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               ČESKÝ SVAZ PIVOVARŮ A SLADOVEN, z.s. 
             LÍPOVÁ 15, 120 00 PRAHA 2, IČ: 40766152, DIČ: CZ40766152 

                                          

 

 

 

STATUT  
Degustační soutěže ČESKÉ PIVO 

 

 

Článek 1 
 
1.1 Degustační soutěž ČESKÉ PIVO (dále jen „soutěž“) je komplexním hodnocením kvality piv 

vyrobených v České republice ve vyhlášených kategoriích, které stanoví Předsednictvo Českého svazu 

pivovarů a sladoven, z.s. (dále jen „ČSPS“) v souladu s čl. 2 tohoto statutu.  

1.2 Soutěž se zakládá na senzorickém hodnocení vzorků odbornou degustační komisí. Na průběh soutěže 

dozírá notář, za jehož účasti budou provedena veškerá losování piv do skupin i degustátorů do subkomisí. 

1.3 Základním dokumentem platným pro pořádání soutěže je tento Statut Degustační soutěže ČESKÉ 

PIVO schválený valnou hromadou ČSPS. 

1.4. Bližší pravidla soutěže vydává a schvaluje v souladu s tímto Statutem Předsednictvo ČSPS zejména 

v podobě Soutěžního řádu soutěže. 

1.5 Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je ČSPS. Odborným garantem soutěže musí být subjekt 

provozující analytickou laboratoř disponující certifikovanými přístroji ke stanovení základních 

kvalitativních parametrů posuzovaných vzorků (viz body 4.1 a 4.2 Statutu) a senzorickou laboratoří 

(centrem) vybavenou v souladu s požadavky platných právních předpisů a určenou ke zkoumání 

senzorických vlastností piva.    

1.6 Pro všechny úkony spojené se soutěží se používá označení „Degustační soutěž „ČESKÉ PIVO“. 

1.7 Odborný garant, se na základě pokynů Předsednictva ČSPS a v souladu se Soutěžním řádem soutěže 

může podílet na organizaci soutěže. Odborný garant však vždy zajišťuje v souladu se Soutěžním řádem 

hodnocení vzorků dle bodu 1.2. 

1.8 Soutěž je jednokolová, výsledky jsou dány hodnocením vzorků v jednotlivých stupních hodnocení 

s postupným výběrem vzorků. 

1.9 Výsledky soutěže jsou každoročně vyhlašovány a zveřejněny způsobem, který stanoví Předsednictvo 

ČSPS. 

 

 

Článek 2 
 

2.1 Předmětem soutěže jsou lahvová piva nepřetržitě uváděná na trh nejméně posledních 6 měsíců, 

vyráběná kterýmkoliv z pivovarů v ČR, jejichž celoroční výstav piva dodávaného do tuzemské 

distribuční sítě byl v posledním kalendářním uceleném roce vyšší než 5 000 hl.  

2.2 Soutěžní kategorie piv jsou stanoveny Soutěžním řádem zpravidla pro jednotlivé druhy piva 

v souladu s jejich definicí danou vyhláškou MZe č. 248/2018 Sb., v platném znění, nebo navazujícími 

normami. Předsednictvo ČSPS může v Soutěžním řádu soutěžní kategorie rozšířit, blíže upravit či 

specifikovat i jiným způsobem, než vyhl. č. 248/2018 Sb., v platném znění nebo navazující předpisy, 

pokud to bude vhodné z hlediska obvyklého vnímání zvolených druhů piv odbornou veřejností nebo 

spotřebiteli.  

2.3 Soutěž se vyhlašuje v jednotlivých kategoriích blíže specifikovaných Soutěžním řádem soutěže. 

Samostatná soutěžní kategorie je zpravidla stanovena i pro nealkoholická piva. 

 

Článek 3  
 

3.1 Soutěž je otevřená všem výrobcům piva splňujícím podmínky dle bodu 2.1 bez ohledu na to, zda jsou 

či nejsou členy ČSPS. ČSPS vhodným způsobem zajistí, aby o konání soutěže, jejích podmínkách a 

termínu přihlášení měli možnost být informováni všichni potenciální účastníci soutěže. 

3.2. Bližší podmínky pro přihlašování do soutěže stanoví Soutěžní řád. 

3.2 Termín uzávěrky přihlášek stanoví ČSPS, zpravidla na termín nejpozději do 31.3.  
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3.3. Bližší pravidla pro náležitosti přihlášek, účast v soutěži a sankce za porušení pravidel soutěže stanoví 

Soutěžní řád.  

3.4. Účastníci soutěže musí pro potřeby hodnocení poskytnout organizátorovi soutěže soutěžní vzorky. 

