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Zápis z jednání valné hromady 
Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR 

Místo konání:  Centrum sklářského umění – Huť František, Sázava 
Termín:  24. května 2017 od 10 hod. 
Přítomní:  Dle prezenční listiny 
Omluvení:  Dle prezenční listiny 
 
Hosté:   Ing. Martin Karfus, CSc., Ing. Radim Nešpor, Ing. Martin Oláh  

 
Valná hromada měla v souladu se Stanovami Asociace sklářského a keramického 
průmyslu ČR 44 mandátů členů. V době zahájení jednání bylo přítomno 23 delegátů, 
valná hromada byla usnášeníschopná. 
 

Program jednání: 
1. Zahájení       
2. Představení nového člena Preciosa Ornela a.s.      
3. Volba návrhové komise      
4. Zpráva o činnosti Asociace za rok 2016   
5. Zpráva o hospodaření Asociace za rok 2016   
6. Zpráva dozorčí rady 

k hospodaření Asociace za rok 2016    
7. Návrh činnosti Asociace na rok 2017    
8. Návrh rozpočtu Asociace na rok 2017   
9. Představení Centra sklářského umění        
10. Různé 
11. Usnesení        
12. Závěr         

 
 
1. Zahájení 
 

Ing. Petr Mazzolini, prezident Asociace, přivítal přítomné členy Asociace. Následně  
předložil valné hromadě návrh programu jednání.  

 
Navržený program valné hromady byl schválen všemi hlasy. 
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2. Představení nového člena Preciosa Ornela, a.s. 
 
Na základě rozhodnutí valné hromady Asociace (per rollam) se stala společnost Preciosa 
Ornela, a.s., oficiálním členem Asociace dne 1. dubna 2017. Patří mezi nejvýznamnější 
světové výrobce širokého sortimentu českých sklářských výrobků od skleněných tyčí a 
tyčinek, technického a užitkového skla po všechny druhy skleněných perliček a perlí. 
Jejího představení se na valné hromadě ujal Ing. Tomáš Stloukal, výrobní ředitel. 
 
3. Volba návrhové komise 
 

Návrhová komise byla schválena všemi hlasy, ve složení:  
 

Ing. Petr Beránek, předseda 
Ing. Milada Valečková, Ing. Lubomír Hnilička, členové 

 
4. Zpráva o činnosti Asociace za rok 2016 
 

Zprávu představenstva o činnosti Asociace za rok 2016 přednesl Ing. Radislav Feix, 
Ph.D. K 31. 12. 2016 měla Asociace 43 členů. Činnost Asociace vycházela z plánu na 
rok 2016, který schválila valná hromada Asociace dne 26. 5. 2016. 
 
Na národní úrovni Asociace spolupracovala na plnění programového prohlášení 
Svazu průmyslu a dopravy ČR a na prosazování zájmů přímo souvisejících se 
sklářským a keramickým průmyslem s Českou sklářskou společností. V rámci 
Evropské unie spolupracovala v prosazování zájmů sklářského průmyslu s Glass 
Alliance Europe a v rámci svých možností i v prosazování zájmů ostatních, v Asociaci 
sdružených odvětví i s ostatními profesními skupinami.  

 
Návrh plánu činnosti na rok 2016 navazoval na aktivity v roce 2015. Činnost byla v 
roce 2016 rozdělena na následující témata: „Podpora konkurenceschopnosti 
sklářského a keramického průmyslu“, „Životní prostředí“, „Kolektivní vyjednávání 
vyššího stupně“, „Vzdělávání (učňovské, středoškolské, vysokoškolské)“, „Sociální 
dialog“ a „Servis služeb a informací“. Nedílnou součástí činnosti Asociace byla 
podpora výzkumu a vývoje, dále lobbing za zájmy sklářského a keramického 
průmyslu a PR aktivity propagující Asociaci a její členy. 
 
Asociace se v roce 2016 zapojila do řady projektů: Národní soustava pro kvalifikací 
(NSK2), Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR, 
jako partner se zapojila do společného projektu s Odborovým svazem skla, keramiky 
a porcelánu „Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery“. 
 
Celé znění zprávy o činnosti Asociace za rok 2016 je přílohou zápisu č. 1.  
 
Valná hromada Zprávu o činnosti Asociace za rok 2016 schválila všemi hlasy. 
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5. Zpráva o hospodaření Asociace za rok 2016 
   

Zprávu o hospodaření přednesl Ing. Jaroslav Seifrt. 
 
Rozpočet Asociace na rok 2016 byl schválen valnou hromadou, která se konala dne 
26. 5. 2016. Rozpočet byl plánován jako vyrovnaný. Náklady byly plánovány ve výši 
1 747,0 tis. Kč, výnosy 1 747,0 tis. Kč. Skutečnost za rok 2016 byla následující: 
náklady dosáhly výše 1 639,8 tis. Kč, výnosy byly 1 927,7 tis. Kč, Hospodářský 
výsledek byl zisk ve výši 288,0 tis. Kč  
 
Celé znění zprávy o hospodaření Asociace za rok 2016 je přílohou zápisu č. 2.  
 

