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Zápis 
z jednání valné hromady Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, 
která se konala dne 26. května 2016 v Galerii koupelen LAUFEN CZ v Praze 
 
Místo konání:  Galerie koupelen LAUFEN CZ 
Přítomní: dle prezenční listiny 
Omluveni: dle prezenční listiny 
 
Hosté:  Mgr. A. Vítovcová, JUDr. V. Kubinec 
 
Valná hromada měla v souladu se Stanovami Asociace sklářského a keramického 
průmyslu ČR 43 mandátů členů. V době zahájení jednání bylo přítomno 31 delegátů, 
valná hromada byla usnášeníschopná. 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení      
2. Volba návrhové a volební komise    
3. Zpráva o činnosti Asociace za rok 2015  
4. Zpráva o hospodaření Asociace za rok 2015   
5. Zpráva dozorčí rady k hospodaření Asociace za rok 2015    
6. Návrh činnosti Asociace na rok 2016   
7. Návrh rozpočtu Asociace na rok 2016   
8. Úprava stanov Asociace dle NOZ    
9. Seznámení s volebním řádem a kandidátkami pro volby do představenstva a 

dozorčí rady   
10. Volby do představenstva a dozorčí rady  
11. Oznámení výsledků voleb     
12.  Projekt Vzdělávání a spolupráce mezi sociálními partnery  
13.  Oznámení výsledků voleb (volba prezidenta, viceprezidentů a předsedy DR) 
14. Různé      
14. Usnesení       
15. 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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M. Novák, MBA prezentoval členů souhrnně aktivity, činnosti a projekty, do kterých 
je   Asociace zapojena.  
 
Dále následovalo dodatečné předání ocenění finalisty soutěže Manažera roku za 
sklářský průmysl, které v řádném termínu vyhlášení nemohl ze zdravotním důvodů 
převzít Ing. Gregor Gábel. Cenu předal Dr. Rastislav Lukovič, tajemník soutěže 
Manažer roku.  

 
 
2. Volba návrhové a volební komise 
 

Návrhová a volební komise byla schválena všemi hlasy, ve složení:  
 

Volební komise: 
Předseda:  Ing. Petr Beránek 
Členové: Ing. Petr Škvára, Ing. Jan Štefl 
 
Návrhová komise: 
Předseda: Ing. Lubomír Hnilička 
Členové: Ing. Jiří Bělský, CSc., Prof. Ing. Luboš Němec, DrSc. 
 
 

3. Zpráva o činnosti Asociace za rok 2015 
 

Zprávu představenstva o činnosti Asociace za rok 2015 přednesl  
Ing. Radislav Feix, Ph.D. K 31. 12. 2015 měla Asociace 43 členů. 

 
Podpora konkurenceschopnosti sklářského a keramického průmyslu 
 
Cílem bylo podpořit konkurenceschopnost výrobků sklářského a keramického 
průmyslu na tuzemském trhu i na mezinárodních trzích. 
 
Kolektivní vyjednávání vyššího stupně 
 
Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená na období 2015 – 2016 byla plošně 
rozšířena na další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy 
klasifikace ekonomických činnosti (CZ-NACE) 231 (výroba skla skleněných výrobků), 
2341 (výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost) a 
2342 (sanitární keramika). 
V roce 2015 se vyjednávalo o Dodatku č.1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně 
uzavřené na období 2015 – 2016 mezi Asociací sklářského a keramického průmyslu 
ČR a Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu.  
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Vzdělávání (učňovské, středoškolské, vysokoškolské) 
 
Asociace spolupracovala s konsorciem Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské 
komory a TREXIMA, s.r.o. na druhé etapě Národní soustavy kvalifikací (NSK 2).   

V oblasti vzdělávání se průběžně zabývala problematikou týkající se odborného 
školství pro sklářský, bižuterní a keramický průmysl. Bylo potřeba zainteresovat i 
zaměstnavatele.  

Asociace se aktivně zapojila do projektu Rok průmyslu a technického vzdělávání, 
který měl za cíl zvýšit zájem veřejnosti o průmysl jako moderní součást ekonomiky 
21. století a o technické obory.  Dalším cílem bylo přispět k prosazení koncepčních a 
systémových změn v oblasti vzdělávání a povzbudit zájem škol i firem o spolupráci a 
přiblížit dobré příklady z praxe. 
 
