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Úvodní
Úvodní slovo slovo
Vážení akcionáři,
Vážení obchodní partneři,
Vážení zaměstnanci,
rok 2020 byl zvláštní vzhledem k celosvětové epidemii koronaviru, která se dotkla každého z nás, u těch šťastnějších
bez nákazy a u těch méně šťastných různou formou tohoto
nepředvídatelného onemocnění, naštěstí bez fatálního
průběhu u žádného z našich zaměstnanců.
Jak se nám v těchto složitých podmínkách dařilo plnit naše
záměry a cíle?
Oceňuji nepřetržitou pozornost týkající se bezpečnosti
práce. Neměli jsme žádný vážný úraz, a to je velmi potěšující.
Naše provozy jsou skvěle udržovány, čisté a výroby dobře
organizované. Splňujeme všechny zákonné normy týkající se
prašnosti a hluku.
Množství prodaného zboží bylo sice nižší ve srovnání s minulým
rokem, ale celkové tržby byly na úrovni loňského roku, to
považuji za podstatné. Plní se tak náš cíl zvyšovat prodeje
výrobků s vyšší přidanou hodnotou.
Přes problémy u našich velkých odběratelů, vzhledem k omezení jejich výrob v důsledku epidemie, společnost naplnila
výrobní kapacity a bez přestávky pracovala celý rok.
Orientace na dražší výrobky sice vyžaduje větší nároky na
výrobu a kontrolu kvality, ale umožnila společnosti eliminovat
výpadky množství a znamenala další nárůst marže ve srovnání
s loňskem. Připomínám, že se v průběhu posledních dvou let
marže zvýšila, a to je vynikající výsledek zvýšení efektivnosti
našich výrob.
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Společnost docílila snížení výrobních nákladů o 6 %. Došlo
rovněž k optimalizaci počtu pracovních míst.
Přes veškerá výše uvedená omezení a změny orientace výrob
bylo dosaženo meziročního navýšení zisku o 1 %.
To vše bylo dosaženo kvalitní prací našeho obchodního
útvaru, kvalitními výrobními procesy, preventivní údržbou
a v neposlední řadě finanční kontrolou.
To vše umožňuje společnosti dále investovat a udržovat
potřebný rozvoj s ohledem na budoucnost. Daří se průběžně
zajišťovat rozšiřování těžebního prostoru.
Oceňuji dobrou komunikaci se stáními orgány a místní
komunitou, to je důležité pro dobrý obraz naší společnosti
u veřejnosti.
Rád bych zdůraznil nutnost pokračování v nastavené strategii
společnosti s maximálním zaměřením na zajištění bezpečných
pracovních podmínek pro naše zaměstnance.
Závěrem bych rád poděkoval všem našim zaměstnancům za
vykonanou práci v minulém roce a hlavně popřál hodně zdraví
k překlenutí tíživé epidemie a brzký návrat do normálního
života.

Pavel Šedlbauer
předseda představenstva
31. 3. 2021
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Profil společnosti
Sklopísek Střeleč, a. s. je česká právnická osoba, která vznikla
založením společnosti EXIMOS, a.s. dne 5. prosince 1991, která
k 1. únoru 1994 koupila od Fondu národního majetku České
republiky společnost Sklopísek Střeleč, s.p.
Hlavním předmětem její činnosti je výroba, obchod a služby
neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - výroba
ostatních nekovových minerálních výrobků jinde neuvedených.
Společnost má oprávnění k dobývání výhradních ložisek ve
vlastnictví České republiky.

Vlastníci společnosti

Akcionáři společnosti k 31. prosinci 2020 jsou:
Ficarex, s.r.o.
65,1%
Quarzwerke GmbH			
34,9%
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mezi nejvýznamnější dodavatele ve střední Evropě. Společnost
je dlouholetým a spolehlivým dodavatelem do mnoha oblastí
průmyslu. Sklopísek si plně uvědomuje svou pozici na trhu
a také odpovědnost, kterou má ke svému okolí a obchodním
partnerům.

