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ÚVODNÍ SLOVO
P.EDSEDY P.EDSTAVENSTVA
Vá! ení akcioná"i,
Vá! ení obchodní partne"i,
Vá! ení zam#stnanci,
je mou milou povinností na tomto míst# konstatovat, ! e výsledky roku 2014 zase o n#co p"ekonaly výsledky roku p"edchozího.
Díky pozitivnímu vývoji ve výrob# skla v $ eské republice do%lo k navý%ení prodej& v tunách
a tím samoz"ejm# i k nár& stu t#! by. I v al%ích
oblastech se projevilo optimistické o! ivení, nap".
ve slévárenství.
Ve ' rm# nadále pokra(uje dota(ní program
Opera(ní program lidské zdroje a zam#stnanost,
úsp#%n# se zavedl nový informa(ní systém a za
pomoci dotace z EU fond& se modernizovala
mokrá úpravna.
Management dále aktivn# pracoval na zefektivn#ní výroby a optimalizaci náklad& . Pracovalo se
na vývoji nových produkt& . V neposlední "ad# se
vykonalo mnoho ke zlep%ení práce a pracovního
prost"edí pro zam#stnance.
V pr& b#hu roku si ' rma také p"ipomn#la 75. výro(í svého zalo! ení. Netradi(n# po kolejích v historickém vlaku nav%tívili ' rmu náv%t#vníci festivalu Ji(ín ) m#sto pohádky a pro ob(any regionu
jsme p"ipravili výstavu o historii ' rmy.
Zárove* bych cht#l pod#kovat vedení spole(nosti a v%em zam#stnanc& m za velmi dob"e odvedenou práci. Díky pat"í i akcioná"& m za vytvo"ení
dobrých podmínek pro rozvoj ' rmy a za pomoc
v n#kterých klí(ových oblastech. Nejv#t%í pod#kování v%ak pat"í v%em na%im zákazník& m, kte"í
oce*ují kvalitu písku a vyu! ívají jej ve svých výrobách. Doufám, ! e na%e +kvalita v ka! dém zrnku,
jim p"iná%í pozitivní vliv na kvalitu jejich výrobku.

Jaroslav P"erost, p"edseda p"edstavenstva
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PROFIL SPOLE, NOSTI
Nejstar%í zji%t#ná zmínka o t#! b# ve St"el(i je z roku 1901, kdy se zde t#! ily kvádrové pískovce pro
kamenickou výrobu. T#! il se zde kvádrový kaolinický pískovec, který se pou! íval na sokly, oblo! ení
staveb, pr& (elí budov, dla! by, schody, brusné prstence pro stroje, do brusíren skla, pomníky apod.
Pískovec byl vyu! it p"i stavb# Ministerstva obchodu v Praze, nemocnici v Jilemnici a Ji(ín#, kostela
na p"edm#stí Hradce Králové. T#! ba písku v sou(asném lo! isku sklá"ských a slévárenských písk& byla
zahájena p"ed 1. sv#tovou válkou.
Výjime(né vlastnosti písk& pro %irokou pr& myslovou výrobu objevil a docenil p"ed 2. sv#tovou válkou Ing. Dr. Bohuslav Sto(es. V roce 1939 tak vznikla ' rma +První (eská úpravna sklá"ského písku ve
St"el(i,.
V sou(asné dob# je Sklopísek St"ele(, a.s. významnou spole(ností v (eském a st"edoevropském prostoru. V oblasti výrobní kapacity a objemu prodaných k"emenných písk& pat"í mezi nejv#t%í dodavatele
ve st"ední Evrop#. Je spolehlivým dodavatelem a seriózním partnerem pro dodávky jakostních písk&
pro %iroké spektrum pou! ití.
Areál ' rmy se nachází 10 km severozápadním sm#rem od m#sta Ji(ín. Výrobní závod, který byl vybudován na katastru obce Újezd pod Troskami v osad# Hrdo*ovice, je vybaven nejmodern#j%ími technologiemi. Modernizace technologie a vhodné surovinové zdroje umo! *ují vyráb#t k"emenné písky
s nízkým obsahem oxidu ! eleza, které jsou nezbytné pro výrobu extrémn# (istého skla. Jedná se o vysoce kvalitní sklá"ské písky s obsahem Fe2O3 max. 100 ppm.
T#! ební prostor o rozloze 1,7 km 2 se nachází v katastru obce St"ele( a je nejv#t%ím a nejkvalitn#j%ím
místem pro t#! bu vysoce jakostních písk& v $ eské republice.
Vyráb#né písky jsou základní surovinou pro k"i%-álové, obalové a ploché sklo a pro výrobu skelných
vláken. Jsou vhodné pro %irokou oblast vyu! ití ve slévárenském pr& myslu. Chemická (istota a p"íznivá zrnitost jsou cen#ny i v "ad# jiných pr& myslových oblastí, zejména v pr& myslu elektrotechnickém
a stavebním.