Životní prostředí 
 
V rámci spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy ČR a soustavného dialogu s 
Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu prosazovala 
Asociace do zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností řešení 
problematiky odpadového skla pro zpracování k recyklaci, konkrétně podmínku 
zpětného odběru odpadového plochého skla do zákona o výrobcích s ukončenou 
životností. 
 
Asociace podpořila na národní úrovni návrh evropského sdružení výrobců plochého 
skla Glass For Europe k rozvoji energetického hodnocení oken pomocí energetických 
štítků. 
 
Na základě postoje EDG (European Domestic Glass) se Asociace zapojila do podpory 
obnovení výjimky pro užívání olova vázaného na výrobu křišťálového skla pro svítidla 
a další elektrické aplikace (RoHS 2). 
 
Asociace sledovala ve spolupráci s Glass Alliance Europe problematiku styku výrobků 
s potravinami (nové hodnoty, celkové migrační limity, specifické problémy apod.).  
 
 
Servis služeb a informací 

Byl vydáván Zpravodaj Asociace informující o činnosti Asociace, aktuální 
problematice týkající se sklářského a keramického průmyslu a aktivitách členů 
Asociace. Dále byl pravidelně rozesílán zpravodaj Glass Alliance Europe (GAE) a další 
informace přicházející ze sekretariátu GAE. Informační zpravodaj byl vydáván 1x za 
dva týdny. V roce 2015 bylo zpracováno nové grafické řešení zpravodaje. 
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Pro vlastní informace a poskytování informací státním orgánům a dalším institucím 
spolupracovala Asociace s Českým statistickým úřadem.  
 
Asociace informovala své členy a veřejnost o aktuálním dění ve sklářském a 
keramickém průmyslu prostřednictvím svých aktualizovaných internetových stránek 
a informačního portálu Sklo a keramika cz, zaměřených na podporu sklářského a 
keramického průmyslu v ČR.  
 
Odborná komise Asociace udělila označení Český výrobek, garantováno Asociací 
sklářského a keramického průmyslu ČR výrobkům členské firmy Blažek Glass s.r.o. 
 
Ve spolupráci s Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu uspořádala Asociace 
pro své členy seminář zaměřený na problematiku Bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

 
 
Propagace Asociace a jejích členů 
 
Asociace pokračovala v mediální propagaci sklářského a keramického průmyslu. 
Cílem stále zůstávalo seznámení veřejnosti s výrobou a úrovní odvětví a přispět k 
získávání nových kvalifikovaných pracovníků do firem a mladých lidí k přihláškám do 
škol všech stupňů vzdělání.   
 
Byly vydány tiskové zprávy, jejichž tématy byly především vývoj sklářského a 
keramického průmyslu v daném období, aktuální problémy a jejich řešení, propagace 
mladých absolventů škol atd. V časopise Sklář a keramik bylo zveřejněno zhodnocení 
roku 2014 ve sklářském a keramickém průmyslu.   
 
Bylo uspořádáno setkání s českými europoslanci a zástupci představitelů Asociace, 
s cílem upozornit europoslance na aktuální problémy a situaci ve sklářském a 
keramickém průmyslu, na národní i evropské úrovni. 
 
Bylo uspořádáno II. Setkání sklářů a keramiků, jehož snahou je obnovování a rozvoj 
vztahů mezi zástupci sklářského a keramického průmyslu v České republice. Součástí 
letošní akce bylo předání Čestných členství v Asociaci, s důrazem na technické 
vzdělávání, které získali za svůj celoživotní přínos sklářskému a keramickému 
průmyslu zástupci vysokých škol Prof. Ing. Josef Matoušek, CSc. z VŠCHT a Doc. Ing. 
Vladimír Klebsa, CSc. z TUL. 
 
Byla vydána Výroční zpráva sklářského a keramického průmyslu za rok 2014.  
 
Valná hromada zprávu o činnosti Asociace za rok 2015 schválila všemi hlasy. 
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4. Zpráva o hospodaření Asociace za rok 2015 
   

Zprávu o hospodaření přednesl Ing. Jaroslav Seifrt.  
 
