #ZACHRAŇ HOSPODU  
 
Drtivá většina českých hospod a restaurací byla kvůli opatřením proti šíření koronaviru zavřená. Celý segment 
gastronomie tak přišel ze dne na den o tržby a hospody se potýkaly s existenčními problémy. U mnoha z nich reálně 
hrozilo, že po skončení mimořádných opatření již znovu neotevřou. Celý sektor včetně návazných provozů přitom 
zaměstnává zhruba 250 tisíc lidí a jen na DPH odvedly hospody a restaurace vloni státu 45 miliard korun. Český svaz 
pivovarů a sladoven ve spolupráci s pivovary a dalšími partnery proto přišel s iniciativou Zachraň hospodu!, díky které 
mohli lidé přímo podpořit své oblíbené hospody a restaurace. 
 
Iniciátoři výzvy spustili webovou stránku www.zachranhospodu.cz, na které se mohli zapojit hospody a restaurace i jejich 
zákazníci. Prostřednictvím systému si lidé mohli koupit poukaz, který pak v hospodě nebo restauraci mohli uplatnit poté, 
co přestala platit opatření a hospody znovu otevřely dne 25. 5. 2020.  
 
Výsledky: Lidé poslali hospodám deset milionů, prodej voucherů pokračuje i po pondělním otevření restauračních 
zahrádek 
 
Tisková zpráva Praha, 6. 5. – Iniciativa Zachraň hospodu, kterou na začátku dubna spustil Český svaz pivovarů a sladoven 
ve spolupráci s pivovary a dalšími partnery, dosáhla dalšího milníku – lidé jejím prostřednictvím poslali hospodám už 
více než 10 milionů korun. Zúčastnění hospodští se shodují, že jim iniciativa usnadnila poslední týdny a pomohla jim 
s úhradou nezbytných nákladů. V pondělí se otevřou zahrádky většiny hospod a restaurací, nicméně návrat hostů bude 
pozvolný a může trvat týdny až měsíce, než se tržby gastronomických zařízení dostanou na původní úroveň. Proto projekt 
Zachraň hospodu pokračuje, lidé si mohou kupovat vouchery do oblíbených podniků až do konce června a uplatnit je pak 
do konce roku.  
 
Do iniciativy Zachraň hospodu, která byla spuštěna na začátku dubna, se k dnešnímu dni zapojilo už téměř 2 500 hospod 
a restaurací. Celkem 9 240 lidí se rozhodlo zakoupit vouchery od 1 570 gastronomických zařízení, společně tak přispěli 
částkou přesahující 10 milionů korun. Vouchery v hodnotě 100, 200, 500 a 1 000 korun bude možné i nadále kupovat na 
webu iniciativy www.zachranhospodu.cz. Lidé tak mohou po otevření zahrádek svůj oblíbený podnik podpořit jak jeho 
návštěvou, tak zakoupením voucheru na budoucí konzumaci. 
 
„Hospody a restaurace jsou zavřené už téměř dva měsíce. Od pondělí mohou otevřít své zahrádky, ale ne všichni pro to 
mají vhodné podmínky. Současně očekáváme, že návrat hostů bude spíše pozvolný,“ říká Martina Ferencová, výkonná 
ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven. „Proto je i nadále podpora ze strany zákazníků velmi důležitá. Hospodští se 
i za podpory pivovarů intenzivně připravují na otevření zahrádek a zavádějí nová hygienická pravidla, aby se v nich hosté 
cítili bezpečně.“   
 
Český svaz pivovarů a sladoven oslovil v krátkém výzkumu hospodské, kteří se zapojili do iniciativy Zachraň hospodu. 
Většina dotazovaných gastronomických provozů byla nucena svou provozovnu kvůli opatřením vlády kompletně uzavřít. 
U těch, kteří udrželi alespoň provoz přes okénko, tržby zdaleka nedosahovaly běžné výše.  Samotní hospodští si iniciativu 
Zachraň hospodu velmi pochvalují, vybrané peníze jim pomohly zaplatit nájem či jiné režijní náklady, a umožnily jim 
poslední týdny přežít. 
 
To potvrzuje i Libor Trochta, majitel podniku Yesenka Style Bar v Jeseníku: „Bohužel jsme měli až doteď zavřeno. Projekt 
Zachraň hospodu nám hodně pomohl, podporují nás hlavně místní a turisté, co jezdí do Jeseníků z celé republiky. Někteří 
zákazníci dokonce přispěli, aniž by chtěli vouchery, za což jsem jim vděčný,“ dodává.   
 
Iniciativu Zachraň hospodu podporují Český svaz pivovarů a sladoven společně s pivovary Bernard, Budějovický Budvar, 
Pivovar Antoše ze Slaného, Pivovary Staropramen, Plzeňský Prazdroj, Primátor, Starobrno a Svijany. Dalšími partnery 
jsou Becherovka, Bohemia Hop, Česká spořitelna, Dotykačka, Edenred, Jack Daniel‘s, Kofola, Makro, Mattoni 1873, Stock 
Plzeň-Božkov, Storyous a Koli.  

 

SPOTŘEBNÍ DAŇ: PIVO VYLEJTE, ALE DAŇ Z NĚJ ZAPLAŤTE, ŘÍKÁ STÁT PIVOVARŮM 

 
Tisková zpráva Praha, 17. 4. – Ministerstvo financí chce zaplatit desítky milionů za pivo, které se kvůli zavřeným 
hospodám musí vylít. 
 
Stát svými opatřeními uzavřel v půlce března hospody a restaurace, a pivovary řeší, co se stovkami milionů čepovaných 
piv, které jsou už vyrobené nebo ve výrobě. Část se snaží prodat u okýnek hospod a pivovarů, ale s  ohledem na to, že 
hospody zůstanou uzavřené minimálně do konce května, budou muset začít čepované pivo v nejbližších týdnech vylévat. 
V sázce je tak čtvrtletní produkce v objemu 1,5 milionu hektolitrů neboli 300 milionů velkých čepovaných piv. 

http://www.zachranhospodu.cz/
http://www.zachranhospodu.cz/
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Pivovarům navíc hrozí, že z likvidovaného piva odvedou státu přes sto milionů korun na spotřební dani. I proto Český 
svaz pivovarů a sladoven žádá o okamžitou úpravu zákona. 
 
,,Už několik let upozorňujeme Ministerstvo financí na nelogičnosti v zákoně o spotřební dani, které znevýhodňují některé 
obvyklé distribuční modely dodání piva na trhu,” říká Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a 
sladoven.  ,,Dodnes s tím ale nikdo nic neudělal a teď máme platit státu spotřební daň za vylité pivo. To je nejenom 
nesmyslné, ale i nemorální." 
 
Jeden problém spočívá v tom, že čepované pivo, které se vrací z prodejní sítě do pivovaru – aktuálně kvůli uzavřeným 
hospodám – není možné jednoduše znovu naplnit do lahví nebo plechovek a prodat jako balené. Vrácené pivo tak nelze 
využít pro výrobu nového piva, ani ho přebalit, aby mohlo být prodáno v maloobchodních prodejnách. Nezbývá, než toto 
pivo zlikvidovat.  
 
Ještě větší problém je pak u piva, které se nevrací z hospod, ale z distribučních center jednotlivých pivovarů. Z tohoto piva 
je potřeba v případě likvidace normálně odvést státu spotřební daň. Identická situace je u piva, které se vrací z hospod 
provozovaných přímo pivovarem. Ani v tomto případě současná legislativa neumožňuje požádat o vrácení spotřební 
daně. 
 
Škody pivovarů vzniklé v této souvislosti mohou dosáhnout vyšších stovek milionů korun. Tato částka zahrnuje kromě 
spotřební daně také náklady na výrobu piva, logistické náklady na svážení sudů z distribuční sítě a od zákazníků a náklady 
na jeho likvidaci. 
 
,,Zákon o spotřební dani je na současnou situaci nepřipravený a vytváří nerovné tržní podmínky,”  říká Milan Tomíček, 
partner společnosti Staněk, Tomíček & Partners.  ,,Je naprosto nelogické, aby se z části vylitého piva spotřební daň platila 
a z části ne. Požadovat po pivovarech daň v situaci, kterou způsobil stát svým nařízením o uzavření hospod, není rozhodně 
správné. Stát by měl spíš přemýšlet, jak kompenzovat vzniklé škody, a ne tyto škody ještě fakticky zdaňovat."  

