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zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti
Vážení akcionáři,
Vážení obchodní partneři,
Vážení zaměstnanci,
v roce 2017 společnost dosáhla velmi slušných výsledků i s přihlédnutím k složitější situaci proti před‑
chozím rokům.
Došlo k dalšímu zlepšení prostředí v oblasti bezpečnosti práce, což považujeme za více než prioritní,
a díky tomu nedošlo k závažnému zranění našeho zaměstnance ani pracovníků dodavatelských firem.
Pokud provedeme srovnání s rokem 2016, můžeme konstatovat zvýšení zisku společnosti po zdanění,
výrobu a prodané množství zhruba na stejné úrovni a nárůst obratu.
Dosažený zisk je o to cennější, protože došlo k poměrně značnému nárůstu nákladů, které jsou mimo
vliv společnosti. Jde především o nárůst poplatku za vytěžený nerost, dále nárůst ceny energií, mezd
a externích služeb. Považuji za velmi cenné snížení režijních nákladů.
Byla zahájena zásadní investice – rozšíření skladu suchých písků. Vyšší kapacita zlepší kvalitu servisu
pro naše klienty. Akce je řízena odborně a v požadovaných parametrech.
Samozřejmě nám vadí nižší prodeje proti roku 2015 zaviněné ztrátou velkého zákazníka. Tolik tedy
k výsledkům.
V roce 2018 nás čekají nové výzvy a úkoly. Pokračuje nárůst poplatků za těžbu
a vlivem kurzu CZK/€ se nám fakticky snižuje obrat. Musíme se tedy silně
zaměřit na kontrolu výrobních nákladů. Budeme pečlivě sledovat vývoj %
marginu na čisté prodeje, který se v porovnání s minulostí vyvíjí negativ‑
ně. Tento parametr považujeme za zásadní, protože vypovídá o efektiv‑
nosti firmy.
Dalším cílem bude zvýšení prodejů především u klíčových perspektiv‑
ních zákazníků. Soustavné soustředění na bezpečnost práce považuji
již za samozřejmé. Pevně věřím, že naše stabilní a dobře komunikující
vedení firmy a tým zaměstnanců dává záruku splnění hlavních cílů roku
2018. Doufám, že s ohledem na výkonnost firmy, budou mít akcionáři
zájem firmu dále rozvíjet.
Rád bych poděkoval všem našim zaměstnancům za kvalitní a profesionál‑
ní práci, bez které se neobejdeme v následujícím roce.

29. března 2018

Pavel Šedlbauer
předseda představenstva

1

Výroční zpráva 2017

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 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, nemocnic v Jilemnici a Jičíně, kostela na
předměstí Hradce Králové.
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 středo‑
evropském prostoru. V oblasti výrobní kapacity a objemu prodaných křemenných písků patří mezi nej‑
větší 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 kvalitní surovinové zdroje umožňují vyrábět křemenné pís‑
ky s nízkým obsahem oxidu železa, které jsou nezbytné pro výrobu extrémně čistého skla.
Těžební prostor o rozloze 1,7 km2 je nejrozsáhlejším místem pro těžbu sklářských písků v České repub‑
lice.
Vyráběné písky jsou základní surovinou pro křišťálové, obalové a ploché sklo a pro výrobu skelných
vláken. Jsou vhodné pro široké využití ve slévárenském průmyslu. Chemická čistota a příznivá zrni‑
tost jsou ceněny i v řadě jiných průmyslových oblastí, zejména v průmyslu elektrotechnickém a sta‑
vebním.

„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
Užitkové sklo, křišťálové sklo, 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, po‑
sypy lepenek, umělecká výzdoba, nátěrové barvy, filtrační písek do bazénů, výplň dveří automatických
praček, zásypové písky (výkopy, dlažby, zimní posyp), solární panely, glazury obkladaček, dlažby, střeš‑
ní tašky…

Osobní použití
Šperky, skleněné ozdoby, brýle, osobní a hvězdářské dalekohledy, zaměřovací optika, optika fotoapa‑
rátů, 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.“

3

www.sklopisek.cz

Výroční zpráva 2017

MISE, VIZE, STRATEGIE
MISE – proč existujeme
Vyrábíme a prodáváme vysokou kvalitu v každém vyrobeném zrnku písku s ohledem na potřeby zákaz‑
níků. Chováme se šetrně k životnímu prostředí.

