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zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti
Vážení akcionáři,
Vážení obchodní partneři,
Vážení zaměstnanci,
úvodem bych rád poděkoval panu Jaroslavu Přerostovi za jeho úspěšné
dlouholeté působení ve funkci předsedy představenstva. Za tuto dobu akciová společnost Sklopísek Střeleč výrazně pokročila kupředu díky dobré
strategii akcionářů, efektivní práci managementu firmy a profesionalitě
zaměstnanců.
Pevně věřím, že dosavadní trend bude dále pokračovat a firma se bude
rozvíjet i za mého předsednictví.
Práce pro Sklopísek není pro mne něco úplně nového, jsem členem představenstva od roku 2013 a dobře znám práci místního managementu
i strategii vlastníků.
Vedení firmy se velmi dobře orientuje v obchodním prostředí své působnosti, což dokazuje i hospodářský výsledek minulého roku. Při finálním
definování rozpočtu správně odhadlo trendy trhu a pokračující důsledky
krize. Zisk po zdanění byl vyšší o více jak 6 % proti rozpočtu a to důslednou
kontrolou výrobních nákladů při nižších prodejích. Přesto nemůžeme přehlédnout, že oproti roku 2015 došlo důsledkem ztráty velkého zákazníka
ke snížení prodaného množství a tím i celkového obratu a zisku. Pro firmu
je významné, že pokračovala realizace zásadních investičních projektů,
které jsou nepostradatelné pro budoucí rozvoj. Dále došlo ke stabilizaci
výkonného managementu firmy a k nastartování otevřenější a efektivnější
komunikace mezi vedoucími pracovníky.
Za hlavní úkoly budeme dále považovat zlepšování bezpečnosti práce
všech našich zaměstnanců i firem, které s námi spolupracují. Nezbytná
bude stálá kontrola výrobních nákladů při udržení vysoké kvality našich
výrobků a perfektního servisu našim zákazníkům.
Využijeme všech možností zvýšit efektivitu a provozní zisk v prostředí oživování ekonomiky na dominantních trzích.
Máme vysoce profesionální tým a budeme usilovat o stabilizaci každého
zaměstnance pracujícího ve prospěch firmy. Očekávám, že i v dalším období budeme společně firmu rozvíjet a posunovat laťku zase o něco výše.
Děkuji všem za úsilí, které vedlo k dosažení definovaných cílů a těším se
na naši spolupráci.

Pavel Šedlbauer, předseda představenstva
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Profil společnosti
Nejstarší zjištěná zmínka o těžbě ve Střelči je z roku 1893, kdy se zde těžily kvádrové pískovce pro
kamenickou výrobu. Těžil se zde kvádrový kaolinický pískovec, který se používal na sokly, obložení
staveb, průčelí budov, dlažby, schody, brusné prstence pro stroje, do brusíren skla, pomníky apod.
Pískovec byl například využit při stavbě Ministerstva obchodu v Praze, nemocnici v Jilemnici a Jičíně,
kostela na předměstí Hradce Králové. Těžba písku v současném ložisku sklářských a slévárenských
písků byla zahájena před 1. světovou válkou.
Výjimečné vlastnosti písků pro širokou průmyslovou výrobu objevil a docenil před 2. světovou válkou
Ing. Dr. Bohuslav Stočes. V roce 1939 tak vznikla firma „První česká úpravna sklářského písku ve Střelči“.
V současné době je akciová společnost Sklopísek Střeleč významnou společností v českém a středoevropském prostoru. V oblasti výrobní kapacity a objemu prodaných křemenných písků patří mezi největší dodavatele ve střední Evropě. Je spolehlivým dodavatelem a seriózním partnerem pro dodávky
křemenných písků pro široké spektrum použití.
Areál společnosti se nachází 10 km severozápadním směrem od města Jičín. Výrobní závod, který
byl vybudován na katastru obce Újezd pod Troskami v osadě Hrdoňovice, je vybaven nejmodernějšími technologiemi. Modernizace technologie a vhodné surovinové zdroje umožňují vyrábět křemenné
písky s nízkým obsahem oxidu železa, které jsou nezbytné pro výrobu extrémně čistého skla. Jedná se
o vysoce kvalitní sklářské písky s obsahem Fe2O3 100 ppm a méně.
Těžební prostor o rozloze 1,7 km2 je největším a nejkvalitnějším místem pro těžbu vysoce jakostních
písků v České republice.
Vyráběné písky jsou základní surovinou pro křišťálové, obalové a ploché sklo a pro výrobu skelných
vláken. Jsou vhodné pro širokou oblast využití ve slévárenském průmyslu. Chemická čistota a příznivá zrnitost jsou ceněny i v řadě jiných průmyslových oblastí, zejména v průmyslu elektrotechnickém
a stavebním.
.