„Díky moderní technologii
a dlouholetému know-how
se dokážeme prosadit
v řadě oblastí průmyslu.“

Společnost je součástí konsolidačního celku AGC Group, Belgie,
která je ovládána společností Asahi Glass Company, Japonsko.

Sídlo společnosti

Sklopísek Střeleč, a. s.
Hrdoňovice 80
507 45 Újezd pod Troskami
Česká republika
Identifikační číslo 447 95 688
Areál společnosti se nachází „na půl cesty“ mezi Jičínem
a Turnovem. Těžební prostor o rozloze 1,7 km2 je nejrozsáhlejším
místem pro těžbu křemenných písků v České republice.
I když v krátké době oslaví nejstarší historická zmínka o těžbě
v této lokalitě 130 let, žije společnost Sklopísek Střeleč aktivní
přítomností s řadou plánů do budoucnosti. V oblasti výrobních
kapacit a ročního objemu prodaných písků patří Sklopísek
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Použití
Použití pískůpísků
Křemenné písky z produkce společnosti nacházejí uplatnění
v řadě odvětví průmyslu a následně v každodenním životě
občanů. Své uplatnění mají například v:

Automobilový průmysl

Automobilová skla, zrcátka, skelná vlákna v plastech, žárovky,
zapalovací svíčky…

Výroba skla, bytová výstavba

Užitkové a varné sklo, křišťálové a obalové sklo, skleněné zátky
lahví, lustry, skleněné výplně – okna, dveře, vláknocementové
desky na opláštění budov, perlinka a rohože, speciální
vysokopevnostní beton, komponenty pro výrobu umělého
kamene, stavební chemie, stěrky, podlahové a fasádní směsi,
zrcadla, obrazy, posyp hydroizolačních lepenek, nátěrové barvy,
solární panely, glazury obkladaček a střešních tašek…
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Volný čas, sport

Plážové sporty, zásyp umělých trávníků, dětská hřiště, filtrační
písky do bazénových filtrací, podklad pro koňské jízdárny,
bezpečnostní skla ve výběhu zvěře v ZOO, terária, akvária…

Ostatní průmysl

Tryskací materiál, kolejová doprava, skelná vlákna ve větrných
elektrárnách, průmyslová potrubí ze skla, laboratorní sklo,
ochranné a protihlukové stěny…

„Jsme s Vámi každý den.“

Předměty osobního použití

Šperky, skleněné ozdoby, osobní a hvězdářské dalekohledy,
zaměřovací optika, optika fotoaparátů, kamer a projektorů,
zubní pasty, komponenty pro zubní laboratoře, skleněné
figurky, vodní sklo – součást pracích a čisticích prostředků.

Slévárenství, žárohmoty

Pískové formy a jádro na výrobu litinových odlitků pro lití
brzdových obložení a kotoučů, motorové válce a písty, pístní
kroužky, vačky, žáromateriály a žárohmoty do vysokoteplotních
pecí…
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MISE

Z naší suroviny vyrábíme a prodáváme vysoce kvalitní písky dle
potřeb zákazníků a s maximálním ohledem na životní prostředí,
úspory energií a bezpečnost našich zaměstnanců.

VIZE

Budeme nadále budovat dobré jméno společnosti, a to
jak díky výborné kvalitě našich písků, tak i přístupem
k životnímu prostředí, energetickým úsporám, 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 při minimalizaci dopadu na životní prostředí
a spotřeby energií.
Trvale zlepšovat pracovní prostředí a vzděláváním svých
zaměstnanců zvyšovat jejich profesionalitu a bezpečnost.
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, kam jdeme.“
12
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Události
Události roku roku
LEDEN

DUBEN

Ve dnech 16. 1.-17. 1. se uskutečnilo školení pro nové a vybrané
zaměstnance na téma „Vzájemné vztahy a komunikace v týmu“
a „Organizace a řízení času“.

KVĚTEN

Dne 2. 1. byl spuštěn do ostrého provozu Automatizovaný odbavovací systém pro nakládku vlhkých písků.