6. Zpráva dozorčí rady 
 

Zprávu dozorčí rady k výsledku hospodaření Asociace za rok 2016 přednesl                 
Ing. Jiří Bělský, CSc., člen dozorčí rady. 

 
Valná hromada vzala zprávu dozorčí rady na vědomí. 

 
Dozorčí rada doporučila valné hromadě Asociace schválit hospodaření za rok 2016, s 
tím že hospodářský výsledek ve výši 287.992,46 Kč bude převeden do vlastního 
jmění.   
 
Valná hromada zprávu o hospodaření Asociace za rok 2016 schválila všemi hlasy 
s tím, že hospodářský výsledek ve výši 287.992,46 Kč bude převeden do vlastního 
jmění.   
 

7. Návrh činnosti Asociace na rok 2017 
 

Návrh činnosti Asociace na rok 2017 přednesl Ing. Petr Mazzolini. Návrh plánu 
činnosti na rok 2017 navazuje na aktivity v roce 2016.  
 
Na národní úrovni bude Asociace pokračovat ve spolupráci při plnění programového 
prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR a prosazovat zájmy přímo související se 
sklářským a keramickým průmyslem, a to i ve spolupráci s Českou sklářskou 
společností.  
 
V rámci Evropské unie bude nadále Asociace spolupracovat v prosazování zájmů 
sklářského průmyslu s Glass Alliance Europe, prostřednictvím které působí na 
Evropskou komisi a Evropský parlament. V rámci svých možností bude prosazovat 
zájmy svých členů i v ostatních profesních sdruženích. 

 
Návrh plánu činnosti na rok 2017 navazuje na aktivity v roce 2016. Pro uplatňování 
poslání Asociace definuje prioritní činnosti působení v roce 2017:  
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1) Podpora konkurenceschopnosti  
2) Životní prostředí 
3) Kolektivní vyjednávání vyššího stupně 
4) Vzdělávání (učňovské, středoškolské, vysokoškolské) 
5) Sociální dialog 
6) Servis služeb a informací 

 
Nedílnou součástí činnosti Asociace je podpora výzkumu a vývoje, lobbing za zájmy 
sklářského a keramického průmyslu a PR aktivity propagující Asociaci a její členy. 
 
Celé znění zprávy o činnosti Asociace v roce 2017 je přílohou zápisu č. 3. 
 
Valná hromada schválila návrh činnosti Asociace na rok 2017 všemi hlasy.  

 
 
8. Návrh rozpočtu Asociace na rok 2017 
 

Návrh rozpočtu na rok 2017 přednesl Ing. Milan Kucharčík. 
  

Návrh rozpočtu je sestaven, na základě údajů členů pro výpočet členských příspěvků, 
skutečnosti hospodaření Asociace k 31. 12. 2016 a návrhu koeficientů pro výpočet 
členských příspěvků, jako ziskový. Náklady celkem jsou plánovány ve výši 1 733,0 tis. 
Kč, výnosy celkem jsou plánovány ve výši 1 807,5 tis. Kč. Rozpočet je navrhován se 
ziskem 74,5 tis. Kč 

 
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2017 vč. návrhu Pravidel pro stanovení úhrady 
nákladů na činnost Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR jsou přílohou 
zápisu č. 4. 
 
Valná hromada návrh rozpočtu Asociace na rok 2017 a návrh Pravidel pro 
stanovení úhrady nákladů na činnost Asociace sklářského a keramického průmyslu 
ČR schválila všemi hlasy. 

 
 
9. Představení Huti František 
 
Letošní setkání se konalo v Centru sklářského umění – v Huti František. Součástí 
programu bylo i přestavení sklářské huti z úst Ing. Jitky Pokorné a následná exkurze. 
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10. Různé 
 

- Ing. Milada Valečková, ředitelka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 
pozvala všechny zúčastněné na připravované akce.  

 Mezinárodní trienále skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou  

 Sklářské svítání  
- Ing. Petr Beránek, předseda České sklářské společnosti, pozval všechny 

zúčastněné na připravované konference.  
- Prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc., vedoucí Ústavu skla a keramiky na Vysoko škole 

chemicko-technologické v Praze přednesl žádost o podporu pro studenty 
sklářských oborů ve formě stipendií prostřednictvím finanční podpory z řad 
firem. 

- Ing. Lenka Luňáková, personální ředitelka Kavalierglass, a.s., upozornila účastníky 
na výročí ke 180 letům výroby skla ve sklárně Kavalierglass a pozvala na exkurzi 
do výroby, která následovala po ukončení jednání valné hromady.  

 
11. Usnesení 
 

Návrh usnesení z tohoto jednání valné hromady přednesl předseda návrhové komise 
Ing. Petr Beránek. 

 
Valná hromada návrh usnesení schválila všemi hlasy. 
 
 
12. Závěr 
 
Valnou hromadu ukončil Ing. P. Mazzolini. 
 
 
Zapsal: Marek Novák, MBA 
 
 

 Přílohy zápisu, byly členům Asociace rozeslány jako podklad pro jednání Valné 
hromady a jsou ke stažení zde: 
http://www.askpcr.cz/admin/files/interni/prilohy-zapis-vhaskp-240517.zip 
 

http://www.askpcr.cz/admin/files/interni/prilohy-zapis-vhaskp-240517.zip

