ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

POSLEDNÍ VALNÁ HROMADA
24. dubna 2014, Praha

ČLENSKÁ ZÁKLADNA
K 1. lednu 2014 měl svaz celkem 36 členů.

K 31. prosinci 2014 měl svaz celkem 36 členů.

24.4. byl přijat Cech obkladačů České republiky o.s.

 13 firem, 9 škol, 2 spolky a 12 čestných členů

31.12. ukončila členství firma REFRACER a.s.

PŘEDSTAVENSTVO
od 24. 4. - Ing. Pavel Fiala, Ing. Ladislav Matoušek, PhDr. Eduard Justa, Mgr. Karel Suda, Ing. Ladislav Kašpar,
RNDr. Lubomír Aron a Bc. Aleš Voráček

DOZORČÍ RADA
od 24. 4. - Ing. Miroslav Balej, Ing. Pavel Roubíček a doc. Ing. Milan Mikoláš, Ph.D.

SPOLUPRÁCE


Časopis Sklář a keramik (Ing. Karel Pavlík)



Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických
pracovníků (Ing. Karel Pavlík , PhDr. Eduard Justa)



Sektorová rada pro sklo, keramiku a zpracování minerálů ( PhDr. Eduard Justa, Ing. Tomáš Kožoušek,
Ing. Karel Pavlík, Bc. Aleš Voráček)



Ministerstvo průmyslu a obchodu


soutěž Nejlepší výrobce stavebnin



Technická pracovní skupina - Keramika (BAT, BREF)



Vláda ČR - Ing. Pavel Fiala se stal členem Rady vlády pro energetickou a surovinou politiku ČR



Rada pro výzkum, vývoj a inovace - rada vyhodnotila naši žádost a zařadila Keramický zpravodaj pro rok

2015 na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice


Těžební unie (Ing. Pavel Fiala) a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (Ing. Roman Blažíček)

VYDANÁ STANOVISKA
 Nesouhlas s vládním návrhem navyšování poplatků za vytěženou surovinu
 Podpora prohlášení Sdružení velkých spotřebitelů energie k urychlení přijetí novelizace Zákona č. 458/2000

Sb. a Zákona č. 165/2012 Sb. k 1.7. 2015
 Souhlas s Analýzou Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR o učňovském školství
 Podpora záměru Střední uměleckoprůmyslové školy, Bechyně, Písecká 203, zřídit od 1. 9. 2015 studijní obor

28-46-M/01 Technologie silikátů jako zkrácené studium v denní a především v kombinované (dálkové) formě

Projekt - Správné praxe při obkládání

keramikou, sklem a kamenem
Počátkem roku 2014 proběhlo bilaterální jednání
s rakouským partnerem, které mělo za cíl vzájemné osobní seznámení a získání informací o jeho práci. Toto jednání bylo velmi úspěšně.
Úvodní velkou aktivitou byl 29. ledna Workshop č. 1 za
účasti všech partnerů projektu. V této době začaly hlavní
práce na vydání českého překladu „Handbook for Ceramic,

Glass and Stone Tile Installation“, které mělo z počátku
zpoždění vlivem nedostatku kvalitního překladatele. Navíc bylo nutné překreslit všechna schémata v příručce.
Časovou ztrátu se zvýšeným úsilím podařilo úspěšně zlikvidovat a „Příručka pro obkládání keramikou, sklem a kamenem“ byla slavnostně vydána.
Prezentace české příručky proběhla 5. června na druhém
Workshopu v prostorách vzorkovny firmy Lasselsberger,

za přítomnosti významných hostů, kterými byli např. Eric
Astrachan, CEO The Tile Council of North America, Jiří Koliba, náměstek ministra MPO pro stavebnictví nebo Silvio
Boschian, prezident SPV Schweizerische Plattenveband.
Po tomto milníku následovalo období zpracování překladů Merkblattů od partnerů Österrechische Fliesenverband
a SPV Schweizerische Plattenveband, naplánování pilotních kurzů a propagaci výstupů projektu. Překlad se týkal
38 technických listů a souběžně se zpracoval jeden nový
na obklady ze skla. V závěru roku pak probíhaly korektury
Příručky II.
Vedle již zmíněných překladů byl zpracován harmonogram
a podoba pilotních kurzů včetně ukázky e-learningové lekce. Tím jsou hlavní produkty našeho projektu naplněny.
Projekt bude dokončen 31. srpna 2015, přičemž k závěru
hodnoceného roku jsme měli již 4/5 hotové.

www.spravnepraxe.cz

Vzdělávání
Další oblastí svazu je spolupráce se středními školami
s cílem obnovit výuku oboru Technologie silikátů.
Problém je natolik vážný, že po dohodě 2 významných
zaměstnavatelů Laufen, s.r.o. a Lasselsberger, s.r.o.

v.o.s., HOLCIM cementárna Prachovice, KÁMEN

ZBRASLAV, s.r.o. Praha, LASSELSBERGER, s.r.o. Plzeň, LB CEMIX, s.r.o. Borovany, P – D Refractories CZ
a.s. Velké Opatovice, WIENERBERGER cihlářský průmysl, a.s. České Budějovice a XELLA CZ, s.r.o. Hrušovany.

započaly ve spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Bechyni práce na podání žádosti za účelem

Oceněné firmy:

zřízení výuky Technologie silikátů především ve formě

Kategorie do 200 zaměstnanců

dálkového studia k 1. září 2015. Žádost byla prostřed-

 BETON Brož, spol. s.r.o.

nictvím Jihočeského kraje, po schválení Radou JHČ kraje, podána na příslušné ministerstvo.
Zavedení dálkového studia umožní zaměstnancům z
keramického průmyslu, kteří mají středoškolské vzdělání ukončené maturitou v jiném oboru získat chybějící a

 ČEZ Energetické produkty
 TECHNISTONE, a.s.

Kategorie nad 200 zaměstnanců
 BAUMIT, s.r.o.

potřebné odborné znalosti dle požadavků a potřeb

 KÁMEN ZBRASLAV, s.r.o.

svých současných zaměstnavatelů.

 LASSELSBERGER, s.r.o.

Sektorová dohoda pro keramiku

Ceny vypisovatelů soutěže
 Cena Svazu ve stavebnictví ČR: P-D Refractories CZ a.s

S náměstkem hejtmana Karlovarského kraje projednáváme uspořádání setkání aktérů sektorové dohody za
účelem vyhodnocení aktuálního stavu.

Národní soustava povolání

 Cena MPO: Xella CZ, s.r.o.
 Cena mediálního partnera Stavebnictví: CS BETON, s.r.o.
 Cena poroty: Holcim cementárna Prachovice

Svaz byl aktivně zapojen do činností Sektorové rady pro

Vítězové převzali svá ocenění na Slavnostním setkání

sklo, keramiku a úpravu materiálů, kde byly v rámci

podnikatelů v Senátu v rámci dnů Stavitelství a archi-

projektu Národní soustavy povolání (NSK2) vytvořeny 4
nové profesní kvalifikace a revidováno 8 stávajících profesních kvalifikací.

Nejlepší výrobce stavebnin roku 2013
Na pražském Vyšehradě ve Starém purkrabství byly vyhlášeny 23. září výsledky soutěže, kde uspěly i naše
členské firmy. Soutěžilo se ve dvou kategoriích do a
nad 200 zaměstnanců.
V kategorii nad 200 zaměstnanců byly nominovány

tyto firmy: BAUMIT, s.r.o. Brandýs nad Labem, CS BETON, s.r.o. Velké Žernoseky, HELUZ cihlářský průmysl,

tektury.