ÚNOR

Dne 18. 2. se konal prezentační den, na kterém byly představeny
roční zprávy členů managementu a vybraných pracovníků
s cílem vyhodnotit předcházející rok a představit cíle na
další období. Pozvání na tuto akci přijali i pánové Ing. Pavel
Šedlbauer (předseda představenstva) a Ing. Jiří Iša (předseda
dozorčí rady).
Ve dnech 24. 2.-25. 2. se v Ústí nad Labem konalo školení
členů managementu na téma „budoucnost firmy“. Součástí
dvoudenního školení byla i exkurze do společností AGC Teplice
a Vitrablok Duchcov.

BŘEZEN

Ve dnech 16. 3.-20. 3. provedla firma KPMG Česká Republika
Audit, s. r. o. ve Sklopísku závěrečný účetní audit. Hospodaření
společnosti je v plném souladu s českými účetními předpisy.
V souvislosti se začínající pandemií COVID-19 jsme v druhé
polovině března finančně podpořili pana Stanislava Perného
z Mladějova a zajistili jsme pro něho materiál v hodnotě
20 000,- Kč, ze kterého vyrobil 500 kusů ochranných štítů pro
zdravotníky bojující s pandemií v první linii.
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Zaslali jsme významný finanční dar Oblastní nemocnici v Jičíně.
Prostředky nemocnice použila na nákupy testů, ochranných
prostředků a dezinfekce pro zdravotnický personál.

Na konci května proběhla oprava železničního přejezdu u údržby,
čímž byl vyřešen špatný stav přejezdu i nový geometrický tvar
kolejí vzniklý po jejich podbití na konci minulého roku.

ČERVEN

Dne 9. 6. se uskutečnilo setkání ředitele společnosti se
zaměstnanci. Zaměstnancům byly předány aktuální informace,
především o opatřeních přijatých ve společnosti proti šíření
koronaviru.

ČERVENEC

Dne 1. 7. přijel na jednání do společnosti Ing. Pavel Šedlbauer,
předseda představenstva.

SRPEN

Dne 28. 8. proběhla ve společnosti inspekční prověrka,
kterou provedl Obvodní báňský úřad pro území krajů
Královéhradeckého a Pardubického. Kontrola byla zaměřena na
dodržování podmínek plánu dobývání, evidenci hospodaření
s vytěženými zásobami a uloženými skrývkami na vnitřní
výsypce. Báňský inspektor se také zaměřil na dodržování
postupu dobývání v lomu. Inspekcí bylo ověřeno, že firma
splňuje veškerá stanovená nařízení a podmínky nařízené
báňským úřadem.
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Události
Události roku roku
Jako generální partner jsme finančně podpořili galakoncert
v kostele svatého Jana Křtitele v Újezdu pod Troskami, který
se konal 28. 8. a byl vyvrcholením festivalu Hudba z ráje 2020.
S Karolínou Cingrošovou Žmolíkovou zde před publikem
vystoupil i populární herec Igor Bareš, člen souboru
Vinohradského divadla v Praze. V jeho recitaci a zpěvu Karolíny
Cingrošové Žmolíkové se všichni posluchači přenesli do Anglie,
do doby Williama Shakespeara. Na harfu je doprovázela
Kateřina Englichová.

ZÁŘÍ

Podpořili jsme konání oslav na počest 150. výročí od založení
Sboru dobrovolných hasičů a na počest 50. výročí od založení
profesionálního Hasičského záchranného sboru v Jičíně. Akce se
uskutečnila v sobotu 19. 9. na Valdštejnově náměstí a bylo zde
možné zhlédnout hasicí techniku i pokřtění praporu jednotky
dobrovolných hasičů.
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LISTOPAD

V průběhu měsíce jsme dětem z okolních obcí věnovali
4 repasované počítače, aby se ve druhé vlně pandemie mohly
prostřednictvím počítačových interaktivních programů věnovat
distanční výuce. Alespoň trochu jim tak pomáháme s učením.
Předání se uskutečnilo v ZŠ Libuň a v ZŠ Sobotka.