VIZE – kam se chceme dostat
Naším přáním je být moderní, bezpečnou, ekologickou a prosperující firmou a svými výrobky uspoko‑
jovat 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 po‑
sílíme preventivní opatření k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Budeme více komunikovat s veřejností, zákazníky a dalšími partnery. Díky profesionálnímu týmu za‑
městnanců budeme pracovat na prosperitě a stabilitě firmy.

„Víme, co chceme.“
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UDÁLOSTI ROKU 2017
n LEDEN Na začátku ledna proběhlo již tradiční setkání managementu Sklopísku s významnými doda‑
vateli. Byly vyhodnoceny akce dodavatelů realizované v roce 2016 včetně jejich přínosu pro Sklopísek.
Dodavatelé byli rovněž seznámeni s výhledem prací a dodávek pro rok 2017.
n ÚNOR 14. 2. se konal prezentační den pro zaměstnance společnosti, kde byly zrekapitulovány vý‑
sledky uplynulého roku a představeny cíle roku nového.
n BŘEZEN 13.–17. 3. byl proveden závěrečný účetní audit firmou KPMG Česká republika Audit, s.r.o.
Hospodaření společnosti je plně v souladu s českými účetními předpisy.
27. 3. se uskutečnilo Setkání zaměstnanců s ředitelem. Hlavními body setkání byla vlastnická struktura
společnosti, statutární orgány a diskutovalo se také na téma vize a budoucnost firmy. Předány byly
i základní informace o investicích, opravách, počtu zaměstnanců, průměrné mzdě a o práci s náklady.
Velký důraz byl kladen na vzájemnou spolupráci uvnitř firmy a etický kodex.
28. 3. jsme v naší společnosti přivítali správce golfových hřišť. Exkurze byla organizována společně
s Českým svazem greenkeeperů a byla přijata s velkým zájmem.
n DUBEN 24. 4. byl na Střední průmyslové škole v Jičíně uspořádán prezentační den. Studentům
2. a 3. ročníků jsme představili práci našeho technického útvaru s možností získat u nás perspektivní
zaměstnání. Následovala exkurze studentů ve Sklopísku a nabídnuta byla i případná praxe jednotlivců
v provozu strojní údržby nebo elektroúdržby.
n KVĚTEN 10.–11. 5. se v prostorách lomu konal výcvik dobrovolných hasičů z Libereckého kraje, kteří
spolupracují při výjezdech profesionálních hasičů z Liberce. Výcvik byl zaměřen na záchranu osob
v nepřístupném terénu a na vodní hladině.
16. 5. se ve Sklopísku uskutečnilo jednání představenstva, na kterém byly schváleny důležité projekty
pro další rozvoj společnosti.
n ČERVEN 22. 6. přijela na neohlášenou kontrolu prašnosti Česká inspekce životního prostředí. Kon‑
troloři nezjistili žádné závady či porušení pravidel.
24. 6. se v prostorách naší firmy uskutečnil Den otevřených dveří pro obyvatele okolních obcí. Ti si
mohli za doprovodu průvodců prohlédnout výrobní prostory a v přízemí administrativní budovy pro ně
pak byly přichystány informace o historii společnosti.
Na Den otevřených dveří bezprostředně navázal Zaměstnanecký den, který proběhl ve spolupráci s fir‑
mou MENFIS s.r.o. Mimo prohlídky výroby byla návštěvníkům zpřístupněna i administrativní budova,
byl připraven bohatý program s atrakcemi a občerstvení. Velkým lákadlem byla projížďka lomem his‑
torickými vojenskými vozidly. Obou akcí se celkem zúčastnilo téměř 800 lidí.