Požadavky na množství a způsob balení a předání soutěžních vzorků stanoví Soutěžní řád. 

3.5 Účastník soutěže je ve smyslu své přihlášky povinen v organizátorem předem určeném termínu 

předat t vzorky odbornému garantu, a to způsobem, který stanoví Soutěžní řád. 

3.6 Způsob předávání vzorků stanoví Soutěžní řád soutěže. 

3.7 Hodnocení vzorků se uskuteční vždy nejdříve po 1.4. příslušného roku. 

3.8 Po uzávěrce přihlášek zajistí odborný garant organizaci degustace a hodnocení vzorků pro každou 

kategorii. Bližší pravidla pro degustace a hodnocení stanoví Soutěžní řád, případně v jeho mezích 

odborný garant v rámci organizačních pokynů pro konkrétní degustace a hodnocení.  

 

Článek 4 

 
4.1 Ve všech vzorcích se provádí stanovení EPM, případně další analýzy, za účelem zjištění, zda vzorek 

vyhovuje požadavkům pro danou kategorii piva. 

4.2 U kategorie nealkoholických piv se provádí stanovení obsahu ethylalkoholu.  

4.3 Analytickou kontrolu zajistí odborný garant. 

4.4. V soutěži nemohou být posuzovány (a ze soutěže budou vyloučeny) přihlášené vzorky, u nichž bude 

po jejich analýze zjištěno, že nevyhovují požadavkům zákona č.110/1997 Sb. o potravinách, v platném 

znění, a příslušných prováděcích vyhlášek ve znění pozdějších úprav a doplňků, a to ve vztahu ke 

kategoriím piv, pro něž je soutěž určena.  

4.5 Hodnocení přihlášených vzorků musí být prováděno při zajištění anonymity vzorků pro degustátory.  

4.6. Každý pivovar bez ohledu na právní subjektivitu, který splňuje podmínky pro účast v soutěži ve 

smyslu čl. 2.1. tohoto Statutu, může delegovat do odborné degustační komise jednoho hodnotitele 

(degustátora) disponujícího osvědčením o absolvování zkoušek senzorické způsobilosti a jednoho 

náhradníka se stejnou způsobilostí. Degustátor (náhradník) je povinen se dostavit podle pokynů 

organizátora do místa konání degustace, dodržovat pravidla a pokyny organizátorů soutěže. Výběr 

degustátorů musí být organizátorem proveden v souladu s pravidly stanovenými Soutěžním řádem. 

4.7 Bližší podmínky degustace a její organizace, jakož i způsob hodnocení a bodování přihlášených 

vzorků stanoví Soutěžní řád.  

4.8 Hodnocení vzorků v rámci soutěže a jejích jednotlivých stupňů se provádí v souladu s metodikou, 

která je blíže popsána v Soutěžním řádu, podle které se na základě získaných hodnocení /pořadí/ vzorků 

od nejlepšího po nejhorší od jednotlivých degustátorů vypočítá pravděpodobnost s jakou jsou jednotlivé 

kombinace vzorků nejlepší. Celkové pořadí v soutěži se u vzorků, které nepostoupily do finálového kola, 

neurčuje. Výsledné pořadí vítězných vzorků hodnocených ve finálovém stupni v jednotlivých 

kategoriích soutěže je určeno jejich pořadím v rámci finálového hodnocení. Bližší podmínky hodnocení 

stanoví Soutěžní řád. 

4.9 O výsledku soutěže se vyhotoví protokol, jehož správnost svým podpisem ověří určený pracovník 

odborného garanta odpovědný za soutěž, a výkonný ředitel ČSPS. Protokol i příslušné podklady jsou 

vyhotoveny dvojmo. 

4.10 O způsobu vyhlašování výsledků, místě a termínu vyhlášení rozhodne předsednictvo ČSPS 

v mezích tohoto Statutu. V každé vyhlášené a hodnocené kategorii se oceňují úspěšně umístěné vzorky 

následovně: 
- piva, která dosáhnou největšího počtu bodů, získají diplom s označením ČESKÉ PIVO 

v příslušné kategorii a s příslušným letopočtem a velkou zlatou medaili soutěže, 

- piva, která dosáhnou čestného umístění na dalších dvou místech v pořadí, získají 

stříbrnou a bronzovou medaili soutěže. 

 
4.11 Vyhlašovatel po skončení soutěže a vyhlášení jejích výsledků informuje všechny účastníky pouze 

o hodnocení, případně umístění, jimi přihlášených vzorků, doplněný na požádání o sumarizaci údajů o 

eventuálních vadách, zaznamenaných do protokolů jednotlivými hodnotiteli, případně o bodový průměr 

a další údaje, týkající se těchto vzorků, a to pro každý stupeň hodnocení zvlášť.  