 

INFORMACE O STAVU OBORU V PRŮBĚHU NOUZOVÉHO STAVU S NÁVRHY OPATŘENÍ 

 
Tisková zpráva Praha, 27. 4. – Uzavření hospod a restaurací srazilo slibně se rozjíždějící sezonu, prodeje v měsících březen 
až květen spadly meziročně až o 40 %. Prodej čepovaného piva se prakticky zastavil, očekávaný pokles produkce ke konci 
května dosáhne 1,5 až 2 miliony hektolitrů oproti stejnému období loňského roku. To je způsobené jednak uzavřením 
hospod a také prudkým propadem exportu. Pivovary také řeší, co s už vyrobeným pivem v objemu stovek milionů velkých 
piv.  
 
Po březnovém uzavření hospod a restaurací spadla spotřeba čepovaného piva téměř na nulu, prodávají se jen velmi malé 
objemy u okýnek některých restaurací. Mírně se zvýšil prodej baleného piva v obchodech, ale i tak pivovary odhadují 
pokles lokální spotřeby ke konci května v rozmezí 1-1,3 milionu hektolitrů. K tomu je potřeba ještě přičíst pokles exportu 
v řádu 400-600 tisíc hektolitrů. Celkový meziroční propad produkce v období leden až květen tak dosáhne 1,5-2 milionu 
hektolitrů piva. 
 
Pivovary, které prodávají větší část své produkce v lahvích a plechovkách, situaci ustojí, i když všichni mají velké poklesy 
prodejů. Nejvíc ohrožené jsou pivovary a minipivovary, které jsou závislé na prodeji čepovaného piva v restauracích. 
Podle odhadů Českomoravského svazu minipivovarů bych jich mohlo natrvalo skončit více než čtvrtina z celkových téměř 
500. Pro další vývoj bude klíčové nejen to, kdy se restaurace znovu otevřou, a to včetně vnitřních prostor, ale také to, jak 
rychle se do nich vrátí hosté.  
 
„Vítáme rozhodnutí vlády o dřívějším otevření restaurací a hospod. Současně ale předpokládáme, že návrat lidí do hospod 
bude pozvolný a může trvat týdny i měsíce, než se situace vrátí do normálu,“ říká Martina Ferencová, výkonná ředitelka 
Českého svazu pivovarů a sladoven. „Proto i nadále trvají naše obavy, že část restaurací a minipivovarů nemusí současnou 
situaci ustát a budou nuceni natrvalo zavřít. S ohledem na příznivé statistiky počtu nově nakažených doporučujeme plně 
otevřít gastronomické provozovny již k 11. květnu, při současném nastavení nových pravidel pro jejich provoz, která 
zajistí bezpečnost hostů a minimalizují rizika možného přenosu viru.“ 
 
V tuto chvíli je důležité, aby vláda zvážila další podporu gastronomie, ať už ve formě náhrady škod, které restauracím a 
pivovarům vznikly kvůli nouzovému stavu, nebo formou přímé podpory tohoto silně zasaženého sektoru. Obce a města 
vyzýváme, ať se připojí k Praze, a umožní provozovatelům hospod a restaurací rychlé otevírání venkovních zahrádek, 
včetně odpouštění nájmů a souvisejících poplatků. 
 
Navrhovaná opatření na podporu sektoru pivovarství a gastronomie: 

• Náhrada škod způsobených vyhlášením stavu nouze restauračním zařízením a pivovarům týkající se likvidace 
zásob piva, potravin a dalších souvisejících škod. 

• Dotace na podporu opětovného rozjezdu hospod a restaurací, zejména na menších městech a vesnicích, 
například ve formě finanční podpory kulturních a společenských akcí v těchto zařízeních. 
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• Apel na obce i soukromé pronajímatele, aby umožnili odložit, případně (částečně) odpustit nájemné 
provozovnám, které musely kvůli mimořádným opatřením přerušit svou činnost.  

• Podpora obcí při rychlém otevírání zahrádek a odpuštění nájmů a poplatků souvisejících s provozováním 
zahrádek ze strany obcí. 

• Odpuštění spotřební daně z čepovaného piva, které bude muset být v důsledku nouzového stavu zlikvidováno 
(SCHVÁLENO PS PČR). 

 

PODPORA OTEVÍRÁNÍ RESTAURAČNÍCH ZAHRÁDEK VE SPOLUPRÁCI S ASOCIACÍ PODNIKATELŮ A 
VEDENÍM MĚST A OBCÍ 
 
Tisková zpráva Praha, 04. 05. – Český svaz pivovarů a sladoven (ČSPS), ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) 
a Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) vyzývají vedení měst a obcí, aby maximálně podpořila 
otevírání restauračních zahrádek ve svých městech. Podle současného plánu uvolňování vládních opatření se hospody a 
restaurace otevřou v pondělí 11. května s tím, že provoz bude umožněn pouze na venkovních zahrádkách. Proto je 
klíčové, aby města maximálně urychlila schvalování restauračních zahrádek, a současně odpustila nájemné a poplatky 
související s provozem venkovních zahrádek. 
 
V České republice působí řádově 50 tisíc gastronomických zařízení, z toho přibližně 30 tisíc představují hospody a 
restaurace. V polovině března musela většina podniků uzavřít svůj provoz a 85 % z nich je v současnosti už téměř dva 
měsíce bez jakýchkoliv příjmů. Přestože některé provozovny udržely alespoň rozvoz jídel nebo prodej přes ulici, většina 
se ocitla bez příjmů a byla nucena propouštět. Stále hrozí, že část z nich současnou situaci neustojí a znovu neotevřou. 
Proto je velmi důležité, aby co nejvíc podniků mohlo v příštím týdnu otevřít alespoň venkovní zahrádku. 
 
„Máme necelý týden do otevření hospod a restaurací a provozovatelé za podpory pivovarů připravují vše pro to, aby se 
hosté mohli bezpečně vrátit do svých oblíbených podniků,“ říká Martina Ferencová, výkonná ředitelka Českého svazu 
pivovarů a sladoven. „Vyzýváme proto vedení měst a obcí v Česku, ať se připojí k Praze a dalším městům, a umožní 
provozovatelům hospod a restaurací rychlé a administrativně nenáročné otevírání venkovních zahrádek, včetně 
odpouštění nájmů a souvisejících poplatků.“ 
 
I po znovuotevření gastronomických zařízení lze předpokládat, že návrat hostů bude pozvolný a může trvat týdny i 
měsíce, než se situace vrátí do normálu. Proto i nadále trvají obavy, že část restaurací a hospod nemusí současnou situaci 
ustát a budou nuceni natrvalo zavřít. „Vítáme návrh ministra Havlíčka na úhradu části nájmu za provozovatele a také 
doporučujeme zvážit kompenzaci nákladů na zvýšená hygienická opatření v hospodách,“ dodává Ferencová. 
 
Generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová k tomu dodává: „Předchozí dva týdny jsme pracovali spolu se svými 
partnery ČSPS a SMO ČR intenzivně na manuálu pro zajištění správné hygienické praxe zejména pro menší restaurace a 
hospody. Je třeba mít na paměti, že obrovský počet těchto provozoven, zejména na venkově, obsluhují mnohdy 1-2 osoby, 
často jsou rodinného typu, a proto pokyny musí být hlavně aplikovatelné v praxi. Vše je hotovo a tato doporučení můžeme 
zájemcům zdarma poskytnout.“ 
 
Otevření restauračních zahrádek, jako prvního kroku k návratu komunitního a společenského života do měst a obcí, vítá 
i Radka Vladyková, výkonná ředitelka Svazu měst a obcí ČR. „Každý dobrý starosta ví starou známou pravdu, že hospoda 
tvoří centrum obce a bez ní vázne celý společenský život. Mít se kde scházet, probrat radosti i strasti života, ale i obnovit 
sousedské vztahy, je důležité jak pro člověka ve městě, tak i na vesnici. V souvislosti s otevřením vzniknou 
provozovatelům nemalé náklady na zvýšená hygienická opatření, takže velice kvitujeme návrh na částečnou kompenzaci 
těchto nákladů,“ uzavírá Radka Vladyková. 
 
 

INFORMACE O STAVU OBORU PO UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU 
 
Tisková zpráva Praha, 26. 5. Hospody jedou na půl plynu, produkce sudového piva se v březnu a dubnu propadla o 70 %. 
 
