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Zápis 
z jednání valné hromady Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR, 

která se konala dne 21. května 2015 v Řeži u Prahy 
 
Místo konání: Hotel Vltava, Řež u Prahy 
Přítomní: dle prezenční listiny 
Omluveni: dle prezenční listiny 
 
Hosté:  Ing. Ladislav Balatka, Ing. Jan Holomek, Mgr. David Vondrák, Ph.D. 
 
Valná hromada měla v souladu se Stanovami Asociace sklářského a keramického 
průmyslu ČR 44 mandátů členů. V době zahájení jednání bylo přítomno 24 delegátů, 
valná hromada byla usnášeníschopná. 
 
Program jednání: 
 

  1. Zahájení        
  2. Volba návrhové komise      
  3. Zpráva o činnosti Asociace za rok 2014             
  4. Zpráva o hospodaření Asociace za rok 2014    
  5. Zpráva dozorčí rady  k hospodaření Asociace za rok 2014    
  6. Návrh činnosti Asociace na rok 2015    
  7. Návrh rozpočtu Asociace na rok 2015 
  8. Rok průmyslu a technického vzdělávání    
  9. Nařízení REACH a sklářský průmysl      
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. Volba návrhové komise 
 

Návrhová komise byla schválena všemi hlasy, ve složení:  
 

Ing. Petr Beránek, předseda 
Ing. Lubomír Hnilička, Ing. Jiří Bělský, CSc., členové 
 
 

3. Zpráva o činnosti Asociace za rok 2014 
 

Zprávu představenstva o činnosti Asociace za rok 2014 přednesl Ing. Radislav Feix, 
Ph.D. K 31. 12. 2014 měla Asociace 45 členů. 

 
Zpráva byla 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 
 
V roce 2014 probíhalo jednání o kolektivní smlouvě vyššího stupně mezi Asociací 
sklářského a keramického průmyslu ČR a Odborovým svazem skla, keramiky a 
porcelánu (OS SKP) o Kolektivní smlouvě vyššího stupně na období 2015 – 2016.  
 
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. Zástupci 
Asociace jsou členy Sektorové rady pro sklo, keramiku a zpracování minerálů. V roce 
2014 byly, ve vztahu k výrobě skla, keramiky a porcelánu, převážně řešeny otázky 
možností rekvalifikace u řemeslných činností, skla, porcelánu a keramiky. Pro 
možnosti rekvalifikace byly navrženy dílčí profesní kvalifikace.  
Dále byl vypracován návrh na zpracování profesních kvalifikací v kvalifikační úrovni 4 
(úplné střední odborné vzdělání).   
  
Asociace oslovila odborné školy ve sklářském, bižuterním a keramickém průmyslu a 
prezentovala jejich nabídku vzdělání na informačním portálu Sklo a keramika cz.    
 
Životní prostředí 
 
Prioritou v oblasti životního prostředí bylo v roce 2014 řešení problematiky 
odpadového plochého skla z demolic a rekonstrukcí a autovraků pro recyklaci.  
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Zástupce Asociace je členem Environmentální skupiny Svazu průmyslu a dopravy ČR 
a členem pracovní skupiny pro přípravu zákona o odpadech a pracovní skupiny pro 
přípravu zákona o výrobcích s ukončenou životností. V jednáních v Environmentální 
skupině Svazu průmyslu a dopravy ČR a za podpory SPČR při jednáních Asociace se 
zástupci Odboru odpadů, Ministerstva životního prostředí se Asociaci podařilo 
pokračovat v jednáních k problematice odpadového plochého skla z demolic a 
rekonstrukcí a autovraků.   
 
Asociace ve spolupráci s členy a firmou ETC Consulting Prague s.r.o. zpracovala Studii 
proveditelnosti systému sběru plochého skla. 
 
Servis služeb a informací 
 
Byl 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. Informační zpravodaj byl 
vydáván 1x za dva týdny. 
 
Pro vlastní informace a poskytování informací státním orgánům a dalším institucím 
spolupracovala Asociace se Svazem průmyslu a dopravy ČR na možnosti získávání 
oborových statistik od Českého statistického úřadu. Zpracovávání oborových statistik 
se s Českým statistickým úřadem nepodařilo vyjednat.   
 
Sekretariát Asociace má databázi vývozu a dovozu sklářských a keramických výrobků 
podle kódů HS/CN podle jednotlivých zemí. Disponuje databází vývoje počtu 
pracovníků, tržeb, vývozu od roku 1990. Dále má zpracovánu studii „Trendy ve 
sklářském průmyslu“.     
 
