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

která se konala dne 23. května 2013 v hotelu Vltava v Řeži  
 
Účast dle prezenční listiny. Z celkového počtu 46 členů bylo přítomno 16.  
 
Host: 
Ing. Ladislav Kašpar, místopředseda Silikátového svazu  
 
 
1. Zahájení 
 

Ing. Petr Mazzolini, prezident Asociace, přivítal přítomné členy Asociace.   
 

V úvodu oznámil, že členové Asociace per rollam odsouhlasili dne 10. dubna 2013 vstup  
společnosti KNAUF INSULATION spol. s r.o. do Asociace. Poté požádal pana Pavla Michálka  o 
představení společnosti. 

 
Ing. Petr Mazzolini předložil valné hromadě návrh programu jednání. 

   
Navržený program valné hromady byl schválen všemi hlasy. 
 
 
2. Volba návrhové komise  

Návrhová komise byla schválena 15 hlasy, hlasování se zdržel 1 člen, ve složení:  
 
Ing. Petr Beránek, předseda 
Ing. Lubomír Hnilička, Ing. Jiří Bělský, CSc., členové 
 
 
3. Zpráva o činnosti Asociace za rok 2012   

Zprávu představenstva o činnosti Asociace za rok 2012 přednesl Ing. Radislav Feix, Ph.D. 
K 23. 5. 2013 sdružovala Asociace 46 členů.  
 
Proexportní podpora   
 
Cílem bylo podpořit konkurenceschopnost výrobků sklářského a keramického průmyslu na 
tuzemském trhu i na mezinárodních trzích. 

 
Důležitou aktivitou v této oblasti byla účast Asociace na antidumpingovém řízení  - Návrh Evropské 
komise na uložení prozatímního antidumpingového opatření na dovoz stolního a kuchyňského 
nádobí pocházejícího z Číny. Asociace a její členové Český porcelán, a.s. a THUN 1794, a.s.  
spolupracovali s evropským sdružením CERAME UNIE.  
Asociace z pověření jmenovaných členů lobbovala na Ministerstvu průmyslu a obchodu, Oddělení 
ochranných opatření obchodu a pana Štefana Fülleho, člena Evropské komise. Žádost o podporu 
tohoto požadavku byla zaslána také M. Kubovi, ministru průmyslu a obchodu. Tuto žádost podpořil 
Svaz průmyslu a dopravy ČR a Odborový svaz zaměstnanců sklářského, keramického a bižuterního 
průmyslu a porcelánu. Dne 4. dubna 2013 se konalo jednání Poradního antidumpingového a proti-
subvenčního výboru Evropské komise. Na tomto jednání bylo odsouhlaseno antidumpingové clo na 
dovoz keramického (vč.porcelánu) stolního a kuchyňského nádobí pocházejícího z Číny ve výši 13,1 – 
36,1 % na dobu 5 let.   
 
Ve druhém pololetí roku 2012 se podílela Asociace na aktivitách proti zavedení poplatků na 
obnovitelné zdroje (OZE). Výsledkem těchto aktivit bylo jednání na Ministerstvu průmyslu a 
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obchodu, které svolal Ing. Pavel Šolc, náměstek ministra průmyslu a obchodu. Přítomní se dohodli na 
vzniku expertní pracovní skupiny. Cílem práce této skupiny bude snížení zatížení firem poplatky OZE.  

  
Z celkového pohledu však činnost Asociace v této oblasti nijak nepokročila. Zde byla jednou 
z podmínek zmiňované činnosti vytvoření pracovní skupiny jejíž členové, zástupci členských firem, 
by jasně naznačily priority, které by byly pro Asociaci důležité a které by měla prosazovat. Zájem o 
práci ve skupině, mimo společností LAUFEN CZ, s.r.o. a Crystal BOHEMIA, a.s. ze strany členů 
Asociace nebyl.  
 