Včera se po dvou a půl měsících otevřely vnitřní prostory hospod a restaurací v Česku. Poslední dva týdny, kdy jsou 
otevřené restaurační zahrádky, potvrdily, že návrat hostů bude pozvolný a bude trvat týdny až měsíce, než se návštěvnost 
vrátí na původní úroveň. Podle prvních odhadů se tržby otevřených podniků zatím pohybují na úrovni 30-40 % obvyklých 
hodnot a zdaleka ne všechny restaurace otevřely v minulých dnech zahrádku. Řada z nich na to nemá podmínky nebo 
čekala až na otevření vnitřních prostor.  
 
Aktuální čísla také potvrzují výrazný propad produkce piva za měsíce březen a duben, kdy platila krizová opatření vlády. 
Výroba piva v sudech a v tancích (ontrade) se za tyto dva měsíce snížila o 70 %, naopak mírně rostl segment offtrade 
(lahve, plechovky) a to v souhrnu o 15 %. Nicméně tento růst ani zdaleka nenahradil propad v segmentu ontrade a 
celková produkce pro lokální trh se tak za březen a duben meziročně snížila přibližně o 400 000 hektolitrů. Od května se 
výroba začíná opět zvyšovat, nicméně podle zpráv z pivovarů je odběr sudového piva stále na polovině obvyklých hodnot 
v tomto měsíci. Pivovary aktuálně odhadují celkový pokles produkce za rok 2020 v rozmezí 10-15 %, bude ale záležet na 
tom, jak rychle se hosté vrátí do hospod a jaká bude letní sezona. 
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„Všichni se už těšili na znovuotevření hospod, i když s řadou nových omezení a pravidel, která musí provozovatelé 
dodržovat. Chápeme a respektujeme většinu z nich, nicméně třeba omezení provozní doby příliš smysl nedává a je 
diskriminační zejména pro bary, kam lidé chodí hlavně v pozdějších večerních hodinách,” říká Martina Ferencová, 
výkonná ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven. „Celkově se nálada hospodských za poslední týdny, i díky 
projektům jako Zachraň hospodu, výrazně zlepšila a většina z nich hodlá dnes otevřít. Velká část podniků zaznamenala 
při otevření zahrádek nápor hostů, naopak restaurace ovlivněné turismem tak úspěšné nebyly. Věříme ale, že udělají vše 
pro to, aby si získaly českou klientelu, pro niž je posezení u čepovaného piva součástí kultury.“ 
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DOPIS ADRESOVANÝ MINISTRYNI FINANCÍ ALENĚ SCHILLEROVÉ DNE 20. 4. 2020  

 
Vážená paní ministryně, 
 
dovolujeme si se na Vás obrátit s urgentní žádostí o okamžité řešení současné situace na trhu s pivem způsobené 
kombinací (i) vlivu mimořádných opatření přijatých státními orgány v souvislosti s koronavirem a (ii) současnou textací 
zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“), která 
zcela opomíjí a znevýhodňuje některé obvyklé distribuční modely dodání piva na trh. 
 
Současné znění zákona o spotřebních daních tak zcela evidentně porušuje zásadu daňové neutrality, která představuje 
vyjádření zásady rovného zacházení, jak ji již mnohokrát vymezil Soudní dvůr Evropské unie ve své judikatuře. Relevantní 
ustanovení zákona o spotřebních daních porušuje zásadu rovného zacházení dlouhodobě, ale současná mimořádná 
situace značným způsobem vede v jeho důsledku k obrovskému nárůstu škod na straně pivovarů. 
 
Jak vyplývá z výše uvedeného, současné znění zákona o spotřebních daních (i) je zcela nevyhovující, (ii) zakládá v rozporu 
s judikaturou Soudního dvora nerovný přístup, (iii) nutí pivovary k neekonomickým postupům, (iv) vede k plýtvání 
surovinami a (v) zatěžuje pivovary dalšími zbytečnými administrativními a finančními náklady. Tyto negativní dopady 
byly dále prohloubeny a navýšeny současnou mimořádnou situací, kdy škody vzniklé pivovarům se pohybují v řádech 
stovek milionů Kč (nejedná se jen o samotnou nevrácenou spotřební daň, ale i všechny související náklady). Za dané 
situace nelze ani vyloučit, že pivovary budou žádat úhradu těchto škod od České republiky. 
 
Vzhledem ke stanoviskům, které k této problematice průběžně vydává Celní správa České republiky, se jako jediná 
možnost jeví okamžitá novela zákona o spotřebních daních. V současné době byl do Poslanecké sněmovny předložen 
návrh novely zákona o spotřebních daních, který řeší dopady mimořádné situace u tabákových výrobků (sněmovní tisk 
825). Bylo by tak možné v rámci tohoto sněmovního tisku projednat i odpovídající změnu v oblasti piva, která by zároveň 
odstranila výše popsaný, dlouhodobě existující nerovný přístup zákona o spotřebních daních u piva (za zmínku stojí, že 
některé další vybrané výrobky, především minerální oleje, již mají vracení daně a umístění výrobků zpět do daňového 
skladu samostatně ošetřeny, takže by se nejednalo o žádný excesivní zásah do textu zákona o spotřebních daních) a 
zároveň umožnila pivovarům vyřešit současnou situaci se zdaněným pivem, které nebude možné do expirační lhůty 
spotřebovat. 
 
Předem děkujeme za Vaši pomoc v této věci. 
S pozdravem, Ing. Martina Ferencová, výkonná ředitelka 
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REAKCE NA SCHVÁLENOU NOVELU ZÁKONA O SPOTŘEBNÍ DANI  

 
Vážená paní ministryně, 
 
vážíme si toho, že Ministerstvo financí zareagovalo na kritickou situaci na trhu s pivem, kdy hrozilo, že v důsledku 
přijatých mimořádných opatření bude nutno zlikvidovat téměř celou čtvrtletní produkci čepovaného piva vyrobeného 
českými pivovary, což by pivovarům způsobilo ztráty v řádech stovek milionů korun, a mimo jiné by to znamenalo, že by 
pivovary odvedly státu spotřební daň z piva, které se vůbec nedostalo ke spotřebitelům, nýbrž bylo zlikvidováno. 
 
Navrženou novelou zákona o spotřebních daních, která byla schválena Poslaneckou sněmovnou, MF umožní pivovarům 
nárokovat si spotřební daň z piva, které bude vráceno do daňového skladu (pivovaru) za účelem jeho likvidace nebo 
přepracování. Pivovary tak budou moci pivo, které bylo již vyskladněno z daňového skladu, vrátit zpět na daňový sklad a, 
mimo jiné, požádat o vrácení spotřební daně, kterou z tohoto piva pivovary v minulosti uhradily. 
 
Nicméně jak se již ukazuje, komplikací je fakt, že dle schváleného návrhu MF pivovary budou moci vrátit toto pivo na 
daňový sklad pouze se souhlasem správce daně, tj. se souhlasem příslušného celního úřadu. To samo o sobě v praxi 
znamená: 

• Pivo nebude možné začít vracet na daňový sklad hned po nabytí účinnosti této novely (novela nabude účinnosti první 
následující den po vyhlášení ve Sbírce zákonů), nejdříve bude nutno podat žádost o souhlas správce daně a teprve  
po vydání jeho souhlasu budou moci pivovary začít vracet pivo zpět na daňové sklady.  

• Novela jasně nevymezuje formu souhlasu správce daně, nicméně lze předpokládat, že tento souhlas bude mít formu 
„rozhodnutí“ správce daně. To však bude znamenat další prodlevu ve vrácení piva na daňové sklady a další nutné 
administrativní kroky ze strany pivovarů (rozhodnutí správce daně musí nejdříve nabýt účinnosti a pivovary se tak 
po vydání rozhodnutí správcem daně budou muset vzdát práva na odvolání, aby účinnost rozhodnutí nastala co 
nejdříve). 

• Navržená novela žádným způsobem nespecifikuje, které pivo bude možno vrátit na daňový sklad za účelem jeho 
likvidace nebo přepracování. Novela „pouze“ uvádí, že správce daně může v odůvodněných případech povolit 
vrácení. Zatím tak není jasné, jak Celní správa ČR nastaví podmínky, za kterých bude povolovat vrácení piva na 
daňový sklad. Sice lze očekávat, že vzhledem k situaci, za které byla novela schválena, bude snad přístup správců 
daně „vstřícný“, to však (jak se již v minulosti ukázalo) neznamená, že nastavené podmínky budou vždy splnitelné či 
aplikovatelné pro všechny pivovary. MF tak vlastně tímto krokem „pouze“ přeneslo odpovědnost v této věci na Celní 
správu ČR a „osud“ pivovarů vložilo do rukou celních úřadů. 

