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zpráva představenstva
o podnikatelské činnosti
Vážení akcionáři,
Vážení obchodní partneři,
Vážení zaměstnanci,
s potěšením mohu konstatovat, že rok 2018 potvrdil pozitivní vývoj společnosti v rozhodujících parametrech podnikání.
Velice oceňuji další pokrok v oblasti bezpečnosti práce, čistotě a organizovanosti ve výrobních provozech, které se stávají samozřejmou kulturou života společnosti. Byly realizovány akce na snížení negativního
vlivu na životní prostředí, a to především na snížení hluku a prašnosti.
Ve srovnání s předchozím rokem došlo k mírnému navýšení prodaného množství, které vedlo k vyšším tržbám a hlavně k nárůstu zisku společnosti. Velmi pozitivní byl
meziroční nárůst výrobní marže, jako zásadního parametru efektivnosti firmy. Potvrzuje se správná
obchodní orientace na výrobky s vyšší přidanou hodnotou při zachování naplnění výrobních kapacit
dodávkami sklářských písků pro velké sklářské závody. Právě tento mix výroby zvyšuje stabilitu příjmů v případě tržních výkyvů.
Z pohledu efektivnosti je rozhodující zvýšení dodávek speciálních produktů a to především v sortimentu mletých písků. Tato výroba již dosáhla maxima kapacit současného výrobního zařízení a další nárůst
již není bez nových investic možný. Úspěšně se daří minimalizovat nárůst výrobních nákladů zvýšenými prodeji a programy snižování nákladů.
Velkým přínosem bylo dokončení a zprovoznění nových sil suchých písků. Přes vysoké investiční náklady můžeme konstatovat správné načasování realizace zaručující výrazné zlepšení servisu zákazníkům. Bude naší snahou pokračovat uvážlivě v dalším rozvoji společnosti v roce 2019 a zajistit tak
udržitelný pozitivní trend.
Jedním z hlavních cílů pro rok 2019 bude stabilizace pracovníků vzhledem k trhu práce v regionu
a také implementace nového systému sledování kontrolních parametrů ke zvýšení efektivnosti činnosti firmy. Bude nezbytné důsledně analyzovat situaci u zásadních odběratelů vzhledem k předpokládanému snížení růstu ekonomiky. Společnost předpokládá tržby a zisky v roce 2019 na minimálně stejné
úrovni jako v roce 2018.
Závěrem je mojí milou povinností poděkovat všem našim zaměstnancům za profesionálně vykonanou
práci v minulém roce, která je nezbytným základem úspěšnosti firmy v následujícím období.

1. dubna 2019

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 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 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 kvalitními
technologiemi. Neustále probíhající modernizace technologií a kvalitní surovinové zdroje umožňují
vyrábět křemenné písky 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 republice.
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 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
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, podlahové a fasádní směsi, lustry, osvětlovací tělesa, žárovky, zrcadla, obrazy,
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, osobní a hvězdářské dalekohledy, zaměřovací optika, optika fotoaparátů,
kamer a projektorů, varné sklo, domácenské sklo, hotelové sklo, zubní pasty, 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
Z naší suroviny vyrábíme a prodáváme vysoce kvalitní písky dle potřeb zákazníků a s maximálním ohledem na životní prostředí.

VIZE
Budeme nadále budovat dobré jméno společnosti, a to jak díky výborné kvalitě našich písků, tak i přístupem k životnímu prostředí, bezpečnosti práce a působením do okolí.

STRATEGIE
Nadále zvyšovat úroveň péče o zákazníky a budovat dobré vztahy s odběrateli i dodavateli.
Modernizováním výrobních technologií zajistit maximální využití suroviny.
Trvale zlepšovat pracovní prostředí a vzděláváním svých zaměstnanců zvyšovat jejich profesionalitu.
Aktivně komunikovat jak s okolními obcemi, tak i se zájmovými organizacemi a občany a budovat
s nimi silné partnerské vztahy.
Pokračovat v zodpovědném přístupu k životnímu prostředí a snažit se o snižování energetické náročnosti.