!Díky jedine"né surovinové základn# se $ rma prosazuje ve v%ech oblastech pr& myslu.'
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Vyu( ití /
Automobilový pr& mysl
Sklen#né výpln#, zrcátka, plast ) zvý%ení ot#ruvzdornosti, ! árovky, zapalovací sví(ky, brzdové oblo! ení, formy pro odlitky ) slévárenství, sv#tlomety (i plastové), výfuky se systémem DPF.

Výpo"etní technika a zobrazovací technika
Polovodi(ový pr& mysl, zobrazovací displeje, komponenty tmel& , procesory (nutná 100% (istota), optická vlákna ) sv#telný signál.

Bytová výstavba a d& m
Sklen#né výpln# ) okna, dve"e, vitríny, atd., moderní konstruk(ní materiál pro oplá%t#ní budov, konstruk(ní beton, izolace, kopaný (nepraný) písek pro %iroké pou! ití, optická vlákna ) stavební komponenty, maltové sm#si, podlahové sm#si, lustry, osv#tlovací t#lesa, ! árovky, zrcadla, obrazy, u! itkové
sklo, k"i%-álové sklo, posypy lepenek, um#lecká výzdoba, nát#rové barvy, ' ltra(ní písek do bazén& ,
výpl* dve"í automatických pra(ek, top dressing trávník& , zásypové písky (výkopy, dla! by, zimní posyp),
solární panely, glazury obklada(ek, dla! by, st"e%ní ta%ky.

Osobní pou( ití
.perky, sklen#né ozdoby, brýle, osobní a hv#zdá"ské dalekohledy, zam#"ovací optika, optika fotoaparát& kamer a projektor& , varné sklo, zubní pasta, komponenty pro zubní laborato"e, sklen#né ' gurky,
vodní sklo ) sou(ást pracích a (isticích prost"edk& .

Sportovi%t# + zábava
Beach volejbal, fotbalová h"i%t#, golfová h"i%t#, optika loveckých zbraní, tenisové kurty, d#tská h"i%t#,
kolbi%t# pro kon#, bezpe(nostní skla ve výb#hu zv#"e v ZOO, terária, akvária.

Slévárenství + formovací sm#si
Kolejová doprava, armádní technika, armatury, konstruk(ní prvky, ovládací prvky ) kola, páky, t#! ký
pr& mysl, lehký pr& mysl.

Pr& mysl + ostatní
Tryskací materiál, barvy, sklen#ná pr& myslová potrubí, laboratorní sklo, t#! ební pr& mysl ) b"idlicový
plyn, ochranné a protihlukové st#ny kolem silnic, komponenty pro výrobu um#lého kamene, obalové
sklo, zátky lahví.

!Jsme sou"ástí va%ich ( ivot& '
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UDÁLOSTI ROKU 2014
Rok 2014 byl ve znamení oslav 75. výro(í od zalo! ení spole(nosti První (eská úpravna sklá"ského písku
ve St"el(i dnes nesoucí podstatn# krat%í název Sklopísek St"ele(, a.s.
V tomto jubilejním roce získala ' rma v& bec poprvé ve své historii ocen#ní za bezpe(nost práce v hornictví Zlatý Permon, co! jako by bylo dárkem k výro(í.
Tím ov%em významné události minulého roku neskon(ily. P"i p"íle! itosti konání festivalu +Ji(ín ) m#sto pohádky,zavítal do areálu spole(nosti historický parní vlak, který p"ivezl na 300 náv%t#vník& .

n KV-TEN
Získání ocen#ní
CZECH Stability Award
V ! eb"í(ku CZECH TOP 100, vyhla%ovaného ' rmou Bisnode a publikovaného v ekonomických médiích, získala spole(nost Sklopísek St"ele%, a.s. ocen#ní v kategorii +Nejstabiln#j%í ' rma roku,.

