
Zhodnocení a návrh podpory 
pivovarů z fondů ESIF

Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá zhodnocením fungování pivovarů s a bez podpory fondů EU,
s následným navržením postupů k získání možného finanční podpory. V teoretické části je
popsán systém evaluace a analýza pivovarského průmyslu. V praktické části pomocí srovnání a
evaluačních otázek je prokázáno, že dotace mají pozitivní vliv na rozvoj pivovaru. Poslední část
je věnována návrhům možnosti financování rozvoje pivovaru ze strukturálních fondů
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ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ  

Úvod 
Nová éra minipivovarů začala v 80.tých letech 

20. století, hlavně v USA a Západní Evropě. V 

České republice se s trendem minipivovarů 

setkáváme od 90.tých let, přičemž se jejich počet 

každoročně zvyšuje. I přes nynější postupný 

útlum v celkové spotřebě piva a s tím spojený 

vývoz piva z velkopivovarů do zahraničí stále 

více rostoucí obliba minipivovarů či 

restauračních pivovarů. 

Obr. 1: Vývoj počtu pivovarů v ČR

Metodika
Při řešení této práce byly využity metody 
kvantitativní výzkumu metodou srovnání 
a kvalitativní metody skrze případovou 
studii a formou evolučních otázek.  

Obr. 2: Vývoj výstavu a spotřeby piva v ČR

Závěr
Při porovnání obou pivovarů bylo zjištěno, že podpořený pivovar díky celkové modernizace 
pivovaru financovaného z OP Podnikání a inovace se rozvíjel rychleji a inovací svým produktů 
mohl reagovat po stále rostoucí poptávce po pivních speciálech. Nepodpořenému pivovaru 
bylo navrženo několik možností jak získat dotace, především v oblasti sociálního podnikání. 

Summary
The aim of this diploma thesis is to evaluate influence of EU subsidies to production of
breweries and recommendation how to obtain financial funds. The theoretical part contains of
evaluation methods and analysis of brewing industry. The practical part contains examination
and evaluation of both breweries and results by stating that subsidies have positive influence
on breweries last part includes recommendations for obtaining financial funds from structural
funds