• V neposlední řádě historické zkušenosti ukazují, že jednotlivé celní úřady přistupují k výkladu zákona o spotřebních 
daních rozdílným způsobem. Existuje tak určité riziko, že budou „odůvodněné případy“ chápat odlišným způsobem 
a mohou tímto způsobem způsobit nezáměrně zvýhodnit, či znevýhodnit některé pivovary. A samozřejmě může 
docházet v průběhu času ke změně vnímání těchto „odůvodněných případů“ ze strany celních úřadů, což může vést 
ke vzniku právní nejistoty na straně pivovarů. 

Přestože si MF je vědomo, že dosavadní znění zákona o spotřebních daních je v této oblasti zcela nevyhovující a zakládá 
nerovný přístup, navržená novela zákona o spotřebních daních tento dlouhodobě existující nerovný přístup odstranila 
pouze dočasně, tj. do 31. prosince 2020, a s výše uvedenými, možnými komplikacemi. 
 
Počínaje 1. lednem 2021 se navrátí dosavadní přístup založený zákonem o spotřebních daních, kdy si pivovar nemůže 
nárokovat vrácení již zaplacené spotřební daně u piva umístěného na distribuční nedaňový sklad, u něhož je před jeho 
dodáním odběrateli např. zjištěna nějaká vada tohoto piva (či jeho obalu), která neumožňuje jeho prodej odběratelům (a 
dokonce ani nemůže uvedené pivo vrátit zpět do daňového skladu k přepracování či úpravě). Zatímco jestliže je stejná 
vada výrobku zjištěna až odběratelem, může být pivo vráceno na daňový sklad a pivovaru je vrácena spotřební daň 
z tohoto piva. Počínaje 1.  lednem 2021 tak relevantní ustanovení zákona o spotřebních daních budou i nadále porušovat 
zásadu daňové neutrality, která představuje vyjádření zásady rovného zacházení, tak jak ji již mnohokrát vymezil Soudní 
dvůr Evropské unie ve své judikatuře.  
 
Navíc, odsouhlasení časového omezení navrhovaných změn povede ke vzniku právní nejistoty na straně pivovarů. 
V současné době není ještě vůbec jasné, zda se situace v České republice v průběhu kalendářního roku navrátí zpět 
k normálu nebo bude docházet k dalším vlnám nárůstu onemocnění COVID-19 a k přijímání nových mimořádných 
opatření, které ovlivní jak celkovou ekonomickou situaci, tak situaci na trhu s pivem. Pivovary se především na přelomu 
roku nebudou moci spolehnout na to, že jim bude umožněno vracení uvedeného piva na daňový sklad, nebo zda se ocitnou 
ve stejné situaci jako dnes. S výhledem časového omezení možnosti vrátit pivo na daňový sklad, tak bude pro pivovary i 
velice obtížné plánovat výrobu a distribuci piva.   
 
V neposlední řadě se časové omezení účinnosti navrhované změny zákona o spotřebních daních jeví jako značně 
neefektivní přístup. V případě dalších vln nárůstu onemocnění COVID-19 budou pivovary nuceny opakovaně žádat o 
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totožnou novelu zákona o spotřebních daních, což bude samozřejmě znamenat další náklady nejen na straně pivovarů, 
ale i na straně státní správy. 
 
Žádáme Vás tímto o účast zodpovědných osob Ministerstva financí při jednáních se správcem daně tak, aby nebylo 
pivovarům bráněno vrátit pivo na daňový sklad za účelem jeho likvidace a přepracování. 
 
Otázka změn současných opatření souvisejících s prevencí šíření COVID-19 se stala v České republice předmětem zásadní 
debaty a další kroky vedoucí ke změnám současných opatření budou výše zmíněné organizace požadovat výhradně na 
základě relevantních epidemiologických dat a s ohledem na dopady na cílové skupiny MSP a OSVČ. 
 
V rámci vlastního projektu AMSP ČR „MOJE RESTAURACE“ (www.moje-restaurace.cz), kde je cca 3 000 kontaktů na menší 
restaurace, hospody, výčepy apod. Spolupracujeme také s asociací APRON a franšízou Bernard Pub a Bernard Bar, dlouhá 
léta i Českým svazem pivovarů a sladoven, dále s Asociací kuchařů a cukrářů, Asociací lahůdkářů, Ovocnářskou unií, 
Zelinářskou unií a dalšími... Na základě podnětů od majitelů restaurací bychom chtěli prosadit některé návrhy související 
s otevřením hospod a restaurací. Náš hlavní zájem je dát jasné a srozumitelné instrukce i pro MALÉ PROVOZY. 
 
Přesné hygienické podmínky pro spuštění provozu známé min. 2 týdny před otevřením, aby si provozy byly schopny vše 
zajistit. 
 
Předkládáme Vám konkrétní plán a postupy pro menší provozy. Věříme, že i nám budete naslouchat a že se podaří 
společně vypracovat kvalitní materiál pro podnikatele, podle kterého budou moci postupovat v době příprav na 
znovuotevření, která se nám nyní zkrátila, čili není času nazbyt. 
 
 
Byli jsme informováni, že rychlost schvalování novely nedovolila vyhovět našemu návrhu v plném rozsahu. Přesto trváme 
na vyřešení porušování zásad daňové neutrality a rovného zacházení v další plánované novele s účinností od 1. 1. 2022.  
 
S pozdravem 
 
Ing. Martina Ferencová 
výkonná ředitelka 
 
Doporučení pro zajištění správné hygienické praxe při otevření gastro provozoven v době pandemie COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.moje-restaurace.cz/
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DOPORUČENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ SPRÁVNÉ HYGIENICKÉ PRAXE 

  
 
 
 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Český svaz pivovarů a sladoven, Svaz měst a obcí ČR, Franšíza 
Bernard Pub ve vzájemné shodě předkládají vládě 
 
Doporučení pro zajištění správné hygienické praxe při otevření 
gastro provozoven v době pandemie COVID-19 
 
Dovolujeme si předložit Vládě ČR doporučení pro zajištění správné hygienické praxe při otevření gastronomických 
provozoven v době pandemie COVID-19. 
 
Tento dokument vznikl s cílem připravit jednoduchá a praktická doporučení pro personál gastro provozoven (restaurací, 
hospod a dalších typů podniků) a pro návštěvníky těchto podniků. Cílem těchto doporučení je minimalizovat riziko 
nákazy koronavirem při provozování těchto podniků. 
 
Navržená doporučení vycházejí z návrhů již dříve prezentovaných Hospodářskou komorou, Asociací hotelů a restaurací 
a Svazem obchodu a cestovního ruchu, doplněná a upravená odborníkem na provoz gastro podniků a pivovarnictví a 
konzultovaná s odborníky na straně provozovatelů gastro podniků, jejich významných dodavatelů a Českým svazem 
pivovarů a sladoven. 

 
Navržená doporučení mají za cíl minimalizovat rizika přenosu infekce v gastronomických provozovnách, zajistit co 
nejvyšší ochranu hostů a personálu provozoven a současně zavést jen taková opatření, která jsou reálně splnitelná a 
jejichž dopad na podnikatelskou činnost provozoven nebude zničující. Navržená doporučení jsou stejná pro obě fáze 
otevírání provozoven (zahrádky i vnitřní prostory). 
 
Obecně navrhujeme zadat jen minimum povinných pravidel a většinu formulovat jako doporučení. Vycházíme z toho, že 
provozovatelé budou mít zájem vytvořit co nejbezpečnější prostředí pro svoje zákazníky i pro personál. 
Pro dosažení vysoké míry bezpečnosti bude nutné i zodpovědné chování hostů. Proto navrhujeme, aby část opatření byla 
směrována na hosty provozoven a jejich zodpovědnost, protože není v moci provozovatelů si toto chování vynutit. 
 
ČSPS vytvořil platformu významných dodavatelů pro gastro provozovny pod projektem „Zachraň hospodu“. Na této 
platformě se intenzivně připravuje Kodex bezpečné provozovny, který bude zahrnovat finální podmínky vlády pro provoz 
podniků a další doporučení pro vytvoření co nejbezpečnějšího prostředí. Partneři platformy zajistí komunikaci těchto 
pravidel směrem k provozovatelům gastro podniků. Provozovatelé, kteří se zaváží Kodex dodržovat, budou moci používat 
označení Bezpečné provozovny, které bude vytvořené touto platformou pro komunikaci ke spotřebitelům. Provozovny 
dostanou zpracovaný Návod, jak postupovat, aby splnily všechna povinná i doporučená pravidla. Návod bude zpracovaný 
i formou videa. Partneři zajistí také (na vlastní náklady) komunikaci Kodexu směrem k veřejnosti. Tím bude vytvořen 
velký tlak na dodržování hygienických opatření v gastro provozovnách. 