„Víme, co chceme.“
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UDÁLOSTI ROKU 2018
n LEDEN
Na začátku ledna proběhlo již tradiční setkání managementu Sklopísku s významnými dodavateli. Byly
vyhodnoceny akce dodavatelů realizované v roce 2018, včetně jejich přínosu pro Sklopísek. Dodavatelé byli na tomto setkání zároveň seznámeni s výhledem prací a dodávek pro rok 2019.

n ÚNOR
13. 2. se ve Sklopísku konal prezentační den pro zaměstnance společnosti, kde byly zrekapitulovány
výsledky uplynulého roku a představeny cíle roku nového. Pozvání na tuto akci přijal i pan Ing. Jiří Iša,
předseda dozorčí rady, který hodnotil pozitivně nejen vystoupení jednotlivců, ale i vysokou úroveň
prezentovaných zpráv.

n BŘEZEN
11. –15. 3. byl proveden závěrečný účetní audit firmou KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Hospodaření
společnosti je plně v souladu s českými účetními předpisy.
19. 3. zahájil Obvodní báňský úřad z Hradce Králové Komplexní prověrky v naší společnosti a společnosti MENFIS s.r.o. Předmětem kontroly byla důlně měřičská činnost, evidence pracovníků, provozní dokumentace, vedení důlních děl, příprava dobývání, výsypkové hospodářství, odvodňování lomu,
skladování výbušnin, havarijní plán, trhací práce, vytváření finančních rezerv na sanace a rekultivace
a na důlní škody. Inspektoři nezjistili žádná pochybení, pouze doporučení na zlepšení.

n DUBEN
10. 4. nás navštívili studenti a pedagogové z experimentální laboratoře stavební fakulty ČVUT Praha.
V jejich experimentální laboratoři probíhají zkoušky s našimi písky, které mají v úmyslu použít na výrobu rezistentního betonu do agresivního prostředí. Seznámili jsme je s historií naší společnosti a představili jim jednotlivé druhy námi vyráběných písků. Během exkurze do závodu zhlédli lom a celý proces
zpracování písků.
27. 4. proběhlo ve Sklopísku setkání bývalých ředitelů skláren a obchodníků. Návštěva byla zahájena
krátkou prezentací o naší firmě, pokračovala prezentací zaměřenou na možné použití našich písků
a zakončena byla exkurzí do provozu.

n KVĚTEN
Stejně tak, jako v minulých letech, i v roce 2018 naše společnost finančně podpořila akci „Den složek
IZS“, která se konala 1. 5. na Valdštejnově náměstí v Jičíně. Součástí jičínských májových oslav byla také
soutěž profesionálních a dobrovolných hasičů v disciplínách TFA „Jičínský hasič přežívá“.
3. 5. se ve Sklopísku uskutečnilo jednání představenstva, na kterém byly schváleny důležité projekty
pro další rozvoj společnosti.
17. 5. provedl Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu v našem závodě kontrolu BOZP. Kromě pár
drobných doporučení nebyly shledány žádné závažné nedostatky.

n ČERVEN
21. 6. se v Chrudimi uskutečnilo jednání týkající se pravidelného vyhodnocení snižování hladiny podzemní vody v našem lomu. Na tomto jednání byly všem účastníkům řízení interpretovány výsledky za
rok 2017 a zástupce krajského úřadu konstatoval, že veškeré podmínky stanovené pro Sklopísek Střeleč, a.s. jsou plněny.
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30. 6. jsme se prezentovali u příležitosti oslav 700. výročí založení obce Újezd pod Troskami. Návštěvníci oslav se v prostorách obecního úřadu mohli seznámit s historií i současností Sklopísku a mikrobusem absolvovat prohlídku areálu firmy a lomu. Celkem nás navštívilo téměř 100 návštěvníků.

n ČERVENEC
18. 7. jsme se zúčastnili předsezónního setkání s partnery na fotbalovém stadionu FK Teplice. Na
velkoplošné obrazovce bylo možné zhlédnout nejzajímavější události minulé sezóny, kterým dominoval mistrovský titul juniorů. Ředitel klubu, pan Hynek, vyslovil poděkování všem partnerům za
jejich podporu.

