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

ZÁPIS Č. 04/2010
Datum:
Místo:
Přítomni:
Program:

18.05.2010
zased.místnost INCHEBA EXPO PRAHA, Praha 7
dle prez.listiny ( orig.přílohy č.1 v sekretariátu SKH ČR)
dle pozvánky ze dne 04.5.2010

Pan PhDr.Jan Novotný, obchodní ředitel Incheba Praha s.r.o., přivítal účastníky
jednání a představil nového ředitele společnosti pana Ing.Drahomíra Medveďa.
1. Úvodní zpráva Incheby Praha k výstavě Hodiny a Klenoty ve dnech 30.9. –
3.10.2010 :
1.1.
Paní Věra Spálenková, manažerka výstavy Hodiny a Klenoty 2010, informovala, že:
-

trvání výstavy Hodiny a Klenoty 2010 se prodlužuje o 1 den, a trvá od čtvrtku
30.9. do neděle 3.10.2010 do 15.00 hod.
souběh s veletrhem hraček (organizuje Terinvest)
organizační vyřešení vstupu na veletrh hraček a na výstavu Hodiny a Klenoty
2010: při zakoupení plnohodnotné vstupenky na jednu ze dvou výstav lze
pořídit vstupenku na druhou výstavu za polovinu běžné ceny
ve foyaé Průmyslového paláce bude dětský koutek
vstup na výstavu Hodiny Klenoty 2010 bude z pravé části (křídla)
Průmyslového paláce okolo Lapidária
na galerii ve střední lodi Průmyslového paláce bude v provozu restaurace,
další restaurace bude ve foyaé před střední halou Průmyslového paláce.

1.2.
Současná situace s objednáváním výstavních ploch zhruba kopíruje situaci touto
dobou v r.2009, tj. zhruba je závazně objednáno 800 m2 výst.plochy a přihlášeno cca
40 vystavovatelů.
Z diskuse dnešního dne, nebo trvá z 30.3.
a) Velcí vystavovatelé říkají zatím předběžně „ano“ k účasti v tomto roce,
nicméně rozhodnutí odkládají zřejmě do 06/2010-trvá
b) 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)-trvá.
c) Výstava ANTIK v r.2010 probíhají další jednání, zda proběhne a v jakém
rozsahu souběžně s výstavou Hodiny a Klenoty 2010
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d) Představenstvo souhlasí s informací o konání veletrhu hraček v článku, kterým
SKH ČR pravidelně měsíčně informuje o své činnosti v časopise Klenotník
Hodinář
1.3.
Oficiální zahájení výstavy a společenský večer proběhne dne 30.9. (čtvrtek)
v prostorách Lapidária Národního muzea na Výstavišti.
1.4.
Ing.Klinke znovu upozornil na trvající stav, tj.snížení prodeje, tvrdá opatření ze strany
některých obchodníků (vracení zboží, výrobní ceny vyšší než prodejní ...,rychlý růst
světové ceny zlata), a proto znovu žádá Inchebu Praha o vypracování „krizového“
postupu v případě, že se do 28.6./2010 nenaplní představy o pozitivním vývoji
závazné účasti firem na výstavě Hodiny a Klenoty 2010 (obava o znehodnocení
investice).
Dr.Novotný přislíbil za Inchebu Praha takový plán připravit k jednání SKH ČR dne
29.6.2010 v Turnově.
Trvá:
Čísla, která zveřejňuje Puncovní úřad za období leden-březen 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.
1.5.
Incheba Praha s.r.o. předložila návrh specifikačního dodatku č.1 k podmínkám a
trvání smlouvy v roce 2010 – viz příloha č.2 tohoto zápisu pro členy představenstva
SKH ČR. Tento dodatek správní rada bere na vědomí a projedná dále na jednání
představenstva 29.6.2010 v Turnově.
1.6.
Paní Spálenková, manažerka výstavy, rozdala rastr vystavovatelů ve střední hale a
v pravém křídle Průmyslového paláce (platné k 18.5.2010).
1.7.
Co se týká budoucnosti další výstavní plochy v areálu Výstaviště sdělil
p.Ing.Medveď, ředitel Incheby Praha s.r.o., že do 15.6. t.r. má být rozhodnuto spolu
s Magistrátem hl.města Prahy o výstavbě nové haly cca 13 tis.m2.
Oprava levého křídla Průmyslového paláce poškozeného požárem v r.2008 bude
velmi složitou technickou i právní záležitostí spolu s řešením dopravní dostupnosti
atd.
2. Soutěž Šperk roku 2010 a další:
2.1.
Gen.tajemník připravil překlad pravidel 9.ročníku soutěže Šperk roku (2010) do
německého jazyka. Na i-netu bude ke stažení nejpozději do 31.5.2010.
Současně se pracuje na anglické verzi (Ing.Hubrt, Ing.Hlaváč), na i-netu bude
nejpozději do 15.6.2010.
Ostatní jazykové verze se budou připravovat dle potřeby.
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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 duben/polovina května 2010 – nebyly žádné mimořádné
příjmy, ani výdaje. Stav pokladny k 18.5.10: 3 738,- Kč (hotovost) .
Stav na běžném účtu k 30.4.2010: 254 821,94 Kč.
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 04/10 a finančních nákladech.
Dohoda zní: začátek spolupráce, tj.první příspěvek na ½ tiskové strany počínaje
měsícem 04 2010 do konce r.2010. Cena za prostor činí 2.000,- Kč měsíčně bez DPHvypouští se ze sledování.
3.5.
Správní rada schválila změnu periodicity zasedání představenstva SKH ČR, a to
každé dva měsíce, častěji dle potřeby a dohody většiny členů představenstva.
Příští zasedání: 29.6.2010 od 10,00 hod. v zased.místnosti Granát Turnov, d.u.v.
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 – trvá.
4.Různé
4.1.
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 – je šperk 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.
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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.
Pro nepřítomnost Ing.Kutila (nemoc) se tento bod odkládá do 29.6.10.-trvá.
4.2
Pan Václav Rampich podal žádost o ukončení členství ve SKH ČR. Správní rada bere
na vědomí a ve smyslu Stanov Sdružení žádosti vyhověla. Gen.taj. požádá
p.Rampicha, aby odstranil Logo SKH ČR ze všech obchodních míst své firmy.
Příští zasedání správní a dozorčí rady SKH ČR se uskuteční 29.6.2010 v zasedací
místnosti GRANÁT, d.u.v., Turnov. Začátek od 10 hod.

V Praze dne 20.5.2010
Zapsal: Ing. Jan Hlaváč
gen.tajemník SKH ČR
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