„Díky jedinečné surovinové základně se společnost prosazuje ve všech oblastech průmyslu.“
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Využití …
Automobilový průmysl
Automobilová skla, zrcátka, skelná vlákna v plastech – zvýšení otěruvzdornosti, žárovky, zapalovací
svíčky, brzdové obložení, formy pro odlitky – slévárenství, světlomety…

Výpočetní technika a zobrazovací technika
Polovodičový průmysl, zobrazovací displeje, procesory (nutná 100% čistota), optická vlákna…

Bytová výstavba a dům
Skleněné výplně – okna, dveře, vitríny, atd., moderní konstrukční materiál pro opláštění budov, vláknocementové desky, konstrukční beton, izolace, optická vlákna – stavební komponenty, maltové směsi,
podlahové směsi, lustry, osvětlovací tělesa, žárovky, zrcadla, obrazy, užitkové sklo, křišťálové sklo, posypy lepenek, umělecká výzdoba, nátěrové barvy, filtrační písek do bazénů, výplň dveří automatických
praček, zásypové písky (výkopy, dlažby, zimní posyp), solární panely, glazury obkladaček, dlažby, střešní tašky…

Osobní použití
Šperky, skleněné ozdoby, brýle, osobní a hvězdářské dalekohledy, zaměřovací optika, optika fotoaparátů kamer a projektorů, varné sklo, domácenské sklo, hotelové sklo, zubní pasta, komponenty pro
zubní laboratoře, skleněné figurky, vodní sklo – součást pracích a čisticích prostředků.

Sportoviště – zábava
Beach volejbal, fotbalová hřiště, golfová hřiště, optika loveckých zbraní, tenisové kurty, dětská hřiště,
kolbiště pro koně, bezpečnostní skla ve výběhu zvěře v ZOO, terária, akvária…

Slévárenství – formovací směsi a písková jádra
Kolejová doprava, armádní technika, armatury, konstrukční prvky, ovládací prvky – kola, páky, těžký
průmysl, lehký průmysl…

Průmysl – ostatní
Tryskací materiál, barvy, kolejová doprava, skleněná průmyslová potrubí, laboratorní sklo, ochranné
a protihlukové stěny, komponenty pro výrobu umělého kamene, obalové sklo, zátky lahví…

„Jsme součástí vašich životů“
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MISE, VIZE, STRATEGIE
MISE – proč existujeme
Vyrábíme a prodáváme vysokou kvalitu v každém vyrobeném zrnku písku s ohledem na potřeby zákazníků. Chováme se šetrně k životnímu prostředí.

VIZE – kam se chceme dostat
Našim přáním je být moderní, bezpečnou, ekologickou a prosperující firmou a svými výrobky uspokojovat i ty nejnáročnější zákazníky. Řekněte nám, jaký písek potřebujete a pokud to bude v našich silách,
my ho pro vás vyrobíme.

STRATEGIE – co uděláme
Budeme postupně modernizovat naši technologii tak, aby bylo možné vyrobit produkt na míru a posílíme preventivní opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Budeme více komunikovat s veřejností, zákazníky a dalšími partnery. Díky profesionálnímu týmu zaměstnanců budeme pracovat na prosperitě a stabilitě firmy.