PROSINEC

Ve dnech 7. 12.-11. 12. proběhl předaudit výsledků za rok 2020,
který provedla auditorská společnost KPMG Česká Republika
Audit, s. r. o.
Dne 7. 12. jsme finančně podpořili činnost Oblastní charity
Sobotka - dům s pečovatelskou službou v obci Libošovice, který
vzorně pečuje o starší spoluobčany.

Dne 17. 9. se v areálu firmy uskutečnilo setkání významných
účastníků stavby nového závodu na úpravu sklářských
a slévárenských písků, jehož stavba byla zahájena 3. 7. 1975
a do trvalého provozu byla spuštěna v roce 1980. Této významné
akce se zúčastnilo celkem 12 pamětníků z dodavatelských firem.

ŘÍJEN

Ve dnech 19. 10.-21. 10. proběhl ve společnosti za přísných
hygienických opatření dozorový audit Bureau Veritas. Náš
systém, který v současnosti zahrnuje normy na kvalitu (ISO
9001), životní prostředí (ISO 14001), BOZP (ISO 45001) a energie
(ISO 50001), je plně zavedený a funkční, nebyly shledány žádné
nedostatky.

16
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Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a PO
BOZP

I přes veškerá úskalí spojená s bojem proti šíření nákazy jsme
nezapomínali na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
Opakováním bezpečnostních zásad a pravidel, ale i školením
nových skutečností a novinek v právních požadavcích BOZP
a PO jsme udržovali vysokou úroveň bezpečnosti práce ve
společnosti.

Úrazy

Svědčí o tom i fakt, že za rok 2020 evidujeme pouze lehká zranění
bez ošetření u lékaře a bez pracovních neschopností. Přesto, že
se jednalo především o drobná odření, říznutí či pohmoždění,
jsou pracovníci vždy na daný úraz upozorněni, proškoleni
a jsou učiněna opatření k eliminaci dalších takovýchto úrazů.

Bod první pomoci - AED

V roce 2020 jsme ve vestibulu společnosti zřídili „Bod první
pomoci“. Jsou zde umístěna pravidla první pomoci a správné
resuscitace, dále přenosná lékárnička a AED (automatizovaný
externí defibrilátor).

Prověrky BOZP

Prověřování bezpečného pracovního prostředí, platné legislativy
a dodržování patřičných povinností bylo kontrolováno zákonem
stanovenými prověrkami BOZP a dozorovým orgánem Státní
báňské správy. Důkazem správně fungujícího systému BOZP
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a PO byla recertifikace ze stávající normy ČSN OHSAS 18001:2007
na nejnovější mezinárodní certifikaci ISO 45001.

COVID-19

Rok 2020 byl rokem Covidu-19 a byl plný nových pravidel
a nepříjemných omezení. Stejně jako jiné společnosti jsme byli
nuceni přijmout řadu opatření k ochraně zdraví zaměstnanců
a k eliminaci šíření nákazy vedoucí k zajištění nepřetržitého
chodu. Do společných a stravovacích prostor a na jednotlivé
provozy jsme instalovali dávkovače dezinfekcí. Do kanceláří pro
více zaměstnanců, na jídelní stoly a do zasedacích místností
byly umístěny ochranné zástěny z plexiskla. Všechny osoby
vstupující do areálu společnosti musely nově procházet
povinným měřením tělesné teploty. Na dezinfekci vnitřních
prostor jsme zakoupili ozonový generátor.
Zaměstnance jsme vybavovali osobními dezinfekčními
prostředky, dále respirátory, rouškami se stříbrem a nanofiltry.
Pro zvýšení imunity dostávali zaměstnanci prémiové přípravky
na její podporu a vitamínové doplňky stravy.