 
Uvedená opatření jsou navržena jako: 

• Závazná         opatření,     za  jejich  nedodržení  může  hrozit         provozovateli,       personálu  nebo  hostovi. 

• Doporučená opatření, která snižují riziko infekce. 

A) PROVOZOVNA: 
 

Závazná opatření: 

• Označení provozovny, že dodržuje hygienická pravidla dle nařízení vlády. Označení může být splněno komunikací Kodexu 
bezpečné provozovny (bude formou piktogramů shrnovat pravidla dle vládního nařízení, případně rozšířená o další 
doporučení). 

• Vzdálenost  mezi  stoly/ „skupinkami“  hostů  min. 1  metr  ve vnitřních prostorách, a min. 50 cm na zahrádkách. 
Provozovatel zodpovídá za rozmístění stolů, označení míst k sezení (např. u větších stolů). 
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• Zajistit dostupnost dezinfekčních prostředků na ruce pro hosty a personál (vstup do provozovny, toalety, kuchyně, 
zázemí personálu). 

Doporučená opatření: 

• Zajistit pravidelné větrání provozoven 

• Doporučení používat co nejvíce bezkontaktní způsob placení/objednávání 

• K prezentaci nabídky jídel a nápojů používat jiné formy než tištěný jídelní lístek. Např.: tabule, webové stránky, 
obsluhu apod. Tištěné jídelní lístky poskytovat pouze na vyžádání. Provádět dezinfekci rukou (i v rukavicích) po 
manipulaci s jídelními lísky. 

B) DEZINFEKCE POVRCHŮ 

 
Závazná opatření: 

• Zavést pravidla pravidelné dezinfekce povrchů a vést evidenci o jejich provádění. 

• Zakázat vstup dodavatelů do zázemí provozovny. Toto pravidlo se nevztahuje na techniky a obchodníky, kteří 
zákazníky servisují, protože pomáhají řešit technické problémy zákazníků/provozoven a současně se mohou podílet na 
osvětě správného dodržování hygienických pravidel provozovnou. Vstup těchto pracovníků umožnit pouze v ochranných 
pomůckách: r  ouška, rukavice. 

Doporučená opatření: 

• Používat dezinfekce s virocidním a baktericidním účinkem 

• Doporučená pravidla dezinfekce povrchů: 

• Před každou směnou: pracovní plochy v kuchyni, toalety, stoly a židle pro hosty. 

• 1x za hodinu v době provozu: všechny kliky, toalety (obecně plochy a předmět, se kterými přichází host do 
kontaktu), výčepní pulty a další místa, kde se odkládá špinavé nádobí a sklo. 

• Po každém uvolnění stolu: stoly pro hosty a opěrky židlí, vše, co se případně umisťuje na stůl (nabídky, čisté 
prostírání apod.). 

• Po každém kontaktu se špinavým nádobím, sklem nebo po použití hostem: podnosy na roznášení skla, kořenky 
a dochucovadla podaná na vyžádání hosta atd. 

• Stoly doporučujeme nechat zcela prázdné (bez reklamních a nabídkových materiálů, bez podtácků, bez 
dochucovadel, příborů umístěných v zásobnících apod.). Doporučujeme používat pouze jednorázové ubrusy nebo 
prostírání. Nebo je vyměnit po každém hostovi. 

• Pro výčepní zařízení stačí dodržovat standardní kroky péče o kvalitu a hygienu (pravidelná sanitace, proplachování 
pitnou vodou denně, čistota výčepního kohoutu atd.) 

• Zvýšenou péči je potřeba věnovat mytí skla 

Situace na provozovnách 

• Naprostá většina provozoven používá pro mytí skla tzv.  Spul boy s mytím ve studené vodě. 

• Pouze malé % provozoven je vybavené myčkou na mytí skla. 

• Používání jednorázových plastových kelímků plošně by znamenalo jejich nedostupnost a dramatické zvýšení 
nákladů provozoven (i ceny kelímků). A také ekologický dopad není zanedbatelný. 

Naše doporučení: 

• tam, kde je to možné, používat mytí horkou vodou v myčkách k tomu určených za použití vhodných detergenčních 
prostředků. Po umytí přenést dezinfikovanou rukou na výčepní pult do tzv. čisté  sekce. 

• v ostatních provozovnách používat k mytí „spulboy“: zajistit každé 2 hodiny vypláchnutí mycím prostředkem. 

• části a použít nový atestovaný mycí prostředek. Důvodem je maximálně možnou mírou zajistit dezinfekční účinek z 
mycího prostředku a čistotu mycí lázně. 
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Pro info: jedno mytí sklenice do mycí lázně dodá cca 0,25 litru čisté vody. Při umytí cca 100 sklenic za den (výtoč 15 
hl/měsíc) se mycí lázeň vymění cca za 2 hodiny. 

• Postup mytí: nejdříve oplach sklenice, potom mytí na kartáčích a znovu oplach. Jedna ruka je tzv. špinavá, tedy sahá 
na špinavé sklo a druhá se používá na sklo již umyté. 

Použití proudu vody pro oplach má velmi dobré účinky na odstranění bakterií a virů z povrchu skla. 

• Po odstávce nechat odtéct vodu z potrubí. 

C) PERSONÁL PROVOZOVEN 

 
Závazná opatření: 

• proškolení na zavedená hygienická opatření (zajišťuje provozovatel restaurace) a znalost těchto opatření (personál) 

• každý pracovník potvrdí na začátku pracovní směny svým podpisem, že nemá příznaky onemocnění a že v jeho 
společné domácnosti nebyla nikomu nařízena karanténa, provozovatel vede evidenci těchto  potvrzení 

• používání ochranných prostředků (zakrytí úst a nosu, použití jednorázových rukavic) během 

Pracovní doby pro personál, který přichází do kontaktu s hosty a s potravinami 

• používání pracovního oděvu odlišného od občanského oděvu. 

• provádění pravidelné dezinfekce rukou (i v        rukavicích), vždy po manipulaci s  hotovostí a po kontaktu se špinavým 
nádobím 

Doporučená opatření: 
 

• proškolení personálu na HACCP (zajišťuje provozovatel restaurace) 

• pro zakrytí úst a nosu používat roušky nebo jiné prostředky, které zajišťují oboustrannou ochranu 

• provozovnám, které mají dostatečnou kapacitu personálu, doporučujeme rozdělení obsluhy na pracovníky, kteří 
jídlo přinášejí a ty, kteří ho ze stolů sklízí 

D) PRAVIDLA PRO HOSTY 

 
Závazná opatření: 

• Dodržovat opatření provozovatele, která zajišťují min. vzdálenost mezi stoly/mezi „skupinkami“ hostů. Zachovávat 
sociální odstup nejen u stolu, ale i při pohybu v provozovně. 

• Nechodit do gastro podniků, pokud mám příznaky onemocnění nebo někomu ze společné domácnosti byla nařízena 
karanténa. 

• Používání dezinfekce na ruce. Vždy při příchodu do provozovny. Po použití toalety. Po placení hotovostí nebo 
stravenkami. Po použití menu. Doporučujeme hostům používat v těchto situacích vlastní dezinfekci na ruce. 

Doporučená opatření: 

• V gastro provozovnách (uvnitř a na zahrádkách) nemusí hosté používat ochranu úst a nosu. Doporučujeme ochranné 
prostředky sundávat pouze v místě konzumace (u stolu, baru apod.) a nasazovat je při pohybu po provozovně (např. 
cestou na toaletu). Dodržovat zásadu kýchání/kašlání do rukávu, pokud nemám nasazenou ochranu úst a nosu. 

• Dávat přednost bezhotovostní platbě. 

Další požadavky: 
 

1. Odpuštění odvodů na sociální pojistné kvůli zachování cash flow. Spolu s nájmy je to hlavní věc, co teď menší 
gastroprovozy trápí a na co nebudou peníze. Odklad nepomůže, jde jen o oddálení problému v čase. Programy 
na úlevu na nájmu mají již mnohá města, za což děkujeme. 

2. Program Antivirus - podpořit ty, co udrželi lidi zaměstnané - viz avizované a firmami očekávané písm. C 
programu Antivirus. Dosavadní podoba programu a jeho 5 režimů pod body A a B je složitá a nepřehledná, je 
třeba se na něj dívat očima malého podnikatele, který nemá týmy lidí na veškerou agendu jako velké firmy. 
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Požadujeme i pro příspěvkové organizace měst a obcí nebo provozovny, které to mají jako vedlejší 
hospodářskou činnost. 

