
Stránka 1 z 6 
 

 

 

 

 

 

 

Podrobná pravidla 2020 

 

Program s názvem Akademie Pivních Znalců (APZ) je vzdělávací a motivační aktivita pro 
hostinské, zaměřená na zvýšení kvality čepovaného piva 

Zapojení do programu je možné od 30. 1. 2020 do 16. 3. 2020 na webových stránkách 
společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s., Po prostudování Manuálu kvality čepovaného piva 
můžete přejít k vlastní registraci do programu volbou „Spustit test“.  

Po provedení registrace, vyplněním vašeho odběratelského čísla a jména, obdržíte přístup 
k vyplnění vědomostního testu (výběr jedné ze tří variant odpovědi) z oblasti základních 
znalostí o kvalitě čepovaného piva. Registraci do programu dokončíte výběrem jedné z variant 
odpovědi u všech otázek v testu a jeho odesláním. Z jednoho odběratelského čísla lze 
registrovat libovolný počet účastníků. Každý účastník může být registrován pouze jednou. 
V případě registrace více shodných jmen, bude platná pouze první registrace pod daným 
jménem.  

I. Základní kolo – zisk vědomostí samostudiem z Manuálu kvality čepovaného piva  
a dodržování základních pravidel péče o čepované pivo v praxi. 

 Ověření znalostí formou vyplnění testu na webových stránkách programu  
od 30. 1. 2020 do 16. 3. 2020. 

 Ověření dodržení pravidel péče o čepované pivo ve vaší provozovně při návštěvě 
našeho obchodního zástupce od 30. 1. 2020 do ukončení programu.  

 Všichni do programu zaregistrovaní účastníci, kteří plní základní pravidla programu, 
bez ohledu na výsledky testu, získávají k 1. 4. 2020 status absolventa a 1% slevu z ceny 
sudového a cisternového piva s platností do konce roku 2020.  

 Certifikát absolventa programu bude předán při následující návštěvě zástupce 
obchodního oddělení společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s. 
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II. Regionální finále – vyhodnocení výsledků testů a dodržování pravidel péče  
o čepované pivo v zapojených provozovnách.  

 Do každého ze čtyř regionálních finále postupuje 10 nejúspěšnějších účastníků ze 
základního kola programu z každé obchodní oblasti společnosti Pivovary Lobkowicz 
Group, a.s. O pořadí účastníků rozhoduje součet dosažených bodů ve vědomostním 
testu a bodů dosažených při dodržování pravidel péče o čepované pivo v dané 
provozovně, které přiděluje obchodní zástupce společnosti Pivovary Lobkowicz Group, 
a.s. O výsledcích základního kola a postupu do regionálního finále informuje účastníky 
programu obchodní zástupce pořadatele. Při shodě v dosaženém bodovém hodnocení 
rozhoduje o pořadí a postupu účastníka datum a čas odeslání testu ze základního kola. 
Do regionálních finále postupuje celkem 40 nejúspěšnějších účastníků ze základního 
kola. 
 

 Termíny a místa konání regionálních finále 
1. Pondělí  23. 3. 2020 OO Východ  v Uherském Brodě 
2. Pondělí  30. 3. 2020 OO Střed v  Jihlavě  
3. Pondělí    6. 4. 2020 OO Západ&Praha v Klášteře nad Jizeru 
4. Pondělí  20. 4. 2020 OO Jih – ve Vysokém Chlumci 

 
 V regionálním finále soutěží účastníci v čepování piva. Načepovaná piva hodnotí porota 

složená ze zástupců pořadatele a minimálně jednoho nezávislého člena.    
 Všech 40 účastníků získává status regionální finalista a další 1% slevu z ceny sudového 

a cisternového piva s platností od 1. 5. 2020 do konce roku 2020. V roce 2020 bude 
sleva 2 % přímo ovlivněna úspěchem účastníka v programu.  

 Do semifinále postupuje prvních pět nejúspěšnějších účastníků z každého regionálního 
finále. O postupu rozhoduje součet dosažených bodů ze soutěže v čepování a bodů ze 
znalostního testu vyplněného v základním kole.  
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III. Semifinále – hodnocení výsledků soutěže v čepování a znalostech z oblasti péče o 
čepované pivo 

Z každého regionálního finále postupuje do semifinále pět nejúspěšnějších účastníků, tzn. 
20 účastníků celkem (každé semifinále má 10 účastníků). 

Termíny a místa konání semifinále 

o Pondělí  27. 4. 2020 Semifinále v Černé Hoře 
o Pondělí    4. 5. 2020 Semifinále v Protivíně 

 
 V semifinále soutěží účastníci v čepování piva a ve znalostech, které prokáží na místě 

vyplněním písemného testu z oblasti péče o čepované pivo. 
 Účastníky hodnotí porota složená ze zástupců pořadatele a minimálně jednoho 

nezávislého člena.       
 O pořadí účastníků rozhoduje součet z dosažených bodů za načepování piva a bodů za 

vyplnění testu. 
 Všichni účastníci získávají status účastníka semifinále a další 1% slevu z ceny sudového 

piva s platností od 1. 6. 2020 do konce roku 2020. V roce 2020 bude sleva 3 % přímo 
ovlivněna úspěchem účastníka v programu.  