Asociace informuje své členy a veřejnost a aktuálním dění ve sklářském a 
keramickém průmyslu prostřednictvím svých aktualizovaných internetových stránek 
a informačního portálu Sklo a keramika cz. 
 
 
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 k očekávané skutečnosti za rok 2013 a 2014 a výhledu na 
rok 2015 a předány České tiskové kanceláři. V časopise Sklář a keramik bylo 
zveřejněno zhodnocení roku 2013 ve sklářském a keramickém průmyslu.   
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Bylo uspořádáno Setkání sklářů a keramiků, jehož snahou je obnovování a rozvoj 
vztahů mezi zástupci sklářského a keramického průmyslu v České republice. Součástí 
akce bylo i setkání představenstva Asociace s novináři. Tématem byl vývoj sklářského 
a keramického průmyslu, skutečnost 2013 a výhled. Součástí setkání bylo i 
představení informačního portálu Asociace Sklo a keramika.cz. Novináři měli 
možnost setkat se i s představiteli firem. 
 
Byla vydána Výroční zpráva sklářského a keramického průmyslu za rok 2013.  
 
Valná hromada zprávu o činnosti Asociace za rok 2014 schválila všemi hlasy. 

 
 

4. Zpráva o hospodaření Asociace za rok 2014 
   

Zprávu o hospodaření přednesl Ing. Jaroslav Seifrt.  
 

Rozpočet Asociace byl sestaven s předpokládanou ztrátou 151,0 tis. Kč. Náklady byly 
plánovány ve výši  1 574,0 tis. Kč,  výnosy 1 423,0 tis. Kč. Skutečnost za rok 2014 byla 
následující: 
 
Náklady dosáhly výše 1 911,0 tis. Kč, tj. o 337,0 tis. Kč více, než předpokládal 
rozpočet. Struktura nákladů byla následující: 
 

mzdové a ostatní osobní náklady: 580,7 tis. Kč  
příspěvky GAE a SP ČR:   274,0 tis. Kč 
ostatní režijní náklady:   523,3 tis. Kč  
opravné položky:           0 tis. Kč 

 
Výnosy byly 1 793,2 tis. Kč, tj. o 370,2 tis. Kč vyšší, než předpokládal plán. 
 
Hospodářským výsledkem byla ztráta ve výši 117,8 tis. Kč (Asociace neodvádí daň z 
příjmu, je neziskovou organizací).  
 
Finanční prostředky Asociace se od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 snížily z 1 392 792,30 
Kč na 1 291 027,41Kč, tj. o 101 764,89 Kč. 
 
Účetnictví Asociace za rok 2014 bylo auditováno auditorkou Ing. Monikou 
Händelovou, osvědčení č. 1565, z VGD – AUDIT, s.r.o. osvědčení č. 271, Bělehradská 
18, 140 00 Praha 4. 
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5. Zpráva dozorčí rady 
 

Zprávu dozorčí rady k výsledku hospodaření Asociace za rok 2014 přednesl Ing. Jiří 
Bělský, CSc. 

 
Dozorčí rada ve zprávě k hospodaření konstatovala:  
 

a) Hospodářský výsledek Asociace byl předpokládán se ztrátou 151 tis. Kč., 
skutečně ztráta činila 117,8 tis. Kč.     

b) Asociace měla k 31. 12. 2014 pohledávky ve výši 54,0 tis. Kč.  
c) Krátkodobý finanční majetek se v průběhu roku 2014 snížil o 101 764,89 tis. Kč.  
d) Asociace měla k 31. 12. 2014 závazky ve výši 2,8 tis. Kč 

 
Valná hromada vzala zprávu dozorčí rady na vědomí. 

 
Dozorčí rada doporučila valné hromadě Asociace schválit hospodaření za rok 2014, s 
tím že hospodářský výsledek ve výši 117,8 tis. Kč bude uhrazen z vlastního jmění. 
 
Valná hromada zprávu o hospodaření Asociace za rok 2014 schválila všemi hlasy 
s tím, že hospodářský výsledek ve výši 117,8 tis. Kč bude uhrazen z vlastního jmění. 
   

