SDRUŽENÍ KLENOTNÍKŮ A HODINÁŘŮ ČR
KOZÍ 4, CZ-11000 PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁPIS Č. 02/2010
Datum:
Místo:
Přítomni:
Program:

23. 02. 2010
Puncovní úřad, Kozí 4, Praha 1
dle prez.listiny ( orig.přílohy č.1 v sekretariátu SKH ČR)
dle pozvánky ze dne 11.2.2010

Ing.M.Klinke, viceprezident SKH ČR, pozdravil účastníky jednání a seznámil je s
předloženým návrhem programu, návrh byl přijat. Jménem Punc.úřadu Praha, kde se
zasedání konalo, přivítal členy správní a dozorčí rady p.Ing.Dušan Bouša, ředitel
puncovní inspekce.
1.Informace Ing.Bouši z Puncovního úřadu:
(1.1.)
Ing.Bouša v rozpravě o důsledcích finanční a hospodářské krize na obor zlatnictví
konstatoval, že z dlouhodobé perspektivy je vysledován trend zpožďování dopadů
krize o cca 1,5 – 2,0 roky oproti rozhodujícím národohospodářským tendencím.
Na počátku krize lidé ukládají peníze (jejichž hodnota se jeví jako nejistý faktor) do
zlata, šperků, později zvažují mnohem pečlivěji každý další výdaj.
Ze statistiky Puncovního úřadu v Praze za období Leden 2007 – Leden 2010 se
potvrzují trendy zpoždování dopadů do oboru zlatnictví / klenotnictví – viz tabulka:
Zlato (Aurum)
Kg
Ks

rok

2007

2008

2009

2010

163,1
79900

184,5
85800

156,6
73000

83,3
42800

760,2
109100

972,9
134600

662,3
104400

418,6
64500

Stříbro (Argentum)
Kg
Ks

Pokles množství zboží předloženého k puncování v lednu 2010 oproti loňskému roku
činí zhruba 35 - 40% u zlata, u stříbra je pokles nižší. V porovnání s rokem 2008 je
pokles ještě progresivnější.
Správní rada bere tuto informaci na vědomí.
(1.2.)
Ing.Bouša dále seznámil se zprávou Puncovního úřadu – Stručná fakta o žlutém a
bílém zlatě (viz webová stránka Puncovního úřadu v Praze), jíž reagoval na některé
zkreslené informace podávané některými medii po tiskové konferenci s ČOI 10.12.09.
Správní rada se domnívá,že SKH ČR by na příští podobné akce mohlo být rovněž
pozváno.

1

Dále SKH ČR v této věci apeluje na vedení Puncovního úřad v Praze s žádostí o
vydání Stanoviska, jakým způsobem skloubit požadavek ochrany zákazníka, tj.
v jeho plné informovanosti o bílém/rhodiovaném zlatu, o jeho vlastnostech a
možných důsledcích otěru rhodiové vrstvy. Jaký by měl být obsah zápisu na
paragonu, aby byl chráněn spotřebitel i prodejce při prodeji zlatého šperku
potaženého vrstvou rhodia.
SKH ČR se domnívá,že by bylo vhodné případně kontaktovat i některou právní
kancelář a s její pomocí řešit výše uvedený problém. V další fázi pak informovat
prodejce/výrobce z řad členů Sdružení a následně též odbornou i spotřebitelskou
veřejnost.
2. Úvodní zpráva Incheby Praha k výstavě Hodiny a Klenoty 2010:
2.1.
Paní Věra Spálenková, manažerka výstavy Hodiny a Klenoty, informovala, že první
verze přihlášek vč.navržených cen je ve schvalovacím řízení u GŘ Incheby.
S ohledem na hosp.situaci Incheba uvažuje o snížení základní ceny pronájmu plochy
v intervalu od 15 – 25 % k cenové bázi r.2009.
2.2. První uzávěrka přihlášek je stanovena k 31.5.2010
2.3. Oficiální uzávěrka přihlášek pro r.2010 je k 30.6.2010
2.4. Incheba představí jednotný manuál služeb pro všechny výstavy a veletrhy
konané na výstavišti v Holešovicích v r.2010 (t.č. v řízení)
V diskusi členové správní rady upozornili na některé skutečnosti z osobního jednání
s GŘ Ing.A.Rozinem v Praze a v Bratislavě (říjen,listopad 2009), paní Spálenková
slíbila, že připomínky správní rady s ním dále projedná.
Jedná se např. o pobídkové bonusy, dále pak o hladinu ostatních poplatků za služby
např. připojení k el.síti na výstavišti. Paní Spálenková konstatovala, že ceny ostatních
poplatků a služeb se v r.2010 nebudou zvyšovat.
Výstava Hodiny a Klenoty bude propagována v časopise Klenotník Hodinář, Watch
Magazine, v katalozích zahraničních výstav, v českém denním tisku (MF Dnes aj.),
mediální plán bude dále zpracováván ve spolupráci se Sdružením. Incheba navrhuje
členům Sdružení, aby aktivně zvali své obchodní partnery k jednání během výstavy.
Tvář výstavy – v jednání – (např. Iva Kubelková, Lucie Ondráčková,nebo někdo
úplně jiný?).
Správní rada popř. Incheba zváží též možnost prezentace významného kulturního
předmětu, který by přilákal zájem sdělovacích prostředků i veřejnosti. Návrhy do
příštího zasedání v 03/2010.
Otázkou je i další koexistence prodejní výstavy ANTIK během výstavy Hodiny a
Klenoty 2010.
Otevřená zůstává též otázka, zda se výstava Hodiny a Klenoty 2010 bude konat
v pravém křídle Průmyslového paláce, nebo ve střední lodi (?). Levé křídlo je také
použitelné a bezpečnost je zajištěna.
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Ing.Klinke položil otázku, zda v portfoliu Incheby je ještě některý další veletrh, který
by bylo možné s naší výstavou spojit s cílem přilákat co nejvíce návštěvníků.
Pí Spálenková prohlásila, že tento návrh dále projedná (Design, Nábytek, Interiér),
odborné veletrhy obvykle zaujímají plochu jednoho křídla Průmyslového paláce.
K organizaci výstavy Hodiny a Klenoty 2010: Incheba pečlivě monitoruje vývoj
situace v oboru zlatnictví, klenotnictví a hodinářství (viz např.zpráva Puncovního
úřadu za 01/2010).
Ing.Klinke upozornil, že Incheba by mohla být pružnější ve své cenové politice a ještě
razantněji vyjít vstříc firmám, které budou v průběhu r.2010 velmi zvažovat výdaje za
účast na výstavě.Mohla by se též vytvořit situace, kterou by bylo třeba posuzovat
z hlediska krizového varianty (nízký počet účastníků, malá objednaná a zaplacená
výstavní plocha...).
Čísla svědčící o propadu množství zboží předkládaného k puncování v lednu 2010
podporují stanovisko Ing.Klinkeho, že bude-li propad pokračovat v dalších měsících,
pak může nastat situace opravdu kritická a bude vyžadovat od Incheby velmi rázný
zásah k udržení této výstavy.
Ing.Bouša (PÚ) v této souvislosti připomenul, že v letech, kdy výstava Hodiny a
Klenoty byla na počátku svého vzestupu, byl počet účastníků okolo10-15 firem,
převážně členů SKH ČR, tehdy Sdružení pomohlo myšlence konání výstavy, nyní by
bylo zapotřebí, aby Incheba vynaložila veškeré úsilí a výstavu Hodiny a Klenoty
v Praze zachovala.
Paní Spálenková krátce seznámila s organizačními opatřeními v Inchebě, jež jsou
zaměřeny na zmírnění důsledků hospodářské a finační krize, která se významně
projevuje též ve výstavnictví...
Ing.Klinke vyzval Inchebu, aby cca do 1 měsíce oslovila všechny významné české
vystavovatele s dotazem,za se zúčastní výstavy Hodiny a Klenoty 2010. Odpověď
ANO-NE hodně napoví, jaké jsou úvahy o dalším vývoji hospodářské situace a s ní i
plány firem o účastni na výstavě...
Správní rada s ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuje setkání s GŘ
Incheby Praha Ing.A.Rozinem – co nejdříve při některé z jeho dalších návštěv
v Praze.