n , ERVENEC
Ocen#ní Zlatý Permon
Spole(nost Sklopísek St"ele(, a. s. získala od $ eského bá*ského ú"adu významné ocen#ní za bezpe(nost práce v hornictví v III. kategorii ) hornická (innost provád#ná povrchovým zp& sobem ) lom,
t#! ba písku nebo %t#rkopísku (subjekt s alespo* 51 zam#stnancem). Cenu Zlatý Permon p"evzal "editel
spole(nosti Petr Hübner dne 16. 7. 2014 ve Vald%tejnském zámku v Ji(ín# z rukou p"edsedy $ eského
bá*ského ú"adu Ing. Iva P#g"ímka. P"edání se zú(astnili p"edstavitelé $ eského bá*ského ú"adu, starosta m#sta Ji(ína MVDr. Ji"í Li%ka, starostové okolních obcí, zástupci státní správy a vybraní zam#stnanci.

n ZÁ.Í
Výstava sdru( ení
, eské um#ní skla o.s.
Sdru! ení Concerto Glassico, které výstavu po"ádalo, je projektem podporujícím (eský sklá"ský a bi! uterní pr& mysl a prezentaci $ eské republiky v zahrani(í.
Výstava se konala v zá"í roku 2014 v Toskánském paláci v Praze, a proto! e by bez písku nebylo skla,
tak i p"es to, ! e není (lenem, byl mezi prezentovanými ' rmami i Sklopísek St"ele(, a.s. jako zástupce
prvotní suroviny, která sklo doprovází.

Pohádkový parní vlak
ve Sklopísku
V rámci konání 24. ro(níku festivalu +Ji(ín - m#sto pohádky,zavítal do akciové spole(nosti Sklopísek
St"ele( v ned#li 14. 9. 2014 historický parní vlak. Z Ji(ína p"ivezl do areálu ' rmy na 300 cestujících, pro
které byl p"ipraven bohatý program v areálu ' rmy i na cest# zp#t do jejich domov& .
S výrobním "editelem absolvovali exkurzi provozu pískovny, m#li mo! nost z vyhlídky nahlédnout do
t#! ebního prostoru lomu a i p"es nep"íze* po(así, která ten den vládla, byli náv%t#vníci nad%eni z nev%edního zá! itku, který jim budou p"ipomínat obdr! ené suvenýry.
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n ZÁ.Í/ .ÍJEN
Výstava u p)íle( itosti 75. výro"í $ rmy
Divadelním zpracováním zrodu my%lenky o t#! b# písku ve St"el(i byla zahájena výstava k p"ipomenutí
75. výro(í od zalo! ení ' rmy. Zahájení se konalo 30. zá"í 2014 v míst# konání výstavy, a sice v salonku T"í
císa"& a p"ilehlých prostorách Vald%tejnském zámku v Ji(ín#. Následující den se uskute(nilo zahájení výstavy pro penzisty, kte"í ve Sklopísku d"íve pracovali, aby si mohli p"ipomenout historii a vývoj ' rmy.
Náv%t#vníci, kte"í si výstavu nenechali ujít, m#li %anci proniknout hloub#ji do historie ' rmy prost"ednictvím sady informa(ních panel& o vývoji ' rmy, historických fotogra' í a dokumentárního ' lmu. K vid#ní byla také vizualizace lomu prost"ednictvím 3D makety a pro nejmen%í byla p"ipravena interaktivní
hra s pískem.
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VIZE, MISE, STRATEGIE
Vize
Vyu! itím jedine(né surovinové základny se chce spole(nost prosadit s kvalitními písky ve v%ech oblastech pr& myslu ve St"ední Evrop# a vyhov#t náro(ným po! adavk& m na%ich zákazník& .
Snahou spole(nosti je být dobrým p"íkladem v p"ístupu k ! ivotnímu prost"edí a významným partnerem pro obce a organizace v regionu.

Mise
Spole(nost plní p"edsevzetí intenzivn# vyu! ívat disponibilní zdroje k dosa! ení trvale prosperující spole(nosti evropského významu. Vyu! ívání t#! ebního prostoru je pe(liv# monitorováno.
Promy%lenými investicemi do výroby se neustále zvy%ují mo! nosti vyu! ití suroviny p"i jejím zpracování.
Spole(nost pomáhá spole(enským a neziskovým organizacím a soust"edí se na pé(i o vyt#! ené území.