„Víme, co chceme“
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UDÁLOSTI ROKU 2016
LEDEN
Již tradičně se vedení společnosti setkalo s významnými dodavateli firmy k prodiskutování uskutečněných projektů a plánů na další roky.
Od 1. ledna se stal novým předsedou představenstva pan Pavel Šedlbauer.

ÚNOR
Jako každý rok se v měsíci únoru konal prezentační den pro zaměstnance společnosti, kde byly představeny výsledky za uplynulý rok, cíle nového roku a zároveň se představili noví zaměstnanci.
Firmu navštívil pan starosta Jičína, byly prodiskutovány možnosti spolupráce na jičínských kulturních
akcích.

BŘEZEN
7. – 11. března byl proveden účetní audit firmou KPMG. Hospodaření společnosti je plně v souladu
s českými účetními předpisy.

DUBEN
5. dubna se v prostorách společnosti uskutečnilo jednání Asociace sklářského a keramického průmyslu
ČR, které je Sklopísek Střeleč, a.s. členem.
Vedení společnosti se sešlo se zástupci Chráněné krajinné oblasti ‚Český Ráj‘. Tématem jednání byla
vzájemná spolupráce a informování o aktuálním stavu obou společností.

KVĚTEN
Na konci měsíce května se pořádal bowlingový turnaj pro zaměstnance firmy a její dodavatele a externí
spolupracovníky.

ČERVEN
Počátkem června zasedalo představenstvo firmy. Byly schváleny důležité investiční projekty pro další
rozvoj společnosti. Zároveň se změnilo složení členů představenstva, pan Jiří Mašek opustil funkci
předsedy dozorčí rady a stal se členem představenstva. Novým předsedou dozorčí rady se stal pan Jiří
Iša. Dalším novým členem je pan Mark James, který nastoupil místo pana Bernarda Respauta.
Firma se prezentuje na výstavě ‚Concerto Glassico‘ v Toskánském paláci v Praze. Součástí výstavy bylo
předvádění živé sklářské práce – foukání skla u sklářské pece, rytí a broušení skla, výroba skleněných
figurek, vinutí lampových perlí, malování vánočních ozdob a mnoho dalšího.

ČERVENEC
Ve firmě se uskutečnil zákaznický audit společnosti FERAMO Brno. Sklopísek Střeleč, a.s. obstál v auditu bez výhrad.

SRPEN
Logo firmy bylo možné vidět v Olympijském parku RIO – Lipno, kam byl dodán písek, který hráči volejbalu s oblibou nazývají ‚Copacabana‘.
Dodavatelsky jsme zajistili certifikované úřední měření seizmiky. Výsledky a naměřené hodnoty byly 20násobně nižší než stanovuje přípustná norma. Trhací práce jsou prováděny na základě povolení hornické
činnosti a každý odstřel je předem nahlášen na Obvodní báňský úřad Hradec Králové.
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ZÁŘÍ
Firma se prezentovala na III. Sjezdu rodáků a přátel obcí Mladějova, Rovně, Hubojed a Střelče. V rámci
této akce byla připravena výstava v budově školy a bylo postaveno pískoviště pro děti na dětském hřišti.
11. září se v rámci akce Jičín – město pohádek uskutečnil výlet parním vlakem do areálu firmy. Výletníci
měli možnost vidět prostory firmy a lomu, dozvědět se něco o těžbě a zpracování písků.

ŘÍJEN
Tentokrát v Praze se uskutečnilo jednání představenstva a.s. Sklopísek Střeleč. Byl schválen plán pro rok
2017, diskutována byla otázka bezpečnosti na pracovištích, obchodní strategie a významní zákazníci.
Auditoři společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o. potvrdili, v rámci recertifikačního auditu, že společnost udržuje systém managementu v souladu s požadavky norem ISO 9001, ISO
14001 a OHSAS 18001.
Protože firmě záleží na jejich zaměstnancích, zorganizovala školení finanční gramotnosti přístupné
pro všechny zaměstnance.