Kolektivní vyjednávání vyššího stupně 
 
V roce 2012 probíhalo jednání o kolektivní vyjednávání vyššího stupně mezi Asociací sklářského a 
keramického průmyslu ČR a Odborovým svazem zaměstnanců ve sklářském, bižuterním a 
keramickém průmyslu a porcelánu (OS SKBP) o Kolektivní smlouvě vyššího stupně na  období 2013 
– 2014.  

 
Po velmi složitých jednání byla uzavřená Kolektivní smlouva vyššího stupně na období 2013 - 2014 
mezi Asociací a OS SKBP  podepsána dne 30. ledna 2013.  
 
Vzdělávání   

 
Asociace ve spolupráci s Českou sklářskou společností, Silikátovým svazem a Svazem výrobců skla a 
bižuterie spolupracuje v rámci Sektorové rady pro sklo, keramiku a ostatní výrobků z minerálů na 
vytváření národní soustavy kvalifikací v projektu druhé etapy Národní soustavy kvalifikací (NSK 2). 
Projekt řídí konsorcium Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory a TREXIMA, s.r.o. 
V roce 2012 byly vytvořeny z oblasti výroby skla  kvalifikace strojníků sklářských zařízení pro 
lisovací, lisofoukací, foukací a rafinační automatické a poloautomatické linky. Z oblasti výroby 
keramiky byla vytvořena povolání keramický mistr a keramický technik.     

 
V rámci Asociace byla vytvořena pracovní skupina pro vzdělávání. Ve skupině jsou však převážně 
zástupci škol. Chybí zástupci zaměstnavatelů. Pracovní skupina se dohodla na zpracování analýzy 
potřeb odborných pracovníků.  
 
Životní prostředí 
 
Pro oblast životního prostředí má Asociace zřízenu Technickou skupinu sklo, která připravila řadu 
připomínek k navrhovaným zákonům v roce 2012 .  
 
Ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR i samostatně připomínkovala Asociace: 
 

• Vyhlášku o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších 
ustanovení zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší 

• Novelu zákona o obalech. Zásadní připomínka byla, nenavyšovat rozsah recyklace pro 
obalové sklo.  

 
Na požádání Glass for Europe intervenovala Asociace dopisem Ing. P. Mazzoliniho, prezidenta 
Asociace, na Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu průmyslu a obchodu a europoslanců České 
republiky o podporu sklářského a keramického průmyslu při projednávání revize seznamu odvětví 
v Evropské komisi, u nichž se má za to, že jim hrozí značné riziko úniku. Ing. P. Šolc, náměstek 
ministra průmyslu a obchodu i PhDr. I. Hlaváč, náměstek ministra životního prostředí ujistili ve své 
odpovědi, že revize seznamu odvětví nemůže ohrozit konkurenceschopnost sklářského a keramického 
průmyslu.      
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Asociace a její členové Crystal Bohemia, a.s., Český porcelán, a.s. a THUN 1794, a.s. začali jednat  
s Ministerstvem zdravotnictví o přípravě směrnice  Evropské komise, která se týká styku výrobků 
s potravinami.  
 
V rámci Svazu průmyslu a dopravy ČR a odborné skupiny při Ministerstvu průmyslu a obchodu se 
Asociace zúčastní přípravy novely zákona o odpadech. Prioritou je řešení problematiky odpadového 
skla pro zpracování k recyklaci. Asociace má vytvořenu odbornou pracovní skupinu, která se danou 
problematikou zabývá.  
 
Téma Společné vyjednávání s dodavateli surovin a energií je připravené k diskuzi v členské základně.  
 
PR aktivity propagující Asociaci a její členy. 
 
V roce 2012 se dařilo být pravidelně v kontaktu s ČTK. Byly zpracovány tiskové zprávy o označení 
Český výrobek, garantováno Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR zveřejnění 
předběžných výsledků  sklářského a keramického průmyslu za rok 2011 a výhled na rok 2012, 
předběžné výsledky sklářského a keramického průmyslu za I. pololetí 2012 a předběžné hodnocení 
roku 2012. 
 
Dobré kontakty jsou vybudovány i s Českou televizí. Zde byl zájem redaktorů směrován přímo na 
členy Asociace.  
 
