Sdružení klenotníků a hodinářů čr, kozí 4, cz-11000 praha 1,
česká republika

ZÁPIS Č. 05/2010
Datum:
Místo:
Přítomni:
Program:

29.06.2010
zased.místnost GRANÁT, d.u.v., Turnov
dle prez.listiny ( orig.přílohy č.1 v sekretariátu SKH ČR)
dle pozvánky ze dne 01.06.2010

Paní L.Adamičková, předsedkyně představenstva,uvítala účastníky jednání v Granátu
d.u.v. a popřála hodně úspěchů účastníkům jak v dnešním jednání, tak i jejich firmám.
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:
a)
Incheba Praha s.r.o. má s magistrátem hl.města Prahy smlouvu o využívání
výstavního areálu v Holešovicích do r.2016 + další opce na 5 let
b)
výstava Hodiny a Klenoty 2010: zatím je přihlášeno 60 vystavovatelů, kteří se umístí
na ploše cca 1070 m2. Nicméně probíhají další jednání s potenciálními vystavovateli,
např. turecká účast... V porovnání s rokem 2009 se jeví propad výstavní plochy cca
100m2.
c)
Paní V.Spálenková předala rastr výstavy ve střední hale a v pravém křídle
Průmyslového paláce ke dni 29.6.10. Viz příloha č.2
d)
Jednou z doprovodných akcí pravděpodobně bude výstava Sklo v českém šperku,
(putovní výstava cestující po celém světě). Jednání s kurátorem výstavy p.J.Siborem
dále probíhají.
e)
Paní V.Spálenková oznámila konání módních přehlídek a potvrdila konání výstavy
ANTIK ve střední lodi Prům.paláce.
Z diskuse dnešního dne:
1.2.
Ing.Kutil doporučil,aby Incheba v předstihu informovala vystavovatele, že prodávat
smí zboží, pokud je vyrobené z drahého kovu, jen tehdy, je-li puncované. Blíže viz
podmínky dle Puncovního zákona 539/1992 Sb. ve znění zákonných novel (možno
jako odkaz).
1.3.
Diskuse o bankomatu v areálu výstaviště: Incheba se domnívá, že bankomat, pokud
by měl být v areálu výstaviště, je předmětem jednání magistrátu s některou bankou.
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1.4.
Paní V.Spálenková informovala o některých investičních záměrech v areálu
výstaviště, např. podchod pod Průmyslovým palácem a další...(nová výstavní hala,
jejímž investorem by mohla být Incheba Praha s.r.o.).
1.5.
Gen.taj. zavolá do Safiny popř. Primossy a zjistí, jaké jsou důvody pro neúčast na
výstavě Hodiny a Klenoty 2010.
1.6.
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 v r.
2010 zapojit (např. SAFINA)-trvá.
1.7.
Nebyl předložen plán pro případný „krizový vývoj“ výstavy v r.2010. Incheba se
domnívá,že dosavadní jednání s vystavovateli a jejich předpokládaná účast nevzbuzují
tak oprávněné obavy o potřebě takového plánu. Správní rada bere na vědomí.
1.8.
Trvá:
Čísla, která zveřejňuje Puncovní úřad za období leden-červen 2010, svědčí o
klesajícím, objemu množství zboží předkládaného k puncování :
1-6/2006