„Bezpečnost práce
a ochrana zdraví jsou
vždy na prvním místě!“
19
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Těžba

Dobývací práce v roce 2020 pokračovaly v selektivní těžbě.
Kvalitně plánovaná roztěženost se projevila hlavně během
roku, kdy jsme pružně reagovali na potřeby našich zákazníků,
ovlivněných pandemií COVID–19. Těžba suroviny pod hladinou
podzemní vody probíhala dle platného povolení a bylo tak
zajištěno dokonalé využití kvalitních sklářských poloh. Podle
plánu sanace a rekultivace byl na vnitřní výsypku ukládán
skrývkový materiál. Byl proveden archeologický záchranný
průzkum při skrývání orniční půdy a následné uskladnění půdy
pro budoucí použití. Obvodní báňský úřad provedl 2 inspekční
prověrky. Inspekce byly zaměřeny na hospodárné využívání
nerostného bohatství, geologickou dokumentaci a dodržování
podmínek stanovených v povolení hornické činnosti. Nebyla
zjištěna žádná pochybení.

Měření hlučnosti a seismiky

Stálý monitoring seizmických účinků trhacích prací nevykazoval
překračování přípustných hygienických předpisů. Výsledky
splňují požadované hodnoty a jsou dvacetinásobně menší než
stanovený limit. V celoročním měření hodnot hluku bylo zjištěno,
že stupeň hlučnosti ve venkovním prostředí se nezvyšuje. Tím je
splněna nezbytná podmínka pro povolení hornické činnosti.

prašnosti, prováděný autorizovanou firmou, nevykazoval
překračování stanovených limitů.

Ochrana podzemních
a povrchových vod

Dobývací prostor, na kterém probíhá těžba sklářských
a slévárenských písků, se nachází také na katastrálním území
obce Troskovice. Z tohoto důvodu a na základě dobrých vztahů
se naše společnost rozhodla podílet na spolufinancování
nového vodního zdroje pitné vody pro obec Troskovice. Cílem
byla schopnost prognózovat vývoj hladiny podzemní vody
v objektech pro zásobování obyvatelstva. V roce 2020 monitoring
opět nevykazoval úbytek vod, ba naopak, vodní hladiny
v monitorovacích objektech stagnují či se mírně zvyšují.

„Staráme se o životní
prostředí.“

Měření prašnosti

Pravidelným mytím a údržbou komunikací a odstavných ploch
v areálu závodu a v lomu byla splněna 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 kropící místa
s vyšší frekvencí pohybu strojních mechanismů. Stálý monitoring
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Technická podpora

Cílem činnosti technického útvaru bylo udržení bezporuchového
a nepřetržitého chodu technologie. Zároveň s tímto nelehkým
úkolem se podařilo realizovat investice, které nám v budoucnu
dovolí zvýšit efektivitu práce, posílit pozici na trhu a ještě více
chránit životní prostředí.

Investice

Stejně jako v minulých letech, také v roce 2020 byly realizovány
investice v potřebném rozsahu. Byl například instalován nový
centrální vysavač, celkem již třetí. Umístěn byl do výrobních
prostorů pro zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců, kteří
ve výrobě pracují a kteří se případně na úklidech těchto prostorů
podílí. Smyslem je změnit systém uklízení tak, aby se prach nevířil,
ale aby se odsával do centrálního zásobníku. Monitoring, který
sleduje úroveň respirabilní prašnosti, ukazuje, že jdeme správnou
cestou, protože každé měření vykazuje lepší a lepší výsledky.
Dále došlo k přemístění válcového drtiče, který byl instalován
tak, aby co nejrychleji a nejefektivněji zpracoval hrubý suchý
meziprodukt. Na novém místě drtič vykazuje větší efektivitu
z důvodu plného využití jeho drtící kapacity.
Mezi nejvýznamnější investice patřilo zahájení výstavby mlýna,
jehož zprovoznění nám přinese významné zvýšení výrobní kapacity
mletých písků a zefektivnění jejich výroby. Uvedení do provozu je
plánováno na konci roku 2021.

