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

ZÁPIS Č. 08/2010
Datum:
Místo:
Přítomni:
Program:

26.10.2010
zased.místnost Galerie Kov a Šperk, Smržovka
dle prez.listiny ( orig.přílohy č.1 v sekretariátu SKH ČR)
dle pozvánky ze dne 5.10.2010

1. Zhodnocení průběhu výstavy Hodiny a Klenoty
ve dnech 30.9. – 3.10.2010 :
1.1.
Bylo konstatováno, že podíl firem, které jsou členy SKH ČR, na komerčním prostoru
výstavy Hodiny a Klenoty 2010 se pohybuje na úrovni cca 13 %, pokud bychom započítali také prostor, který zaujímají vystavené šperky ze soutěže Šperk roku 2010,
pak by tento podíl vzrostl na cca 15 %.
Celková komerční plocha výstavy Hodiny a Klenoty 2010 (bez plochy Antiku) činila
1727 m2.
Co se týká prezentace českých výrobců, pak členové SKH ČR tvořili jejich zcela
rozhodující podíl. České firmy-vystavovatelé – na výstavě Hodiny a Klenoty
nevydělávají, ale přesto tento projekt výstavy Hodiny a Klenoty dále podporují.
SKH ČR je toho názoru, že výstava slouží k posilování povědomí českých
spotřebitelů, že české firmy-výrobci šperků-ještě existují a že nabízejí kvalitní a
cenově přístupné zboží.
1.2.
Návštěvnost byla v tomto roce cca o 1 000 návštěvníků nižší, než tomu bylo v roce
2009. Důvodem může být dle názoru SKH ČR nižší rozsah a úroveň propagace
výstavy Hodiny a Klenoty 2010.
Paní Spálenková, manažerka výstavy Hodiny a Klenoty 2010, předložila materiál
Závěrečná zpráva výstavy a Hodiny a Klenoty 2010. Tento dokument obsahuje
zajímavé informace a časové řady vývoje seriálu výstav Hodiny a Klenoty od r. 2004.
SKH ČR konstatuje, že jako partner a odborný garant výstavy nemělo např. možnost
vyjádřit se k tvorbě a realizaci mediálnímu plánu výstavy předem.
1.3.
SKH ČR je názoru, že v praxi se prokázalo, že výstava šperků, klenotů,hodin a
hodinek je natolik specifická, že není vhodné ji spojovat v budoucnosti s jiným
druhem výstavy např. s výstavou hraček, která byla zřejmě i dominantním tématem
medializace, kterou financoval jiný pořadatel.
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Výstava Antik není ze strany SKH ČR vnímána jako rušivý faktor pro výstavu
Hodiny a Klenoty.
1.4.
První předběžný návrh konání výstavy v r.2011 je pro české výrobce prakticky
nepřijatelný: znovu se projevuje rozpor v představách o konání výstavy: čeští výrobci
vítají termín cca 2.polovina září, nejpozději pak 1.týden v říjnu, aby mohli stihnout
výrobu zakázek, které jsou nasmlouvány během výstavy, aby bylo možné je dodat na
předvánoční trhy.
Obchodníkům může více vyhovovat termín i později v říjnu, neboť se orientují na
termín(y) výstav např. Varšava, Vicenza, v Hong Kong apod.
Obchodní ředitel Incheby Praha, p.Ježovič, přislíbil nové jednání jak o termínu, tak o
délce trvání výstavy Hodiny a Klenoty 2011. Nový a Inchebou projednaný návrh
(zatím 22.9. -25.9.2011) bude předložen cca do 10.11.2010.
1.5.
SKH ČR je toho názoru, že předložený návrh Dodatku č.1/2010 ke Smlouvě o
spolupráci na období 2008-2010 platí v části týkající se RECIPROCITY navzájem
poskytnutých plnění (stánek Sdružení, organizace soutěže Šperk roku). Návrh další
věcné změny uvedené 3-leté smlouvy 2008-10 byl odložen.Smlouva je platná bez
uvedené změny.
1.6.
Správní rada Sdružení ve smyslu bodu 1.5. předpokládá na základě projeveného
vstřícného přístupu obchodního ředitele Incheby Praha p.Ježovice k návrhu nové
smlouvy o spolupráci na období 2011-13, že tato bude navržena (a schválena) ve
znění blízkém z let 2008-10 zvláště pak, že se pokusí akceptovat návrh SKH ČR
tj.zachovat dosavadní výši ročního příspěvku jako tomu bylo v uplynulém období.
Aktualizovaný text bude pravděpodobně projednán do konání prosincového zasedání
správní rady SKH ČR. Vyrovnanost vztahů obou smluvních stran je významným
předpokladem pro udržení výstavy Hodiny a Klenoty v dalších letech.
1.7.
Výstava Hodiny a Klenoty 2011 vstoupí do 20.ročníku. SKH ČR a Incheba Praha
jsou jednotni v názoru, že 20.ročník je potřeba velmi dobře zorganizovat na bázi
otevřené a vyrovnané spolupráce a odpovědnosti.
2. Kontrola zápisu z 30.9.2010:
2.1.
Registr dlužníků – správní rada rozhodla o ukončení jeho prezentace na webových
stránkách Sdružení, neboť poslání Registru dlužníků nebylo naplněno v té míře, jaká
byla představa při jeho přípravě.
Firmy, a to i členové SKH ČR, z nejrůznějších důvodů nepřistoupily ke zveřejnění
svých dlužníků.
Záměr varovat slušné podnikatele před těmi, kteří zneužívají současných
ekonomických poměrů k nekalému podnikání (ne-li k podvodnému jednání) nebyl
přijat jako všeobecně nutný a potřebný.
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Technicky bude provedeno v 1.týdnu listopadu 2010 ve spolupráci se správcem
web.stránek Sdružení.