24. 6. 2017 Zaměstnanecký den konaný v areálu společnosti Sklopísek Střeleč a. s.
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n SRPEN 6. 8. k nám, jako každoročně, zavítalo více než 60 vojenských vozidel z Klubu historických
vozidel v Jičíně. Posádky vozidel využily členitého terénu v našem lomu k prověření svého řidičského
umění a technické zdatnosti svých vozidel.
V rámci projektu „Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje“ nás 16. 8. navštívi‑
li zástupci Krajského úřadu Libereckého a Královéhradeckého kraje, zástupci Ministerstva životního
prostředí a České geologické služby s cílem provést terénní šetření. Všichni účastníci byli podrobně
seznámeni s naší společností, s kvalitou a množstvím suroviny v ložisku a s využitím našich produktů.
Ocenili náš příkladný přístup k životnímu prostředí a pozitivně hodnotili také čistotu a celkový vzhled
celého areálu.
V cyklu Svatojánského hudebního festivalu a za finanční podpory Sklopísku Střeleč a. s. se 25. 8. v Kos‑
tele sv. Jana Křtitele v Újezdě pod Troskami uskutečnil koncert Lubomíra Brabce (kytara) a Karolíny
Žmolíkové (soprán).
n ZÁŘÍ Sklopísek Střeleč v tomto roce opět podpořil tradiční festival „Jičín – město pohádky“ bezplat‑
nou dodávkou písku včetně zajištění instalace dřevěné základny pro dětské pískoviště na Valdštejnově
náměstí.
n ŘÍJEN 10. 10. a 11. 10. se konalo setkání se zastupiteli obcí Újezd pod Troskami a Mladějov. Návštěva
byla zahájena exkurzí po provoze. Poté byla zástupcům obcí prezentována činnost Sklopísku a pro‑
běhla diskuze o další vzájemné spolupráci. Jednání proběhlo v přátelské atmosféře a velmi nás potěšilo
pozitivní hodnocení ze strany zastupitelů.
12.–13. 10. provedli auditoři společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. dozorový
audit IMS. Výsledkem tohoto auditu bylo konstatování, že systém je zavedený, plně funkční a udr‑
žovaný.
n LISTOPAD 7. 11. se konalo pravidelné podzimní jednání představenstva SPS v bruselské centrále
společnosti AGC. Na programu byly informace o BOZP, pracovních úrazech, novinkách, hluku, prachu,
prodeji, obchodních příležitostech, zaměstnancích atd. Představenstvo se také seznámilo s předpo‑
kladem zisku roku 2017 a schválilo plán na rok 2018.
7. a 8. 11. se v Brně konaly již tradiční 54. slévárenské dny s doprovodnou výstavou. Probíhaly odborné
přednášky a semináře, které byly zaměřeny hlavně na použití a zkušenosti sléváren s ostřivy – písky.
V rámci těchto přednášek byly písky z našeho ložiska představeny jako písky se stabilní kvalitou a do‑
stupností dle požadavku zákazníka.
Zástupci sléváren ČR a SR si zde rovněž vyměňovali své poznatky, zkušenosti a novinky ze světa slé‑
várenství.
n PROSINEC 12. 12. se konalo předvánoční setkání se starosty a místostarosty okolních obcí. Zástup‑
cům obcí byla prezentována činnost Sklopísku a diskutovalo se o vzájemné spolupráci v nadcházejí‑
cím roce.
V prosinci se již tradičně pořádal vánoční večírek firmy. V rámci večera byli představeni noví zaměst‑
nanci firmy, zaměstnanci pracující ve firmě 5, 10, 15 a 20 let a byl předán symbolický šek mamince
postiženého chlapce, kterému firma přispěla na jeho léčbu.

