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Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala
2. 12. 2013 v Hradci Králové
Přítomni: Pánek, Dušek, Holec, Krutilová, Moravec, Dlouhý, Hradecký
Omluveni: Knedla, Durych, Jeřábek, Chomout
Neomluveni: Slosiarik
Hosté: Čtrnáctá
Schůzi řídil předseda svazu Bohumil Pánek
Program:
Kontrola plnění úkolů z minulé výborové schůze.
Informace předsedy, členů výboru a tajemníka o událostech od konání poslední výborové schůze.
EUROROC – informace
Finanční hospodaření + příprava rozpočtu
Příprava Valné hromady
Návrh termínů a míst konání výborových schůzí v 1. pololetí 2014
Organizační záležitosti
Různé.
Schůzi zahájil předseda svazu a v úvodu poděkoval Ing. Duškovi za zajištění krásného prostředí i za
milé uvítání.
Následovala kontrola úkolů z minulé schůze.
Kontrola úkolů z minulé schůze:
117/2 Projednat s vedením Muzea barokních soch v Chrudimi možnost prodeje našeho DVD pro
jeho produkci v tamním kinosále.
T: 31.5.2012 NT: 31.3.2013
O: Pánek
Smlouva je u podpisu. Muzeum nemá peníze. Do doby jejich získání nebude smlouva podepsána.
122/2 Nabídnout soudním znalcům z oboru kamene placenou inzerci na webových stránkách Svazu.
T: 31.3.2013
O: Pánek
V jednání.
122/4 Zřídit znova institut schůzek místopředsedů. První koncem března.
T: průběžně
O: Pánek + místopředsedové
Zatím se uskutečnila jedna schůzka.
127/1 Zpracovat návrh smlouvy pro možnost poskytování platu tajemníkovi ve výši 3 000,- Kč
měsíčně. T: 15.11.2013
O: Jeřábek
Splněno. V průběhu schůze bylo navrženo a schváleno zvýšení platu nové tajemnice na 6 000 Kč
měsíčně s tím, že bude v kanceláři úřadovat vždy dva dny v týdnu.

127/2 Zaplatit panu Pánkovi 20 000,- Kč na snížení závazku Svazu ve výši 110 000,- Kč.
T: 30.11.2013
O: Hradecký
Splněno.
127/3 Pozvat Ing. Žočka na výborovou schůzi do Hradce Králové a požádat ho o vystoupení s
informací o cloosteru, který založil.
T: 18.11.2013
O: Pánek, Hradecký
Splněno. Ing. Žoček se omluvil s ohledem na zaneprázdněnost ve vztahu k vysoké škole.
127/4 Předat panu PhDr Blahotovi podklady pro uveřejnění informací o výstavě Kámen Hořice
2014, výstavě ke 130. výročí založení školy v Hořicích a konání valné hromady.
T: 30.11.2013
O: Chomout, Moravec
Splněno.
127/5 Projednat s vedením EUROROC možnost snížení poplatků svazu tak, jak je uvedeno v tomto
zápisu.
T: při jednáních
O: Holec, Dušek
Pokračuje. V průběhu 128. výborové schůze byla záležitost upřesněna.
Informace předsedy, členů výboru a tajemníka o událostech od konání poslední výborové
schůze.
Ing. Dušek podal informaci o jednání ve Würzburgu před čtrnácti dny, kterého se zúčastnil.
Zde uvádím jen stručné informace podrobnější informace je možno získat přímo od Ing. Duška.
Setkání organizoval německý kamenický svaz. Na jednání bylo 10 účastníků (Francie, Anglie,
Turecko, Německo, Česká republika).
Hlavní část programu byla věnována revizi norem EU. 1342 - každý rok prověřují některou část.
Letos to byla metodika vlivu soli na kámen a nově metodika zkoušení skluznosti (nově posuzována
jako dynamická a statická).
Národní normy. Bylo řečeno ve kterých zemích jsou odlišné normy od EU (v čem jsou národní
normy přísnější). V Anglii mají asi 11 dodatků. V ČR navrhování konstrukcí z kamene a kryty
vozovek.
Turci. SA 8000 standardy – ochrana před prací dětí.
V Turecku těží asi 500 druhů kamene a mají asi 3 000 firem. Nabídli spolupráci v oblasti zkušebny.
Oblast environmentální politiky. Je to na adrese: epd.-online.com
Poradní sbor ředitel Hořické školy. Bylo dohodnuto, že škola může vyslat počátkem února své
odborné učitele na praxi do výroby. Místo pro ně zatím nabídli Ing. Dušek a Ing. Barták. V této
souvislosti byla diskutována otázka spolupráce svazu a školy. Pomůže svaz se zajištěním stáží?
Žádná konkrétní odpověď nebyla na této schůzi dána.
Jednání s Polským svazem. Pan Sitař sdělí, zda je možno se do projektu zapojit i z naší strany a zda
je možno, aby se do projektu zapojily i naše obě školy. Projekt je placen z euroregionu NISA.
Ing. Holec. Ve Würzburgu byla probírána i otázka normalizace kuchyňských desek. Nad délku 2,4
metru již nikdo nepřebírá odpovědnost.