n SRPEN
2.–5. 8. se v bývalém vojenském prostoru pod Zebínem konal letní sraz jičínského Klubu vojenských
vozidel. Na tuto akci, která se pod Zebínem koná již od roku 1995, dorazilo více než 130 historických
vojenských vozidel. 5. 8., po standardním programu, následovala „tradiční závěrečná jízda“ do našeho
lomu, kde si řidiči zhruba 50 vojenských vozidel prověřili orientaci v členitém terénu s překonáváním
překážek, ostrých sjezdů a výjezdů.
29.–31. 8. provedli auditoři společnosti Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o. recertifikační audit.
Kromě stávajících systémů se nově auditoval systém hospodaření s energiemi, jehož závěrečná část
byla plánována na 1.–2. 10. Výsledkem tohoto auditu bylo konstatování, že systém je zavedený, plně
funkční a udržovaný.
31. 8. jsme finančně podpořili vystoupení známého houslisty Jaroslava Svěceného v kostele svatého
Jana Křtitele v Újezdě pod Troskami. Ten zde koncertoval na pozvání pořadatelů festivalu Hudba z ráje,
Václava a Karolíny Žmolíkových. Společně s ním se zde představila právě sopranistka Karolína Žmolíková a cembalistka Jitka Navrátilová.

n ZÁŘÍ
4.–5. 9. se uskutečnilo již V. Setkání sklářů a keramiků, které se konalo v zámeckém hotelu Hrubá Sklála
v Českém ráji. Účastníci setkání zhodnotili nejen uplynulý vývoj průmyslu, ale i otázky spojené s automatizací a digitalizací výroby. Dalším tématem bylo začlenění nově nastupující generace zaměstnanců
na trh práce a její uplatnění ve sklářství. Na toto setkání druhý den navázal „Golfový turnaj o putovní
pohár prezidenta Asociace“. Pro ty, kteří nehráli golf, byla připravena návštěva provozu firmy Sklopísek
Střeleč, a.s. a výrobního závodu ŠKODA AUTO a.s.
Sklopísek Střeleč v tomto roce opět podpořil tradiční festival „Jičín – město pohádky“ mimo jiné i bezplatnou dodávkou písku včetně zajištění instalace dřevěné základny pro dětské pískoviště na Valdštejnově náměstí.

n ŘÍJEN
1.–2. 10. pokračoval v naší firmě plánovaný certifikační audit energetického systému řízení. Auditoři
společnosti Bureau Veritas Czech Republic, spol. s r.o. neshledali žádné závažné nedostatky a naše
firma tak získala certifikát ISO 50001.

n LISTOPAD
6. 11. se konalo pravidelné podzimní jednání představenstva SPS v Belgii. Na programu byly informace
o BOZP, pracovních úrazech, novinkách, hluku, prachu, prodeji, obchodních příležitostech, 80. výročí
založení firmy, zaměstnancích atd. Představenstvo se také seznámilo s předpokladem zisku roku 2018
a schválilo plán na rok 2019.
Součástí služební cesty do Belgie byla i velice zajímavá exkurze do tří závodů firmy SIBELCO, které se
zabývají těžbou písku z vody – Lommel, Dessel a Maasmechelen. Účastníci exkurze se ve velmi přátelské atmosféře seznámili s technologiemi výroby i pracovním prostředím a zkonstatovali, že i v těchto
závodech, stejně tak jako ve Sklopísku, je kladen velký důraz na bezpečnost práce.
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13.–14. 11. se v Brně konaly již tradiční 55. slévárenské dny s doprovodnou výstavou. Obchodní zástupci Sklopísku zde vystavovali všechny typy slévárenských a technických písků. Zájemci o tento sortiment se zároveň seznamovali s procesem těžby a výroby písků i s portfoliem námi dodávaných písků.

n PROSINEC
5. 12. se konalo již tradiční předvánoční setkání se starosty a místostarosty okolních obcí. Návštěva
byla zahájena exkurzí po provoze. Poté byla zástupcům obcí Mladějov, Újezd pod Troskami, Libuň,
Troskovice a Holín prezentována činnost Sklopísku v roce 2018 a proběhla diskuze o další vzájemné
spolupráci v roce 2019.
V prosinci se již tradičně pořádal vánoční večírek firmy. V rámci večera byli představeni noví zaměstnanci firmy, zaměstnanci pracující ve firmě 5, 10, 15, 20, 25, 30 a 35 let. Zároveň byl předán symbolický
šek mamince postiženého chlapce, kterému firma přispěla na elektrické polohování sedu k elektrickému vozíku.