Dne 27. 11. 2012 se konalo v Praze setkání představenstva Asociace s novináři. Tématy setkání byly 
předpoklad výsledků roku 2012 a výhled na rok 2013, vliv poplatků na obnovitelné zdroje na sklářský 
a keramický průmysl a recyklace skla a vliv na úspory energie.  
 
Byla vydána Výroční zpráva sklářského a keramického průmyslu za rok 2011. Výtah ze  zprávy byl 
zveřejněn v časopisech Keramický zpravodaj a Sklář a keramik, kde byly zveřejňovány i informace 
z činnosti Asociace.  
  
Na jednání představenstva v září 2012 bylo rozhodnuto, že každých čtrnáct dní bude vydáván 
elektronicky informační zpravodaj. Cílem je průběžně informovat členy Asociace o dění v Asociace a 
její činnosti. Členům Asociace je pravidelně rozesílán zpravodaj  a další informace přicházející ze 
sekretariátu Glass Alliance Europe (GAE). 
 
Valná hromada zprávu o činnosti Asociace za rok 2012 schválila 15 hlasy, 1 se zdržel hlasování. 
 
 
4. Zpráva o hospodaření Asociace za rok 2012   

Zprávu o hospodaření přednesl Ing. Jaroslav Seifrt, viceprezident Asociace.   
Rozpočet Asociace byl sestaven jako vyrovnaný. Náklady byly plánovány 1 403,0 tis.Kč, výnosy 

1 403,0 tis.Kč. Skutečnost za rok 2012 byla následující: 
Náklady byly 1 369,7 tis.Kč, tj. o 33,3 tis.Kč nižší, než předpokládal rozpočet. Struktura nákladů byla 
následující: 

mzdové a ostatní osobní náklady:    398,7 tis.Kč  
příspěvky GAE a SP ČR:        275,2 tis.Kč 
ostatní režijní náklady : 696,8 tis. Kč (služby k zajištění odborného zázemí a 

fungování sekretariátu) 
komunikační strategie 56,5 tis.Kč 
 

Výnosy byly 1 528,1 tis. Kč,  tj. o 125,1 tis. Kč vyšší, než předpokládal plán.  
Hospodářský výsledek byl 158,4 tis.Kč (Asociace  neodvádí daň z příjmu, je neziskovou organizací). 
Finanční prostředky  Asociace se od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 zvýšily  z 1 062 569,66 Kč na  
1 259 268,88 Kč, tj. o 196 699,22 Kč. 
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Účetnictví Asociace za rok 2012 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 2012 přednesl Ing. Jiří Mašek, 
předseda dozorčí rady. 
 
Dozorčí rada ve zprávě k hospodaření konstatovala:  

a) Hospodářský výsledek Asociace za rok 2012 je 158,4 tis. Kč.  
b) Asociace měla k 31. 12. 2012 pohledávky ve výši 51,7 tis.Kč. 
c) Krátkodobý finanční majetek se v průběhu roku 2012 zvýšil o 196 699,22 Kč. 
d) Asociace měla k 31. 12. 2012 závazky ve výši 77,3 tis.Kč. 

 
Dozorčí rada doporučila valné hromadě Asociace schválit hospodaření za rok 2012, s tím že  
hospodářský výsledek ve výši 158 362,86 Kč bude převeden do vlastního jmění.   
  
Valná hromada vzala zprávu dozorčí rady na vědomí. 
 
Valná hromada zprávu o hospodaření Asociace za rok 2012 schválila 15 hlasy, hlasování se 
zdržel 1 člen. S tím, že hospodářský výsledek ve výši  158 362,86 Kč bude převeden do vlastního 
jmění.  
 
 
6. Návrh činnosti Asociace na rok 2013   
 

Návrh činnosti Asociace na rok 2013 přednesl Ing. Petr Mazzolini.    
 

Návrh plánu činnosti na rok 2013 navazuje na aktivity v roce 2012. 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 a  
Silikátovým svazem. 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. 
 
