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Evropská unie je největším výrobcem skla 
na světě s třetinovým podílem na globálním 
trhu. Ročně se v zemích „osmadvacítky“ vy-
robí více než 33 milionů tun skla. Hlavním 
odbytištěm zůstávají členské země, na  ex-
port je určeno jen kolem 10 % zboží. Objem 
vývozu skla z EU se v podstatě neliší od do-
vozu (2014: export 3,1 mil. t / import 3 mil. t), 
hodnota evropského zboží je však stále zna-
telně vyšší (2014: export 6,5 mld. EUR / im-
port 4,6 mld. EUR). Hlavními kupci jsou USA, 
Švýcarsko, Turecko, region severní Afriky 
a  Rusko, největším prodejcem Čína, odkud 
přichází více než 40 % veškerého importu.
Přestože má Česká republika v rámci EU jako 
výrobce skla respektované postavení, při 
celkové roční produkci v  hodnotě kolem 35–
40 miliard Kč (1,3–1,5 mld EUR) se mezi hlav-
ní hráče neřadí (za rok 2013 se z ČR do zemí 
EU a ostatních vyvezlo 1 mil. t skla). Těmi jsou 
Německo (1/5 veškeré produkce EU), Francie, 
Španělsko, Itálie a Velká Británie. Zde je totiž 
soustředěna drtivá většina výroby plochého 
a obalového skla, jež je dnes z pohledu objemu 
produkce a tržeb tou nejdůležitější.
Znatelně „evropsky“ významnější je pozice 
České republiky jako výrobce užitkového skla, 
když zde pracuje kolem 10 % všech oborových 
zaměstnanců v  rámci EU (cca 3  400 lidí). 
A nejen to. Je tu i rozdílná dynamika růstu 
po krizi z  let 2009–2010. Zatímco objem vý-
roby užitkového skla v celé EU je dnes o 30 % 
níže, než v  roce 2008, v  České republice je 
rozdíl jen 20 %. To je bez výrazných podpůr-
ných zásahů státu, což je v současném „post-
kapitalistickém“ světě unikum, obdivuhodný 
doklad vitality českého sklářství.
Jaká je tedy budoucnost evropského sklář-
ství? Do značné míry závisí na tom, dokáže-

-li – i  přes stále dravější konkurenci – udr-
žet dobré ceny a účinně chránit domácí trh. 
V  tom ji však bohužel příliš nepodporuje 
legislativa EU, spíše naopak. A  nejde jen 
o  mediálně relativně často diskutované 
otázky přísných ekologických předpisů, jež 
mají tendenci zacházet do extrémů (výrob-
ci olovnatého skla by mohli vyprávět), ale 
i oblasti daňové, pracovně-právní nebo soci-
ální. Otázkou jsou též dopady připravované 
Transatlantické dohody o  obchodu a  inves-
ticích mezi USA a EU, již makroekonomové 
shodně považují za zajímavou cestu, liší se 
však v tom, kam pro Evropu povede.

Skláři a keramici, prosím,
podporujte svůj časopis.

PhDr. Petr Nový
Šéfredaktor
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