
ČESKÁ SKLÁŘSKÁ SPOLEČNOST, z. s.
Sídlo: Arbesova 66a, Jablonec nad Nisou, 466 04

Korespondenční adresa sekretariátu: Milan Hlaveš, tajemník ČSS, Dolní 1491/3, Praha 4, 140 00
e-mail: secretary@czech-glass-society.cz; IČ 18382649; č. ú. 900937309/0800

Zápis č. 4/2021
Schůze výboru ČSS, konaná dne 10. září 2021

v kongresovém centru Olympionik, Bezručova 3819, Mělník

Přítomni: předseda výboru Ing. Petr Beránek; prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc.; prof. RNDr. 
Ondrej Gedeon, Ph.D., DSc.; doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.; doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc.; 
Jan Kubát; Ing. Jan Macháček, Ph.D.; Ing. Ivo Matoušek, Ph.D.; prof. Ing. Petr Mošner, Dr.; 
Marek Novák, MBA, Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D.

Omluveni: prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.; MgA. Martin Hlubuček; prof. Ing. Marek Liška, 
DrSc.; Ing. František Novotný, CSc.; PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph.D.; Ing. Tomáš Stloukal 
(předseda revizní komise); prof. Ing. Josef Matoušek, DrSc. (stálý host); PhDr. Petr Nový 
(stálý host)

Neomluven: Ing. Josef Smrček, CSc.

Program

1. Zahájení
Schůzi výboru ČSS zahájil jeho předseda Ing. Petr Beránek. Na závěr konstatoval, že schůze je
usnášeníschopná.

2. Kontrola plnění usnesení
Na základě provedené kontroly bylo zjištěno, že všechna usnesení přijatá na schůzích užšího 
výboru nebo výboru byla splněna s výjimkou uspořádání členské schůze a voleb 
předsednictva ČSS v původně plánovaném termínu, čemuž zamezila pandemie Covid-19. 

3. Informace o hospodaření a finanční situaci ČSS v roce 2021
Výbor ČSS bez toho, aniž by vznesl výhrady, přijal zprávu o hospodaření a finanční situaci 
spolku přednesenou organizačním tajemníkem. Organizačního tajemníka pověřil zajištěním 
shrnující zprávy o hospodaření ČSS za uplynulou dekádu včetně příslušných grafů. Výbor na 
návrh užšího výboru schválil, že již nebudou v zápisech ze schůzí zveřejňovány konkrétní 
finanční částky o hospodaření a finanční situaci ČSS a Vydavatelství ČSS. Pro: 11, Proti: 0; 
Zdržel se: 0. Dále na návrh užšího výboru odsouhlasil pokračovat v dosavadním způsobu 
uložení finančních prostředků spolku na bankovních účtech. Pro: 11, Proti: 0; Zdržel se: 0.

4. Rozpočet České sklářské společnosti na rok 2021 – plnění
Výbor ČSS na základě tajemníkem předložených informací konstatoval soulad schváleného 
rozpočtu 2021 a jeho plnění.

5. Informace o hospodaření a finanční situaci Vydavatelství ČSS v roce 2021
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Aniž by výbor ČSS býval vznesl výhrady, přijal zprávu o hospodaření a finanční situaci 
Vydavatelství České sklářské společnosti, s. r. o. přednesenou organizačním tajemníkem. 

6. Vývoj členské základny v roce 2021
Tajemník výbor seznámil se skutečností, že Česká sklářská společnost měla k 10. 9. 2021 206 
individuálních členů, 26 ve Výtvarné sekci a 13 v pobočce ČSS při sklárnách Kavalier (celkem 
245 osob). Od počátku roku 2021 k datu schůze výboru počet členů ČSS poklesl z různých 
důvodů o 12 a naopak vzrostl o 4 nové. Vzhledem k tomu, že poděbradská sklárna Blažek 
v souvislosti s letošním ukončením své činnosti vystoupila z ČSS, byl k 10. 9. 2021 počet 
kolektivních členů spolku 19. Celkový počet členů ČSS byl tedy 264. (Sklářský klub Nový Bor 
čítal dle aktualizované informace 24 osob, z nichž je většina též individuálními členy ČSS.) 

Výbor ČSS vzal na vědomí výsledky vlastního hlasování per-rollam o přijetí 4 nových členů 
spolku v roce 2021 (Jiří Drvota, ak. soch. Pavel Homolka, Bc. Vladimír Jakl, MgA. Adam 
Železný). Výbor hlasováním rozhodl o přijetí Ing. Jana Kočího za řádného člena ČSS na 
základě jeho žádosti. Pro: 11, Proti: 0; Zdržel se: 0.

Výbor ČSS vzal na vědomí tajemníkovu informaci o výsledku hloubkových revizí členské 
základny spolku, seznamu členů Pobočky ČSS při sklárnách Kavalier a členů Sklářského klubu 
Nový Bor, dále členských poplatků za uplynulá léta a seznamu odběratelů časopisu Sklář a 
keramik, které proběhly v 1.–8. měsíci 2021, a na základě kterých byly provedeny poměrně 
rozsáhlé aktualizace ve spolkové databázi.

7. Příprava členské schůze 
Výbor podrobně projednal a odsouhlasil Program náhradní členské schůze ČSS, která se bude
konat v pátek 15. října 2021 v sídle Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS), 
Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 318. Pro: 11, Proti: 0; Zdržel se: 0. (pozn.: členská schůze 
se v původním termínu 10. 9. 2021 neuskutečnila z důvodu nízkého zájmu členské základny a
tedy neusnášeníschopnosti) 

Výbor ČSS se dále seznámil s aktuálním počtem a jmény doposud přihlášených kandidátů do 
voleb nového výboru a revizní komise na období 2021–2024, které proběhnou v rámci 
členské schůze ČSS. 