Setkání se starosty a místostarosty okolních obcí.
„Události v pohybu.“
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PODNIKATELSKÁ ČINNOST
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
(BOZP) a PO
BOZP
Zaměstnanci i dodavatelské firmy jsou pravidelně školeni v oblasti BOZP, PO a ŽP, čímž neustále apelujeme na spoluvytváření bezpečného pracovního prostředí. Naší snahou je, aby byla pochopena myšlenka, že: „důsledným používáním předepsaných OOPP chráním především sám sebe“.
Byla vydána nová pravidla BOZP pro bezpečný pohyb návštěv v areálu nejen v české, ale i v anglické
verzi.

Úrazy
V roce 2018 došlo k jednomu pracovnímu úrazu s pracovní neschopností. Přestože zranění nebylo
vážné, byla učiněna opatření k eliminaci dalších takovýchto úrazů.

Prověrky BOZP
V měsíci květnu se na základě ustanovení § 108, odst. 5 zákoníku práce uskutečnily prověrky BOZP.
Bylo stanoveno 8 prověrkových komisí, které se zaměřily na kontrolu bezpečného pracovního prostředí. Zjištěné závady a nedostatky byly ve stanovených termínech odstraněny.

Kontroly a audity
V roce 2018 jsme prošli řadou kontrol a auditů. Nejrozsáhlejší kontrolou byly komplexní prověrky OBÚ.
Krajská hygienická stanice se zaměřila na pracovní podmínky zaměstnanců, lékařské prohlídky a dodržování hygienických limitů. Kontrola legislativy, bezpečnosti a sociálního zázemí zaměstnanců byla
provedena ze strany OS SKP (Odborový svaz skla, keramiky a porcelánu). Dozorový audit byl proveden
společností Bureau Veritas Czech Republic, spol. s. r. o. Žádná z kontrol a auditů neshledala žádné
zásadní závady či neshody a všichni ocenili vysoký standard společnosti.

Požární ochrana
Oblast požární ochrany je soustavně udržována na vysoké úrovni. Byly aktualizovány požární řády,
požární poplachové směrnice a směrnice Organizace požární ochrany. Byly ustanoveny a proškoleny
požární hlídky. Dokumentace o požární ochraně je udržována v souladu se zákonem o požární ochraně a prováděcí vyhláškou k tomuto zákonu.

„Bezpečnost, zdraví a životní prostředí jsou u nás na prvním místě.“
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Těžba
Dobývací práce v roce 2018 pokračovaly v selektivní těžbě sklářských a slévárenských písků dle
požadavků výrobního útvaru. Během roku jsme
úspěšně reagovali na zvýšené požadavky suroviny pro výrobu produktů s vyšší hodnotou středního zrna.
Těžba suroviny pod hladinou podzemní vody
probíhala dle platného povolení a bylo tak zajištěno dokonalé využití kvalitních sklářských
poloh. V rámci těžby skrývkových poloh jsme
se věnovali záchrannému archeologickému průzkumu v severovýchodní části ložiska. Orniční
zemina byla uložena na připravenou deponii, kde
bude v budoucnu využita na rekultivační práce
na vnitřní výsypce.
Podle plánu sanace a rekultivace byl na vnitřní
výsypku ukládán skrývkový materiál, který je tvořen z horní skrývky a tvrdých pískovcových poloh.
V loňském roce byla Obvodním báňským úřadem pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického provedena komplexní prověrka. Nebyla zjištěna žádná závažná pochybení, pouze
doporučení na zlepšení. Celkový výsledek je pro
naši společnost velmi optimistický a zároveň zavazující. Obvodní báňský úřad nám ukázal jakou
cestou dále rozvíjet dokumentaci a potvrdil, že
jdeme správným směrem.
Zároveň nás během roku navštívil Inspektorát bezpečnosti práce. Jednalo se o neformální
návštěvu, kde byla zástupcům IBP představena
naše společnost a umožněna exkurze po výrobních provozech.