LISTOPAD
Vedení společnosti se v předvánočním čase setkalo se starosty a místostarosty okolních obcí k prodiskutování stávající i budoucí spolupráce. Byly představeny novinky a inovace realizované v uplynulém
roce. Firma si dobrých vztahů s okolními obcemi velice váží a bylo potěšení slyšet hodnocení týkající
se přístupu k životnímu prostředí a pracovním podmínkám pro zaměstnance ze strany obcí.
Firma se prezentovala v rámci 53. slévárenských dnů v Brně. Po dobu výstavy probíhaly odborné přednášky a semináře ze světa slévárenství.

PROSINEC
V prosinci se již tradičně pořádal vánoční večírek firmy. V rámci večera byli představeni noví zaměstnanci firmy, oceněni zaměstnanci pracující ve firmě déle než 30 let a byl předán symbolický šek mamince postiženého chlapce, kterého firma obdarovala finanční částkou na pomoc při jeho léčbě.

Setkání se starosty a místostarosty okolních obcí
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Podnikatelská činnost
Bezpečnost a ochrana zdraví
při práci (BOZP), ISO
Registr rizik BOZP byl aktualizován a vyhodnocen jednotlivými mistry provozů a techniky. Byla provedena oprava hlavní křižovatky a navazující komunikace, chodník pro pěší byl oddělen od hlavní komunikace. Zřízením tří přechodů pro chodce se minimalizovalo nebezpečí vzniku pracovního úrazu.
Při ročních prověrkách BOZP byly zjištěny 4 skoronehody, které byly technickým útvarem odstraněny.
V provozu suchých úpraven byl určen chodník pro pěší a celý provoz byl osazen několika bezpečnostními značkami s upozorněním na vysokozdvižné vozíky. Také byla nainstalována vzduchová čisticí
kabina.
V měsíci říjnu se po pěti letech stal pracovní úraz, a to na pracovišti mokré úpravny. Bylo učiněno několik nápravných opatření, jako například mimořádné školení BOZP, nácvik havarijních situací po jednotlivých směnách na výrobních provozech, revize technologických a pracovních postupů a na letošní
rok je naplánovaná výměna deblokačních skříněk za skříňky uzamykatelné.
Dozorový audit, který proběhl v měsíci říjnu, byl bez neshod.

„Bezpečnost práce na 1. místě“
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Těžba
Dobývací práce v roce 2016 pokračovaly v selektivní těžbě sklářských a slévárenských písků dle jednotlivých kvalitativních parametrů. Postup skrývkových poloh byl soustředěn do severní části ložiska, v
tzv. závěrném svahu, a byly tak připraveny sklářské polohy pro těžbu v roce 2017. Těžba suroviny pod
hladinou podzemní vody probíhala dle platného povolení. Na vnitřní výsypku byl ukládán skrývkový
materiál, který je tvořen z horní skrývky a tvrdých výklizových poloh. V severovýchodní části byla vnitřní výsypka částečně rekultivována orniční zeminou a zatravněna.

Surovinová základna
Při těžbě sklářských a slévárenských písků je kladen důraz na optimální využívání suroviny dle obsahu
Fe2O3 a zrnitostního rozsahu. Vhodně zvolený typ suroviny pro danou výrobu je základním prvkem
zvýšení životnosti těžebního ložiska a optimálního využití veškerých sklářských i slévárenských písků.
Průzkumná činnost na ložisku Střeleč nevykazuje nově vzniklá riziková místa. Stávající rizikové zóny
jsou monitorovány a označeny bezpečnostními značkami. Průzkum rizikového území je velmi důležitý
z hlediska bezpečného provozu.