8. Příprava plánu konferencí na příští období a Mezinárodní rok skla 
Česká a slovenská konference o skle, která se měla konat za spolupořadatelství Slovenské 
sklářské společnosti společně s oslavami třiceti let existence Asociace sklářského a 
keramického průmyslu ČR v listopadu 2020, byla kvůli pandemii Covid-19 odložena. Česká a 
slovenská konference o skle by se měla dle názoru výboru vyjádřeného také hlasováním stát 
hlavní akcí ČSS v Mezinárodním roce skla OSN – The UN International Year of Glass 2022. 
Pro: 11, Proti: 0; Zdržel se: 0. Na základě nově uvažovaného termínu (září 2022 v době 
výstavy k výročí ASKP ČR v NTM) výbor ČSS pověřil své členy prof. RNDr. Ondreje Gedeona, 
Ph.D., DSc. a Marka Nováka, MA, o prověření časových možností včetně případných 
termínových kolizí.

Výbor následně projednával možnosti pořádání dalších odborných seminářů a konferencí 
v příštím roce (např. Sklářské stroje a Elektrické tavení skla). Rozhodnutí delegoval na výbor, 
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který vzejde z nastávajících voleb. Současný výbor dále doporučuje příštímu výboru ČSS, aby 
zvážil zahájení příprav velké evropské sklářské konference s časem pořádání v horizontu do 
deseti let.

9. Různé 
Výbor projednal a schválil návrh užšího výboru na jmenování prof. Ing. Marka Lišky, DrSc., 
Dr.h.c. Čestným členem České sklářské společnosti, z. s. Pro: 11, Proti: 0; Zdržel se: 0. 
Jmenování proběhne na členské schůzi 15. 10. 2021.

Výbor projednal a schválil návrh užšího výboru na neudělení Sklářské ceny za rok 2020 
z důvodu pandemie Covid-19. Pro: 11, Proti: 0; Zdržel se: 0. Sklářská cena 2019 bude předána
na členské schůzi 15. 10. 2021.

Výbor ČSS vyjadřuje velké uznání a poděkování bývalému tajemníkovi Ing. Jiřímu Maturovi za
jeho desetiletou obětavou, profesionální a noblesní práci pro spolek.

Výbor ČSS schválil financování výroby diplomů (Čestné členství, Sklářská cena, Děkovný 
diplom) a nákup věcného daru, realizaci svěřil org. tajemníkovi.

Výbor ČSS děkuje šéfredaktorovi spolkového časopisu Sklář a keramik PhDr. Petru Novému a 
jeho spolupracovníkům za jejich úsilí, díky jemuž ani existence, ani kvalita obsahu časopisu 
nebyla ohrožena či zásadně poznamenána pandemií Covid-19. 

Výbor a schválil partnerství ČSS a Mezinárodního sklářského sympozia IGS 2021 a to na 
nefinanční bázi. Pro: 11, Proti: 0; Zdržel se: 0. Dále schválil vyslání organizačního tajemníka 
Milana Hlaveše coby zástupce ČSS na IGS 2021. Pro: 11, Proti: 0; Zdržel se: 0.

Výbor projednal návrh šéfredaktora časopisu Sklář a keramik PhDr. Petra Nového na vydání 
sborníku prací uznávaného sklářského technologa a dlouhodobého člena ČSS Rudolfa Haise 
pod hlavičkou a za finančního přispění spolku. Rozhodnutí stávající výbor delegoval na výbor,
který bude zvolen v říjnu t.r. Dr. Nový bude požádán o předložení podrobnější představy a 
rámcového rozpočtu.

Člen výboru Jan Kubát ostatní informoval o činnosti Sklářského klubu Nový Bor a jeho 
plánovaných aktivitách včetně odborných exkurzí. Jan Kubát dále upozornil na konání Dne 
otevřených dveří skláren, sklářských firem a škol dne 2. 10. v rámci sympozia IGS a na 
přednášku o zednářském skle ve Sklářském muzeu v Kamenickém Šenově 16. 9.

Výbor ČSS vzal na vědomí konkrétní informace o dvou již dříve schválených odměnách ve 
výši 5 000 Kč za nejlepší diplomové práce absolventům sklářských oborů VŠCHT Praha a 
Univerzity Pardubice.

Výbor ČSS vzal na vědomí informaci o převzetí písemného archivu ČSS od Ing. Jiřího Matury a
jeho dočasném uložení. Stálé místo uložení bude hledáno.
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Výbor ČSS vzal na vědomí informaci o revizi a aktualizacích obsahu webových stránek ČSS 
provedených tajemníkem ČSS M. Hlavešem a členem předsednictva Ing. Janem Macháčkem, 
Ph.D.

Plán schůzové činnosti výborů ČSS: 
8. 10. 10:00 užší výbor, Praha, VŠCHT
12. 11. 10:00 širší výbor, Mělník, kongresové centrum

10. Závěr
Schůzi výboru zakončil předseda ČSS Ing. Petr Beránek. 

Zapsal Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., organizační tajemník ČSS 

Ověřil Ing. Petr Beránek, předseda výboru ČSS

V Praze a Teplicích dne 20. září 2021
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