SDRUŽENÍ KLENOTNÍKŮ A HODINÁŘŮ ČR
KOZÍ 4, 110 00 PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁPIS Č. 01/2011 (1.VERZE-NEAUTORIZOVANÝ)
Datum:
Místo:
Přítomni:
Program:

25. 1. 2011
zased.místnost SČMVD, Jindřišská 2, Praha 1
dle prez.listiny ( orig. přílohy č.1 v sekretariátu SKH ČR)
dle pozvánky ze dne 11. 1. 2011

1. Příprava 20. ročníku výstavy Hodiny a Klenoty 22.–25. 9. 2011:
1.1.
Paní Spálenková, manažerka výstavy Hodiny a Klenoty 2010, představila účastníkům
zasedání nové kolegyně, se kterými společně bude připravovat výstavu Hodiny a
Klenoty 2011. Kontakt – viz níže.

Bubeníková Pavla
Ciglianová Janica

Tel.: +420 220 103 304
Fax: +420 220 103 492
p.bubenikova@incheba.cz
Tel.: +420 220 103 471
Fax: +420 220 103 492
j.ciglianova@incheba.cz

Hodiny a Klenoty
NON-HANDICAP
Vánoční trhy
Hodiny a Klenoty
Vánoční trhy

Paní Spálenková předložila náhled přihláškových materiálů pro 20. ročník výstavy
HaK 2011 – Sdružení doporučuje od samého počátku ve všech materiálech zdůraznit,
že se jedná o 20. ročník uvedené výstavy, tj. od samého počátku nepodcenit
marketingovou přípravu a mediální propagaci. Případné náměty pro věcný a grafický
obsah těchto materiálů uplatnit u organizátorů výstavy co nejdříve.
1.2.
Doprovodná akce Šperk roku 2011 bude prezentována ve spolupráci s Inchebou
Praha s.r.o. (viz příloha-spoluorganizátor). Dalším spoluorganizátorem bude časopis
Klenotník Hodinář (BEZ, s.r.o.). Školním zařízením bude rozeslána zvlášní
pošt.obálka s včasnými informacemi o účasti v soutěži i možnosti prezentace na
výstavě (nabídka od Incheby Praha s.r.o.).
1.3.
Paní Spálenková požádala SKH ČR o podporu při jednání s dalšími významnými
čs.firmami, které se dosud předcházejících ročníků výstavy Hodiny a Klenoty
neúčastnily: Safina, Primossa, pí Hubačová a další.
1.4.
V době konání výstavy Hodiny a Klenoty 2011 nebude v Průmyslovém paláci
probíhat žádná jiná výstava.
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1.5.
Incheba navrhuje,aby se členové Sdružení klenotníků a hodinářů ČR prezentovali
nejen ve svých vlastních stáncích, ale aby zřídili i svoji prezentační expozici ve stánku
SKH ČR.
Gen.tajemník osloví v tomto smyslu všechny členy Sdružení – jejich seznam viz
příloha tohoto zápisu.
1.6.
Cenová hladina r.2011 odpovídá roku 2010.
1.7.
Paní Spálenková přislíbila přinést do příštího zasedání (tj.15.3.2011) první návrh na
zajištění mediální podpory výstavy Hodiny a Klenoty 2011. Incheba prezentuje
pražskou výstavu také na obdobných výstavách v Krakově a v italské Vicenze a na
Inhorgentě v Mnichově.
2. Kontrola zápisu č.9 z 7.12.2010:
2.1.
Zástupce SKH ČR pro spolupráci v Hospodářskou komorou ČR ve věci jednotného
zadání závěrečných učňovských zkoušek pro obor hodinář je p. Jiří Volavka, který
dále spolupracuje s řed. hodinář.učiliště v Jihlavě p. Mgr. Ondráčkem.
Pan J. Volavka se domnívá, že učňovský obor hodinář by měl být ukončen maturitní
zkouškou. SKH ČR tuto myšlenku podporuje a pokusí se prostřednictvím HK ČR
tento námět dále prosadit.
V současné době „klesá zájem mladých lidí o učňovské řemeslo“(J. Volavka).
2.2.
Správní rada vyjadřuje nespokojenost, že HK ČR nás neinformovala o připravované
výstavě 600 let pražského orloje. Pan Volavka tlumočil omluvu p. Jaroše z HK ČR.
3. Hospodaření za prosinec 2010 resp.rok 2010:
3.1.