Měření hlučnosti a seismiky
Stálý monitoring seizmických účinků trhacích prací nevykazuje překračování přípustných hygienických předpisů stanovených pro sledované objekty dle ČSN 730040. I nadále se využívá stálého měřiče INSTANTEL MINIMATE +, který umožňuje přenášení naměřených hodnot mobilním telefonem a
pomáhá tedy vedoucím pracovníkům mít přehled nad aktuálním stavem situace v ložisku. Naměřené
hodnoty i nadále dosahují stanovených limitů pouze z jedné desetiny.
V celoročním měření hodnot hluku bylo zjištěno, že stupeň hlučnosti ve venkovním prostředí se nezvyšuje. Tím je splněna jedna z podmínek povolení hornické činnosti.

Měření prašnosti
Pravidelným mytím a údržbou komunikací a odstavných ploch v areálu závodu a v lomu je plněna další
z podmínek povolení hornické činnosti. Stálý monitoring prašnosti, prováděný autorizovanou firmou,
nevykazuje překračování stanovených limitů.

Ochrana podzemních a povrchových vod
Subdodavatelská firma zajišťuje stálý monitoring podzemních a povrchových vod v blízkém i širším
okolí ložiska. Cílem je schopnost prognózovat vývoj hladiny podzemní vody v objektech pro zásobování obyvatelstva.
V roce 2016 monitoring opět nevykazuje úbytek vod, ba naopak, vodní hladiny v monitorovacích objektech stagnují či se mírně zvyšují. Získané povolení pro snížení hladiny v hlavní čerpací stanici v lomu
až na kótu 245,0 m n. m. bylo využito zejména při těžbě pod hladinou podzemních vod.

„Staráme se o životní prostředí.“
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Technická podpora
Zajištění bezproblémového a spolehlivého chodu všech provozů společnosti je předpokladem pro splnění výrobních a obchodních plánů.
V roce 2016 byly klíčovými následující akce:

Opatření pro snížení prašnosti a hlučnosti
Plnění hygienických norem a neustálé zlepšování pracovního prostředí je motorem realizace opatření,
které každoročně v malých, nebo i velkých krocích hygienické parametry zlepšují. Dokazují to zejména
investiční akce „Nový filtr pro sušárnu“, „Využití zásobníku P5 pro okruh sušení“ a „Vzduchová čistící
kabina“, které opět napomohly ke zlepšení pracovního prostředí na Suché úpravně.
Dalším významným opatřením byla výměna 4 ks převodovek pasových dopravníků, které svojí hlučností negativně ovlivňovaly hlukovou bilanci výrobního provozu.
Opatření pro snižování hlukové a prachové zátěže mají opět kontinuitu i v plánu investic a oprav v roce
2017.

Oprava vnitropodnikových komunikací
V roce 2016 byla dokončena oprava posledního úseku betonových komunikací v objízdném jednosměrném okruhu pro nakládku silocisteren. Důležitým krokem při této etapě bylo doplnění chodníků,
přechodů pro chodce a svislého dopravního značení, což je první krok k významnému snížení rizika
nehod a pracovních úrazů ve vnitropodnikovém silničním provozu.

Sítový třídič – mokré třídění
Realizace investiční akce „Sítový třídič“ jednak umožnila výrobnímu úseku získat do technologického
portfolia novinku pro mokré třídění a možnost ovlivnit tak výrobu produktů dle požadavků zákazníka, a
na druhé straně ukázala sílu strojní údržby a elektroúdržby, které realizaci investice kompletně zajišťovaly. Instalace tohoto třídiče je jedním z plánovaných kroků obnovy řídící technologie provozu Mokré
úpravny.
Investice do výroby napomáhají společnosti udržet se na špičce ve svém oboru. Zároveň je kladen
důraz na optimalizaci všech procesů a hledání finančních rezerv. Četná výběrová a poptávková řízení
jsou nedílnou součástí těchto procesů. Prioritou je zachování odpovídající technické a technologické
úrovně zařízení.