Rozpočet Asociace na rok 2015 byl schválen valnou hromadou, která se konala dne 
23. 5. 2015. Rozpočet byl plánován jako vyrovnaný. Náklady i výnosy na činnost 
Asociace byly plánovány ve výši 1 872,5 tis.Kč, Skutečnost byla následující:  

Náklady dosáhly výše 1 716,1  tis.Kč, tj. o 156,4 tis.Kč méně, než  předpokládal 
rozpočet. Struktrua nákladů byla následující:  

 
mzdové a ostatní osobní náklady: 824,1 tis. Kč  
příspěvky GAE a SP ČR:   274,0 tis. Kč 
ostatní režijní náklady:   374,5 tis. Kč  
opravné položky:    23,5 tis. Kč 

Výnosy z činnosti Asociace za rok 2015 byly 2 198,6 tis.Kč.  

 
Krátkodobý finanční majetek se v průběhu roku 2015 zvýšil o 535 424,66 Kč.  
 
Hospodářský výsledek za rok 2015 byl předpokládán vyrovnaný, skutečnost je zisk 
482,5 tis.Kč. Což je o 482,5 tis. Kč více, oproti předpokladu.    
 
Účetnictví Asociace za rok 2015 bylo auditováno auditorkou Ing. Monikou 
Händelovou, osvědčení č.1565, z VGD – AUDIT, s.r.o. osvědčení č. 271, Bělehradská 
18, 140 00 Praha 4. 

 
 
5. Zpráva dozorčí rady 
 

Zprávu dozorčí rady k výsledku hospodaření Asociace za rok 2015 přednesl Ing. Jiří 
Bělský, CSc., člen dozorčí rady. 

 
Z usnesení valné hromady vyplynuly pouze dva úkoly:   

 

 uhradit členský příspěvek na rok 2015 v termínu do 30. 6. 2015 

 uhradit všechny dlužné členské příspěvky nejpozději ve stejném termínu 
 

Valná hromada vzala zprávu dozorčí rady na vědomí. 
 

Dozorčí rada Asociace doporučuje valné hromadě Asociace schválit hospodaření 
Asociace za rok 2015 s tím, že hospodářský výsledek (zisk) ve výši 482.480,18 Kč 
bude převeden do vlastního jmění.  
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6. Návrh činnosti Asociace na rok 2016 
 

Návrh činnosti Asociace na rok 2016 přednesl Ing. Petr Mazzolini.  
 

Na národní úrovni bude Asociace spolupracovat 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 bude spolupracovat 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 navazuje na aktivity v roce 2015. Činnost bude 
podle priorit roku 2016 rozdělena na následující témata:  

 
1) Podpora konkurenceschopnosti sklářského a keramického průmyslu  
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. 
 
Podpora konkurenceschopnosti sklářského a keramického průmyslu (podpora 
exportu) 
 
Cílem je podpořit konkurenceschopnost výrobků sklářského a keramického průmyslu 
na tuzemském trhu i na mezinárodních trzích.  Asociace bude v rámci členství Glass 
Alliance Europe (GAE) i na národní úrovni aktivně spolupracovat proti změnám a 
vyřazení sklářského a keramického průmyslu ze seznamu odvětvích ohrožených 
únikem uhlíku v letech 2015 – 2019 a po roce 2020. Povede soustavný dialog s 
Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem životního prostředí o 
všestranné podpoře sklářského a keramického průmyslu, zvláště pak v oblasti 
podpory konkurenceschopnosti.  Dále bude pomáhat členským firmám při 
zpracovávání projektů pro čerpání dotací z programů vypisovaných ministerstvy 
České republiky, případně z jiných zdrojů.   
 
 
Životní prostředí 
 
V rámci spolupráce se Svazem průmyslu a dopravy ČR a soustavného dialogu s 
Ministerstvem životního prostředí bude prosazovat do zákona o odpadech a zákona 
o výrobcích s ukončenou životností řešení problematiky odpadového skla pro 
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zpracování k recyklaci, konkrétně o podmínce zpětného odběru odpadového 
plochého skla do zákona o výrobcích s ukončenou životností. Ve spolupráci se 
Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho členy prosazovat zájmy průmyslu v přípravě 
zákonných předpisů týkajících se životního prostředí. Ve spolupráci s Glass Alliance 
Europe a svými členy bude Asociace řešit problematiku REACH a zařazování látek, 
používaných jako sklářské suroviny (nové látky navržené pro kvalifikaci, povolení a 
ochrana surovin jako meziproduktů). Asociace bude sledovat, ve spolupráci s Glass 
Alliance Europe, problematiku styku výrobků s potravinami (nové hodnoty, celkové 
migrační limity, specifické problémy apod.). Asociace bude na národní úrovni 
spolupracovat při řešení této problematiky se svými členy a Státním zdravotním 
ústavem. 
 