Činnost bude podle priorit roku 2013 rozdělena na následující témata:  
 

1) Podpora konkurenceschopnosti sklářského a keramického průmyslu (podpora exportu) 
2) Kolektivní vyjednávání vyššího stupně 
3) Vzdělávání (učňovské, středoškolské, vysokoškolské) 
4) Životní prostředí 
5) Společné vyjednávání s dodavateli surovin a energií 
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. Je nezbytné, aby si Asociace vytvořila koncepci podpory  exportu 
sklářského a keramického průmyslu ČR. Na základě konceptu podpory může Asociace provádět 
soustavný dialog s Ministerstvem průmyslu a obchodu o všestranné podpoře sklářského a keramického 
průmyslu, zvláště pak v oborech užitkového skla a porcelánu. Součástí této činnosti může být  aktivní 
ovlivňování výběru dotačních titulů vyhlašovaných Ministerstvem průmyslu a obchodu, např. výstavy 
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a veletrhy, inovační programy apod. a pomoc členským firmám při zpracovávání projektů pro čerpání 
dotací z programů vypisovaných ministerstvy České republiky, případně z jiných zdrojů.   
 
Kolektivní vyjednávání vyššího stupně 
 
Kolektivní smlouva vyššího stupně  uzavřená na období 2013 – 2014 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 2013 se bude vyjednávat o Dodatku ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené na období 
2013 – 2014 mezi Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR a Odborovým svazem 
zaměstnanců ve sklářském, bižuterním a keramickém průmyslu a porcelánu.  
 
Vzdělávání (učňovské, středoškolské, vysokoškolské) 
 
V oblasti vzdělávání bude Asociace spolupracovat s konsorciem Svazu průmyslu a dopravy ČR, 
Hospodářské komory a TREXIMA, s.r.o. na druhé etapě Národní soustavy kvalifikací (NSK 2) a 
zúčastní se prací spojených s projektem Národní soustavy povolání.   
 
Problematiku týkající se odborného školství pro sklářský, bižuterní a keramický průmysl bude nadále 
Asociace řešit ve spolupráci s Českou sklářskou společností  a Silikátovým svazem. Snahou bude i 
větší zainteresování zaměstnavatelů. 
 
V květnu byla zpracována analýza potřeb odborných pracovníků ve sklářském průmyslu 
(keramický průmysl je zpracován Silikátovým svazem v tzv. Sektorové dohodě).   
 
Životní prostředí 
 
Asociace bude ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho členy prosazovat zájmy 
průmyslu v přípravě zákonných předpisů týkajících se životního prostředí. 
 
V rámci Svazu průmyslu a dopravy ČR i přímo v mezirezortní komisi a odborné skupině při 
Ministerstvu průmyslu a obchodu se zúčastnit přípravy novely zákona o odpadech. Prioritou je řešení 
problematiky odpadového skla pro zpracování k recyklaci, konkrétně o zapracování podmínky 
zpětného odběru odpadového plochého skla do novely zákona o odpadech. 
 
Společné vyjednávání s dodavateli surovin a energií 
 
Zjistit zájem členů Asociace o tento typ služby a následně se  členy, kteří mají zájem dohodnout 
společný postup. 
 
Servis služeb a informací 
 
Asociace bude čtrnáctidenně vydávát 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. 
 
Pravidelně by měly být pořádány odborné semináře pro členy Asociace. 
 
Pro vlastní informace a poskytování informací státním orgánům a dalším institucím bude Asociace 
spolupracovat se Svazem průmyslu a dopravy ČR na možnosti získávání oborových statistik od 
Českého statistického úřadu. 
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Propagace Asociace a jejích členů 
 
Pokračovat v mediální propagaci sklářského a keramického průmyslu. Cílem stále zůstává  seznámit 
veřejnost s výrobou a úrovní tohoto odvětví a přispět k získávání nových kvalifikovaných pracovníků 
do firem a mladých lidí  k přihláškám do škol všech stupňů vzdělání.   
 