Strategie
Prioritou managementu spole(nosti je hledání nových obchodních p"íle! itostí.
V konkuren(ním boji o zakázky bude akciová spole(nost Sklopísek St"ele( jako hlavní zbra* pou! ívat seriózní cenovou politiku a vst"ícnost k po! adavk& m zákazníka, zalo! enou na plném garantování
kvality a vzájemném respektu. Spokojenost s výrobky se nepova! uje za konkuren(ní výhodu, ale za
základní povinnost.
Pro dosa! ení strategického cíle vzd#lávání se spole(nost zapojila do dota(ních program& Evropské
unie.
Ve%kerá (innost a p& sobení spole(nosti Sklopísek St"ele(, a. s. na blízké okolí je podmín#na minimalizací negativních vliv& . Autorizované spole(nosti pravideln# monitorují hlu(nost a seismiku, probíhají také pravidelná m#"ení pra%nosti. Nemén# d& sledn# je monitorována oblast ochrany podzemních
a povrchových vod. O %etrném p"ístupu k ochran# ! ivotního prost"edí sv#d(í certi' kát ISO 14001.
Nedílnou sou(ástí strategie je zefektiv*ování výt#! nosti prost"ednictvím zlep%ování technologií a technologických proces& .
Bezpe(nost je na prvním míst# a provází v%echna rozhodnutí. Monitoring a kontrola bezpe(nosti je
extern# zaji%t#na normou OHSAS 18001 a pravidelnými kontrolami Bá*ského ú"adu.

!Víme, co chceme'
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PODNIKATELSKÁ , INNOST
T#( ba
T#! ební práce v roce 2014 pokra(ovaly v odkrývání zeminy a v t#! b# suroviny pod hladinou podzemní
vody. Spole(nost nadále vyu! ívá získaného povolení na navý%ení vnit"ní výsypky skrývkovými zeminami, (ím! omezila zasypávání nerostného bohatství ulo! eného pod hladinou spodní vody v lomu.

Surovinová základna
P"i t#! b# sklá"ských a slévárenských písk& je kladen d& raz na optimální vyu! ívání suroviny dle obsahu Fe2O3 a velikosti st"edního zrna. Vhodn# zvolený typ suroviny pro danou výrobu je základním
prvkem zvý%ení ! ivotnosti t#! ebního lo! iska a optimálního vyu! ití ve%kerých sklá"ských i slévárenských písk& . Pr& zkumná (innost na lo! isku St"ele( byla dopln#na o monitoring hlavního poruchového pásma Ska"í%ovského zlomu východ - západ, kde budou v následujícím roce probíhat dobývací
práce. Pr& zkum rizikového území je velmi d& le! itý z hlediska bezpe(ného provozu.

M#)ení hlu"nosti a seismiky
Stálý monitoring seizmických ú(ink& trhacích prací nevykazuje p"ekra(ování p"ípustných hygienických p"edpis& stanovených pro sledované objekty dle $ SN 730040. I nadále se vyu! ívá stálého m#"i(e INSTANTEL MINIMATE +, který umo! *uje p"ená%ení nam#"ených hodnot mobilním telefonem
a pomáhá tedy vedoucím pracovník& m mít p"ehled nad aktuálním stavem situace v lo! isku.
V celoro(ním m#"ení hodnot hluku bylo zji%t#no, ! e stupe* hlu(nosti ve venkovním prost"edí se nezvy%uje. Tím je spln#na jedna z podmínek povolení hornické (innosti.

M#)ení pra%nosti
Pravidelným mytím a údr! bou komunikací a odstavných ploch v areálu závodu a v lomu je pln#na dal%í
z podmínek povolení hornické (innosti. Stálý monitoring pra%nosti, provád#ný autorizovanou ' rmou,
nevykazuje p"ekra(ování stanovených limit& .

Ochrana podzemních a povrchových vod
Subdodavatelská ' rma zaji%-uje stálý monitoring podzemních a povrchových vod v blízkém i %ir%ím
okolí lo! iska. Cílem je schopnost prognózovat vývoj hladiny podzemní vody v objektech pro zásobování obyvatelstva.
V roce 2014 monitoring op#t nevykazuje úbytek vod, ba naopak, vodní hladiny v monitorovacích objektech stagnují (i se mírn# zvy%ují. Získané povolení pro sní! ení hladiny v hlavní (erpací stanici v lomu
na kótu 247,5 m n. m. (v období prosinec ) b"ezen a! na kótu 245,0 m n. m.) bylo vyu! ito zejména p"i
t#! b# pod hladinou podzemních vod.

!P)i t#( b# jsme ohleduplní v& "i na%emu okolí.'