3. Přímá finanční pomoc restauracím, hospodám a minipivovarům, která zabrání hromadnému ukončování jejich 
činnosti. 

4. Dotace na podporu opětovného rozjezdu hospod a restaurací, zejména na menších městech a vesnicích, 
například ve formě finanční podpory kulturních a společenských akcí v těchto zařízeních. 

5. Apel na obce i soukromé pronajímatele, aby umožnili odložit, případně (částečně) odpustit nájemné 
provozovnám, které musely kvůli mimořádným opatřením přerušit svou činnost. 

6. Podpora obcí při rychlém otevírání zahrádek a odpuštění nájmů a poplatků souvisejících s provozováním 
zahrádek ze strany obcí. Vstřícnost měst a obcí v případě požadavků na větší plochu letních zahrádek kvůli 
dodržování odstupů hostů po omezenou dobu (letní sezona 2020). 

 
Za AMSP ČR: 
Ing. Karel Dobeš, v.r. 
předseda představenstva 
 
ZA ČSPS: 
Ing. František Šámal, v.r. předseda ČSPS 
 
Za SMO ČR: 
Ing. František Lukl, v.r. předseda 
 
Za BERNARD PUB franšízu: Ing. Aleš Pavlík 
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INTERNÍ PRŮZKUM MEZI ČLENY ČSPS 

Český svaz pivovarů a sladoven uskutečnil na počátku roku 2020 interní průzkum mezi členskými společnostmi  
z řad pivovarů, sladoven i přispívajících členů s cílem identifikovat oblasti a priority, na které by se měl ČSPS při obhajobě 
a prosazování zájmů pivovarnického a sladařského sektoru v nadcházejících letech zaměřit.  
 
Interní průzkum byl realizován prostřednictvím on-line dotazníkového šetření. Sběr dat probíhal v termínu od  
20. do 27. ledna 2020 mezi všemi členskými i přispívajícími společnostmi. Celkový počet respondentů činil  
28 respondentů, kteří reprezentují přibližně polovinu všech dotazovaných osob.  

• Strategická oblast 1: Činnost svazu  

Přínos Českého svazu pivovarů a sladoven v posledních 5 letech spatřují jeho členové nejvíce v (1) popularizaci českého 
piva v médiích, těsně (2) následovanou udržováním příznivého regulatorního prostředí a (3) podporou preventivních a 
edukačních programů. Naopak (4) interní komunikaci v rámci sektoru a (5) spotřebitelské kampaně na sociálních sítích 
vyhodnotili respondenti průzkumu jako oblasti s nejmenším přínosem pro členy ČSPS. Při pohledu do nadcházejícího 
období a posouzení priorit svazu na následujících 5 let považují členové za nejdůležitější (1) udržování příznivého 
regulatorního prostředí, následované (2) popularizací českého piva v médiích. Tyto dvě páteřní role svazu tedy zůstávají 
v popředí zájmu jeho členů, oproti minulému období však kladou členové větší důraz na ovlivňování legislativy a regulací 
před prací s médii. 
 
Při detailnějším pohledu, které regulatorní oblasti považují členové v nadcházejících 5 letech za důležité  
(Graf č. 1), je drtivá většina (97 %) přesvědčena o oblasti daní a financí. Rozhodně a/nebo spíše důležité považují členové 
dále oblast zemědělství a místního rozvoje (93 %), exportu a zahraničních vztahů (72 %) a dopravy a životního prostředí 
(72 %). Přestože oblast zdravotnictví vnímají respondenti až jako pátou v pořadí, o její důležitosti je rozhodně 
přesvědčeno 36 % členů, což je srovnatelné s oblastí zemědělství a místního rozvoje. Ukazuje se, že problematika 
závislostí v členské základně rezonuje, přesto ještě nedosáhla tak velké podpory jako dlouhodobá témata, která jsou pro 
svaz typická.  
 
Graf č. 1: Na které regulatorní oblasti by se měl ČSPS v následujících 5 letech zaměřit? 

Zdroj: Průzkum mezi členy ČSPS 
 
Při hodnocení konkrétních regulatorních rizik považují členské společnosti ČSPS za nejvýznamnější (1) striktnější 
regulaci prodeje alkoholu u čerpacích stanic, na sportovních a kulturních akcích, dále pak (2) posílení regulace reklamy 
a propagace alkoholu, omezování časové i místní dostupnosti alkoholu a (3) v neposlední řadě zavedení mechanismu pro 
automatické navyšování spotřební daně navázaného na růst inflace. Zavedení (4) minimální ceny za jednotku alkoholu a 
(5) regulaci sponzorských aktivit ze strany výrobců a prodejců alkoholu sice respondenti akcentují, avšak nepovažují je 
za tolik zásadní.  
 
Při predikci vývoje pivovarského a sladařského sektoru v následujících 5 letech očekávají 2/3 členů ČSPS stagnaci (68 % 
respondentů). Ekonomický pokles v obou sektorech očekává zhruba každý pátý respondent (18 %) a ještě menší podíl 
respondentů (14 %) očekává ekonomický růst. Obdobně respondenti průzkumu hodnotí budoucí výzvy pro pivovarsko-
sladařský sektor (Graf č. 4). Respondenti s vysokou pravděpodobností předpokládají společenské tlaky na snižování 
konzumace alkoholu (57 %), měnící se životní styl spotřebitelů (54 %) a v neposlední řadě tvrdší regulaci v segmentu 
alkoholických nápojů a závislostí (46 %). Naopak změny na pracovním trhu v následujících 5 letech (25 %) a zvyšování 
daní (25 %) považují respondenti za spíše méně pravděpodobnou výzvu pro pivovarský a sladařský sektor. 
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Graf č. 2: Jakým výzvám bude pivovarsko-sladařský sektor v následujících 5 letech čelit? 

 
Zdroj: Průzkum mezi členy ČSPS 

 
Mimo nabízené odpovědi respondenti nejčastěji zmiňovali (1) výzvy v podobě regulace a tlaku na pivovarský a sladařský 
sektor kvůli vyššímu důrazu na udržitelnost životního prostředí, (2) v menší míře potom problematiku snižování kvality 
surovin, a tedy i kvality českého piva, nebo (3) politiku nízkých cen piva a prosazení českého ležáku ve vývozu do 
zahraničí.  
 
Pozitivním zjištěním je, že více než 8 z 10 respondentů věří, že ČSPS a jeho pracovní skupiny budou na tyto výzvy schopny 
efektivně reagovat, a i v následujících letech efektivně obhajovat zájem pivovarů a sladoven na českém trhu (Graf č. 3). 
 
Graf č. 3: Věříte, že ČSPS a jeho pracovní orgány dokážou efektivně reagovat na tyto výzvy a obhajovat zájmy svých 
členských společností? 

Zdroj: Průzkum mezi členy ČSPS 

• Strategická oblast 2: Spojenci  

Výzev, kterým budou pivovarnický a sladařský sektor v následujících letech čelit, je dle respondentů průzkumu mnoho. 
Průzkum se i proto zaměřil na to, koho považují respondenti do budoucna za klíčového spojence  
v naplňování cílů a zájmů ČSPS (Graf č. 4). V nejvyšší míře (90 %) jsou respondenti přesvědčeni o důležitosti pokračování 
a prohloubení spojenectví s Potravinářskou komorou, dále panuje mezi respondenty vysoké přesvědčení o důležitosti 
spojenectví s Hospodářskou komorou (72 %), Agrární komorou (71 %), Svazem obchodu a cestovního ruchu (65 %) a 
Asociací malých a středních podniků a živnostníků (65 %). Naopak v případě Svazu vinařů a Unie výrobců a dovozců 
lihovin převažuje mezi respondenty negativní stanovisko ve vztahu k důležitosti spojenectví pro naplňování cílů a zájmů 
ČSPS pro následujících 5 let.  
 
Graf č. 4: Kdo jsou podle vás klíčoví spojenci ČSPS při naplňování jeho cílů a zájmů pro následujících 5 let? 
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Zdroj: Průzkum mezi členy ČSPS 

• Strategická oblast 3: Projekty svazu  

Průzkum mezi členskými společnostmi se dále zaměřil na dosavadní projekty, které ČSPS sám realizuje nebo jsou 
realizovány s jeho podporou (Graf č. 5). Při otázce na přínosnost dosavadních projektů ve vztahu  
k dlouhodobým cílům ČSPS respondenti kladně hodnotili projekty Řídím, piju nealko pivo! (64 %), dále odbornou 
degustační soutěž České pivo (61 %) a projekt Svatováclavská slavnost, a to shodně se Dny českého piva (oba 57 %). 
Naopak projekt Člověče, nezlob se! (29 %) vyhodnotili respondenti jako nejméně přínosný.  
 