3. Hospodaření za září/říjen 2010:
Poč.stav pokladny k 15.9. 2010 byl 3.206,- Kč
3.0. Příjmy do pokladny od 15.9. do 3.10.2010:
3.1. Čl.příspěvky uhrazené v hotovosti 2 x 3tis.Kč, tj. 6 000,- Kč
3.2. Dotace pokladě z běž.účtu 35 000,- Kč
3.3. Výdaje z pokladny od 15.9. do 3.10.2010“
3.4. Náklady na výstavu Hodiny a Klenoty 2010: Kč 9.534,3.5. Náklady na soutěž Šperk roku 2010:
Kč 29.258,3.6. K 4.10.2010 v pokladně zůstává 5. 414,- Kč.
3.7. Stav běžného účtu v bance k 31.10.2010 činil 228.303,47 Kč (viz pdf.výpis
v příloze tohoto zápisu).
4.Různé
4.1.
Ing.Zdeněk Hlubuček, předsedající 3.řádné valné hromady SKH ČR, podepsal
závěrečné dokumenty valné hromady, jak požadují stanovy Sdružení. Uloženo
v sekretariátu SKH ČR.
4.2.
Ing.Hlubuček obdržel písemný dokument potvrzující udělení čestné členství ve SKH
ČR. Předal Ing.Luděk Hubrt, prezident SKH ČR.
Příští zasedání správní a dozorčí rady SKH ČR se uskuteční v úterý 7.12.2010 od
10,00 hod. v areálu firmy KABRA, Podolské nábř.34, Praha 4. Ing.Chovan mimo jiné
připraví prezentaci produktů, které jsou součástí nabídky sortimentu firmy: italská
vína, sýry, olivový a lanýžový olej ..aj.
4.2.
V Praze dne 10.11.2010
Ing. Luděk Hubrt v.r.
Prezident SKH ČR

Zapsal: Ing. Jan Hlaváč v.r.
gen.tajemník SKH ČR

Přílohy: (na vyžádání v sekretariátu SKH ČR)
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