„Události v pohybu.“
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PODNIKATELSKÁ ČINNOST
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
(BOZP)
Pravidelným školením zaměstnanců v oblasti BOZP a nácvikem havarijních situací předáků na výrob‑
ních provozech dochází k neustále se zlepšující gramotnosti v této problematice, což pak přímo půso‑
bí na vědomí, že BOZP je každodenní součástí pracovní náplně všech zaměstnanců.
Přes veškeré úsilí vytvořit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí došlo v roce 2017 ke dvě‑
ma pracovním úrazům s pracovní neschopností. Přestože zranění nebyla vážná, byla učiněna význam‑
ná opatření k eliminaci dalších takovýchto úrazů.
Výměnou starých, z hlediska bezpečnosti již nevyhovujících deblokačních skříní na provozu mokré
úpravny, za nové, uzamykatelné, došlo k zamezení rizika nechtěného spuštění stroje.
V měsíci květnu se uskutečnily roční prověrky BOZP se zjištěním několika drobných závad, které byly
technickým útvarem v termínu odstraněny.
Renovací skladu s OOPP bylo vytvořeno zázemí pro návštěvy, kde si po seznámení s pravidly BOZP
v areálu mohou ochranné a výstražné pomůcky zapůjčit.

„Bezpečnost, zdraví a životní prostředí jsou u nás na prvním místě.“
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Těžba
Dobývací práce v roce 2017 pokračovaly selektivní těžbou sklářských a slévárenských písků dle poža‑
davků výrobního útvaru. Během roku jsme úspěšně reagovali na požadavky obchodu a zajistili surovi‑
nu na výrobu standardních produktů i nového produktu s vyšším obsahem Fe2O3.
Těžba suroviny pod hladinou podzemní vody probíhala dle platného povolení a bylo tak zajištěno do‑
konalé využití kvalitních sklářských poloh. V rámci těžby skrývkových poloh jsme se věnovali těžbě
v severozápadní části ložiska a připravili si tak slévárenské polohy pro těžbu v roce 2018. 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 dle
požadavků státní báňské správy.
Lomový provoz v roce 2017 navštívili zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého a Libereckého kra‑
je, kteří se věnují surovinové politice ČR, a zástupci vedení Chráněné krajinné oblasti Český ráj.
K získanému povolení na vytváření finančních rezerv na sanace a rekultivace jsme v roce 2017 obdrželi
také nové povolení na vytváření finančních rezerv důlních škod. Vytváření finančních rezerv nám uklá‑
dá horní zákon a vydané povolení má platnost do roku 2022.

Surovinová základna
Při těžbě sklářských a slévárenských písků byl 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, které se věnujeme z důvodu bezpečnosti práce a provozu na
ložisku, nevykazuje nově vzniklá riziková místa. Stávající rizikové zóny jsou monitorovány a označeny
bezpečnostními značkami.
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Měření hlučnosti a seismiky
Stálý monitoring seizmických účinků trhacích prací nevykazoval překračování přípustných hygienic‑
kých předpisů stanovených pro sledované objekty dle ČSN 730040. I nadále se využívá stálého měřiče
INSTANTEL MINIMATE +, který umožňuje přenášení naměřených hodnot mobilním telefonem, jenž
pomáhá vedoucím pracovníkům mít přehled nad aktuálním stavem situace v ložisku.
Během roku jsme zajistili 2 měření týkající se účinků trhacích prací na soukromých nemovitostech
v blízkém okolí lomu. Výsledky splňují požadované hodnoty a jsou dvacetinásobně menší než sta‑
novený limit. V celoročním měření hodnot hluku bylo zjištěno, že se stupeň hlučnosti ve venkovním
prostředí 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 byla splněna
další z podmínek povolení hornické činnosti. V tomto roce byly úklidové práce rozšířeny o zametací
vůz, který výrazně napomáhá ke snížení prašnosti v areálu společnosti. Stálý monitoring prašnosti,
prováděný autorizovanou firmou, nevykazoval překračování stanovených limitů.