2.2.
Soutěž Šperk roku 2010 a další:
Gen.tajemník připravil návrh úprav v pravidlech soutěže-splněno (účast studentů ze
Slovenské republiky), správní rada navrhuje rozšířit předložený návrh tak, aby se
soutěže Šperk roku 2010 mohli zúčastnit vystavovatelé ze zahraničí, dále navrhuje
zavést poplatek za účast v soutěži (pro firmy a OSVČ).
Gen.taj. připraví elektronickou verzi a předloží do 10.3.2010. Připomínky budou
shromažďovány do 26.3. s tím,že závěrečné znění bude projednáno na zasedání
správní rady 30.3.2010 (Jablonec n.N./penzion AYKY).
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3. Kontrola zápisu č. 1 z 26.1.2010:
3.1. - Registr dlužníků –
z diskuse vyplynulo, že tento seznam umístěný na webových stránkách Sdružení
(www.klenotnici.cz, www.hodinari.cz a www.skhcr.cz plní svůj předpokládaný účel.
Své dlužníky touto cestou zveřejnil věřitelé: Soliter, a.s., Alvet s.r.o., Granát, d.u.v.,
fa NAMIB – trvá.
3.2.
Hospodaření za měsíc únor 2010 – nebyly žádné mimořádné příjmy, ani výdaje.
Stav pokladny k 28.2.10: 636,- Kč (hotovost) . Stav na běžném účtu k 31.1.2010 byl
247 112,80 Kč.
Členský přísp.2009 nazaplatili: Marie Janečková, Bystř.p.H., B.Tomanová, Vysoké
Mýto, Vladimír Stuchlík,Gold Eligius, Zlín, Miroslava Žádná, Hulín. Ve smyslu
Stanov navrhuje gen.taj. správní radě ukončení členství. Bude projednáno 30.3. 2010.
3.3.
Pana J.Volavka dal na zvážení možnost vyrobení členského průkazu SKH ČR jako
formy identifikace se Sdružením –trvá
3.4.
Gen.tajemník vyvolá jednání s p.Zimmerem, šéfredaktorem časopisu Klenotník, o
návrhu prezentace SKH ČR pro r.2010, počínaje 03/10 a finančních nákladech.
¨3.6.
Czech Skills
Odkaz na web.stránku HK ČR, aktuální je pro SUPŠ+VOŠ v Turnově, vypouští se ze
sledování.
4.Návrh rozpočtu na r.2010:
4.1.
Gen.tajemník předložil návrh rozpočtu na r.2010. Správní rada bere a vědomí.
5.Různé
5.1.
Ing.Klinke navrhnul správní radě, aby se její zasedání konala 1x za dva měsíce. Návrh
bude projednán po zvážení členy správní rady na zasedání 30.3. v Jablonci n.N.
.
Příští zasedání správní rady dozorčí a SKH ČR se uskuteční 30.3.2010 v penzionu
AYKY v Jablonci n.N., začátek od 10,00 hod.

V Praze dne 5.3.2010
Zapsal: Ing. Jan Hlaváč
gen.tajemník SKH ČR
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