„Neustále zvyšujeme úroveň systémového myšlení jako prevenci vzniku pracovních úrazů
vlastních zaměstnanců i pracovníků dodavatelů.“
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Výrobní produktivita
V oblasti výrobní kapacity křemenných písků se Sklopísek Střeleč, a. s. řadí mezi významné dodavatele
ve střední Evropě. Neustálá modernizace technologií umožňuje vyrábět křemenné písky s nízkým obsahem oxidu železa, které jsou základním elementem pro výrobu extrémně čistého skla.
Stejně jako v minulém roce jsme pracovali na hledání vnitřních úspor. Důraz byl kladen především na
optimalizaci výrobních procesů, synchronizaci výrobních časů a eliminaci časů ztrátových. Výsledkem
byla optimalizace výrobních nákladů a další zvýšení produktivity na jednoho pracovníka.
Společnost, podobně jako v minulých létech investovala nemalé finanční prostředky do modernizace
technologického zařízení pro zvýšení výtěžnosti jemných písků, které mají pro firmu velký finanční
přínos, ale opět také do zlepšování pracovního prostředí. Jedná se zejména o nákladnou investici do
odprášení sušárny provozu suché úpravny a instalaci vzduchové čisticí kabiny. Na mokré úpravně to
byla investice do moderního třídiče Derrick a jeho doprovodných technologických částí. Vedení společnosti pokračuje ve spolupráci se všemi zaměstnanci na realizaci jejich návrhů pro odstraňování
všech i malých zdrojů prašnosti a hluku a dále pak na realizaci všech podaných a schválených zlepšovatelských návrhů, které finančně oceňuje a vznik maximálně podporuje.
Do výrobních procesů mokré a suché úpravny jsou na základě požadavků obchodního útvaru i nadále
promítány dříve nestandardní požadavky našich stávajících i nových zákazníků. I za tímto účelem jsme
úspěšně zvyšovali flexibilitu jednotlivých výrobních linek, což vyústilo ve schopnost nabídnout zákazníkovi požadovaný výrobek.
Společnost neprovádí výzkum a vývoj ve smyslu daňových zvýhodnění ze zákona o dani z příjmu.
Provádí se výzkum a vývoj jako náplň práce všech zainteresovaných zaměstnanců s cílem neustále
snižovat náklady, zvyšovat výkonnost a optimalizovat procesy.

„Zvyšujeme flexibilitu výroby, abychom mohli vyhovět přáním našich zákazníků
s maximální snahou neplýtvat přírodní surovinou.“
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Obchodní politika
Základní zprávou z obchodu je, že se nám podařilo navázat na vysoké objemy prodejů z minulých let.
Prodaný roční objem téměř 700 tisíc tun písků je sice meziročně nepatrně nižší, nicméně portfolio
prodaných písků a variace balení nám vytváří výbornou pozici k dosahování stabilních hospodářských
výsledků i v dalších letech.
Díky pokračujícímu trendu obchodní politiky orientované výhradně na potřeby zákazníků a díky vysoké a stabilní kvalitě produktů a vývoji nových produktů, jsme upevnili naši dlouhodobě budovanou
pozici na trhu a vytvořili solidní základ pro pokračující růst. Přínosem pro dosažení výborných výsledků
za rok 2016 byl také, vedle vysoce žádané čistoty našich křemenných písků, celkový hospodářský vývoj
ekonomiky a stabilní kurz měny.
Pozitivní jsou nové akvizice v zahraničí, především na německém a polském trhu, kde se nám podařilo
získat nové zákazníky z oblasti sklářského a chemického průmyslu. Ve skladbě zákazníků se stále více
prosazují obory, které vyžadují použití křemenných písků s extrémně nízkým obsahem železa a dalších
oxidů.
Významným hodnotícím faktorem postavení společnosti na trhu je skutečnost, že jsme vnímáni jako
spolehlivý a seriózní partner, který je schopen pružně reagovat na potřeby zákazníků. Připravenost
dodat požadované objemy a kvality produktů zůstává naší nejvyšší prioritou i nadále.