Hotovost v pokladně k 31.12.2010 je 1.412,- Kč
3.2.
Stav běžného účtu v bance k 31.12.2010 činil 286.437,17 Kč (viz pdf.výpis č.12
v příloze tohoto zápisu).
Všechny náklady za listopad-prosinec 2010 byly v souladu s rozpočtovanými
náklady.
Plnění rozpočtu za r.2010 – bylo předloženo správní a dozorčí radě, viz příloha tohoto
zápisu.
3.3.
Rozpočet na r.2011 – předložen a schválen se změnou výše nákladů pro podporu
známosti SKH ČR (příspěvky do časopisu Klenotník Hodinář) – viz příloha.
3.4. Servisní smlouvy na r.2011
Byly předloženy a schváleny tyto servisní smlouvy na rok 2011:
a) Vedení účetnictví Ing. A. Bohdanová
b) Vedení a správa web. stránky Ing. I. Hájek
c) Organizační poradenství Ing. J. Hlaváč
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Dne 14.12.2010 byla podepsána smlouva o spolupráci s Inchebou Praha s.r.o. na rok
2011. Všechny smlouvy jsou pro oprávněné osoby k nahlédnutí v sekretariátu SKH
ČR
4.Různé
4.1.
V diskusi k příjmové části rozpočtu SKH ČR návrhuje představenstvo oživit
myšlenku získání reklamního a finančního sponzora, jímž by mohla být některá
pojišťovna. Navrhuje zkusit jednání s Českou pojišťovnou resp. Podnikatelskou
pojišťovnou a.s. popř. některými dalšími institucemi.
Je třeba takovým partnerům připravit a nabídnout možnost spolupráce s databází
členů Sdružení, s možnostmi pojištění popř. prostoru v reklamě. Příloha: viz návrh
možných nabídek pro sponzory-tento materiál je potřeba však dále projednat v některých bodech s Inchebou Praha s.r.o.
4.2.
Spr. rada se seznámila s kritickým vyjádřením p. Dr. Riegela (bylo distribuováno
prostřednictvím i-netu). Nepovažuje tento způsob kritiky ani za správný, ani za
přínosný pro obor klenotnictví a hodinářství.
Panu Zimmerovi, šéfredaktorovi časopisu Klenotník Hodinář, navrhuje, aby všem
členům SKH ČR poskytnul prostřednictvím představenstva Sdružení základní a
zásadní informace o časopise Klenotník Hodinář, o jeho směřování, nákladu,
distribučních kanálech, o představách jeho dalšího zkvalitňování (do budoucna např.
právní poradna, problémy prodeje šperků, spotřebitelská veřejnost, falza, investiční
zlato, malé a střední firmy a jejich problematika – nemají stálého právníka) apod.
Sdružení má zájem na dalším zvýšení nákladu a zkvalitnění obsahu časopisu a je
připraveno v této věci spolupracovat s redakční radou.
4.3.
V Jablonci n.N.se formuje sdružení výrobců bižuterie..., tento segment má v J.n.N.
dlouhou a velmi obsažnou tradici (divadlo, koncerty, provoz Výstaviště). Správní rada
navrhuje vstoupit v kontakt s Dr.Adamem a získat informace o tom, jaká je představa
a filosofie znovuoživení této tradice do současné doby.
4.4.
Představenstvo SKH ČR shromažďuje další náměty pro činnost v r.2011 s cílem
hledat cesty, jak zajímavěji nabídnout členství ve SKH ČR dalším firmám z oboru
klenotnictví a hodinářství a současně posílit image členství v profesní organizaci
z pohledu zvýšení prestiže a konkurence schopnosti jednotlivých členů.
4.5.
Příští zasedání správní a dozorčí rady SKH ČR se uskuteční v úterý 15. března 2011
v kanceláři předsedy Puncovního úřadu v Praze 1, Kozí 4. Začátek od 10,00 hod.
V Praze dne 27.01.2011
Ing. Luděk Hubrt v.r.
Prezident SKH ČR

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

Přílohy: dle textu.
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