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Plné znění zpráv 

AGC Flat Glass vloni vydělalo 514 mil. Kč, utržilo ale víc 
5.8.2012 finance.cz str. 00 _

Financninoviny.cz_

 Teplice 5. srpna (ČTK) - Výrobce plochého skla AGC Flat Glass Czech vloni vydělal 514 milionů korun, o 
třetinu míň než o rok dřív. Tržby mu přitom stouply na 6,75 miliardy korun a průměrný plat zaměstnanců poprvé 
v historii překročil 40.000 korun. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou má ČTK k dispozici. Firma zároveň 
potvrzuje ochlazení zájmu ve druhém pololetí a očekává horší roky.  

Ploché sklo v AGC na konci roku zaměstnávalo 1024 lidí, z toho polovinu v centrále v Teplicích. Firma kvůli 
klesajícímu odbytu snížila po roce 2007 stavy asi o 200 lidí, loňský rok ale pokles zastavil. Jejich průměrný plat 
navíc poprvé překročil čtyřicetitisícovou hranici, díky ročním odměnám se dostal na hodnotu 40.804. Meziročně 
je to růst o víc než pět procent. I díky tomu firma sbírá v posledních letech ocenění pro nejlepšího 
zaměstnavatele Česka. Dalších 500 lidí má AGC v dalších provozech v Česku, zejména na zpracování 
autoskel, tyto firmy se ale do výsledků Flat Glass nepočítají. 

 Letos se českému AGC Flat Glass relativně dařilo a utržilo 6,75 miliardy, zatímco o rok dřív to bylo 6,4 miliardy. 
"Tržby vzrostly o zhruba šest procent ve srovnání s rokem předchozím. Pozitivní vývoj byl ovlivněn především 
dodávkami pro automobilový průmysl a zvýšením prodejů dekorativního skla," uvádí výroční zpráva. Ve druhém 
pololetí se ale začalo projevovat ochlazení ekonomiky a přebytek sklářských kapacit, které znovu oživili výrobci 
na jihu Evropy.

 Nedaří se prý především stavebnímu sklu, naopak autoskla a dekorativní skla měly prodeje i ceny relativně 
dobré. "Řetenické závody na výrobu stavebních skel omezovaly během roku výrobu, naopak autoskla a 
dekorativní sklo jelo naplno," uvádí zpráva.

AGC má ale z předchozích let poměrně vyděláno - z 2,8 miliard korun nerozděleného zisku se rozhodlo vyplatit 
dividendy ve výši 2,8 miliardy korun. Na letošek a příští rok se navíc chystá rekonstrukce třetí a již několik let 
odstavené linky na výrobu plaveného skla, která by měla stát asi miliardu korun. Hotová by měla být v polovině 
roku 2013. Navíc tím vznikne 75 nových pracovních míst. "V současné době již v souvislosti s modernizovanou 
linkou připravuje na nová pracovní místa výběrové řízení,“ uvedl šéf českého AGC Pavel Šedlbauer.

URL| http://www.finance.cz/zpravy/finance/360685/

_

U nové linky v Řetenicích má najít práci pětasedmdesát lidí 
1.8.2012 denik.cz str. 00 Ústecký kraj_

_

Teplice - Společnost AGC Flat Glass Czech letos do svého výrobního závodu v Řetenicích investuje 40 milionů 
eur (miliardu korun). Na zrekonstruované lince pak může nově najít práci 75 lidí. 

"

Investice bude směřovat především do stavebních prací, úpravy budov a výstavby tavicího agregátu. Generální 
oprava jedné ze tří float linek v Teplicích by měla skončit v polovině příštího roku. 

„Rekonstrukce linky nám umožní využít nejnovější technologie. Díky tomu dokážeme sklo vyrábět s nižšími 
náklady a vyšší kvalitou. Počítáme zde také s výrobou skel, které se dále budou využívat pro automobilový 
průmysl, kde naše skupina patří mezi největší evropské dodavatele," řekl předseda představenstva AGC Flat
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Glass Czech Pavel Šedlbauer. V polovině příštího roku plánuje AGC investici dokončit. Půjde o nákup a 
instalaci zcela nových technologií.

Na nově rekonstruované lince vznikne 75 nových pracovních míst. „V současné době již v souvislosti s 
modernizovanou linkou připravuje na nová pracovní místa výběrové řízení," dodal Pavel Šedlbauer. 

