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PRŮBĚH ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY ČSOIK
konané dne 12.12. 2016.
Dnešní valná hromada hodnotí období činnosti ČSIOK od poslední valné hromady, která se
uskutečnila dne 24. 5. 2016 od 15 hodin a proběhla v Praze, Na Zátorce 14/43.
Valné hromady se v 24.5. 2016 zúčastnilo 30 (slovy třicet) členů ČSIOK s právem hlasovacím,
dále 5 (slovy pět) pět hostů bez práva hlasovat. Dva členové byli řádně omluveni (Habo servis
s.r.o., KABELOVNA KABEX,a.s. ).
Dnešní Valná hromada se koná Na Zátorce 145, Praha 6, 12.12. 2016 od 14.30 hod. a byla
řádně svolána v souladu se stanovami Česko–Slovensko–Iránské obchodní komory, dále jen
„ČSIOK“, s tímto programem:
1. Zahájení, zdravice hostů valné hromady, zpráva předsednictva ČSIOK o činnosti
ČSIOK od poslední valné hromady 24.5.2016,
2. Plánované akce do konce roku 2016 a na rok 2017.
3. Výsledky činnosti jednotlivých odborných sekcí.
4. Projednání návrhu exministra Miloše Kužvarta: Druhy jednotlivých forem
kontraktování, financování a realizace projektů v Íránu.
5. Stručná informace z pracovní cesty vedení ČSIOK do Íránu ve dnech 5.-8.10. 2016.
6. Zpráva z jednání vedení ČSIOK s Íránskými delegacemi.
7. Různé- přijetí nových členů ČSIOK, diskuse.
8. Závěr.

PRŮBĚH VALNÉ HROMADY:
K ad. 1. Zahájení a zpráva předsednictva ČSIOK o činnosti ČSIOK od poslední valné
hromady 24.5.2016.
Řádnou valnou hromadu zahájil Ing. Jan Kavan. Přivítal přítomné a konstatoval, že se na valnou
hromadu na prezenční listině zaregistrovalo celkem 39 členů ČSIOK. Jan Kavan konstatoval,
že valná hromada je plně usnášení schopná.
Jan Kavan dále přivítal hosty valné hromady, a sice Ali Akbar JOWKARA- Chargé d’affaires
e.o. Iránské Islámské republiky v ČR a další zástupce velvyslanectví Iránské Islámské
republiky a české hosty.
Poté navrhl, aby valnou hromadu řídilo předsednictvo ve složení:
Jan Kavan –předseda valné hromady , Zdeněk Zbytek –místopředseda valné hromady, a
členové předsednictva valné hromady pánové Masopust Jaroslav, Kužvart Miloš RNDr. a
Uksová Nikola.
Dále navrhl, aby zapisovatelem průběhu valné hromady a usnesení byla slečna Radka
Stadlerová.
K návrhu neměl nikdo připomínky.
Jan Kavan dal o návrhu hlasovat.
Pro návrh hlasovalo: 39
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 0
Jan Kavan požádal Zdeňka Zbytka, aby přednesl Zprávu předsednictva ČSIOK o činnosti
ČSIOK od poslední valné hromady 24.5.2016.
K ad. 2. Plánované akce na rok 2017.
Jan Kavan dále požádal Zdeňka Zbytka, aby sdělil účastníkům valné hromady hlavní akce do
konce roku 2016 a zejména na první polovinu roku 2017.
Zdeněk Zbytek přednesl Plán hlavních akcí:
Na konec května 2017 je plánováno uskutečnit v Teheránu Česko-Íránskou konferenci na které
by se měly prezentovat ty české firmy, o které Íránská vláda stojí (1 den) a další 1-2 dny by
měly navštívit a jednat s Íránskými protějšky v jejich výrobních či obchodních prostorách.
Konkrétně by měla být konference zaměřena na tyto obory:
I. Spolupráce v oblasti energetiky:
a,účast českých firem na výstavbě první íránské jaderné elektrárny,

b,modernizace stávajících a výstavba nových íránských plynových, mazutových a
uhelných elektráren, modernizace přenosových sítí, výstavba nových rozvodných
stanic.
c, obnovitelné zdroje- vodní, sluneční a větrné elektrárny,
d, likvidace komunálních a průmyslových odpadů, čističky odpadních a spodních
vod.
e, plynové kotelny velkých, středních a malých výkonů.
f, ostatní technologie a zařízení pro moderní energetiku.
II. Spolupráce v Automobilovém průmyslu a v dopravní strojírenství:
a, montáž - výroba osobních automobilů Škoda a dodavatelů dílů na výrobu osobních
automobilů,
b, montáž - výroba nákladních automobilů Tatra a Avie,
c, montáž - výroba autobusů a trolejbusů SOR
d, montáž - výroba tramvají, vagonů metra a příměstských vlaků Škoda Transportation,
e, montáž - výroba diselových (CZ LOKO) a elektrických lokomotiv (Škoda
Transportation).
III. Spolupráce v leteckém průmyslu:
a, montáž- výroba česko-iránských civilních dopravních vrtulníků,
b, montáž- výroba letounů L- 410 (L-610).
C, dodávky náhradních dílů na stávající civilní íránské letouny a letištní
zařízení.
IV. Spolupráce v oblasti petrochemie.
V. Spolupráce v oblasti obráběcích strojů a technologií.
VI. Spolupráce v zemědělství a potravinářském průmyslu.
VIII. Spolupráce ve sklářském průmyslu.
IX. Spolupráce mezi českými a iránskými bankami.

