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

ZÁPIS Č. 03/2010
Datum:
Místo:
Přítomni:
Program:

30. 03. 2010
Penzion AIKI, Jablonec n.Nisou
dle prez.listiny ( orig.přílohy č.1 v sekretariátu SKH ČR)
dle pozvánky ze dne 11.3.2010

Ing.Zdeněk Hlubuček, prezident SKH ČR, pozdravil účastníky jednání a seznámil je s
předloženým návrhem programu, návrh byl přijat.

1. Úvodní zpráva Incheby Praha k výstavě Hodiny a Klenoty ve dnech 30.9. –
2.10.2010:
1.1.
Paní Věra Spálenková, manažerka výstavy Hodiny a Klenoty 2010, informovala, že:
- Přihlášky k účasti na výstavě HaK 2010 byly již rozeslány
- Snížení cenové hladiny oproti r.2009 činí 20%, pro členy SKH ČR pak další
mimořádné snížení na základě dlouhodobé spolupráce při organizaci
předcházejících ročníků výstavy HaK
- Parkovací karta pro každého vystavovatele – jako bonus k účasti
- Byla předložena závěrečná zpráva o konání výstavy Hodiny a Klenoty 2009.
Záznam z diskuse(1) k výše uvedeným tématům:
a) Z víceletých smluv je k dnešnímu dni zajištěno zhruba 300 m2 výstavní
plochy.
b) Velcí vystavovatelé říkají zatím předběžně „ano“ k účasti v tomto roce,
nicméně rozhodnutí odkládají zřejmě do 06/2010.
c) Paní Voříšková vyzvala členy představenstva SKH ČR, aby využili svých
osobních kontaktů a pokusili se získat některé firmy, které by se mohly do
výstavni činnosti zapojit (např. SAFINA).
d) Další otázkou je, jak získat další hodinářské firmy k účasti na výstavě (např.
nabídkou zvláštní výstavní plochy na galerii ve střední lodi Průmyslového
paláce pro VIP hosty a zákazníky)
e) Pan Skála a p.Václav Hejral uvedli, že luxusní hodinky se prodávají dnes např.
na specializovaných akcích pro VIP zákazníky v hotelích.. a při jiných
příležitostech.
1.2.
Výstava ANTIK v r.2010 neproběhne souběžně s výstavou Hodiny a Klenoty
(otázkou zůstává její další konání vůbec...).
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1.3.
Výstava Hodiny a Klenoty 2010 bude probíhat současně s výstavou hraček, kterou na
pražském výstavišti v Holešovicích bude pořádat společnost Terinvest Praha.
Pozn.
Výstavy hraček se běžně účastní několik tisíc lidí v průběhu výstavního dne. Výstavní
prostory hraček budou v přenosném výstavním zařízení ze směru od hlavní vstupní
brány (stan).
Představensko Sdružení žádá Inchebu Praha o zvážení všech organizačních opatření,
aby nedošlo k narušení běžné výstavní činnosti klenotnických a hodinářských firem,
např. pohyb návštěvníků obou výstav, prodej vstupenek,slevy, rodinné vstupenky,
parkování, gastronomie v areálu Výstaviště aj., reklama atd.
1.4.
Představensto SKH ČR považuje souběh obou výstav roce 2010 za „experimentální“ a
že pro organizaci výstavy HaK v příštích letech budou vyhodnoceny zkušenosti
získané v tomto roce. Určitým pozitivním prvkem může být i skutečnost,že mnoho
lidí bude mít příležitost poprvé získat informace o výstavě šperků, hodin a hodinek, i
když prvotně půjdou na výstavu hraček.
1.5.
Představenstvo dále zváží obsah informace uvedené v bodě 1.3. z hlediska
informování vystavovatelů z oborů klenotnictví a hodinářství.
1.6.
Oficiální zahájení výstavy a společenský večer proběhne dne 30.9. (čtvrtek)
v prostorách Lapidária Národního muzea na Výstavišti.
1.7.
Incheba Praha i SKH ČR zváží výhody/nevýhody konání výstavy po dobu 3 dnů (v
r.2010) a navrhne další postup pro r.2011 a dále (rekonstrukce Průmyslového
paláce...).
Záznam z diskuse(2) k výše uvedeným tématům:
1.8.
Ing.Klinke znovu upozornil na skutečnost, že náklady na cca 30 m2 stánek včetně
přípojky el.energie a ostaních nákladů přijdou firmu na cca 120-130 tis.Kč, vzhledem
k současné situaci na trhu, kdy se prodává méně šperků, bude pro mnohé firmy účast
na výstavě Hodiny a Klenoty 2010 velmi vysokým a obtížně dosažitelným cílem...,
což by mohlo vést k významnému snížení jak počtu vystavovatelů, tak i snížení
výstavní plochy a významu výstavy Hodiny a Klenoty vůbec.
Ing.Klinke žádá Inchebu též o vypracování „krizového“ postupu v případě, že se
v 06/2010 nenaplní představy o kladných rozhodnutích o účasti na výstavě HaK 2010.
Čísla, která zveřejňuje Puncovní úřad za období února 2010, svědčí o trvajícím
propadu množství zboží předkládaného k puncování .