Paní Čtrnáctá nabídla, že osloví pana Dubce, aby promítl členům výboru svazu při únorové
výborové schůzi film z Vietnamu. Schůze je plánována na 14.2.2014.
EUROROC – informace
1) Ochranná známka
2) Smlouva
Institut ochranné známky je mrtvý. Nezbývá proto než vypovědět smlouvu v této věci a nadále již
tento produkt členům svazu nenabízet.
Smlouva s organizací EUROROC nebyla papírově uzavřena. Stejné je to i s ostatními účastníky.
Bylo dohodnuto, že organizaci EUROROC bude dán návrh na placení ročního příspěvku ze strany
svazu ve výši 500 EUR ročně.
Ing. Dušek navrhl se záležitostí dále nezabývat. Zároveň navrhl, aby Ing. Holec zajistil na
EUROROC doklad, že se náš roční poplatek za členství snižuje na 500 EUR.
Předseda svazu poděkoval Ing. Holcovi za práci ve věci styku s organizací EUROROC a prohlásil,
že jeho zásluhy jsou v této oblasti neoddiskutovatelné.
Finanční hospodaření + příprava rozpočtu
Tajemník svazu oznámil, že příjmy v oblasti příspěvků členů za rok 2013 dosáhly výše 23 200 Kč a
příspěvky za služby 153 000 Kč. Stav prostředků na účtu činil k 30. 11. 2013 122 989,63 Kč.
Do rozpočtu na účetní období 2014/2015 je třeba zahrnout nově položky 500 EUR na členský
příspěvek organizaci EUROROC a plat nové tajemnice v roční výši 72 tis. Kč.
Příprava Valné hromady
Valná hromada se uskuteční v pátek dne 13. 6. 2013 v Hořicích v rámci oslav výročí školy (12. až
14. 6. 2013). V rámci oslav budou ukázky sekání a bude i doprovodný program.
Ing. Moravec sdělil, že v rámci výstavy se bude konat sympozium „Cesta ke smíření nad osobností
mistra Jana Husa. Na tuto akci dostane záštitu od Senátu. Požádal v této souvislosti i o udělení
záštity od svazu. Žádost o záštitu byla jednomyslně schválena. Na výstavě bude v provozu
pravděpodobně i 3D tiskárna.
Návrh termínů a míst konání výborových schůzí v 1. pololetí 2014
Byly navrženy a schváleny následující termíny a místa konání výborových schůzí. Ve všech
případech se jedná o pátky. Zahájení schůze vždy v 15.00 hodin.
termín

místo konání

17. 1. (*)
14. 2.
14. 3.
18. 4.

Hájek
Škola Hořice (+ promítání filmu z Vietnamu)
Hájek
Lipnice

16. 5.
13. 6.

Hájek
Škola Hořice (Valná hromada)

(*) zde je proti schválenému návrhu změna. Z důvodu konání velké akce dne 17. 1. Se schůze
překládá na čtvrtek dne 16. 1. 2014.
Organizační záležitosti
Nová temnice paní Alena Ludická (Čermáková) bude pracovat v kanceláři svazu od 1. 4. 2014 vždy
dva dny v týdnu a bude za to pobírat plat ve výši 6 000,- Kč. Bude s ní uzavřena dohoda o
provedení práce. K bezproblémovému předání funkce bude pozvána na lednovou schůzku
místopředsedů. Velice vstřícně nabídla svou pomoc při zacvičení nové tajemnice do funkce paní
Čtrnáctá, za což jí patří náš velký dík.
Kancelář. Dále budeme hledat možnost nového vhodného prostoru (levnější nájem a snazší
parkování).
Různé.
Výstava Kamenár na Slovensku v únoru 2014. Nabízejí stánek zadarmo. Je možno zorganizovat i
naše setkání, přednášky, nabízejí účast i zkušebně.
Výstavy se zúčastní obě školy a zkušebna. Svaz by měl připravit svou prezentaci.
Ing. Moravec obdržel 10 kusů DVD Tajemství českého kamene pro reprezentační a výukové účely.
Umístí i na školní stránky. Odsouhlaseno.
Ministerstvo školství uvažuje o vypsání tendru na unikátní učebnice pro statisticky nízkočetné nebo
unikátní obory. Navrhl v této věci pracovat s naší knihou Ušlechtilé stavební a sochařské kameny ..
Rybařík.
Projekt HICH technologie bude modernizován. Požádal o možnost uvolnění zaměstnanců
kamenických firem na školení, které se uskuteční v únoru (programování robota).
V učebnicích i na internetových stránkách bude i nadále používat značku „Přírodní kámen“.
Informoval, že měl na Seči přednášku pro Těžební unii. Pokusí se k tomu natočit instruktážní film.
Ing. Holec viděl v noční televizi velice zajímavý pořad o znovupostavení kostela v Drážďanech.
Jako námět navrhl úvahu o uspořádání zájezdu do Drážďan.
Paní Čtrnáctá velice srdečně poděkovala za pozvání na jednání výborové schůze svazu a přislíbila
svou pomoc v dalším období. Výbor svazu tuto nabídku s radostí přijímá.
Pohoštění členů výboru svazu na této schůzi stálo 4 500,- Kč.
Po projednání všech záležitostí byly stanoveny následující úkoly:
128/1 Vypovědět smlouvu s organizací EUROROC ve věci ochranné známky „Přírodní kámen“.
T: do konce února 2014
O: Holec, Pánek

128/2 Zajistit od organizace EUROROC zaslání dokumentu o roční výši příspěvku svazu ve výši
500 EUR.
T: do konce února 2014
O: Holec, Pánek
128/3 Pozvat paní Ludickou na lednovou schůzku místopředsedů a seznámit ji s agendou tajemníka
svazu a podmínkami dohody o provedení práce.
T: v průběhu ledna 2014
O: Pánek
Na závěr schůze poděkoval předseda všem účastníkům a pozval je na další výborovou schůzi.
Zvláštní poděkování vyslovil Ing. Duškovi za zajištění schůze včetně úžasného pohoštění a za jeho
úhradu.
Zapsal: Hradecký
Schválil: Pánek