Ochrana podzemních a povrchových vod
Subdodavatelská firma zajišťovala stálý monitoring podzemních a povrchových vod v blízkém i širším
okolí ložiska. Cílem je prognózovat vývoj hladiny podzemní vody v objektech pro zásobování obyva‑
telstva.
V roce 2017 monitoring opět nevykazoval úbytek vod, ba naopak, vodní hladiny v monitorovacích ob‑
jektech stagnují či se mírně zvyšují.
Z tohoto důvodu byla v roce 2017 podána žádost o nové povolení, které bylo vyhověno. Získané po‑
volení pro snížení hladiny o dalších 2,5 m bude využito zejména při těžbě pod hladinou podzemních
vod v budoucích letech.
„Staráme se o životní prostředí.“
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Technická podpora
Mimo nejdůležitější úkol, kterým je kvalitní zajišťování plynulého provozu výrobních zařízení, bylo
v roce 2017 realizováno mnoho akcí v oblasti bezpečnosti práce, snižování hladiny hluku emitované
ve zpracovatelském závodě a redukce prašnosti, zejména v hlavních částech vnitropodnikových ko‑
munikací.

Opatření pro snížení hlučnosti
Naším cílem je nejen plnění hygienických norem, ale i neustálé zlepšování pracovního prostředí. Ka‑
ždoročně realizujeme opatření, která hygienické parametry zlepšují. V rámci realizovaných opatře‑
ní byly vyměněny některé zastaralé a hlučné převodové skříně, do vzduchotechnických zařízení byly
doplněny tlumiče hluku a pro efektivnější ventilaci zejména v letním období byly upraveny technické
prostředky tak, aby se snížila hladina hluku šířeného do okolí. Společnost má pro rok 2018 zpracován
akční plán realizace dalších opatření, která byla navržena s ohledem na zpracovanou studii – „Význam‑
né zdroje hluku a návrh opatření k dalšímu snižování“.
Opatření pro snižování hlukové zátěže, která budou realizována v roce 2018, jsou zařazena do schvá‑
leného plánu investic a oprav.

Hlavní investice – Výstavba nových zásobníků
V minulém roce byla zahájena významná investiční akce – Rozšíření skladu suchých písků. Zatím byla
realizována hlavní část – dodávka zásobníků včetně konstrukcí pro jejich instalaci. Celá investiční akce
bude dokončena v roce 2018.
Dostatek investičních prostředků napomáhá společnosti udržet se na špičce ve svém oboru. Zároveň
klademe důraz na optimalizaci všech procesů a hledání finančních rezerv. Četná výběrová a poptáv‑
ková řízení jsou nedílnou součástí těchto procesů. Prioritou je neustálé zlepšování technické a tech‑
nologické úrovně technologického zařízení.

„Systém provádění preventivní údržby a vysoká odbornost pracovníků jsou jedním z hlavních prvků,
které technickému útvaru pomáhají v plánování oprav a jejich provedení co nejefektivnější cestou.“
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Výroba a zpracování písku
Naše společnost Sklopísek Střeleč a.s. se řadí mezi významné evropské dodavatele sklářských, slévá‑
renských, filtračních a mletých písků. Neustálá modernizace a hledání nových technologií umožňuje
těžit a zušlechťovat křemenné písky s velmi nízkým obsahem oxidu železa, které jsou základní suro‑
vinou pro výrobu křišťálového skla, skelných vláken a dalších produktů závislých na čistotě a stálosti
námi dodávané suroviny.
Podobně jako v minulých obdobích, tak i v loňském roce jsme věnovali svou maximální pozornost hle‑
dání vnitřních úspor v nákladech a vlastnímu rozvoji. Důraz byl kladen zejména na optimalizaci výrob‑
ních procesů, synchronizaci všech výrobních linek a snižování prostojových časů. Výsledkem našeho
snažení je stálé snižování výrobních nákladů a zvyšování produktivity práce.