 Prvních pět nejúspěšnějších účastníků z každého místa konání postupuje do finále 
České republiky 
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 IV. finále České republiky – hodnocení výsledků soutěže v čepování piva a znalostech 

z pivní tematiky 
 

Z každého semifinále postupuje do finále České republiky prvních pět nejúspěšnějších 
účastníků. Ve finále České republiky je 10 účastníků.  

Termín a místo konání finále České republiky 

o 29.5.2020 Výstaviště Praha Holešovice v rámci akce Legendy 
o Konkrétní čas a místo bude upřesno 

 
 Ve finále České republiky soutěží účastníci v čepování piva a ve znalostech z oblasti 

péče o čepované pivo formou rozhovoru s porotou složenou ze zástupců pořadatele  
a minimálně jednoho nezávislého člena.   

 O konečném pořadí rozhoduje součet z dosažených bodů za načepování piva a bodů, 
které přidělí porota na základě odpovědí účastníků na otázky položené porotou. 

 Všichni finalisté získají titul Finalista APZ 2020. 
 Třetí v pořadí získává titul Držitel bronzové plakety APZ pro rok 2020 a pivo  

na ½ roku. 
 Druhý v pořadí získává titul Držitel stříbrné plakety APZ pro rok 2020 a pivo na rok.  
 Vítěz získává titul Držitel zlaté plakety APZ pro rok 2019 a poukaz na zájezd v hodnotě 

50 000 Kč. 

 

Účastí v programu Akademie Pivních Znalců získáváte prestiž jak osobní, tak i pro svoji 
restauraci. Program bude podpořen účastí managementu naší společnosti. Součástí poroty v 
jednotlivých kolech budou i zástupci médií. 

 

 

 

 



Stránka 5 z 6 
 

 

 

 

 

 

 

Pořadatel programu je společnost Pivovary Lobkowicz Group, a. s., Hvězdova 1716/2b,  
140 78, Praha 4, IČ: 27258611, DIČ: CZ699002113. 

Program Akademie Pivních Znalců 2020 trvá od 30. 1. 2020 do 31. 12. 2020 

Účastníkem Akademie Pivních Znalců muže být pouze osoba starší 18 let. Pokud není účastník 
akademie přímým odběratelem zboží od společnosti Pivovary Lobkowicz Group, a.s., a nemá 
přiděleno odběratelské číslo naší společnosti, musí při zapojení do programu doložit písemný 
souhlas oprávněného držitele odběratelského čísla provozovny, za kterou bude účastníkem 
programu. Sleva z ceny sudového piva pro rok 2020 je poskytnuta za účelem kompenzace 
nákladů na pravidelnou sanitaci pivního vedení ve frekvenci minimálně 1× za 14 dnů. 
Zapojením do programu účastník souhlasí s možností, že může být při neplnění pravidel z 
programu vyřazen a sleva může být zrušena. Důvodem k vyřazení účastníka je nedodržování 
pravidelné sanitace pivního vedení, a to v případě, že sanitace nebyla provedena v období 
delším než 17 kalendářních dnů. Pivo na rok je pro účel odměny účastníkovi akademie 400 piv 
a na ½ roku 200 piv značky Lobkowicz Premium Ležák. Vymáhání účasti v programu, přiznání 
slevy nebo předání dárku právní cestou je vyloučeno. 

Účastník programu uděluje přihlášením se do programu Akademie Pivních Znalců pořadateli 
Pivovary Lobkowicz Group, a. s., Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4, IČ: 27258611, DIČ: 
CZ699002113 (dále jen „Správce“) svůj výslovný souhlas, aby podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní 
údaje: jméno a příjmení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo a údaje, které uvedl při 
registraci do programu, a to elektronickými a mechanickými prostředky za účelem kontaktu 
pořadatele s účastníkem programu a k prokázání regulérnosti programu. Účastník programu 
výslovně souhlasí se zpracováváním svých osobních údajů Správcem  
a s poskytováním a předáváním svých osobních údajů jeho smluvním partnerům, případně  
i dalším poskytovatelům softwaru, služeb a aplikací, které však v současné době Správce 
nevyužívá. Svůj souhlas uděluje účastník na dobu trvání programu, tj. do 31. 12. 2020. 

Účastník programu bere tímto na vědomí, že poskytování jeho osobních údajů je dobrovolné, 
že má kdykoliv právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na ochranu  
a opravu svých osobních údajů a že svůj souhlas ke zpracování osobních údajů může kdykoliv 
odvolat a z programu odstoupit, a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní 
údaje Správce. Pokud zjistí nebo se bude domnívat, že Správce údajů provádí zpracování jeho 
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osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v 
rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich 
zpracování, může požádat Správce o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce údajů takto 
vzniklý stav odstranil. 

Účastník programu souhlasí s tím, že jeho jméno, příjmení, název provozovny, adresa 
provozovny, fotografie, zvukové a obrazové záznamy mohou být pořizovány a zveřejněny na 
internetových stránkách a v reklamních materiálech pořadatele, jím propojených osob nebo 
jeho smluvních partnerů po dobu neurčitou, a to bez nároku na finanční náhradu. 

 

Mapa obchodních oblastí Pivovary Lobkowicz Group, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma postupu do jednotlivých kol 

 