V loňském roce uvolnila skupina AGC na investice do svých českých závodů více než 50 milionů euro (asi 1,25 
mld. Kč). Hlavní akcí byla generální rekonstrukce float linky číslo 2 také v Teplicích a instalace nové pece na 
výrobu automobilových skel v Chudeřicích. 

Celkově již za posledních 20 let investovala sklářská skupina AGC Group do svých závodů na výrobu skla v 
Česku přes 20 miliard korun. Investice koncernu přitom nesměřovaly pouze do Teplic, kde je největší výrobní 
závod AGC u nás. K nejvýznamnějším investicím patřily generální opravy dvou linek na výrobu floatu, výstavba 
závodu coater a linky na výrobu lepených skel Stratobel v Teplicích. Mezi další významné investice lze počítat 
také výstavby závodů na výrobu protipožárních skel Pyrobel v Oloví a zrcadel v Kryrech. (jo)" 

URL| http://www.denik.cz/ustecky-kraj/u-nove-linky-ma-najit-praci-petasedmdesat-lidi-20120801-0ccb.html

_

U nové linky přibude celkem pětasedmdesát pracovních míst 
31.7.2012 Mostecký deník str. 02 Z regionu_

(jo)_

Teplice – Společnost AGC Flat Glass Czech letos do svého výrobního závodu v Řetenicích investuje 40 milionů 
eur (miliardu korun). Na zrekonstruované lince pak může nově najít práci 75 lidí.  
Investice bude směřovat především do stavebních prací, úpravy budov a výstavby tavicího agregátu. Generální 
oprava jedné ze tří float linek v Teplicích by měla skončit v polovině příštího roku.  
 „Rekonstrukce linky nám umožní využít nejnovější technologie. Díky tomu dokážeme sklo vyrábět s 
nižšími náklady a vyšší kvalitou. Počítáme zde také s výrobou skel, která se dále budou využívat pro 
automobilový průmysl, kde naše skupina patří mezi největší evropské dodavatele,“ řekl předseda 
představenstva AGC Flat Glass Czech Pavel Šedlbauer. V polovině příštího roku plánuje AGC investici
dokončit. Půjde o nákup a instalaci zcela nových technologií.  
 Na nově rekonstruované lince vznikne 75 nových pracovních míst. „V současné době se již v souvislosti 
s modernizovanou linkou připravuje na nová pracovní místa výběrové řízení,“ dodal Pavel Šedlbauer.  
 V loňském roce uvolnila skupina AGC na investice do svých českých závodů více než 50 milionů euro 
(asi 1,25 mld. Kč). Hlavní akcí byla generální rekonstrukce float linky číslo 2 také v Teplicích a instalace nové 
pece na výrobu automobilových skel v Chudeřicích. Celkově již za posledních 20 let investovala sklářská 
skupina AGC Group do svých závodů na výrobu skla v Česku přes 20 miliard korun. Investice koncernu přitom 
nesměřovaly pouze do Teplic, kde je největší výrobní závod AGC u nás. K nejvýznamnějším investicím patřily 
generální opravy dvou linek na výrobu floatu, výstavba závodu coater a linky na výrobu lepených skel Stratobel
v Teplicích. Mezi další významné investice lze počítat také výstavby závodů na výrobu protipožárních skel 
Pyrobel v Oloví a zrcadel v Kryrech.

Region| Severní Čechy 

_

U nové linky má najít práci pětasedmdesát lidí 
31.7.2012 Teplický deník str. 01 Titulní strana_

