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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ASOCIACE VÝROBCŮ KABELŮ A 
VODIČŮ  
 
Obchodní jméno: Asociace výrobců kabelů a vodičů České 

republiky a Slovenské republiky   
Sídlo: Židovská 1143/31, Jihlava PSČ 589 01 
Zapsána: u Krajského soudu v Brně, oddíl L, 

vložka 19552 
Identifikační číslo: 
Daňové identifikační číslo: 
 

71200665 
CZ71200665 
 

Den založení: 8.10.2003 
Právní forma: Zájmové sdružení právnických osob 
 
Orgány Asociace výrobců kabelů a vodičů České republiky a 
Slovenské republiky jsou: 

• Valná hromada Asociace 

• Předseda Asociace 
 

Hlavní předmět činnosti Asociace: 

• podpora společných zájmů členů Asociace v oblasti legislativy, 
daní a cel, technických norem, standardů kvality, certifikace, 
ochrany životního prostředí, public relations,  

• komunikace s legislativními, exekutivními a poradními orgány 
v oblasti společných zájmů členů Asociace (lobby),  

• podpora vývoje, výzkumu a vzdělávání v oblasti 
elektrotechniky, zejména výroby kabelů a vodičů, 

• soustřeďování odborných, marketingových a statistických 
informací a jejich poskytování členům Asociace,  

• mezinárodní spolupráce s obdobnými zahraničními asociacemi 
a sdruženími producentů kabelů a vodičů.  

• ochrana českého a slovenského trhu a spotřebitelů před 
nekvalitními, neekologickými a zdraví ohrožujícími kabely a 
vodiči. 



 

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2019 
 
Asociace výrobců kabelů a vodičů (AVK) byla v souladu s platnými 
stanovami řízena v kalendářním roce 2019 řádně zvoleným 
předsedou asociace Ing. Miroslavem Trojanem. 
 
AVK se počátkem roku 2019 rozhodla aktualizovat svoje stanovy tak, 
aby více vyhovovaly vlastním potřebám, záměrům i cílům. Za 
nejdůležitější změny ve stanovách lze považovat úpravu týkající se 
přijímání členů a úhrady členských příspěvků ve vazbě na proces 
získávání plných hlasovacích práv v asociaci.  
Nová úprava stanov byla jednomyslně přijata na Valné hromadě 
asociace dne 20. února 2019 a při tomtéž jednání byla přijata za 
člena AVK opět společnost NKT s.r.o., která v průběhu roku získala 
rovněž plná hlasovací práva.  
V průběhu roku 2019 se novým členem AVK stala rovněž společnost 
PRECON s.r.o. 
AVK svojí prací postupně vytvářela podmínky pro budoucí rozšíření 
členské základny v základním i souvisejícím segmentu podnikání a 
kontinuálně pokračovala ve vyjednávání s vládními a nevládními 
institucemi v ČR a SR, aby bylo dosaženo zlepšení celkového image a 
prestiže na trhu a aby se AVK stala respektovaným a uznávaným 
partnerem při systematické ochraně trhu před nekvalitními výrobky 
a službami.  Pokračovala smluvní spolupráce s marketingovou 
společností, která k požadovaným cílům a záměrům aktualizovala a 
zatraktivňovala webové stránky AVK i prezentační materiály. 
 
Tým techniků AVK pokračoval v systematizaci vlastní práce při 
monitorování kvality produktů obchodovaných na trhu ČR a SR a 
společně s EZÚ a EVPÚ hledal postupy podporující efektivní kroky při 
nalezení neshody, aby byla co nejvíce chráněn zákazník z řad nejširší 
veřejnosti i za pomoci a spolupráci s ČOI i SOI. Tým úspěšně 
pokračoval v pravidelné publikační činnosti na webu AVK s cílem 
informovat a vzdělávat odbornou i laickou veřejnost. 



 

 
Členové AVK – pracující pod hlavičkou Centra technické normalizace 
AVK – pokračovali ve svém zaměření řešící úkoly spojené s tvorbou 
norem na národní úrovni při spolupráci s ČAS ČR a ÚNMS SK a 
využívali svůj vliv a odborné znalosti v pracovních skupinách 
evropské normotvorné organizace CENELEC, ISO, IEC a také 
v pracovních skupinách pod hlavičkou EUROPACABLE Brusel. 
 
 
Z ekonomického pohledu pracovala AVK stále jako nezisková 
organizace s navrženým vyrovnaným rozpočtem, tvořeným na 
příjmové straně příspěvky od jednotlivých členů ve výši 
odsouhlasených na Valné hromadě AVK dne 20.2. 2019. 
Výdaje byly uskutečněny v souladu s plánem a použity efektivním a 
schváleným způsobem. 
Hospodaření skončilo k 31.12.2019 přebytkem na ve výši 421 145,23 
CZK (cca 16 515,- EUR), který byl použit jako zdroj do rozpočtu roku 
2020, přičemž závazky AVK přecházející do roku 2020 byly ve výši 76 
440,- CZK  (cca 2 990,- EUR). Výsledky hospodaření byly bez výhrad 
schváleny Valnou hromadou AVK na svém řádném zasedání dne 
27.2.2020. 
 
Asociace neměla v době konání Valné hromady dne 27.2.2020 žádné 
pohledávky a nečelí žádným soudním ani jiným právním sporům. 
 
Celkově lze rok 2019 považovat za úspěšný a přístup členských 
organizací k řešení strategických záměrů za zodpovědný a iniciativní, 
plně ve smyslu stanov a rozhodnutí na Valných hromadách AVK.  
           
V Jihlavě, 15.3.2020 
 
 
 
Ing. Miroslav Trojan 
Předseda Asociace výrobců kabelů a vodičů  
České republiky a Slovenské republiky 