 
6. Návrh činnosti Asociace na rok 2015 
 

Návrh činnosti Asociace na rok 2015 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 2015 navazuje na aktivity v roce 2014. Činnost bude 
podle priorit roku 2015 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 
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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 
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 
 
V roce 2015 se bude vyjednávat o Dodatku ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně 
uzavřené na období 2015 – 2016 mezi Asociací sklářského a keramického průmyslu 
ČR a Odborovým svazem skla, keramiky a porcelánu. Asociace bude spolupracovat se 
Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českomoravskou konfederací odborových svazů na 
projektu Regiony v centru dění a zúčastnit se prací spojených s projektem v rámci 
aktivity KA č. 1 – Šíření sociálního dialogu na regionální úrovni.  Asociace se ve 
spolupráci s Glass Alliance Europe bude podílet na postoji v rámci Evropské unie k 
problematice dýchatelného krystalického křemene. Dle aktuální potřeby 
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aktualizovat informace spojené s plněním dohody o ochraně zdraví pracovníků 
prostřednictvím správné manipulace a správného používání krystalického křemene.  
 
Kolektivní vyjednávání vyššího stupně 
 
Kolektivní smlouva vyššího stupně uzavřená na období 2015 – 2016 bude 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 bude vyjednávat o Dodatku ke Kolektivní 
smlouvě vyššího stupně uzavřené na období 2015 – 2016 mezi Asociací sklářského a 
keramického průmyslu ČR a 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.  
 
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 Sklo a keramika 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 2014.  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, 
II. ročník Setkání sklářů a keramiků. 

 
Valná hromada schválila návrh činnosti Asociace na rok 2015 všemi hlasy.  
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7. Návrh rozpočtu Asociace na rok 2015 
 

Návrh rozpočtu na rok 2015 přednesl Marek Novák, MBA. 
  

Návrh rozpočtu je sestaven, na základě údajů členů pro výpočet členských příspěvků, 
skutečnosti hospodaření Asociace k 31. 12. 2014 a návrhu koeficientů pro výpočet 
členských příspěvků, jako vyrovnaný.  
 
 
Náklady celkem jsou plánovány ve výši 1 872,5 tis. Kč z toho: 

 
mzdové náklady, zákonné pojištění a ostatní osobní náklady  905,0 tis. Kč 
příspěvky GAE a SP ČR                               280,0 tis. Kč 
ostatní režijní náklady       437,5 tis. Kč  
projekty        250,0 tis. Kč 
opravné položky              0 tis. Kč  

 
       Výnosy celkem jsou plánovány ve výši 1 872,5 tis. Kč z toho: 

 
       Výše členských příspěvků ve výši 1 610,0 tis. Kč.  
 
       Tržby za vlastní služby a za prodané zboží jsou uvažovány ve výši 22,0 tis. Kč.    
 
        Jiné ostatní výnosy jsou uvažovány ve výši 240,0 tis. Kč s ohledem na projekt     
        Odborné praxe pro mladé do 30 let, do kterého je sekretariát Asociace zapojen od  
        1. 11. 2014 do 31. 10. 2015. 
 
Valná hromada návrh rozpočtu Asociace na rok 2015 a návrh „Pravidel pro stanovení 
úhrady nákladů na činnost Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR“ schválila 
všemi hlasy. 
 
 
8. Doprovodný program 
 

Doprovodný program byl zajištěn ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a 
společností ReachSpektrum s.r.o. 

 
Tématem bylo:  
a) Rok průmyslu a technického vzdělávání 2015 – Mgr. David Vondrák, Ph.D. 
b) SVHC látky ve sklářském průmyslu – Ing. Jan Holomek 
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9. Různé 
 

Ing. Petr Beránek pozval všechny zúčastněné na připravované akce České sklářské 
společnosti. 

 
- 13. Mezinárodní seminář Aplikace modelovaní při konstrukci, 

optimalizaci a řízení sklářských pecí, který se uskuteční  17. – 18. 6. 2015 ve 
Velkých Karlovicích 

- XIV. Mezinárodní konference sklářské stroje a seminář kovy ve sklářských 
technologiích, která se uskuteční 17. září 2015 v Liberci 

 
PhDr. Miroslav Vrátný poděkoval představenstvu Asociace za nominaci za odvětví 
sklářského a keramického průmyslu na ocenění Manažer roku 2014. 
 
 

10. Usnesení 
 

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

 
Valná hromada návrh usnesení schválila všemi hlasy. 
 
11. Závěr 
 

Valnou hromadu ukončil Ing. P. Mazzolini. 
 
 

 

 
 
 

Zapsal: Marek Novák, MBA 