Významné opravy

Všechny nezbytné opravy se podařilo provést s minimálním
omezením výrobní a expediční kapacity, což bylo důležité zejména
při výrobě mletých křemenů, kde byly provedeny kompletní opravy
všech třídičů, výměna některých šneků a opotřebovaného potrubí.
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Rekonstrukce
vnitropodnikových komunikací

Velkým
přínosem
bylo
pokračování
v
opravách
vnitropodnikových komunikací. Podařilo se nám zrealizovat
opravu letitého betonového povrchu, a to na jednom z nejvíce
frekventovaných úseků v areálu společnosti. Přínosem této
akce je bezesporu rapidní snížení hlučnosti a prašnosti při
dopravním provozu a dále také nákladů na nezbytnou údržbu
komunikací.

Systémové řízení údržby
a inovace v provádění oprav

V souladu s dlouhodobým plánem se nám podařilo zahájit
vykazování práce údržby do firemního informačního systému.
Evidujeme všechny prováděné činností zaměstnanců údržby
a zároveň i provedenou práci na konkrétním zařízení. Došlo
také k inovaci v oblasti pracovních postupů. Příkladem bylo
přebudování systému odsávání výrobní technologie, což
byl přijatý a realizovaný zlepšovací návrh. Po realizaci se
několikanásobně snížila frekvence oprav na tomto potrubním
systému. Výrazné urychlení výměny antiabrazivního vyložení
třídičů bylo dosaženo po změně pracovního postupu opravy.
Každá úspěšně realizovaná inovace nás posouvá dál v myšlení
a realizaci dalších cílů.

„Při práci přemýšlíme.“
23
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Výroba a zušlechťování písků
V oblasti výrobní kapacity patříme mezi největší dodavatele ve
střední Evropě. Dlouholetá a cílená modernizace technologií
a zvyšování produktivity práce nám umožňuje vyrábět křemenné
písky s extrémně nízkým obsahem oxidu železa, které tak jsou
základním elementem pro výrobu extra clear skla.

Mokrá úpravna

V minulém roce se nám opět podařilo zúročit výsledky
v hledání vnitřních úspor. Důraz byl kladen především na
optimalizaci výrobních procesů, synchronizaci výrobních linek
a jejich maximální flexibilitu. Změnou technologických celků
jsme nyní schopni velmi rychle a pružně reagovat na výkyvy
v požadavcích jednotlivých zákazníků. Zvýšení denní produkce
všech linek na mokré úpravně a využívání instalovaných
technologií současně nám přineslo možnost zkrátit výrobní čas
o neuvěřitelných 20 %. Výsledkem tohoto snažení je snížení
počtu výrobních dní a možnost pracovat v týdenních turnusech
bez víkendů, což značně optimalizuje výrobní náklady a zvyšuje
produktivitu práce na jednoho pracovníka.

sezónní požadavky zákazníků s další možností rozšíření nabídky
různých kvalit nebo zrnitostí těchto produktů.

Zlepšovací návrhy

Vedle projektů na zvyšování produktivity práce investujeme
také mnoho času a prostředků do neustálého zlepšování
pracovního prostředí. Jedná se zejména o systém využití
prachových částic ve výrobě, které již dále nezatěžují okolní
prostředí. Úzce spolupracujeme se všemi zaměstnanci na jejich
návrzích pro odstraňování zdrojů prašnosti a hluku. Instalací
několika filtračních jednotek a zařízení pro separaci prachových
částic se naše společnost stává špičkovým pracovištěm, co se
týká čistoty pracovního prostředí.

