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EKONOMICKÉ UKAZATELE HLAVNÍCH SPOLEČNOSTÍ PLATFORMY

roční obrat (v mld. Kč)
průměrný roční objem investic za období 2015 – 2020 (mil. Kč)
hodnota daně z nemovitostí 2020 (mil. Kč)
hodnota odvedené DPH 2020*(mil. Kč)
prostředky věnované na obecně prospěšné aktivity 2020 (mil. Kč)
- oblast sportu a tělovýchovy
- oblast kultury
- podpora vzdělávání
- sociální podpora a ostatní

Sedlecký
kaolin a.s.

MOSER
a.s.

Lias Vintířov,
k.s.

Thun 1794
a.s.

1,3
80,0
6,0
0,0
4,0
1,5
2,0
0,2
0,3

0,3
7,3
0,4
0
0,2
0,0
0,0
0,2
0,0

0,6
40,0
0,7
0,0
2,5
1,2
0,3
0,2
0,8

0,5
20,7
1,8
23,0
2,7
1,5
0,5
0,5
0,2

*pozn. : většinově exportující podniky a podniky s reverse charge neodvádějí DPH

Roční obrat společností činí více než 3 mld. Kč

G.Benedikt
Rudolf Kämpf K M K GRANIT,
Karlovy Vary
s.r.o.
a.s.
s.r.o.
0,3
neuvedeno
neuvedeno
13,2
3,5
24,5
0,9
0,2
0,0
2,5
0,0
0,0
0,5
0,5
0,3
0,0
0,0
0,0
0,2
0,4

celkem
3
189,2
10,0
25,5
7,9
3,4
2,5
0,9
1,1

Význam
Základem pro tento tradiční segment kreativního průmyslu je místní
kvalitní a bohatá surovinová základna, ze které vychází mnohasetletá
tradice porcelánového, sklářského průmyslu a výroby stavebních
materiálů.

Zdrojem základních surovin je společnost Sedlecký kaolin a.s., který
těží nejen vysoce kvalitní kaolin, ale i písky a další jíly vhodné pro
výrobu stavebních materiálů. Dalšími producenty nerostných surovin
pro sklářský a keramický průmysl a průmysl stavebních hmot jsou
například SUAS, KMK Granit Krásno nebo LB Minerals Skalná u
Chebu.

Návaznosti
Na tuto surovinovou základnu jsou navázány následující společnosti:
Thun 1794, G. Benedikt, Rudolf Kämpf, König Porzellan, Moser, O-I Manufacturing Czech Republic, a.s.
(sklárna Nové Sedlo), Lias Vintířov (Liapor), Kessl

Návaznosti
A navazující zpracovatelské dílny:
Bohemia Porcelán Chodov, SG porcelán, Vedap Aš, Rotopramic, Černý a řada dalších..
Technologická zařízení pro výrobu dodávají firmy působící v našem regionu:
Realistic a.s., Grün s.r.o., BVD Pece

Zaměstnanost
V těchto a mnohých dalších ekonomických subjektech, které podnikají na
poli kreativního průmyslu, nebo v přímé spolupráci s nimi, je zaměstnáno
více než 3000 občanů našeho kraje. Další navázané subjekty (zemní plyn
a energie, vodné a stočné, telekomunikace, přeprava, IT služby, servis a
údržba strojů, likvidace odpadů, elektroinstalace, vzduchotechnika,
revize, školení a poradenství) zaměstnávají další stovky občanů
v regionu.

Tyto společnosti mají sídlo v Karlovarském kraji a kromě toho, že poskytují
pracovní příležitosti a odpovídající odměnu za vykonanou práci značnému
množství jednotlivců a rodin, jsou významným prvkem finanční stability
regionů, ve kterých působí.

Zaměstnanost
Prostřednictvím odvodů svěřených daní, zejména pak daně z nemovitého
majetku, jejichž výtěžky jsou v plné výši finančním příjmem obcí,
přispívají značnými částkami do městských a obecních rozpočtů. Tímto
způsobem přímo poskytují prostředky potřebné pro rozvoj a zvelebování
regionů, ve kterých působí.
Za poslední rok činila částka těchto daní odvedených naším průmyslovým
segmentem přes 10 milionů Kč.

Rovněž z daní odváděných do státního rozpočtu, kde jsou nejvýznamnější
daň z příjmů a daň z přidané hodnoty, se více než 20% navrací do
rozpočtů krajů a obcí. Také v tomto ohledu jsou společnosti působící
v našem kraji v tradičním segmentu těžařského, sklářského a keramického
průmyslu podstatnou součástí procesu naplňování zdrojů pro financování
regionů.