(jo)_

Do rekonstrukce floatu AGC letos investuje miliardu korun. Do provozu by ji sklárna chtěla pustit v létě příští rok  
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Teplice – Společnost AGC Flat Glass Czech letos do svého výrobního závodu v Řetenicích investuje 40 milionů 
eur (miliardu korun). Na zrekonstruované lince pak může nově najít práci 75 lidí.  
Investice bude směřovat především do stavebních prací, úpravy budov a výstavby tavicího agregátu.  
Generální oprava jedné ze tří float linek v Teplicích by měla skončit v polovině příštího roku.  
 „Rekonstrukce linky nám umožní využít nejnovější technologie. Díky tomu dokážeme sklo vyrábět s 
nižšími náklady a vyšší kvalitou. Počítáme zde také s výrobou skel, které se dále budou využívat pro 
automobilový průmysl, kde naše skupina patří mezi největší evropské dodavatele,“ řekl předseda 
představenstva AGC Flat Glass Czech Pavel Šedlbauer. V polovině příštího roku plánuje AGC investici
dokončit. Půjde o nákup a instalaci zcela nových technologií. Na nově rekonstruované lince vznikne 75 nových 
pracovních míst. „V současné době již v souvislosti s modernizovanou linkou připravuje na nová pracovní místa 
výběrové řízení,“ dodal Pavel Šedlbauer.  
 V loňském roce uvolnila skupina AGC na investice do svých českých závodů více než 50 milionů euro 
(asi 1,25 mld. Kč). Hlavní akcí byla generální rekonstrukce float linky číslo 2 také v Teplicích a instalace nové 
pece na výrobu automobilových skel v Chudeřicích.  
 Celkově již za posledních 20 let investovala sklářská skupina AGC Group do svých závodů na výrobu 
skla v Česku přes 20 miliard korun. Investice koncernu přitom nesměřovaly pouze do Teplic, kde je největší 
výrobní závod AGC u nás. K nejvýznamnějším investicím patřily generální opravy dvou linek na výrobu floatu, 
výstavba závodu coater a linky na výrobu lepených skel Stratobel v Teplicích. Mezi další významné investice lze
počítat také výstavby závodů na výrobu protipožárních skel Pyrobel v Oloví a zrcadel v Kryrech.  

***

Pavel Šedlbauer

Investice koncernu nesměřují pouze do Teplic. Ale i zde je do budoucna co rozvíjet.  

Foto popis| Technologie float znamená „plavení“ roztaveného skla na hladině tekutého cínu. To zaručuje 
bezchybnou hladkost obou jeho povrchů. Teplická sklárna má několik výrobních linek. 
Foto autor| Ilustrační foto: Deník 
Region| Severní Čechy 

________________________________________________________________________________

AGC Flat Glass Czech investuje miliardu korun do opravy linky na výrobu
plochého skla

30.7.2012 www.kurzy.cz

TEPLICE (MEDIAFAX) - Společnost AGC Flat Glass Czech letos do svého výrobního závodu v Teplicích-
Řetenicích investuje 40 milionů eur (miliardu korun) do generální opravy linky na výrobu plochého skla. 
Mediafaxu to v pondělí řekl mediální zástupce společnosti Martin Jonáš. 

Investice bude směřovat především do stavebních prací, úpravy budov a výstavby tavicího agregátu. Generální 
oprava jedné ze tří float linek v Teplicích by měla skončit v polovině příštího roku. AGC na zrekonstruované 
lince zaměstná 75 lidí.  

"Rekonstrukce linky nám umožní využít nejnovější technologie. Díky tomu dokážeme sklo vyrábět s nižšími 
náklady a vyšší kvalitou. Počítáme zde také s výrobou skel, které se dále budou využívat pro automobilový 
průmysl, kde naše skupina patří mezi největší evropské dodavatele," řekl předseda představenstva AGC Flat 
Glass Czech Pavel Šedlbauer. V polovině příštího roku plánuje AGC investici dokončit. Půjde o nákup a 
instalaci zcela nových technologií.

Na nově rekonstruované lince vznikne 75 nových pracovních míst. "V současné době již v souvislosti s 
modernizovanou linkou připravuje na nová pracovní místa výběrové řízení,“ dodal Pavel Šedlbauer.  



Plné znění zpráv  5 
© 2012 NEWTON Media, a.s.

www.newtonmedia.cz

V loňském roce uvolnila skupina AGC na investice do svých českých závodů více než 50 milionů euro (asi 1,25 
mld. Kč). Hlavní akcí byla generální rekonstrukce float linky číslo 2 také v Teplicích a instalace nové pece na 
výrobu automobilových skel v Chudeřicích.  

Celkově již za posledních 20 let investovala sklářská skupina AGC Group do svých závodů na výrobu skla v 
Česku přes 20 miliard korun. Investice koncernu přitom nesměřovaly pouze do Teplic, kde je největší výrobní 
závod AGC u nás. K nejvýznamnějším investicím patřily generální opravy dvou linek na výrobu floatu, výstavba 
závodu coater a linky na výrobu lepených skel Stratobel v Teplicích. „Mezi další významné investice lze počítat 
také výstavby závodů na výrobu protipožárních skel Pyrobel v Oloví a zrcadel v Kryrech," uvedl Pavel 
Šedlbauer.