„Nehlučíme, slyšíte?“

Suchá úpravna

Investovali jsme nemalé finanční prostředky také na zkvalitnění
výroby sušených, ostře tříděných písků, a tím přispěli k naplňování motta ,,Kvalita v každém zrnku“. Díky této nákladné
investici se stal náš provoz výroby sušených a tříděných písků
nejen základem kvality dodávaných výrobků, ale také naprosto
bezodpadovým. Dalším krokem pro optimalizaci výroby byla
instalace drticí linky, která přinesla naší společnosti zvýšení
výtěžnosti filtračních písků a znatelnou úsporu suroviny těžené
z lomu. V současné době jsme schopni maximálně reagovat na
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Obchod

Po obchodní stránce byl rok 2020 velice turbulentní. Prodeje za
první kvartál byly excelentní, každý měsíc jsme meziročně rostli
o 8 %. Ekonomika šlapala a my se těšili na jeden z nejlepších
obchodních roků v historii. Bohužel, pak přišel COVID…
Od dubna začaly objemy prodaných písků klesat, sklady
zákazníků se brzy naplnily jejich výrobky, začala váznout
jejich logistika a zákazníci neměli kam a také pro koho
vyrábět. Okamžitě jsme s nimi zahájili intenzivní komunikaci
a nastavili jsme si „horké linky“. Hledali jsme cestu, jak situaci
zvládnout s co nejmenšími dopady a jak být i nadále připraveni
k nastartování na předchozí úroveň. Výsledkem této mravenčí
práce bylo, že jsme si udrželi všechny zákazníky a od podzimu
jsme se s nimi vrátili k růstu, který nám významně kompenzoval
předchozí poklesy.

V průběhu roku 2020 se nám potvrdila správnost rozhodnutí
o zprovoznění myčky pro nákladní vozidla, toto významně
přispělo k udržení čistoty v okolí naší společnosti. Velice kladně
bylo také zákazníky hodnoceno zprovoznění Automatického
odbavovacího systému na odbavení nakládky vlhkých písků.
Jsme právem pyšní na to, že jsme tuzemskými i zahraničními
zákazníky vnímáni jako spolehlivý a dostatečně silný partner,
který je schopen reagovat na jejich potřeby. Této pozice si
nejenom vážíme, ale jsme si také vědomi odpovědnosti, kterou
s sebou přináší.

„Víme, co potřebujete.“

Pozitivem v minulém roce také byly nové obchodní případy,
a to především na zahraničních trzích, kde se nám podařilo
získat nové zakázky na polském trhu v oblasti sklářské výroby.
Dalším výrazným úspěchem bylo, a to i přes propad prodejů
v jarních a letních měsících, meziroční navýšení prodejů
mletých písků o 10 %.
Povedlo se nám také uzavřít víceleté smlouvy s významnými
zákazníky a zajistit si tak s nimi dlouholetou spolupráci.
Intenzivně pracujeme na vývoji nízkoželezitých písků pod
hranicí 80 ppm. Tyto písky jsou cíleně určeny pro získání
nových zákazníků, kteří požadují velkou čistotu křemenných
písků na evropském trhu.
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Vědomí odpovědnosti

Trvale děláme vše nezbytné pro minimalizaci negativního
dopadu naší činnosti na životní prostředí. Tento náš přístup
vychází z vědomí odpovědnosti vůči obyvatelům, ale
i z vědomí odpovědnosti za zachování kvalitního životního
prostředí pro budoucí generace. Důraz na ochranu životního
prostředí je prezentován zavedením a certifikováním systému
řízení dle normy ISO 14001 a ISO 50001. Se zřetelem k okolí
našeho podniku dlouhodobě a koncepčně snižujeme hladinu
hluku a prašnosti, pravidelně monitorujeme podzemní vody
a rekultivujeme pozemky.

Naše práce v oblasti společenské odpovědnosti je monitorována
a hodnocena nejenom českými institucemi. Jsme proto hrdi,
že také celosvětový nezávislý certifikační program EcoVadis
každoročně hodnotí a oceňuje náš přístup k této věci stříbrnou
medailí!

i nadále. Nově jsme také finančně podpořili Oblastní charitu
v Sobotce a financovali jsme výrobu obličejových štítů.
I v této nelehké době jsme mysleli také na to, co je pro nás
nejcennější, a to jsou zaměstnanci. Finančně jsme podpořili
rozsáhlé aktivity našeho Sportovního klubu, mezi jehož aktivity
patří např. cyklistika, běžecké i sjezdové lyžování, bowling,
turistika.