„Spokojenost zákazníka je pro nás na prvním místě.“
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Vědomí odpovědnosti
Společnost usiluje o trvale udržitelný rozvoj. Cílem této politiky je minimalizace dopadů na životní
prostředí, spolupráce s obcemi v regionu, důraz na bezpečnost práce a zdraví zaměstnanců.
Prostřednictvím finanční podpory je uskutečňována dlouhodobá vize o spojení společnosti s životem v
regionu. Je podporován kulturní a sportovní život v okolí společnosti. Nedílnou součástí této podpory
je také pomoc hendikepovaným dětem a neziskovým organizacím. Jedním takovým počinem byla
také podpora těžce zdravotně postiženého chlapce Dominika Ševců, symbolický šek si jeho maminka
převzala na vánočním večírku firmy.
Ke konkrétnímu naplnění cílů odpovědnosti v uplynulém roce podpořila společnost Sociální služby
Jičín, hasičské sbory, okolní školy a Sportovní oddíl při Sklopísku Střeleč, a.s.
Nedílnou součástí zodpovědnosti jsou náklady spojené s rekultivací krajiny, monitoring vod, hluku a
prašnosti. Zodpovědně se přistupuje i k ochraně zdraví zaměstnanců. Součástí ochrany je fungování
týmu, který je zodpovědný za významné snížení prašnosti na provozech pod limity stanovené státními
orgány.

„Neustále vyhledáváme příležitosti ke zlepšení životního prostředí
a podílíme se na životě v regionu.“
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Vedení společnosti
Stav k 31. prosinci 2016:

Petr Hübner
ředitel a. s.

Jiří Veselka
vedoucí
ekonomického
útvaru

Zdeněk Müller
vedoucí
technického
útvaru

Zdeněk Novotný
vedoucí
obchodního
útvaru

Pavel Novák
vedoucí
výrobního
útvaru

Představenstvo

Dozorčí rada

Předseda:
Člen:
Člen:
Člen:

Předseda:

Člen:

Pavel Šedlbauer
Otto Lorenz Hieber
Felix Moreno Diaz
Jiří Mašek
(od 2. 6. 2016)
Bernard Respaut
(do 1. 6. 2016)
Mark Christopher James
(od 2. 6. 2016)

Člen:
Člen:

Lukáš Horák
vedoucí
útvaru těžby

Jiří Mašek
(do 1. 6. 2016)
Jiří Iša
(od 2. 6. 2016)
Ladislav Vostárek
Miloš Daňo

Sklopísek Střeleč, a. s. nemá organizační složku v zahraničí.
K datu sestavení výroční zprávy nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účetní závěrku sestavenou k 31. prosinci 2016.
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Poznámky:
ZPRÁVA
O VZTAZÍCH
Zpráva představenstva společnosti Sklopísek Střeleč, a. s. o vztazích mezi ovládající osobou a osobou
ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za účetní období roku 2016.
Zpráva je zpracovaná podle zákona č. 90/2012 Sb (zákon o obchodních korporacích) ve smyslu §82,
§83 a §84.
Představenstvo společnosti Sklopísek Střeleč, a. s. se sídlem v Hrdoňovicích 80, 507 45 Újezd pod
Troskami, IČ 447 95 688 zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 1093, v zákonem stanovené lhůtě po pečlivém shromáždění a vyhodnocení všech skutečností
rozhodných pro objektivní zjištění a zpracování všech informací o vztazích mezi propojenými osobami
nezbytných pro tuto zprávu za účetní období 2016 konstatuje následující:

n Oddíl I. Struktura vztahů mezi osobami
1.1 Ovládaná osoba
Ovládanou osobou je Sklopísek Střeleč, a. s. se sídlem v Hrdoňovicích 80, 507 45 Újezd pod Troskami,
IČ 447 95 688.

1.2 Ovládající osoba
AGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, IČ 148 64 576, se sídlem v Teplicích, Sklářská 450, PSČ
41674 a S.C.R. - Sibelco S.A., 2018 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 1A, Belgické království, řídí ovládanou osobu, prostřednictvím společnosti Ficarex, s.r.o. IČ 61329622 se sídlem v Teplicích, Sklářská 450,
PSČ 41674, která vlastní 65,1% podíl na základním kapitálu ovládané osoby.