Firma Sklopísek Střeleč a.s. opět, podobně jako v minulých letech, investovala nemalé finanční pro‑
středky do modernizace technologického zařízení, zejména v oblasti zvýšení výtěžnosti jemných kře‑
menných písků na mokré úpravně a zvýšení výkonů a kvality mletých křemenů na úpravně suché. Díky
těmto investicím zvyšujeme konkurenceschopnost firmy. Kromě investic zvyšujících výkon, kvalitu
a produktivitu práce, naše společnost investovala nemalé finanční prostředky do zlepšení pracovního
prostředí. Jedná se zejména o instalaci manžet na místa určená pro plnění textilních vaků, které jsou
napojeny na centrální odsávání, dále pak uzavření vstupní části sušárny pomocí turniketového poda‑
vače a instalaci centrálního vysavače na mlýnici II.
Vedení společnosti maximálně podporuje podávání zlepšovatelských návrhů. Důkazem toho, že se
nám toto daří, je přijetí rekordního počtu návrhů, které jsou bez prodlení realizovány v rámci oprav,
případně jsou postupně zařazeny do investic příštích období. Tuto velmi přínosnou aktivitu našich
zaměstnanců v oblasti bezpečnosti, úspor nákladů a vylepšení technického portfolia naše společnost
materiálně i finančně značně podporuje a váží si každého, byť i drobného návrhu.
Do výrobních procesů obou úpraven jsou na základě požadavků zákazníka promítány veškeré změny
oproti standardním zrnitostem a obsahům oxidů. Za tímto účelem jsme úspěšně zvyšovali flexibilitu
jednotlivých výrobních linek, což vyústilo ve schopnost nabídnout zákazníkovi požadovaný produkt.
Společnost neprovádí výzkum a vývoj ve smyslu daňových zvýhodnění ze zákona o dani z příjmu, ale
provádí výzkum a vývoj jako náplň práce všech zainteresovaných zaměstnanců s cílem neustále snižo‑
vat náklady, zvyšovat výkonnost a optimalizovat všechny výrobní i nevýrobní procesy.
„Zvyšujeme flexibilitu výroby, abychom mohli vyhovět přáním našich zákazníků,
s maximální snahou neplýtvat přírodní surovinou.“
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Obchodní politika
Výbornou zprávou za úsek obchodu je, že objem prodaných písků překonal objem roku předcházející‑
ho. Podařilo se nám tak navázat na rostoucí trend prodejů z minulých let. V meziročním srovnání jsme
prodali o 10 % více mikromletých písků a o 13 % více sušených písků. Široké portfolio písků, variace
balení a různé segmenty trhu nám vytváří dobrou pozici k dosahování nárůstu prodejů také v dalších
letech.
Ve styku se zákazníky jsme kladli velký důraz na komunikativnost a otevřenost. Uvedli jsme do provo‑
zu nové webové stránky www.sklopisek.cz a www.glassand.eu, které zákazníkům usnadní orientaci
v tom, co děláme, co nabízíme a jak lze naše písky použít. Prezentovali jsme se také na řadě význam‑
ných akcí. Jako příklad můžeme uvést účast na Slévárenských dnech v Brně, na zasedání ČBS České
betonářské společnosti v Jihlavě, kde se jednalo o vývoji nových stavebních materiálů, na mezinárodní
konferenci ETS Evropské trávníkařské společnosti, na 5. Polních dnech v Brně a na zasedání IOG The
Institute of Groundsmanship v Hradci Králové na téma používání písků ve sportovních trávnících. Pre‑
zentovali jsme se na mezinárodní výstavě Trienále o skle a bižuterii v Jablonci n. Nisou a na konferenci
greenkeeperů na Zemědělské univerzitě v Praze‑Suchdole.
Jako další krok pro zlepšení služeb našim zákazníkům bylo rozšíření nakládky o třetí expediční rampu,
což významně zkrátilo dobu nakládky balených písků. Podařilo se nám také rozšířit portfolio nabíze‑
ných produktů o nový technický písek.
Významný úspěch jsme zaznamenali opět v zahraničních akvizicích. V tomto roce to byla především
oblast jižní Evropy, kde se nám podařilo získat nové zákazníky z oblasti sklářského průmyslu. Daří se
nám tak prosazovat na trzích vyžadujících písky s extrémně nízkým obsahem železa, díky kterým pro‑
nikáme i do oblastí s delší dopravní vzdáleností.
Jsme potěšeni, že jsme vnímáni jako spolehlivý a silný partner, který je schopen reagovat na potřeby
zákazníků. Výrobní a skladové kapacity společně s technickým vybavením a pružností expedičních míst
nám dovolují realizovat okamžité a nepřetržité celoroční dodávky písků.