9

www.sklopisek.cz

Výro(ní zpráva 2014

Technická podpora
Technická podpora je sou(ástí ka! dodenního ! ivota ' rmy a pe(uje o její bezproblémový chod. Vroce
2014 byly klí(ovými následující akce:

Modernizace mokré úpravny
Realizace investi(ní akce /
Magnetická separace0byla jedine(ná jednak svojí velikostí a jednak skute(ností, ! e v rámci této akce, na%e spole(nost úsp#%n# (erpala v roce 2015 dotaci z fond& EU v celkové
vý%i 40 % celkov# vynalo! ených náklad& .

Rekonstrukce vnitropodnikových komunikací
I v roce 2014 bylo pokra(ováno v celkové rekonstrukci vnitropodnikových komunikací. Dal%í etapou
byla pokládka zámkové dla! by v oblasti expedice a zahájení opravy komunikace, která bude slou! it
jako náhradní okruh pro silokamiony (mletý a su%ený písek v cisternách) v p"ípad# oprav stávající nakládky nebo pro p"ípad havárie.

P)evzetí elektroúdr( by
Od externího dodavatele UNI ELEKTRO s.r.o. byli p"evzati zam#stnanci elektroúdr! by pod hlavi(ku
akciové spole(nosti Sklopísek St"ele(. Tímto krokem dochází k zefektivn#ní plánování, vykazování (inností a celkové práce elektroúdr! by. Zam#stnanc& m tento krok, mimo jiné, p"inesl nap"ímení vztahu
k zam#stnavateli.
Investice do výroby napomáhají ' rm# udr! et se na %pi(ce ve svém oboru. Zárove* je kladen d& raz na
optimalizaci v%ech proces& a hledání ' nan(ních rezerv. $ etná výb#rová a poptávková "ízení jsou nedílnou sou(ástí t#chto proces& . Prioritou je zachování odpovídající technické a technologické úrovn#
za"ízení.
!Neustále hledáme rovnováhu mezi rozvojem a sni( ováním náklad& .'
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Výrobní produktivita
V oblasti výrobní kapacity k"emenných písk& se Sklopísek St"ele(, a. s. "adí mezi nejv#t%í dodavatele ve
st"ední Evrop#. Neustálá modernizace technologií umo! *uje vyráb#t k"emenné písky s nízkým obsahem oxidu ! eleza, které jsou základním elementem pro výrobu extrémn# (istého skla.
V minulém roce se, daleko více ne! v letech p"edchozích, zúro(ily výsledky ve hledání vnit"ních úspor.
D& raz byl kladen p"edev%ím na optimalizaci výrobních proces& , synchronizaci výrobních (as& a eliminaci (as& ztrátových. Výsledkem byla optimalizace výrobních náklad& a zvý%ení produktivity na jednoho pracovníka.
Ruku v ruce s drobnými zlep%eními napomohly zvý%ení výroby písk& investi(ní projekty.
Do výrobních proces& mokré a suché úpravny byly, na základ# po! adavk& obchodního útvaru, i nadále promítány d"íve nestandardní po! adavky na%ich stávajících a nových zákazník& na rozdílnou nebo
úzce speci' kovanou kvalitu na%ich b#! ných produkt& . I za tímto ú(elem jsme úsp#%n# zvy%ovali 1exibilitu jednotlivých výrobních linek, co! v naprosté v#t%in# p"ípad& vyústilo ve schopnost nabídnout
zákazníkovi po! adovaný výrobek.
Spole(nost neprovádí výzkum a vývoj ve smyslu da*ových zvýhodn#ní ze zákona o dani z p"íjmu.
Provádí se výzkum a vývoj jako nápl* práce v%ech zainteresovaných zam#stnanc& s cílem neustále
sni! ovat náklady, zvy%ovat výkonnost a optimalizovat procesy.