1.3 Ostatní osoby ovládané ovládajícími osobami se vztahem k ovládané osobě
(Uvedený seznam obsahuje pouze osoby, které měly v uplynulém účetním období obchodní vztah
k ovládané osobě)
SAS SIBELCO FRANCE, IČ FR 75682000328
NV SILFIN, IČ BE 0465409265
FK TEPLICE a.s., IČ 250 28 715

n Oddíl II. Úloha ovládané osoby
Ovládaná osoba podniká prioritně v souladu s platnými zákony ČR v oblasti výroby křemenných písků,
včetně zajištění těžby suroviny pro tuto výrobu a následným zajištěním rekultivace krajiny.

n Oddíl III. Způsob a prostředky ovládání
Uplatňování rozhodujícího vlivu probíhá v souladu se Stanovami ovládané osoby. Součástí rozhodování statutárního orgánu je schválení výplaty dividend za uplynulé účetní období. Poslední valná hromada společnosti se konala 1. června 2016.

n Oddíl IV. Přehled vzájemných plnění a smluvních vztahů
4.1 Spřízněná osoba AGC Flat Glass Czech a. s. člen AGC Group
n 4.1.1 Prodejní transakce
Dlouhodobá smlouva na prodej výrobků na období 2008–2014 ze dne 28. května 2007 na ročně
upřesněnou roční objednávku. Dne 3. ledna 2017 byla tato smlouva dodatkem prodloužena.
Písek byl dodáván za cenu obvyklou v obchodní paritě DAP Řetenice.
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n 4.1.2 Finanční transakce

Poznámky:

Sklopísek Střeleč, a. s. uzavřela dne 26. června 2006, na základě rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 8. června 2006, Rámcovou smlouvu o vzájemném poskytování peněžních prostředků se
společností Glaverbel Czech a. s., člen skupiny Glaverbel. Tato smlouva přešla změnou jména na AGC
Flat Glass Czech a. s., člen AGC Group, od 1. září 2007. K této smlouvě je uzavřen dodatek č. 1 ze dne
29. října 2009. Společnost poskytla dle této Smlouvy finanční prostředky a obdržela za ně úrok.

4.2 Spojená osoba FK TEPLICE a.s.
Ovládaná osoba nakoupila v obvyklých cenách reklamní služby.

4.3 Spojená osoba SAS SIBELCO FRANCE
Ovládaná osoba nakupuje u spojené osoby materiál pro výrobní činnost. Nákup probíhá formou objednávek bez smluvního vztahu.

n Oddíl V. Zhodnocení výhod a nevýhod transakcí
Všechny smluvní vztahy mezi propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek.
Sjednaná plnění odpovídají běžnému obchodnímu styku. Společnosti neplynou podstatné či převažující výhody, nevýhody či rizika.

n Oddíl VI. Přehled jednání učiněných v účetním období, která byla učiněna
na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, pokud
se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu
společnosti zjištěného podle poslední účetní závěrky
Společnost neučinila v účetním období žádné jednání na popud nebo v zájmu ovládající společnosti
ani jí ovládaných osob, které by se týkalo majetku přesahujícího 10 % jejího vlastního kapitálu zjištěného podle poslední účetní závěrky za účetní období.

n Oddíl VII. Posouzení, zda vznikla ovládané osobě újma
a posouzení jejího vyrovnání
Za poskytnutá plnění posuzovaná v této zprávě byla poskytnuta odpovídající protiplnění. V žádném ze
smluvních vztahů nedošlo k poškození či újmě, významnému riziku či nevýhodě.
Tato zpráva byla vypracována představenstvem, jako statutárním orgánem ovládané osoby, na základě
údajů, které jsou členům představenstva jakožto osobám jednajícím s péčí řádného hospodáře známy.

Pavel Šedlbauer
Předseda představenstva

Felix Moreno Diaz
Člen představenstva
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