Surovinová základna
Při těžbě sklářských a slévárenských písků byl
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.

Laboratoř
V uplynulém roce proběhla také modernizace podnikové laboratoře, která dozoruje kvalitu
od vstupní suroviny, přes proces výroby až po
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expedici našich produktů. Výsledky z měřicích protokolů jsou automaticky zadávány do vnitropodnikového informačního systému. Rozbory jsou tak k dispozici ihned po provedení a připravené pro
potřeby těžby, výroby a obchodního útvaru.

Měření hlučnosti a seismiky
Stálý monitoring seizmických účinků trhacích prací nevykazoval 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. Výsledky splňují požadované hodnoty a jsou hluboko pod stanoveným limitem. 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 byla plněna
další z podmínek povolení hornické činnosti. O úklidové práce pečuje zametací vůz, který velmi napomáhá ke snížení prašnosti v areálu společnosti a zároveň kropicí vůz, který je doplněn o stálá kropicí
místa s vyšší frekvencí pohybu strojních mechanismů. 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 byla schopnost prognózovat vývoj hladiny podzemní vody v objektech pro
zásobování obyvatelstva. Stávající monitoring byl rozšířen o gravimetrický průzkum předpolí ložiska,
který nám rozšíří informace o pohybu povrchových a podzemních vod. V roce 2018 monitoring opět
nevykazoval úbytek vod, ba naopak, vodní hladiny v monitorovacích objektech stagnují či se mírně
zvyšují.

„Staráme se o životní prostředí.“
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Technická podpora
Hlavní činnost technického útvaru v roce 2018 směřovala prioritně k zajištění bezporuchového chodu
výrobní technologie, dokončení investic ve schváleném rozsahu a provádění oprav a údržby základních prostředků.

Opravy výrobní technologie
Prodloužení životnosti technologie mletí na další období spočívalo ve výměně opotřebované vyzdívky Mlýna 1, náhrady opotřebovaného protiotěrového vyložení u dvou kusů větrných třídičů a složitá
oprava ozubení pohonu Mlýna 2. Pro rok 2019 je tak mlecí technologie ve standardní kondici tak, aby
bezchybně vyráběla produkty v požadovaných parametrech.

Investice
Hlavní a nosnou investiční akcí roku 2018 bylo rozšíření skladovací kapacity volně ložených sušených
písků. Plnění do nových zásobníků bylo spuštěno po více jak 2 letech od zahájení výstavby.

Opravy
Významnou částku v položce nákladů roku 2018 tvořily opravy vnitropodnikových komunikací a oprava střechy na budově údržby a laboratoře. Po dokončení opravy střešního pláště byl obnoven nátěr
fasády tak, aby celek byl barevně jednotný s přilehlou administrativní budovou.

„Veškeré činnosti prováděné v rámci technického útvaru mají kritérium
nejenom v návratnosti a efektivitě, ale vždy je zvažován i dopad na životní a pracovní prostředí.“
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Výroba a zpracování písku
Naše společnost Sklopísek Střeleč, a.s. je významným evropským dodavatelem sklářských, slévárenských, filtračních a mletých křemenných písků. Neustálá modernizace, hledání nových technologií
a množství investic do rozvoje společnosti nám umožňuje těžit a zušlechťovat křemenné písky s velmi
nízkým obsahem oxidu železa, které jsou základní surovinou pro výrobu křišťálového skla, skelných
vláken a dalších produktů závislých na čistotě a stálosti námi dodávaných surovin.