www.sklopisek.cz

„Okamžitá dostupnost písků a spokojenost zákazníka je pro nás důležitá.“
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Vědomí odpovědnosti
Společnost trvale usiluje o minimalizaci negativního dopadu výrobních činností na životní prostředí.
Tento přístup pramení z vědomí odpovědnosti vůči obyvatelům okolních obcí, ale i z pocitu odpověd‑
nosti za zachování kvalitního životního prostředí pro budoucí generace. Vědomí důležitosti ochrany
životního prostředí je ve společnosti reprezentováno zavedením a certifikováním systému řízení dle
normy ISO 14001. Se zřetelem k okolí naší firmy se dlouhodobě a koncepčně snažíme snižovat hladinu
hluku a prašnosti, pravidelně monitorujeme podzemní vody a naší prioritou je také rekultivace pozem‑
ků zasažených těžbou.
Naším prvořadým cílem je bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců i všech pracovníků spo‑
lupracujících firem. Svědomitě dbáme na to, aby každá pracovní činnost byla prováděna bezpečný‑
mi pracovními postupy. Zpracovali jsme a soustavně hodnotíme a aktualizujeme systém identifikace
a hodnocení rizik možného poškození zdraví při práci. Klademe důraz na prevenci tím, že naše za‑
městnance soustavně vzděláváme a vychováváme k bezpečné práci a k ochraně zdraví.

Podporujeme region a snažíme se přispívat k dalšímu zlepšování kvality života jeho obyvatel. Příkla‑
dem je podpora dobrovolných hasičských sborů, školských zařízení i podpora kulturního a sportovní‑
ho života v okolních obcích. Nedílnou součástí této podpory je také pomoc hendikepovaným dětem
a neziskovým organizacím. Jedním takovým počinem byla také podpora těžce zdravotně postiženého
chlapce, symbolický šek si jeho maminka již podruhé převzala na vánočním večírku společnosti.

„Neustále vyhledáváme příležitosti ke zlepšení životního prostředí
a podílíme se na životě v regionu.“
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Vedení společnosti
Stav k 31. prosinci 2017:

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:
Člen:

Předseda:
Člen:
Člen:

Pavel Šedlbauer
Otto Lorenz Hieber
Felix Moreno Diaz
Mark Christopher James
Jiří Mašek

Lukáš Horák
vedoucí
útvaru těžby

Jiří Iša
Ladislav Vostárek
Miloš Daňo

Sklopísek Střeleč, a. s. nemá pobočku nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.
K datu sestavení výroční zprávy nedošlo k žádným událostem, které by měly významný dopad na účet‑
ní závěrku sestavenou k 31. prosinci 2017.
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH

Poznámky:

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 ob‑
dobí roku 2017.
Zpráva je zpracovaná podle zákona č. 90/2012 Sb (zákon o o obchodních společnostech a družstvech)
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 2017 konstatuje následující:

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

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 ovláda‑
nou 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.

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
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 rozhodová‑
ní statutárního orgánu je schválení výplaty dividend za uplynulé účetní období. Poslední valná hroma‑
da společnosti se konala 16. května 2017.

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 upřesně‑
nou roční objednávku. Dne 16. prosince 2015 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 Společ‑
nosti 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 ob‑
jednávek 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 převažu‑
jící 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 zjištěné‑
ho 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.
29. března 2018

Pavel Šedlbauer
Předseda představenstva

Felix Moreno Diaz
Člen představenstva
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