Schůze výboru České sklářské společnosti
Dne 14. února 2019 se v mělnickém hotelu OLYMPIONIK konala první schůze výboru
v letošním roce, které se zúčastnilo 11 z 19 členů výboru
Schůzi zahájil předseda výboru Ing. Petr Beránek a kontrolou plnění usnesení bylo zjištěno, že
všechna usnesení přijatá na schůzích užšího výboru nebo výboru byla splněna.
Organizační tajemník Ing. Matura informoval přítomné o hospodaření a finanční situaci i o vývoji
členské základny v roce 2018.
1. Hospodaření a finanční situace České sklářské společnosti
Za rok 2018 vykázala naše společnost ztrátu ve výši 101 388,88 Kč, zatímco rozpočet na rok 2018
předpokládal ztrátu ve výši 150 tis. Kč. Výnosy dosáhly výše 441 305,83 Kč, z toho činily členské
příspěvky 158 222,09 Kč. K 31.3.2018 neuhradilo 16 členů členské příspěvky za léta 2016-2017 a
dalších 37 členů příspěvky za rok 2017, což bylo 21% z celkového počtu členů. Po několika urgencích
se situace zlepšila, ale přesto bylo pro nezaplacení členských příspěvků v letech 2016-2017 šesti
členům ukončeno členství. Kolektivní členové uhradili členské příspěvky v plné výši (74 800 Kč).
Finanční dary nám poskytly NADACE PRECIOSA (80 000 Kč) a ČS VTS (73 290 Kč). Účastnící
XV. Mezinárodní konference „Sklářské stroje“ uhradili vložné ve výši 115 200 Kč. V porovnání
s minulými léty se zvýšily příjmy z prodeje odborných publikací (11 405 Kč).
Na nákladech ve výši 539 747.39 Kč se podílely zejména náklady na odběr časopisu „Sklář a
keramik“ pro členy (119 400 Kč), náklady na XV. Mezinárodní konferenci „Sklářské stroje“ (107 330
Kč, z toho bylo vyplaceno na základě uzavřených dohod o provedení práce 27 000 Kč), osobní
náklady (108 600 Kč), vložné a ostatní náklady související se „Společnou konferencí DGG, ČSS a
SSS“ a účastí na konferenci Evropské sklářské společnosti (64 118 Kč), odměny nejúspěšnějším
studentům (25 000 Kč) a výdaje „Sklářského klubu v Novém Boru“ (16 189 Kč).
2. Vývoj členské základny v roce 2018
Česká sklářská společnost měla k 31.12.2017 255 členů. V roce 2018 zemřeli Vlastimil Dvořák, prof.
Ing. Jan Hlaváč, DrSc, Ing. Ladislav Žák, Ludvík Martínek, AM René Roubíček, Miloš Šebek a Ing.
Vladimír Flener. O ukončení členství požádali v průběhu roku Ing. Josef Bábík, Jaroslav Šilar, Milan
Poduška a Milan Poliak a k 31.12.2018 Ing. Ludmila Rybařiková, Ing. Václav Křížek, Ing. Jitka
Křížková a Ing. Štefan Puhl. Pro nezaplacení členských příspěvků v letech 2016-2017 bylo ukončeno
členství Ing. Janu Houferákovi, Aleně Hronovské, Ing. Radomíru Pelantovi, Jiřímu Salmonovi, Ing.
Františkovi Stanovi a Zdeňku Vávrovi.
Za členy byli přijati Ing. Josef Chocholoušek, Ph.D., MgA. Ricardo Hoineff, Ing. Richard Pokorný,
Ph.D., Ing. Stanislav Šlang, Ph.D., Mgr. Barbora Kulhavá, Ing. Ivan Berka, Ing. Jaroslav Exel, Ing.
Miloš Marton, Kristýna Těhníková a Mgr. Jana Kalousková. Během roku 2018 se tak počet členů
snížil na 244.
Svou činnost ukončila pobočka VETROPACK Kyjov s 22 členy (z toho 15 bylo důchodového věku),
z nichž Ing. Berka, Ing. Exel a Ing.Marton se stali individuálními členy. O ukončení členství požádalo
i Oblastní muzeum v Chomutově.
Výbor jednohlasně schválil přijetí Petry Šimánkové.(1305) za členku ČSS a vzal na vědomí, že o
ukončení členství požádal počátkem ledna Vladimír Kynčl.
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3. Změny ve VYDAVATELSTVÍ ČSS
P. Nový informoval přítomné o změnách ve VYDAVATELSTVÍ ČSS a v bohaté diskuzi k zaměření
časopisu „Sklář a keramik“ vystoupili ,P. Beránek, J. Polanecký, O, Gedeon, V. Hotař, M. Novák a A.