!Zvy%ujeme *exibilitu výroby, abychom mohli vyhov#t p)áním na%ich zákazník& .'
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Obchodní politika
Obchodní plán pro rok 2014 byl spln#n. Dosa! enými výsledky byl potvrzen vysoký potenciál spole(nosti. Díky obchodní politice orientované na zákazníka, vysoké úrovni kvality nabízených produkt&
a pozitivnímu vývoji ekonomické situace u odb#ratel& , bylo dosa! eno vy%%ích prodej& ne! v p"edcházejícím roce. K dosa! eným výsledk& m p"isp#l také fakt, ! e se poda"ilo udr! et plné portfolio významných zákazník& a získat nové zákazníky nap"í( hlavními pr& myslovými obory.
Pozitivn# lze hodnotit také nové akvizice v zahrani(í, p"edev%ím na polském trhu, kde se poda"ilo
získat nové zákazníky z oblasti sklá"ského a chemického pr& myslu. Ve skladb# odb#ratel& se stále
výrazn#ji zaznamenávají nové obory s pou! itím k"emenných písk& : speciální stavební hmoty, tmely,
lepidla, plniva do plastických hmot, p"esné odlitky, pr& myslové podlahy a sportovní povrchy. Díky
inovativnímu my%lení a práci na zákaznických projektech, se vyvíjí nové produkty dle speci' kace zákazník& . Stále se pro zákazníky roz%i"ují a zdokonalují varianty typ& balení. Významným hodnotícím
faktorem postavení na trhu je skute(nost, ! e akciová spole(nost Sklopísek St"ele( je zákazníky vnímána jako spolehlivý a seriózní partner, co! se potvrzovalo v pr& b#hu celého roku, kdy se poda"ilo
na 100% splnit v%echny objednávky zákazník& .

Zp& sob dopravy zákazník& m v roce 2014

návìsy mokré
vlak

silocisterny
návìsy
suché

!Spokojenost zákazníka je pro nás d& le( itá.'
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V#domí odpov#dnosti
Spole(nost usiluje o trvale udr! itelný rozvoj. Cílem této politiky je minimalizace dopad& na ! ivotní
prost"edí, spolupráce s obcemi v regionu, d& raz na bezpe(nost práce a zdraví zam#stnanc& .
Prost"ednictvím ' nan(ní podpory je uskute(*ována dlouhodobá vize o spojení spole(nosti s ! ivotem
v regionu. Je podporován kulturní a sportovní ! ivot v okolí spole(nosti, nedílnou sou(ástí této podpory je také pomoc hendikepovaným d#tem a neziskovým organizacím.
K napln#ní cíl& odpov#dnosti v uplynulém roce vedly i tyto události: získání ocen#ní Zlatý Permon
za bezpe(nost práce v hornictví ud#lovanou $ eským bá*ským ú"adem, p"íjezd historického parního
vlaku do areálu ' rmy s 300 náv%t#vníky na palub# a v neposlední "ad# událost, která byla aktuální
v pr& b#hu celého roku, a sice p"ipomenutí si 75. výro(í od zalo! ení ' rmy, které vyvrcholilo výstavou na
Vald%tejnském zámku v Ji(ín#.
Pro zlep%ování vybudovaného systému "ízení managementu kvality, ! ivotního prost"edí a bezpe(nosti
práce, byla vytvo"ena Politika integrovaného mana! erského systému. Napln#ní po! adavk& t#chto norem stvrzují získané certi' káty.

P)edpokládaný vývoj
Jedním z hlavních cíl& spole(nosti je orientace na vyu! ití suroviny k výrob# vysoce kvalitních nízko! elezitých písk& . Tyto písky jsou pro výrobce skla stále populárn#j%í a vytvá"ejí na%im zákazník& m konkuren(ní výhodu na trhu. Dal%ími rozvojovými aktivitami je optimalizace výrobních a re! ijních proces& s
cílem minimalizace náklad& na výrobu.

!Jsme dobrým p)íkladem v p)ístupu k ( ivotnímu prost)edí a významným partnerem
pro obce a organizace v na%em regionu.'
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VEDENÍ SPOLE, NOSTI
Stav k 31. prosinci 2014:

Petr Hübner
"editel a. s.

Ji"í Krupi(ka
výrobní "editel

Zden#k Novotný
obchodní "editel

Zden#k Müller
technický "editel

P)edstavenstvo

Dozor"í rada

P"edseda:
$ len:
$ len:

P"edseda:
$ len:
$ len:

$ len:
$ len:

Jaroslav P"erost
Otto Lorenz Hieber
Thomas Charles Cutbush
(do 31. 12. 2014
Pavel .edlbauer
Birger Solberg

Ji"í Veselka
hlavní ekonom

Ji"í Ma%ek
Ladislav Vostárek
Milo% Da*o

Sklopísek St"ele(, a .s., nemá organiza(ní slo! ku v zahrani(í.
K datu sestavení výro(ní zprávy nedo%lo k ! ádným událostem, které by m#ly významný dopad na ú(etní záv#rku sestavenou k 31. prosinci 2014.
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