 
Sociální dialog 
 
Asociace se ve spolupráci s Glass Alliance Europe bude podílet na postoji v rámci 
Evropské unie k problematice dýchatelného krystalického křemene. Dle aktuální 
potřeby aktualizovat informace spojené s plněním dohody o ochraně zdraví 
pracovníků prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického 
křemene.  
 
Asociace se zapojí do projektu Svazu průmyslu a dopravy ČR „Propojování 
národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR“ (NORD); KA1 
Bipartitní jednání na úrovni odvětví.  
 
 
Kolektivní vyjednávání vyššího stupně 
 
V roce 2016 bude Asociace vyjednávat o Kolektivní smlouvě vyššího stupně na 
období 2017 – 2018 s Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu.  
 
 
Vzdělávání (učňovské, středoškolské, vysokoškolské) 
 
Asociace bude spolupracovat s konsorciem Svazu průmyslu a dopravy ČR, 
Hospodářské komory a TREXIMA, s.r.o. na druhé etapě Národní soustavy kvalifikací 
(NSK 2).  V oblasti vzdělávání se bude průběžně zabývat problematikou týkající se 
odborného školství pro sklářský, bižuterní a keramický průmysl. Je potřeba 
zainteresovat i zaměstnavatele.  
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Servis služeb a informací 
 
Bude čtrnáctidenně vydáván informační bulletin informující o činnosti Asociace a 
aktivitách jejích členů a členům Asociace bude pravidelně rozesílán zpravodaj  Glass 
Alliance Europe (GAE) a další informace přicházející ze sekretariátu GAE. Pravidelná 
aktualizace informací poskytovaných členům i veřejnosti na internetových stránkách 
Asociace a stránkách www.skloakeramika.cz zaměřených na podporu sklářského a 
keramického průmyslu v ČR. Propagovat označení Český výrobek, garantováno 
Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR. Vydat Výroční zprávu sklářského a 
keramického průmyslu za rok 2015.  Spolupracovat s časopisem Sklář a keramik, s 
nímž má Asociace uzavřenu smlouvu o spolupráci, případně v dalších médiích.  
Uspořádat setkání s českými europoslanci a zástupci představitelů Asociace, s cílem 
upozornit europoslance na aktuální problémy a situaci ve sklářském a keramickém 
průmyslu, na národní i evropské úrovni. Uspořádat, s cílem udržování, obnovování a 
rozvoje vztahů mezi zástupci sklářského a keramického průmyslu v České republice, 
III. ročník Setkání sklářů a keramiků. 

 
       Valná hromada schválila návrh činnosti Asociace na rok 2016 všemi hlasy.  
 
 
7. Návrh rozpočtu Asociace na rok 2016 
 

Návrh rozpočtu na rok 2016 přednesl Marek Novák, MBA. 
  

Návrh rozpočtu je sestaven, na základě údajů členů pro výpočet členských příspěvků, 
skutečnosti hospodaření Asociace k 31. 12. 2015 a návrhu koeficientů pro výpočet 
členských příspěvků, jako vyrovnaný.  
 
 
Náklady celkem jsou plánovány ve výši 1 747,0 tis. Kč z toho: 

 
mzdové náklady, zákonné pojištění a ostatní osobní náklady  880,0 tis. Kč 
příspěvky GAE a SP ČR                               281,0 tis. Kč 
ostatní režijní náklady       466,0 tis. Kč  
projekty        120,0 tis. Kč 

 
       Výnosy celkem jsou plánovány ve výši 1 747,0 tis. Kč z toho: 

 
       Výše členských příspěvků ve výši 1 700,0 tis. Kč.  
 
       Tržby za vlastní služby a za prodané zboží jsou uvažovány ve výši 47,0 tis. Kč.    
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Valná hromada návrh rozpočtu Asociace na rok 2016 a návrh „Pravidel pro stanovení 
úhrady nákladů na činnost Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR“ schválila 
všemi hlasy. 
 