K ad.3. Výsledky činnosti jednotlivých odborných sekcí.
Jan Kavan požádal vedoucí jednotlivých sekcí, aby sdělili valné hromadě situaci a firmy
v jednotlivých sekcích.
•
•
•
•

sekce pro energetiku , dopravní a letecké strojírenství- vedoucí Zdeněk Zbytek
sekce pro petrochemický průmysl - vedoucí Ing. Tomáš Klecker
sekce obráběcích strojů-Ladislav Adamec
sekce pro ochranu životního prostředí - vedoucí RNDr. Miloš Kužvart

•
•
•
•

sekce pro potravinářství a výstavbu nemocnic- vedoucí Jaroslav Masopust
sekce pro zdravotnictví - vedoucí Zdeňka Zavadilová
sekce pro sklářský průmysl – vedoucí Mgr. Nikola Uksová
sekce finančně bankovní – Jan Struž

Projednání návrhu exministra Miloše
Kužvarta: Druhy jednotlivých forem
kontraktování, financování a realizace projektů v Íránu.
Jan Kavan požádal Miloš Kužvarta o stručnou informaci k této problematice.
Člen představenstva Jaroslav Masopust pohovořil o své cestě do Iránu ve dnech 10.10.15.10. 2016.
CSIOK připraví program pro významné návštěvy delegací z Iránu:
1. Delegace IIR v ČR vedená náměstkem ministra energetiky Íránu panem Hushanga
Falahatiana 25.10.- 28.10. 2016.
2. Delegace IIR v ČR vedená Vicepremiérem - ministrem zahraničních věcí Íránu
Javadem ZARIFEM 11.11. 2016.
3. delegace IIR v ČR vedená Vicepremiérem- ministrem financí a hospodářství Íránu
panem Ali TAIEB NIA 9.12. 2016.
4. Delegace Teheránské obchodní komory vedená jejím předsedou Mansourem
Khansari 30.1.-2.2.2017

Závěr.
Předseda představenstva Jan Kavan poděkoval přítomným za účast, ubezpečil, že bude dál
v čele ČSIOK vyvíjet maximální činnost pro úspěšné naplnění přijaté strategie a zaměření
ČSIOK.
Na tom byla valná hromada ČSIOK v 16.30 hod. ukončena.
Průběh valné hromady zapsala: Radka Štadlerová
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Příloha: Seznam přítomných členů ČSIOK na valné hromadě dne 12. 12. 2016:
Kavan Jan
Kužvart Miloš RNDr.
Zdeněk Zbytek – Česká východní,a.s.
Masopust Jaroslav-MOLD VIN CZ
Šíp Jan Ing- MAVEL a.s.
Uksová Nikola Mgr.-EGERMANN s.r.o.
Advokátní kancelář Kříž a partneři s.r.o.
AGRO-MĚŘÍN, a.s.
ARGO BOHEMIA, s.r.o.
BOVILINE
BRISK TABOR A.S.
ČESKÁ VÝCHODNÍ a.s.
Dr. Müller Pharma s.r.o.
EGAP, a.s.
EGERMANN, s.r.o.
EGT Express CZ s.r.o.
ENVIRONMENT COMMERCE CZ s.r.o
ESAP Consult, s.r.o.
ESCES spol. s r.o.
ETD TRANSFORMATORY a.s.

GLOBAL MEDICAL PROJECTS s.r.o.
CHEMOPROJEKT a.s.
I.B.C. Praha spol. s r.o.
ILC FACTORY a.s.
KSK, s.r.o.
MAVEL a.s.
MOLD VIN CZ S.R.O.
MUDr.Ivo Jörg
OMEXOM GA Energo s.r.o.
PARS Děčín spol. s r. o.
PPA CONTROLL, a.s.
Pražská strojírna a.s.
PRECIOSA, a.s.
SOR Libchavy
Ing. STIBOREK MICHAL
ŠKODA PRAHA a.s.
Šmeral Brno, a.s.
TATRA TRUCKS a. s.
TENEO 3000 s. r. o.
TRADE FIDES, a. s.