Zaměstnanost
Přestože jsou tyto firmy z velké většiny proexportně orientovány a tržby ze zahraničí jsou od DPH
osvobozeny, činila skutečně zaplacená DPH za loňský rok částku blížící se 30 milionům Kč.

Investice pro budoucnost
Produkty sklářského a keramického průmyslu a průmyslu stavebních hmot se dnes stávají nadějí pro
udržitelnou budoucnost.
Jejich výroba je ekologická, založená na surovinové základně v blízkém okolí (nízké náklady na přepravu,
nízké znečištění).
Pro výrobu se využívají výlučně ušlechtilé typy energií (zemní plyn a elektřina) a výrobní postupy nejsou
založeny na procesech trvale poškozujících životní prostředí.

Investice pro budoucnost
Výrobní odpady a exhalace do ovzduší jsou minimální a v naprosté
většině s minimem negativních dopadů na přírodu. Výsledný
produkt je opakovaně a dlouhodobě použitelný.
V případě jeho fyzického dožití lze odpad z něj vzniklý recyklovat
nebo použít pro sekundární užití (např. do stavebních materiálů).
Bez nadsázky můžeme konstatovat, že hlavním potenciálem
těchto produktů je v globálním měřítku schopnost nahradit
neekologické krátkodobě (jednorázově) využitelné produkty
z plastických hmot v individuální i hromadné spotřebě.

Investice pro budoucnost
Odpovědný přístup pro budoucí generace lze deklarovat
investicemi do nových technologií a modernizace
stávajících. Podniky segmentu kreativního průmyslu
v Karlovarském kraji jsou bez výjimky vybaveny
nejnovějšími typy technologií používaných špičkovými
výrobci ve svých oborech. Investice pravidelně vkládané
do aktiv těchto podniků zaručují dlouhodobou
udržitelnost a bezpečnost jejich provozu a zachování
konkurenceschopnosti mezi ostatními výrobci v Evropě.
Průměrná hodnota vložená do investic za posledních pět
let podniky tohoto segmentu činí 190 mil. Kč ročně.

Ekologie
Porcelán i sklo jsou materiály, které využívají přírodních zdrojů a jsou
známy již po tisíciletí (před 3,5 tisíci lety bylo již sklo zpracováno v Egyptě,
znalost výroby porcelánu pochází z Číny za vlády dynastie Ming 14. století).
Oba materiály jsou velice trvanlivé a je možné další využití a recyklace.
Stejně tak i velká část stavebních materiálů vyráběných z písků a jílů je
schopna dalšího využíti a recyklace.

Budoucí perspektiva
Vzhledem k situaci na světovém trhu, s rostoucí cenou transportu, se Evropa a evropský trh s porcelánem a sklem
v posledním roce stabilizoval. Výrobci aktuálně nemají existenční problémy a mohou se věnovat vlastnímu rozvoji.
Právě nyní, kdy se nacházíme v časové ose na úpatí strmého růstu a rozvoje, který lze predikovat je více než
žádoucí podpora těchto kreativních průmyslů zde v regionu. Povede totiž k oživení ekonomiky a nastartování
růstu, upevnění stávajících pozic, zvýšení počtu zaměstnanců atd.

KERAMICKÁ ŠKOLA
Projektem výstavby nové budovy bývalé keramické školy a podporou výuky v oborech vázaných na kreativní
průmysly KK jasně definuje podporu v oblasti vzdělávání v tomto oboru. Je tedy potřeba brát v potaz i uplatnění
absolventů v přímé návaznosti na studium a zamyslet se jak nejlépe podpořit žáky, kteří vzdělávání právě
ukončují.

Podpora sportu
Tyto společnosti mj. podporují sportovní, kulturní, vzdělávací aktivity v kraji a významně se podílejí na
rozvoji turistických aktivit.
Výdaje k podpoře čítají ročně přes 10 mil. Kč.
Sport
Podpora ledního hokeje (Thun 1794), volejbalu (Sedlecký kaolin), golfu (Thun 1794, Moser, Sedlecký
kaolin), nohejbalu (Liapor)

Podpora kultury
Kultura
Výrazné kulturní aktivity – Porcelánové slavnosti (Thun, Moser, Sedlecký kaolin), Mezinárodní filmový
festival (Moser), Goodfest (Sedlecký kaolin, Thun)

Podpora vzdělávání
Podpora vzdělávacích aktivit:
Porcelánová školička

Soutěž Kolonádní pohárek
SUPŠ KV – učňovská střediska odborné praxe
(Thun, Moser, G-Benedikt, Rudolf Kämpf)

Podpora cestovního ruchu
Návštěvnické centrum sklárny Moser a.s.
Návštěvnické centrum porcelánky Thun 1794
Porcelánové slavnosti
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