Graf č. 5: Jak hodnotíte dosavadní přínosy hlavních projektů ČSPS s ohledem na jeho dlouhodobé cíle? 

Zdroj: Průzkum mezi členy ČSPS 
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NÁRODNÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

Národní strategické dokumenty udávají zpravidla dlouhodobý rámec pro přijímání legislativních opatření a politických 
rozhodnutí v dané oblasti. Dokumenty vznikají na odborné úrovni orgánů státní správy, zohledňují obdobné strategické 
dokumenty na úrovni Evropské unie a stanovují cíle, kterých by Česká republika měla v určitém období dosáhnout.  
 
Národní investiční plán do roku 2050 
V závěru roku 2019 představila vláda ČR Národní investiční plán na období let 2020 až 2050. Dokument, který nenaplňuje 
kritéria právní normy a není tak závazný, identifikuje více než 20 tisíc investičních projektů na dalších 30 let v celkovém 
objemu více než 8 biliónů Kč. To je částka, která odpovídá přibližně pěti a půl ročním příjmům státního rozpočtu ČR v 
roce 2019. Výrazně nejvyšší podíl investic by měl dle Národního investičního plánu směřovat do oblasti dopravy (77,4 
%), v mnohem nižší míře pak do oblastí průmyslu a obchodu (5,3 %), zemědělství (4,6 %) a do oblasti místního rozvoje 
(4,2 %). Národní investiční plán sice stanovuje předpokládaný rok zahájení a investiční výdaje u jednotlivých projektů, 
neuvádí však detailnější časový ani finanční harmonogram jejich realizace nebo jejich stupeň prioritizace.  
 

Národní investiční plán v prioritách Ministerstva zemědělství ČR hrazených prostřednictvím dotačních titulů zmiňuje 
pouze podporu vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách  
v celkovém objemu 420 milionů Kč s plánovaným zahájením realizace programu v roce 2019. 
 
V porovnání s absencí investičních projektů do oblasti pivovarnictví stojí za zmínku zamýšlená podpora vinařského 
fondu, kterou Ministerstvo zemědělství ČR zmiňuje také mezi svými prioritami, a to konkrétně prostřednictvím 
podpory marketingu vína, prodeje produktů a ochrany označování vína podle zeměpisného původu, informováním 
veřejnosti o oblasti vinařství a s ní souvisejících dalších významných skutečností, podporou uchovávání a rozvoje 
vinohradnictví jako významné součásti evropského kulturního dědictví a podporou rozvoje turistiky v této oblasti v 
celkovém objemu 600 milionů Kč s plánovaným zahájením realizace opět v roce 2019. 

 
Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 
 
Před rokem 2018 byla protidrogová politika ČR koncipována na základě Národní strategie protidrogové politiky na 
období 2010–2018, kterou detailněji rozvíjel nejprve akční plán pro oblast nelegálních drog, následně od roku 2015 i 
akční plány pro oblast hazardního hraní, kontroly tabáku a k omezení škod působených alkoholem. Po změně na pozici 
národního protidrogového koordinátora v roce 2018 byla schválena Národní strategie prevence a snižování škod 
spojených se závislostním chováním 2019–2027, která rámcově definuje závislostní politiku vlády ČR na příslušné 
období.  
 
Alkohol je definován jako jedna z hlavních příčin nemocnosti a úmrtnosti v ČR (6 %). Spotřebu alkoholu, která je dle 
národní strategie riziková u 16,8 % populace a vysoce riziková u 9,0 % populace starší 15 let, je hodnocena jako jedna z 
nejvyšších na světě. Míra rizikové konzumace alkoholu mezi dětmi a mladistvými dle národní strategie významně klesá, 
avšak stále se drží nad evropským průměrem, naopak největší zdravotní zátěž se projevuje u skupin občanů ve středním 
a starším věku. 
 

Alkohol je dle národní strategie celospolečensky významně tolerován, a to i ze strany mediálně a veřejně činných osob. 
Zákonná regulace reklamy na alkohol je v porovnání s jinými vyspělými zeměmi hodnocena jako nedostatečná a méně 
omezená než reklama na tabák, což má přispívat ke společenské normalizaci alkoholu. Zdravotní a právní gramotnost 
české populace v oblasti konzumace alkoholu je vykreslena jako nízká, naopak dostupnost je popisována jako 
dlouhodobě vysoká, a to i u nezletilých.  
 
V oblasti léčby alkoholové závislosti převládá abstinenčně orientovaný přístup, přístup zaměřený na snižování škod 
(harm reduction) je popisován jako výjimečný. Z důvodu vysokého počtu pacientů léčených ze závislosti na alkoholu 
– cca 25 tisíc osob ročně – je dostupnost ambulantní a následná péče hodnocena jako problematická. 

 
Oproti předchozímu nastavení nejsou implementační akční plány koncipovány jako separátní dokumenty dle 
jednotlivých oblastí, ale jsou integrovány do tříletého akčního plánu pro všechny čtyři oblasti. Akční plán realizace 
Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2021 definuje alkohol jako 
návykovou látku.  
 

V oblasti alkoholu definuje akční plán také aktivity směřující k podpoře preventivní a osvětové činnosti vůči vybraným 
cílovým skupinám i laické veřejnosti a nízkoprahové adiktologické práce s uživateli alkoholu. Dále aktivity směřující k 
vyhodnocení možnosti snížení místní a časové dostupnosti alkoholických nápojů,  
k vyhodnocení možnosti řešení obchodních sdělení audiovizuálních mediálních služeb souvisejících s alkoholem nebo 
potřebnosti úpravy pro reklamu na alkohol v různých typech médií včetně nových digitálních médií a  
v neposlední řadě možnost změny legislativní úpravy ve značení alkoholických nápojů.  
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Plán legislativních opatření k regulaci reklamy na alkoholické nápoje 
 
Na podzim roku 2019 spustilo Ministerstvo zdravotnictví ČR kampaň Nepít je normální, která má upozornit na zdravotní 
rizika spojená s konzumací alkoholu. Souběžně se spuštěním kampaně oznámil zdravotnický resort, že připravuje 
novelizaci balíčku zákonů regulující reklamu, která by měla zpřísnit propagaci alkoholických výrobků – zákon o regulaci 
reklamy, o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Mezi 
navrhovaná opatření má nově přibýt také povinnost označit reklamu obdobně jako v případě tabákových výrobků 
varováním o škodlivosti alkoholu pro lidské zdraví, a to v rozsahu nejméně 20 % reklamního sdělení, dále zákaz vysílání 
televizní reklamy na alkoholické nápoje mezi 6. a 22. hodinou a zákaz zobrazování živých bytostí, zobrazování 
animovaných obrazů neživých bytostí nebo napodobování veřejně známých osob či postav z filmů a pořadů zaměřených 
na děti. Přísnější regulaci reklamy na alkoholické nápoje podporuje vedle ministra zdravotnictví i národní protidrogová 
koordinátorka nebo předsedkyně Výboru pro zdravotnictví PS PČR.  
 

Ministerstvo zdravotnictví ČR svůj vlastní návrh na zpřísnění regulace reklamy na alkoholické nápoje dosud 
nepředložilo, avšak v rámci meziresortního připomínkového řízení uplatnilo obdobné požadavky na zpřísnění 
regulace reklamy u návrhu zákona implementujícího právní úpravy směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o 
audiovizuálních mediálních službách.  
 
Oblast regulace reklamy spadá právě pod resorty Ministerstva kultury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, 
nikoliv pod resort Ministerstva zdravotnictví ČR. Z dosavadních mediálních vyjádření zástupců obou gesčních 
ministerstev přitom vyplývá, že k návrhu na zpřísnění regulace reklamy na alkoholické nápoje zaujímají spíše 
negativní stanovisko. Zatímco Ministerstvo průmyslu ČR argumentuje negativním dopadem na podnikatelské 
prostředí, Ministerstvo kultury ČR prosazuje cestu samoregulace účastníků trhu s alkoholickými nápoji.  

