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Základní téma: Podpora konkurenceschopnosti sklářského průmyslu v ČR

PODPORA EXPORTU
1) 80-90 procent produkce českého skla jde na vývoz a stát by proto měl vytvářet
exportérům příznivé podmínky pro jejich expanzi do zahraničí. Podporu státu si
zaslouží prodej a distribuce finálních výrobků, tj. například vytváření vlastních
zahraničních obchodních zastoupení sklářských firem.
Důležitá je i efektivní a finančně výraznější podpora účasti na veletrzích, zejména v
podobě podpory vlastních obchodních aktivit jednotlivých firem. Stát by mohl
podporovat konkurenceschopnost vývozců ve sklářském sektoru například také
prostřednictvím aktivní marketingové kampaně v cizině – především v zemích mimo
EU.
2) Stát by měl sklářské exportéry více podpořit prostřednictvím institucí zajišťujících
státní podporu financování vývozu (ČEB, EGAP a nově i ČMZRB). Financování vývozu a
pojištění vývozních rizik by mělo být prostřednictvím státní podpory dostupné i pro
země řazené do rizikovějších kategorií dle tzv. Konsenzu OECD.
3) Vývozcům působícím ve sklářském sektoru značně snižují konkurenceschopnost
nutné náklady vynakládané na kurzové zajišťování. Sklářské firmy žádají o stanovení
konkrétního harmonogramu pro směřování České republiky k euru.

LEGISLATIVA EVROPSKÉ UNIE
4) Stát by měl pro určování pozic ČR pro vyjednávání nové legislativy Evropské unie
efektivně sbírat kvalifikovaná stanoviska zástupců sklářského sektoru, analyzovat je a
vyhodnocovat. Takto vzniklé pozice by pak měl stát vůči institucím EU aktivně
prosazovat tak, aby novými předpisy EU nebyla dále zvyšována administrativní zátěž
či jinak snižována konkurenceschopnost podnikatelů působících ve sklářském sektoru
v České republice.
5) Skláři požadují, aby při implementaci evropské legislativy do národního práva
nedocházelo ze strany tuzemských zákonodárců ke zbytečnému doplňování dalších
ustanovení nad rámec povinností stanovených ze strany EU, tj. k dalšímu zvyšování
administrativní zátěže či nákladů pro podnikatele.

VZDĚLÁVÁNÍ, SITUACE NA TRHU PRÁCE A SOCIÁLNÍ DIALOG
6) V oblasti vzdělávání požadují sklářské firmy učinit kroky k překonání přetrvávajícího
nesouladu mezi poptávkou sklářských firem a nabídkou středních škol v obsahu
vzdělávacích programů. V rámci studia na vysokých školách pak doporučují sklářské
firmy podpořit mimo jiné tvorbu studijních programů orientovaných na materiálové
vědy v oblastech chemie i strojírenství.
7) Za důležité považují skláři přímé zapojení zaměstnavatelů do SŠ výuky na principech
duálního vzdělávání. Firmy ve sklářském sektoru deklarují připravenost podílet se na
praktickém vzdělávání žáků středních i vysokých škol na reálných pracovištích, a to v
úzké spolupráci se školami.
8) Jak školy, tak i firmy si uvědomují nutnost získávání nových studentů nejen propagací
na SŠ a ZŠ, ale i stipendijní podporou studentů v programech zahrnujících specializace
potřebné pro sklářský průmysl.
9) V souladu s potřebami sklářských firem by měl stát prosazovat řízenou ekonomickou
migraci za účelem získávání zaměstnanců potřebných nedostatkových profesí.
10) V rámci sociálního dialogu požadují sklářské firmy legislativní ukotvení metody
regulace minimální mzdy, zajišťující její předvídatelný vývoj. Dále pak požadují
redukci neúměrně vysokých vedlejších nákladů na mzdách, tedy snížení odvodů na
zdravotní a sociální pojištění jak u firem, tak i u zaměstnanců alespoň na úroveň
průměru EU.

VÝZKUM A VÝVOJ, INVESTICE V ODVĚTVÍ
11) Tuzemský sklářský sektor potřebuje pro udržení své konkurenceschopnosti posilovat
orientovaný základní a aplikovaný výzkum (především v materiálové oblasti) a
posilovat roli motivačních prvků pro spolupráci výzkumné a firemní sféry stejně jako
pro komercializaci výstupů. V této oblasti musí konkrétní kroky aktivně provádět
nejen stát, ale především samotné firmy a výzkumné organizace.
12) Sklářský sektor požaduje, aby investice do odvětví byly ze strany státu podporovány
tak, aby výše podpory prostřednictvím systému investičních pobídek nebyla
vymezena počtem zaměstnanců, ale přidanou hodnotou a zvýšením
konkurenceschopnosti, jež investice umožní. Současně musí být tato podpora
dostupná i pro investice v nižších řádech, tj. také pro realizace ze strany MSP a
neměla by být omezena pouze na určité regiony.

13) Odvětví dlouhodobě přispívá ke zpracování odpadového skla, které snižuje
spotřebuje přírodních zdrojů a spotřebu energií. Sklářský sektor požaduje v rámci
rozvoje oběhového hospodářství zpracování legislativy spojené se sběrem
odpadového plochého skla.