Helebrant.
4. Příprava XVII. Mezinárodní konference „Elektrické tavení skla“
Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc. seznámil přítomné s přípravou XVII. Mezinárodní konference
„Elektrické tavení skla“, která se bude konat 10. září 2019 na Vysoké škole chemicko-technologické
v Praze. Pořadateli jsou VŠCHT Praha, GLASS SERVICE, a,s. a Česká sklářská společnost.
Konferenci zajišťuje výbor ve složení: Jaroslav Kloužek, Erik Muijsenberg, Marcela Jebavá
(marcela.jebava@vscht.cz) a Richard Pokorný. Byli již osloveni potencionální zájemci s tím, že
abstrakta je nutno zaslat do 30. června 2019 a termín registrace byl stanoven na 31. července 2019.
Organizátoři předpokládají, že od účastníků nebude vybíráno vložné.
5. Plán schůzové činnosti a odborných akcí na rok 2019
Členská schůze se uskuteční 10. září 2019 současně s odbornou konferencí „Elektrické tavení skla“.
Je ale velmi pravděpodobné, že členská schůze nebude usnášeníschopná. Pak musí být do 15 dnů ode
dne konání této členské schůze odeslána pozvánka na náhradní zasedání, které se musí konat
nejpozději do šesti týdnů. J. Matura proto zajistil na 16. října 2019 v budově Českého svazu
vědeckotechnických společností sál pro konání náhradního zasedání členské schůze..
V prvé polovině roku 2019 se uskuteční dvě schůze výboru. Po schůzi v mělnickém hotelu
OLYMPIONIK bylo rozhodnuto, že druhá schůze výboru se bude konat 24. května v ORNELE
Zásada. O termínu dalších schůzí užšího výboru bude rozhodnuto operativně.
Nejvýznamnější odbornou akcí bude v roce 2019 XVII. Mezinárodní konference „Elektrické tavení
skla“. Ve dnech 6.-7. února 2019 se uskutečnil tradiční seminář doktorandů „Anorganické nekovové
materiály“ pořádaný Ústavem skla a keramiky VŠCHT Praha a 16. Mezinárodní seminář “Aplikace
modelování při konstrukci, optimalizaci a řízení sklářských pecí“ ve Velkých Karlovicích se koná ve
dnech 22.-23. května.2019.
Na kongresu ICG budou Českou sklářskou společnost reprezentovat L. Koudelka a A. Helebrant.
Částečná úhrada nákladů spojených s jejich účastí na kongresu je zahrnuta do rozpočtu ČSS na rok
2019.
6. R ů z n é
Předběžně byly projednány možnosti uspořádání „České a slovenské konference o skle“ v roce 2020
včetně případného spojení této konference s oslavami třicátého výročí existence Asociace sklářského a
keramického průmyslu ČR.
Zmíněny byly i aktivity spolku České umění skla - Českomoravský klastr. M. Novák a P. Beránek se
kriticky vyjádřili ke způsobu komunikace tohoto spolku a proto výbor podporuje podepsání
společného memoranda ASKP ČR, České sklářské společnosti a Svazu výrobců skla a bižuterie.
Vý b o r s c h v á l i l
1. Rozpočet České sklářské společnosti na rok 2019, který uvažuje se ztrátou ve výši 195 tis. Kč s tím,
že se zvyšuje finanční příspěvek Vydavatelství ČSS ze 120 tis. na 180 tis. Kč.
2. Změnu sídla (Sportovní 554, 468 41 Tanvald) a jednatele (Mgr. Silvie Stanická, Ph.D.)
Vydavatelství ČSS.
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3. Vyplacení odměny ve výši 15.000 Kč za nejlepší práci v rámci semináře doktorandů „Anorganické
nekovové materiály“ Ing. Kristýně Jílkové za podmínky publikování odborného příspěvku v časopise
„Sklář a keramik“
4. Postup při investování volných finančních prostředků navržený organizačním tajemníkem, tj.
posouzení možnosti jejich optimálního uložení po analýze vývoje úrokových sazeb v 2. pololetí 2019.
5. Podporu doktorandského studia vyplacením odměny ve výši 4.000 Kč za uveřejnění přehledové
studie v časopise „Sklář a keramik“.
P. Beránek vyzval členy výboru, aby na schůzi výboru 24. května 2019 předložili návrhy na udělení
„Sklářské ceny“ za rok 2018.
Zapsal : Ing. Jiří Matura

V Jablonci n.N., dne 14. února 2019
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