 
Plán odpadového hospodářství ČR 2015–2024 
 
S ohledem na legislativní změny v odpadovém prostředí na evropské úrovni a přípravu tzv. balíčku cirkulární ekonomiky 
vydalo Ministerstvo životního prostředí plán, který je nástrojem pro řízení odpadového hospodářství  
v České republice a zároveň pro realizaci dlouhodobé strategie odpadového hospodářství v České republice. Plán 
odpadového hospodářství je založen na § 41 a § 42 zákona o odpadech a dalších právních předpisech, včetně prováděcích 
předpisů, platných směrnicích Evropské unie, ale je také metodickým návodem Evropské komise pro sestavení plánu z 
června 2012.  
 
Strategický plán má 11 prioritních oblastí v odpadovém hospodářství, mezi které patří například předcházení vzniku 
odpadů a snižování nebezpečných vlastností odpadů, opětovné použití výrobků s ukončenou životností, kvalitní recyklace 
a maximální využití vhodných odpadů (materiálové, energetické, biologické), vyjasnění stavu, kdy odpad přestává být 
odpadem, nebo zajištění dlouhodobé stability a udržitelnosti odpadového hospodářství v regionech i v rámci ČR. 
 

Plán odpadového hospodářství ČR 2015–2024 představuje značnou vůli České republiky podpořit udržitelný rozvoj 
ve společnosti skrz předcházení vzniku odpadů a snižování jejich produkce a zároveň minimalizovat negativní účinky 
vzniku odpadů a nakládání a v neposlední řadě využívání odpadů jako možného zdroje při přechodu na oběhové 
hospodářství.  

 
Strategický rámec oběhového hospodářství České republiky 2040  
 
V návaznosti na tzv. balíček cirkulární ekonomiky, který byl přijat v roce 2018 na úrovni Evropské unie, připravuje v 
současnosti Ministerstvo životního prostředí ČR strategickou koncepci Cirkulární Česko 2040. Tento rámcový dokument 
by měl naplňovat roli národní strategie pro přechod z lineárního na oběhové hospodářství. Na rozdíl od jiných členských 
zemí Evropské unie patří Česká republika mezi ty, které dosud žádnou specifickou strategii oběhového hospodářství 
nemají. Od listopadu roku 2019 se na přípravě české strategické koncepce podílejí také experti z Organizace pro 
ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a celý projekt je financován z Programu EU na podporu strukturálních reforem.  
 

Příprava národního strategického dokumentu Cirkulární Česko 2040 probíhá od konce roku 2018 a předpokládané 
schválení je naplánováno do konce roku 2020. Strategický dokument stanovuje 10 priorit pro oblast oběhového 
hospodářství: produkty a design; průmysl, suroviny, stavebnictví a energetika; bioekonomika a potraviny; spotřeba a 
spotřebitelé; odpadové hospodářství; voda; výzkum, vývoj a inovace; vzdělávání a znalosti; ekonomické nástroje; 
cirkulární města a infrastruktura. 

 
Strategie resortu Ministerstva zemědělství České republiky s výhledem do roku 2030  
 
Vláda v roce 2016 schválila Strategii resortu Ministerstva zemědělství s výhledem do roku 2030. Ta předkládá 
dlouhodobou strategickou vizi s cílem zvýšení konkurenceschopnosti a trvalé udržitelnosti českého zemědělství a 
potravinářství, dosažení přiměřené potravinové soběstačnosti v základních komoditách, vytvoření nových pracovních 
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míst a zlepšení kvality života na venkově. Strategie v oblasti pěstování chmelu reflektuje tlak měnících se požadavků 
průmyslu, jako jsou standardizace a cenový tlak, které mohou v důsledku vést ke ztrátě konkurenceschopnosti. V této 
souvislosti Česká republika dlouhodobě podporuje citlivé sektory rostlinné a živočišné výroby v rámci přímých plateb. 
Chmel v rámci rostlinné výroby patří při porovnání nákladů na 1 ha zemědělské půdy mezi pracovně nejnáročnější 
komodity.  
 

V dokumentu je chmel zařazen mezi komoditu hlavního odvětví, která je ohrožena růstem ceny práce, půdy, energií a 
dalších vstupů. Chmel, jakožto pracovně náročná komodita, je zejména ohrožen růstem ceny práce. Strategie si klade 
za cíl prosazovat zájmy společnosti na udržitelnost využívání půdy a vodních zdrojů, v praxi znamenající tlak na 
zvyšování nákladů výroby. 

 
Koncepce ochrany původu komodit a produktů 
 
Na základě nařízení Komise č. 503/2007 z roku 2007 bylo označení „Žatecký chmel“ (PDO) zapsáno do Rejstříku 
chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení. V rámci Evropské unie se jedná o první udělené 
označení týkající se chmele a o jedno z prvních označení udělené českému zemědělskému nebo potravinářskému 
výrobku. 
 
Zeměpisná označení pro komoditu chmel a pivo pak byla zaregistrována v roce 2018 s označením „České pivo“. Cílem 
tohoto označení je zabránit tomu, aby byl jako české pivo označován výrobek vyrobený netradičními metodami v ČR nebo 
vyrobený metodami tradičními, ale v zahraničí. V rámci chráněného zeměpisného označení „České pivo“ je stanoveno, 
jaké charakteristické vlastnosti má pivo mít, jakými technologickými postupy vzniká a jaké suroviny jsou k jeho výrobě 
převážně používány. Pivovary, které vyhovují podmínkám evropského zeměpisného označení, mohou označení „České 
pivo“ používat na etiketě obalu, ať již na lahvích, nebo plechovkách. 
 

České pivo si i přes velký technologický pokrok udržuje své původní vlastnosti. V současné době se však Evropská unie 
řídí principem udržitelného rozvoje a každý segment výroby je zmapován mimo jiné i po stránce energetické 
náročnosti. V návaznosti na tento princip byla vydána doporučení stanovující limity spotřeby energetické při výrobě 
piva a odpadů, které při ní vznikají. Aby se předešlo dramatickým změnám v senzorické kvalitě piva, bylo registrováno 
chráněné zeměpisné označení pro chmel i pivo.   

 

ČINNOST POLITICKÝCH STRAN 
 
Východiska pro politickou činnost parlamentních stran jsou u všech politických subjektů popsána v jejich volebních, resp. 
politických programech. Ty plní roli jakéhosi katalogu politických záměrů, které mohou voliči od daného subjektu v 
případě jeho volebního úspěchu očekávat. Ze své podstavy však tyto programy neobsahují příliš specifické závazky a 
obvykle ani nepopulární legislativní opatření, které chce strana na půdě parlamentu prosazovat. Dodržování závazků 
formulovaných ve volebních programech politických subjektů zároveň komplikuje koaliční povaha vládnutí, která je 
předmětem kompromisu mezi koaličními partnery. Volební programy z roku 2017 tak představují poslední ucelený 
pohled politických subjektů na celostátní témata, kterým se v období let 2018 až 2021 chtějí systematicky věnovat.  
 
Změna sazeb DPH a spotřební daně 
 
Tématu fiskální politiky se ve svých volebních programech věnují téměř všechny politické subjekty. Napříč politickým 
spektrem se politici shodnou na nutnosti zjednodušení daňového systému a zamezení jeho častých úprav, které vedou k 
jeho nepřehlednosti. Pro zvyšování daní, resp. zavedení progresivní daně, která by negativně dopadla na velké firmy, 
argumentují ČSSD a KSČM. Naopak ANO 2011, ODS nebo TOP 09 mluví o snižování daní, nebo dokonce o rušení snížené 
15% sazby DPH. Pouze SPD ve svém programu prosazuje snížení spotřební daně. Zatímco ANO 2011 se ve svém volebním 
programu zavázalo snížit DPH u čepovaného piva z 21 % na 10 %, ostatní politické subjekty se konkrétním opatřením 
nevěnují.  
 
Podnikatelské prostředí a zemědělství 
 
Tématu zemědělství patří ve volebních programech současných parlamentních stran nejméně prostoru, zároveň se každá 
ze stran zaměřila na odlišnou oblast zájmu. KDU-ČSL se zavázala ke zřízení fondu nepojistitelných rizik, který v zemích 
EU pomáhá zemědělcům při extrémních přírodních jevech, a k zestátnění páteřní sítě závlah. KSČM se zaměřuje na 
podporu družstevnictví  jako formy efektivní ekonomické spoluúčasti zaměstnanců v zemědělské výrobě. Pro snížení 
DPH u základních potravin argumentují ANO 2011 společně s ČSSD. K zastropování systému dotací se v programech 
zasazují ODS společně s Piráty. Pro návrat vodohospodářského majetku do rukou krajů, obcí a měst argumentují ANO 
2011 a STAN.  
 
 
 
 