„Pomáháme.“

Při každodenní práci nezapomínáme na naše okolí. I když
situace v roce 2020 nebyla po ekonomické stránce jednoduchá,
pokračovali jsme v podpoře regionálních institucí, spolků,
sportovců, kultury apod. Jsme rádi, že jsme mohli opět finančně
podpořit provoz mateřské školky, předali jsme výpočetní
techniku školou povinným dětem, které neměly vlastní počítač
pro distanční výuku, podpořili jsme sportovní a volnočasové
aktivity klubů a dobrovolné hasiče. Výrazem naší snahy
o neustálé spojení s veřejností bylo vydání firemního časopisu
Pískovák, který byl distribuován v celém okolí společnosti.
Nově jsme se významně podíleli na pomoci našim zdravotníkům
v boji s pandemií. Oblastní nemocnici v Jičíně jsme předali
významný finanční dar a budeme v této pomoci pokračovat
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Zdeněk Müller			
vedoucí technického		
útvaru				
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Jiří Veselka			
vedoucí ekonomického
útvaru											

Petr Hübner						
ředitel a.s.						

Lukáš Horák			
vedoucí útvaru		
těžby				

Pavel Novák			
vedoucí výrobního		
útvaru				
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Zdeněk Novotný
vedoucí obchodního
útvaru
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Stav k 31. prosinci 2020:

Představenstvo
Předseda:
Člen:		
Člen:
Člen:
Člen:		

Pavel Šedlbauer
Otto Lorenz Hieber
Eduardo Sainz Percebal
Mark Christopher James
Jiří Mašek

Dozorčí rada
Předseda:
Člen:		
Člen:		

Jiří Iša
Ladislav Vostárek
Miroslava Marková

Sklopísek Střeleč, a. s. nemá pobočku
nebo jinou část obchodního závodu v zahraničí.
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Následné
Následné událostiudálosti
Vedení společnosti vyhodnotilo dopad vývoje situace kolem
koronaviru COVID-19 na podnikatelskou činnost a dospělo
k závěru, že nemá významný vliv na předpoklad neomezené
doby trvání společnosti.
Použití předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky je
vedením společnosti stále považováno za přiměřené, a to
z následujících důvodů:
•
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Společnost zavedla dnem 5. 1. 2021 pravidelné testování
zaměstnanců a dodavatelů v areálu společnosti. Antigenní testy jsou pravidelně prováděny kvalifikovaným
zdravotnickým personálem s okamžitým výsledkem.
Výhodou je, v případě zjištěné pozitivity, okamžité provedení
PCR testu. Testováním se významně snižuje riziko přenosu
nákazy mezi zaměstnanci.

•

Společnost pravidelně vydává zaměstnancům respirátory,
nanoroušky a vitamíny.

•

Společnost upravila stravovací a pohybový režim v závodní
jídelně a v kantýně.

•

Společnost plně využívá režimu práce z domova u THP
zaměstnanců.

•

Společnost zajistila zaměstnancům kontrolní odběry krve
na zjištění hladiny protilátek na COVID-19.

•

V současné době má Společnost dostatek zásob a lidských
zdrojů na zajištění výroby.

•

V důsledku COVID-19 očekává Společnost i v tomto roce
snížení výroby i prodejů.

•

Vedení Společnosti je schopno odpovídajícím způsobem
reagovat na jakékoliv snížení výnosů adekvátním snížením
provozních nákladů.

•

Společnost má dostatek finančních prostředků na úhradu
svých závazků, a to i při dlouhodobějším trvání stávající
situace.

•

Společnost nemá žádné přijaté úvěry.

•

Společnost je dlouhodobě zisková. Výše kapitálu je
doložena v přiložených výkazech.

Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 12. 2020 zpracována za
předpokladu, že Společnost bude nadále schopna pokračovat
ve své činnosti.
K datu sestavení výroční zprávy nedošlo k žádným událostem,
které by měly významný dopad na účetní závěrku sestavenou
k 31. 12. 2020.
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