


Datum zápisu 
do spolkového rejstříku: 16. srpna 2016

Počet členů:  255

Hospodaření: Suma příjmů* 23 102
Výdaje

Ceny do soutěže Kostelecké chmelovárek − 1 820

Výroba členských průkazů
− 2 019

− 643
− 1 209

Poštovné za rozeslání průkazů
− 1 296

− 480
− 1 012

Suma výdajů − 8 479
Stav účtu 14 623

* Příjmy Cechu v souladu se stanovami tvoří pouze členské příspěvky a dary.

 Stav ke dni  4. 9. 2017
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oficiální vznik spolku

první partner

účast na Litomyšlském korbelu
cena pro vítěze – Pivařka

účast na Kosteleckém chmelovárku
cena pro umístěné – cechovní trička

účast na Prague Homebrewing Competition
cena pro vítěze – Pivařka

první seminář VÚPS seminář VÚPSseminář VÚPS

Pivařka v prodeji

Pivařka na Světě knihy

první Pivař rozeslán

Černokostelecký žejdlík

Pivař 2 rozeslán

setkání v Záhlinicích

udělena první hodnost 

první Mistr



  Orgány Cechu

 Statutární orgán: Předseda
  4leté funkční období od 16. 7. 2016
   • Radek Michel

 Nejvyšší orgán: Cechovní rada
  4leté funkční období od 16. 7. 2016
  • Radek Michel
  • Petr Novotný 
  • Jiří Vala
  4leté funkční období od 18. 8. 2016
  • Martin Březa
  • Petr Měrka



  Cechovní hodnosti

  • Hodnosti nejsou podmínkou členství.
  • Hodnosti jsou alternativou domovarnických soutěží.
  • S vyšší hodností se zvyšují nároky na kvalitu piv.
  
 Učedník pro začínající domavarníky vařící ze sladových výtažků

 Tovaryš pro zkušenější domovarníky vařící z výtažků či surovin 

 Mistr  pro zkušené domovarníky vařící ze surovin, kteří získali hodnost tovaryš 
před min. 2 měsíci

 Velmistr pro zkušené a angažované domovarníky, kteří jsou mistrem min. 6 měsíců – 
   tato nejvyšší hodnost předpokládá aktivní podíl na dění v Cechu 

a v domovarnické komunitě

UČEDNÍK1 MISTR 2TOVARYŠ16



Příjmy: Provize z inzerce 10 000
Autorská práva 30 000

  Pivařka – projekt Cechu

 Datum vydání: 4. dubna 2017

 Počet prodaných kusů: 1 009 (ke 30. 6. 2017)

  Pivařku připravila a realizaci zajistila skupina ve složení:
  • Radek Michel
  • Petr Novotný (autor knihy)
  • Jiří Vala

   Všichni zúčastnění se vzdali nároku na honorář a výšezmíněné částky 
budou darovány Cechu domácích pivovarníků, z. s.



  Témata k diskuzi

 1) Čestné členství pro Petra Novotného

 2) Změna stanov – rozhodování valnou hromadou

 3) Petice za změnu § 80 odst. 1 zákona  č. 353/2003 Sb.

 4) Ostatní



Čestné členství pro Petra Novotného

7. dubna 2017 jsme obdrželi od člena cechu Jana Doubka tento návrh:

„… jako člen Cechu dávám návrh cechovní radě na udělení doživotní hodnosti ‚Velmistr‘ Petru 
Novotnému za mimořádný počin v oblasti popularizace domácího vaření piva – autorství knihy 
Pivařka.
Jsem přesvědčen, že si to Petr opravdu zaslouží a prosím o předložení návrhu na zasedání rady.
Poděkování si pak zaslouží všichni hlavní spoluautoři knihy…“

Cechovní rada se tímto návrhem zabývala a zamítla ho, protože pravidla udílení hodností tuto variantu 
neumožňují – hodnosti mají být dokladem řemeslné zručnosti a stability kvality výroby domácího piva.

Radové se dohodli, že vhodným oceněním zásluh Petra Novotného by bylo udělení čestného členství.
Zároveň se dohodli, že toto téma předloží k diskuzi přítomným členům na tomto cechovním shromáždění.



Změna stanov 

Rada se dlouhodobě zabývá možností úpravy stanov, 
tak aby přenesla větší vliv a zodpovědnost členské základny na chod Cechu.

Celorepublikovou valnou hromadu nepovažujeme za vhodnou variantu, 
protože jsme roztroušeni po celé ČR.

Návrhy možných řešení:

1) Organizovat místní (krajské) valné hromady s přítomností členů Rady.
Největší zodpovědnost zůstává na Radě, protože to bude ona, která musí zajistit jednací prostory 
(byť ve spolupráci se členy). Rada musí mít na jednání své zástupce atd. atd.

2) Zřídit krajské skupiny, které vyšlou svého zástupce na jednaní valné hromady.
Předpokládá vyšší zájem na chodu Cechu od jeho členů. Krajské skupiny by si volili svého zástupce, 
který by je reprezentoval na jednání valné hromady. Každý takový zástupce skupiny by měl při hlasování 
přidělen koeficient odpovídající počtu členů skupiny.



Petice za změnu § 80 odst. 1 zákona  č. 353/2003 Sb. 

My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme a navrhujeme přijmout 
v rámci zákonem stanoveného postupu změnu všech dotčených právních norem vztahujících 
se k domovarnictví piva tak, aby zejména současný limit 200 l ročně, stanovený ust. § 80 odst. 
1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, v platném znění nově stanovil vyšší limit 
množství navařeného piva pro vlastní spotřebu – popř. aby byl tento limit zcela zrušen; to vše 
za předpokladu, že nebude docházet k jeho prodeji.

Stejně tak žádáme, osvobození domovarníků piva od nutných evidenčních úkonů a ohlášení ve smyslu 
dotčené právní úpravy.

Jako svobodní občané s úctou k národním tradicím žádáme, aby fyzická osoba, která spolu s osobami 
tvořícími s ní společně hospodařící domácnost směla vyrábět v zařízení pro domácí výrobu piva, 
pro vlastní spotřebu, pro spotřebu členů její společně hospodařící domácnosti, osob jí blízkých nebo jejich 
hostů pivo v celkovém množství 2000 l na jednoho zletilého člena společně hospodařící domácnosti 
či zletilé osoby blízké nebo byl tento limit zcela zrušen za podmínky, že nedojde k jeho prodeji.



8% sleva 
na nákup 
v e-shopu
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na nákup 
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na nákup 
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na nákup 
v prodejně

10% sleva 
z útraty
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v jednání

Partneři cechu