Firma Sklopísek Střeleč, a.s. opět investovala nemalé finanční prostředky do modernizace technologického zařízení, zejména v oblasti zvýšení skladovací kapacity a dopravy produktů do zásobníků volně
ložených písků. Dále to byly investice v oblasti zrychlení a zkvalitnění expedice sušených a mletých
křemenů. Díky těmto investicím můžeme směle konkurovat těm nejlepším výrobcům křemenných
a mletých písků. Kromě investic zvyšujících flexibilitu při skladování a expedování produktů, naše společnost také investovala nemalé finanční prostředky do zlepšení pracovního prostředí. Jedná se především o instalaci uzavřených trubkových dopravníků, které zásadním způsobem snižují prašnost na hale
určené pro skladování balených písků.
Vedení společnosti pokračuje v maximální podpoře všech zaměstnanců na podávání zlepšovatelských
návrhů pro další rozvoj již zavedeného zlepšovatelského hnutí. Důkazem, 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.

„Zvyšujeme flexibilitu výroby, abychom mohli vyhovět přáním našich zákazníků
s maximální snahou neplýtvat přírodní surovinou.“
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Obchodní politika
Vynikající zprávou za úsek obchodu opět je, že objem prodaných písků překonal objem roku předcházejícího. Podařilo se nám tak navázat na rostoucí trend prodejů z minulých let. V meziročním porovnání jsme významně navýšili prodeje písků s vyšší přidanou hodnotou, konkrétně mikro-mleté písky
a sušené volně ložené písky. Také v oblasti balených písků jsme zaznamenali rostoucí trend o 8,4 %.
Široké portfolio nabízených písků, více druhů balení a použití našich písků v řadě segmentů průmyslu
vytváří dobrou výchozí pozici k růstu prodejních výkonů také v dalších letech.
V kontaktu se zákazníky jsme kladli velký důraz na otevřenou komunikaci a otevřenost. Kromě řady
obchodních jednání jsme byli přítomni také na významných akcích. Jako příklad můžeme uvést účast
na Slévárenských dnech v Brně, setkání s členy Asociace skla a keramiky v našem závodě, prezentace
naší společnosti při významných jubileích okolních obcí našeho regionu.
Dalším krokem pro vylepšení našich služeb bylo rozšíření skladovací kapacity sušených volně ložených
písků a uvedení do provozu nového nakládacího místa pro silo-cisterny. Touto významnou investicí
jsme dostatečně posílili naše skladovací a expediční kapacity, což je plně v souladu s rostoucími nároky
zákazníků.
Pokračovali jsme ve vývoji nových produktů podle zadání zákazníků. Jednalo se především o nízko-železité písky se specifickou granulometrií, která umožňuje výrobcům skla co nejefektivnější zpracování
písku pro výrobu čisté skloviny.
Významný úspěch jsme zaznamenali v zahraničních akvizicích. V tomto roce to byla opět oblast jižní
Evropy a Německa, kde se nám podařilo získat nové zákazníky z oblasti sklářského průmyslu. Jedná se
o trhy vyžadující písky s extrémně nízkým obsahem železa, díky kterým pronikáme i do oblastí s delší
dojezdovou vzdáleností.
Jsme hrdi na to, 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.

„Okamžitá dostupnost písků, spokojenost zákazníka s kvalitou písků a poskytovaným servisem
je pro nás prioritou.“

13

www.sklopisek.cz

Výroční zpráva 2018

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 odpovědnosti 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 našeho podniku se dlouhodobě a koncepčně snažíme snižovat
hladinu hluku a prašnosti, pravidelně monitorujeme podzemní vody a naší prioritou je také rekultivace
pozemků zasažených těžbou.
Naším prvořadým cílem je bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců i všech pracovníků spolupracujících firem. Svědomitě dbáme na to, aby každá pracovní činnost byla prováděna bezpečnými 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 zaměstnance soustavně vzděláváme a vychováváme k bezpečné práci a k ochraně zdraví.

Podporujeme region a snažíme se přispívat k dalšímu zlepšování kvality života jeho obyvatel. Příkladem je podpora dobrovolných hasičských sborů, školských zařízení i podpora kulturního a sportovního 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 Vojty Šimka, symbolický šek si jeho maminka 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 2018:

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 účetní závěrku sestavenou k 31. prosinci 2018.
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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 období roku 2018.
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, zapsané 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 2018 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 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.

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 rozhodování statutárního orgánu je schválení výplaty dividend za uplynulé účetní období. Poslední valná hromada společnosti se konala 3. května 2018.

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 upřesněnou 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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