Mezi aktivity patří pravidelné vydávání tiskových zpráv týkajících se vývoje sklářského a 
keramického průmyslu, aktuálních problémů a jejich řešení. Průběžně Asociace bude aktualizovat 
internetové stránky a dlouhodobě propagovat označení Český výrobek, garantováno Asociací 
sklářského a keramického průmyslu ČR. 

 
Asociace vydá Výroční zprávu sklářského a keramického průmyslu za rok 2012 a bude zveřejňovat 
příspěvky o činnosti Asociace v časopise Sklář a keramik, s nímž má Asociace uzavřenu smlouvu o 
spolupráci, případně v dalších médiích. 
 
7. Návrh rozpočtu Asociace na rok 2013   

Návrh rozpočtu na rok 2013 a návrh „Pravidel pro stanovení úhrady nákladů na činnost Asociace 
sklářského a keramického průmyslu ČR pro rok 2013“ přednesl Marek Novák. 
  

Návrh rozpočtu je sestaven na základě údajů členů pro výpočet členských příspěvků, skutečnosti 
hospodaření Asociace k 31. 12. 2012 a návrhu koeficientů pro výpočet členských příspěvků a to: 

- příspěvek na zaměstnance organizace:  71,0 Kč/prac. 
- příspěvek na mil.Kč tržeb: 36,0 Kč 
   
Rozpočet byl předložen jako vyrovnaný.  

 
Náklady celkem  jsou plánovány ve výši 1 573,0 tis. Kč z toho: 
mzdové náklady, zákonné pojištění a ostatní osobní náklady  535,0 tis.Kč  
příspěvky GAE a SP ČR                              278,0 tis.Kč 
ostatní režijní náklady                                                                 715,0 tis.Kč  
(služby k zajištění odborného zázemí a fungování sekretariátu) 
komunikační strategie:                   56,5  tis.Kč 
opravné položky                    45,0 tis.Kč   
 
Výnosy celkem  jsou plánovány ve výši 1 573,0 tis. Kč z toho: 
Výše členských příspěvků ve výši 1 529,0 tis.Kč. Plán vychází z údajů tržeb a počtu pracovníků 
členů k 31.12.2012.  
Tržby za vlastní služby a za prodané zboží jsou uvažovány ve výši 40,0 tis.Kč.    

 
Valná hromada návrh rozpočtu  Asociace na rok 2013 a návrh „Pravidel pro stanovení úhrady 
nákladů na činnost sdružení Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR “ schválila všemi 
hlasy. 
 
8. Doprovodný program 

Doprovodný program zajistila agentura CZECH INVEST. 
Tématem bylo:  

• Možnosti podpory podnikání 2014 - 2020 
 
9. Různé 
 

1) Ing. L. Kašpar, místopředseda Silikátového svazu sdělil zájem na úzké spolupráci 
Silikátového svazu s Asociací. Dále informoval účastníky valné hromady o činnosti 
Silikátového svazu. Důraz činnosti je kladen na odborné vzdělávání.   
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2) Prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc. informoval o  stavu příprav a programu 23. Světového 
kongresu, který se bude konat v Praze 1. – 5. července 2013.  

 
3) Ing. Jan Štefl ve svém příspěvku vyjádřil podporu členství v Asociaci. Jako příklad uvedl 

součinnost Asociace, členských firem a CERAM UNIE v prosazení antidumpingového 
opatření na dovoz keramického, stolního a domácenského nádobí z Číny. 

 
4) Ing. Jaroslav Seifert upozornil na problémy výrobců užitkového skla, kteří v současné době 

nemají zastoupení v rámci Glass Alliance Europe.   
 
  12. Usnesení 
 

Návrh usnesení z tohoto jednání valné hromady přednesl předseda návrhové komise  
Ing. Petr Beránek. 
 
Valná hromada návrh usnesení schválila všemi hlasy. 
 
 
13. Závěr  
 
Valnou hromadu ukončil Ing. P. Mazzolini. 
 
 

 
Zapsal: Marek Novák 