 
 
8. Úprava stanov Asociace dle NOZ 
 
Mgr. Radana Vítovcová, shrnula problematiku úprav Stanov Asociace podle Nového 
občanského zákoníku, a informovala členy o navržených změnách.  
 
Ty se týkaly především změny označení téměř ve všech článcích, kde je nahrazeno slovo 
„sdružení“ slovem „spolek“.  
 
Dále je článek 1 doplněn o větu: „Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR je 
spolkem ve smyslu § 214 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platné znění, a 
jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání“. 
 
Článek 6 - odst. 1 je doplněn v následujícím znění: „Členy spolku mohou být fyzické a 
právnické osoby, které podnikají ve smyslu § 420 a násl. občanského zákoníku č. 
89/2012 Sb. v odvětví sklářského a keramického průmyslu a další organizace, jejichž 
činnost souvisí s těmito průmysly a jsou jako podnikatelé zapsáni v obchodním rejstříku 
nebo podnikají na základě živnostenského oprávnění, případně jiného oprávnění podle 
zvláštních předpisů“. 
 
Článek 19 - úprava závěrečných ustanovení: Asociace sklářského a keramického 
průmyslu se podřídila nové právní úpravě zákonu č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a 
ustanovením § 214 a násl. o spolku rozhodnutím valné hromady spolku v Praze ze dne 
………………….. , s účinností ke dni zápisu tohoto rozhodnutí do spolkového rejstříku. 
 
Dosavadní stanovy, které nabyly účinnosti dne 23. května 2006, kdy je schválila valná 
hromada Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR na svém jednání v Řeži u 
Prahy, pozbývají účinnosti dnem ………………...  Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem 
rozhodnutí valné hromady Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, tj. 
dnem………………….. 
 
 
Valná hromada s navržené změny stanov schválila všemi hlasy.  
  
 
9. Seznámení s volebním řádem a kandidátkami pro volby do představenstva a 

dozorčí rady  
 

Ing. Petr. Beránek, předseda volební komise seznámil přítomné s volebním řádem. 
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Marek Novák, MBA, tajemník Asociace představil jednotlivé kandidáty pro volby do 
představenstva a dozorčí rady.  

 
 
10. Oznámení výsledků voleb do představenstva a dozorčí rady 
 

Představenstvo:  
 
Ing. Petr Beránek, Ladislav Dvořák, MBA, Ing. Radislav Feix, Ph.D., Ing. Lubomír 
Hnilička, Ing. Petr Hübner, PhDr. Martin Kubát, Ing. Milan Kucharčík, Ing. Petr 
Mazzolini, Ing. Jaroslav Seifrt, Ing. Jan Štefl, Ing. Pavel Wurzel,  
 
Dozorčí rada:  
Ing. Jiří Bělský, CSc., Ing. Alexandra Kloužková, CSc., Ing. Jiří Mašek, 
 

 
11. Projekt Vzdělávání spolupráce mezi sociálními partnery 

 
JUDr. Vladimír Kubinec představil přítomným připravovaný Projekt Vzdělávání 
spolupráce mezi sociálními partnery, jehož je Asociace sklářského a keramického 
průmyslu partnerem. Projekt bude realizován v období 2016 – 2018.  
 

12. Oznámení výsledků voleb prezidenta, viceprezidentů a předsedy DR 
 

Prezident: Ing. Petr Mazzolini 
Viceprezidenti: Ing. Petr Beránek, Ing. Radislav Feix, PhD., Ing. Jaroslav Seifrt  

 
 
13. Různé 
 

Iva Š. Tattermuschová, zástupkyně oboru Fakulty designu z Univerzity J. E. Purkyně, 
v Ústí nad Labem informoval přítomné o aktuálním dění na půdě školy, o proběhlých 
akcí, a zároveň pozvala přítomné i na nadcházející Sympozium skla.  
 
Ing. J. Seifrt pozval přítomné na výstavu Concerto Glassico, kterou pořádá spolek 
České umění skla v Toskánském paláci v Praze od 2. 6. 2016. 
 
 

14. Usnesení 
 

Návrh usnesení z tohoto jednání valné hromady přednesl Ing. Lubomír Hnilička.  
 

Valná hromada návrh usnesení schválila všemi hlasy. 
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15. Závěr 
 

Valnou hromadu ukončil Ing. P. Mazzolini. 
 
 

 

 
 
 

Zapsal: Marek Novák, MBA 


