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

ZÁPIS Č. 07/2010
Datum:
Místo:
Přítomni:
Program:

30.09.2010
zased.místnost Incheba Praha s.r.o., Průmysl.palác
dle prez.listiny ( orig.přílohy č.1 v sekretariátu SKH ČR)
dle pozvánky ze dne 22.09.2010

1. Úvodní zpráva Incheby Praha k výstavě Hodiny a Klenoty
ve dnech 30.9. – 3.10.2010 :
Dikusi zahájili přítomní členové představenstva SKH ČR:
1.1.
Členové představenstva se domnívají, že dochází k posunu významu výstavy:
z prodejní a prezentační přítomnosti na výstavě roste význam vytvořit u spotřebitelů
povědomí, že ta či ona firma existuje, že její přítomnost na výstavě je tradičním
projevem existence české klenotnické (hodinářské) firmy
1.2.
Rozsah medializace výstavy Hodiny a Klenoty 2010 se jeví jako problém, v mediích
výstavu před zahájením není vidět/slyšet. SKH ČR se jako partner nemohlo vyjádřit
k mediálnímu plánu. Představenstvo se domnívá, že o všech věcech se může mezi
partnery vzájemně jednat.
1.3.
Z dřívějších tváří veletrhu se v pátek dopoledne na Výstaviště dostaví paní Sabina
Laurinová (možnost fotografování)..
1.4.
Paní Spálenková v další diskusi uvedla:
1.5.
Propagace výstavy Hodiny a Klenoty a výstavy hraček probíhaly a probíhají zcela
odděleně (různí organizátoři: Incheba-Terinvest).
1.6.
Návštěvnost v dopoledních hodinách výstavy dne 30.9.je cca o +200 osob vyšší, než
tomu bylo v r.2009.
1.7.
Představenstvo SKH ČR se domnívá, že není zrovna „šťastné řešení“, že návštěvník,
který chce současně navštívit též druhou výstavu, se tuto skutečnost dozví až na
přepážce pokladny, což je poměrně pozdě, protože návštěva druhé výstavy už nemusí
z časových důvodů vycházet...
1.8.
Instalace šperků ze soutěže Šperk roku 2010 proběhla s některými nedostatky, jež
pramenily z malé zkušenosti aranžerky s tímto sortimentem. Sdružení může v této
souvislosti v budoucnosti pomoci vlastními silami.
1.9.
Dodatek č.1/2010 ke smlouvě o spolupráci bude upraven tak, aby odpovídal
současným daňovým předpisům, bude znovu projednán 26.10.2010.
Návrh nové smlouvy – rovněž k projednání 26.10.2010.
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2. Soutěž Šperk roku 2010 a další:
2.1.
Soutěž Šperk roku 2010 – součást doprovodného programu výstavy Hodiny a Klenoty
2010.
3. Kontrola zápisu č. 6 ze dne 22.9.2010:
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 ) sice plní svůj účel, tj. varuje
před nekalými/pochybnými obchodními praktikami, nicméně vzhledem k tomu, jaká
je situace v praxi, je seznam dlužníků jen špičkou ledovce. Ostatní firmy zatím nemají
zájem seznámit veřejnost, nebo své obchodní partnery se svými dlužníky ... další
existence registru bude projednána na příštím zasedání SKH ČR 26.10.
Správní rada pověřuje gen.taj.,aby o existenci registru a jeho „nevyužívání“
informoval odbornou veřejnost prostřednictvím pravidelných příspěků v časopise
Klenotník Hodinář.
3.2.
V pátek 1.10. se uskuteční společný oběd s vedením Incheby Praha a na výstavě
přítomnými zástupci SKH ČR (předpokládaná účast 4-5 účast.za SKH ČR).
Restaurace Pražan na Výstavišti, zač. 12,00 hod.
4.Různé
4.1.
Příští zasedání správní a dozorčí rady SKH ČR se uskuteční v úterý 26.října 2010
od 10 hod. v galerii firmy Kov a Šperk ve Smržovce.
4.2.
Zasedání představenstva bylo ukončeno 13,50 hod., od 14,00 hod. začíná jednání
3.řádné valné hromady SKH ČR.
V Praze dne 05.10.2010
Zapsal: Ing. Jan Hlaváč
gen.tajemník SKH ČR

Přílohy:
1. Návrh dodatku č.1/2010 o poskytnutí vzájemného plnění a RECIPROCITĚ
2. Text 1.verze Smlouvy o spoupráci Incheba Praha -SKH ČR.
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