Tím se potvrzuje 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.
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2.2.
Soutěž Šperk roku 2010 a další:
Gen.tajemník připravil návrhy úprav v pravidlech soutěže a správní rada rozhodla
takto:
2.2.1.
Pravidla soutěže Šperk roku 2010 umožňují účast soutěžích z ČR i ze zahraničí
2.2.2.
Představenstvo schvaluje, aby byl pro částečné krytí nákladů na konání soutěže
vybírán registrační poplatek takto:
a) Studenti (školy) jsou od placení poplatku osvobozeni
b) Firmy, OSVČ budou platit Registrační poplatek takto:
1.skupina: 1-3 ks soutěžící šperky (soupravy) 500,- Kč
2.skupina: 4 a více kusů šperků (souprav) 1 000,- Kč.
2.2.3.
SKH ČR si vyhrazuje právo výběru resp.omezení počtu předložených kusů šperků do
soutěže.
3. Kontrola zápisu č. 2 z 23.2.2010:
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 březen 2010 – nebyly žádné mimořádné příjmy, ani výdaje.
Stav pokladny k 31.3.10: 2.606,- Kč (hotovost) .
Stav na běžném účtu k 31.3.2010 byl 218.389,70 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, §7, odst.3.1 navrhuje gen.taj. správní radě ukončení členství. Členství bylo
dle Stanov Sdružení ukončeno k 31.3.2010.
Gen.tajemník požádá písemně bývalé členy, aby ze svých provozoven odstranili Logo
Sdružení klenotníků a hodinářů a aby dále nepoužívali svoji bývalou příslušnost ke
Sdružení k marketingovým a dalším účelům po datu ukončení členství.
3.3.
Pana J.Volavka dal na zvážení možnost vyrobení členského průkazu SKH ČR jako
formy identifikace se Sdružením –trvá
3.4.
Gen.tajemník jednal s p.Zimmerem, šéfredaktorem časopisu Klenotník Hodinář o
návrhu prezentace SKH ČR pro r.2010, počínaje 03/10 a finančních nákladech.
Dohoda zní: začátek spolupráce, tj.první příspěvek na ½ tiskové strany počínaje
měsícem květen 2010 do konce r.2010. Cena za prostor činí 2.000,- Kč měsíčně bez
DPH.
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3.5.
Správní rada schválila změnu periodicity zasedání představenstva SKH ČR, a to
každé dva měsíce, častěji dle potřeby a dohody většiny členů představenstva.
3.6.
Generální tajemník informoval o potřebě svolat dle Stanov Sdružení valnou hromadu,
jejíž cílem bude zvolit vedení SKH ČR. Valná hromada by byla svolána na měsíc
září/říjen 2010 v době konání výstavy Hodiny a Klenoty 2010.
4.Různé
4.1.
Prezident SKH ČR podepsal daňové přiznání SKH ČR zpracované daňovým
poradcem Ing.A.Bohdanovou. DP předáno na FÚ ještě dne 30.3.2010.
4.2.
Dále probíhala diskuse o pokovení zlata drahým kovem např. rutheniem, rhodiem.
V ČR není t.č. zákonná norma, která by pokovení zlata (za účelem zlepšení vzhledu
jeho povrchu) bránila. Pokovení mění vzhled materiálu. Pokud má být výrobek
podroben kontrole puncovního úřadu, je třeba narušit povrchovou vrstvu ...
Samotné „bílé“ zlato (slitina) není zcela bílé, ..má mírně ocelový nádech, jehož vzhled
se zlepšuje pokovením rhodiem,nebo rutheniem. Dle názoru ČOI může dojít u
zákazníka k pocitu, že po otření vrstvy drahého bílého kovu je šperk – byť je vyroben
z hodnotných zlatých slitin o řádné ryzosti – méně hodnotný.
Za této situace navrhuje správní rada, aby zákazník byl při prodeji zlatých šperků,
jejichž povrch je pokoven vrstvou ruthenia, nebo rhodia, o této skutečnosti předem
informován. Také SKH ČR zvažuje, jakou dát základní informaci jak svým členům,
tak i odborné veřejnosti o skutečnosti, co je „bílé“ zlato.
Správní rada pověřila čestného člena SKH ČR, Ing.Jiřího Kutila, aby připravil text,
který by „informoval, vysvětloval,definoval“ problematiku „bílého“ zlata. Je třeba
vzít v úvahu též připravovanou definici bílého zlata na úrovni Vídeňské konvence.
Svůj návrh předloží Ing.Kutil k dalšímu jednání v květnu 2010.
4.3.
Správní rada schválila delegáty na sněm Hospodářské komory ČR v květnu 2010.
Jsou to: Ing.Zdeněk Hlubuček, prezident SKH ČR a Ing.Jan Hlaváč, gen.tajemník.
Příští zasedání správní a dozorčí rady SKH ČR se uskuteční v květnu 2010 na
základě pozvání Incheby EXPO Praha s.r.o. v prostorách výstaviště Praha-6
v Holešovicích.

V Praze dne 16.4.2010
Zapsal: Ing. Jan Hlaváč
gen.tajemník SKH ČR
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