1-6/2007

Au/kg
1508
1896
Ag/kg
6275
7227
Zdroj:J.Kutil 4.7.2010

1-6/2008

1-6/2009

1-6/2010

1807
7242

1308
5693

995
4064

Tím se potvrzuje stanovisko Ing.Klinkeho, že bude-li propad pokračovat v dalších
měsících, pak může nastat koncem r.2010 situace opravdu kritická a bude
vyžadovat od Incheby velmi rázný zásah k udržení výstavy Hodiny a Klenoty.
1.9.
Incheba Praha s.r.o. předložila návrh specifikačního dodatku č.1 k podmínkám a
trvání smlouvy v roce 2010 – schváleno.
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.-splněno.
Současně se pracuje na anglické verzi (Ing.Hubrt, Ing.Hlaváč), na i-netu bude
nejpozději do 30.9.2010.
Ostatní jazykové verze se budou připravovat dle potřeby.
3. Kontrola zápisu č. 4 z 18.5.2010
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.
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Hospodaření za měsíc červen 2010 – nebyly žádné mimořádné příjmy, ani výdaje.
Stav pokladny k 30.6.10:
1 589 ,00 Kč (hotovost) .
Stav na běžném účtu k 30.6.2010: 239 921,36 Kč
3.3.
Pana J.Volavka dal na zvážení možnost vyrobení členského průkazu SKH ČR jako
formy identifikace se Sdružením –trvá
3.4.
Generální tajemník informoval o potřebě svolat dle Stanov Sdružení valnou hromadu,
jejíž cílem bude zvolit vedení SKH ČR. Valná hromada bude svolána na měsíc
září/říjen 2010 v době konání výstavy Hodiny a Klenoty 2010 – trvá.
Úkoly:
3.4.1.
Gen.taj. připraví zprává o činnosti správní rady za roky 2005-2010 a předseda
dozorčí rady připraví zprávu o činnosti dozorčí rady.
3.4.2.
Správní rada rozhodla, že přípravy na valnou hromadu proběhnout na příštím
zasedání správní a dozorčí rady dne 22.9.2010 od 10,00 hod. v zasedací místnosti
Incheby Praha s.r.o. na výstavišti.
4.Různé
4.1.
Téma „bílé zlato“ – Ing. Jiří Kutil předložil
a) Návrh textu pro všeobecnou informaci prodejců šperků z bílého zlata
b) Analýzu problému „bílého zlata“ (bude umístěno na webovou stránku SKH
ČR)
4.2.
Předseda PÚ Praha Ing.Novotný informoval o některých hospodářských opatřeních a
jejich dopadech na činnost puncovního úřadu.
Dále se vyjádřil k problematice „bílého zlata“ blíže k tomuto problému viz webové
stránky www.puncovniurad.cz.
Diskuse se rozvinula rovněž na téma niklová direktiva (mohl by vzniknout problém,
že slitiny bílého zlata obsahující nikl by nemusely v budoucnosti být schváleny
k prodeji). Dále pak případné používání paladiového puncu pomocí laser.technikypuncovní úřad je technicky připraven v případě potřeby takový punc používat.
Ing.Novotný rovněž upozornil na praxi, kterou zastává ČOI: barevné zlato, je-li
povrchově upravené např. rhodiem, a není-li na tuto skutečnost zákazník prokazatelně
upozorněn, pak jde o klamavou obchodní praktiku.
Viz informace pro prodejce šperků (Ing.Jiří Kutil):
Pro dosažení bílého povrchu s vysokým leskem je často
nanášena vrstva rhodia. Tento kov dodá výrobku brilantní vzhled.
Časem však může dojiti k otěru, takže vystupuje původní barva slitiny.
Pokud je základní materiál zhotoven z bílého zlata, není tato změna
příliš výrazná. K problémům dochází, když je bílé barvy šperku
dosaženo povrchovou úpravou původně barevného kovu. Z hlediska
stávajícího puncovního zákona šperk vyhovuje, protože je dodržena
zákonná ryzost. Při reklamaci je možno pouze jít cestou stížnosti u
obchodní inspekce, protože šperk nemá vzhled, pod kterým byl
prodán. Jedná se tedy o klamavou obchodní praktiku. Obchodník
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obvykle prodává šperk v přesvědčení, že je zhotoven z bílého zlata.
Pouhým pohledem nelze poznat, že se jedná o barvu, danou konečnou
úpravou. Při zjištění této skutečnosti upozorní na ni Puncovní úřad
předkladatele. Obchodník může zjistit, že předmět je zhotoven
z barevného zlata tak, že na místě, kde byl šperk zkoušen (obvykle na
některé hraně) je pod lupou dobře viditelná žlutá nebo červená barva
podkladu. Problematikou bílého zlata a materiálu, obarveného na
povrchu nanesením vrstvy rhodia nebo ruthenia, se bude podrobně
zabývat „Speciál 2010“ našeho časopisu, který vyjde na podzim.

4.3.
Příští zasedání správní a dozorčí rady SKH ČR se uskuteční 22.září 2010
v zasedací místnosti Incheba Praha s.r.o. v areálu výstaviště Praha 7
v Holešovicích. Souběžně s tímto zasedáním proběhne také vyhodnocení soutěže
ŠPERK ROKU 2010.
Začátek zasedání správní a dozorčí rady SKH ČR od 10 hod.

V Praze dne 16.7.2010
Zapsal: Ing. Jan Hlaváč
gen.tajemník SKH ČR
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