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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. 
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2. ZPRÁVA O ČINNOSTI AVK ZA ROK 2020 
 
Asociace výrobců kabelů a vodičů (AVK) byla v souladu s platnými stanovami 
řízena také v kalendářním roce 2020 řádně zvoleným předsedou Ing. 
Miroslavem Trojanem. 
 
V souladu se schváleným Plánem práce a Stanovami AVK aktualizovanými 
v průběhu roku 2020, vytvářela AVK svojí prací dobré podmínky pro 
systematickou a efektivní propagaci svého sdružení vedoucí k posílení 
celkového image kabelářského oboru. 
Těsnou spoluprací s marketingovou agenturou Atlantic udržovala aktuální 
webové stránky AVK, které jsou hlavním komunikačním nástrojem a poskytují 
praktické informace z oboru odborné i laické veřejnosti a nabízí informace o 
strategickém vývoji oboru a chování AVK na trhu.  
Součástí péče o propagaci a zvýšení obecného povědomí o AVK uplatňuje 
asociace úspěšné adresné zasílání čtvrtletních informací v podobě 
Newsletteru, který výrazně pomáhal návštěvnosti nových webových stránek. 
AVK se rovněž aktivněji zapojila do práce v nadnárodní oborové organizaci 
Europacable v Bruselu, kde je členem společně s dalšími 11 národními 
asociacemi Evropy.  
K dosažení svých cílů a strategických záměrů nadále používala AVK efektivně 
svých technických expertů zapojených do normotvorné práce v rámci 
CENELEC, IEC, ISO a pracujících na platformě Centra technické normalizace 
AVK a Technického týmu AVK, kde se zformoval a dále rozvíjel systematický a 
účinný proces dohledu kvality kabelů a vodičů na trhu v ČR a SR. 
AVK vedla úspěšná jednání s odpovědnými institucemi v ČR a SR za účelem 
vypracování analýzy, postupu a realizace zlepšeného dohledu na trhu  
pro výrobce, importéry a distributory v oblasti kvality kabelů a vodičů 
primárně pro stavební výrobu a rozvod energií. 
 
Z ekonomického pohledu pracovala AVK stále jako nezisková organizace 
s navrženým vyrovnaným rozpočtem, tvořeným na příjmové straně příspěvky 
od jednotlivých členů ve výši odsouhlasené na Valné hromadě AVK  
dne 27.2.2020. Veškeré výdaje byly uskutečněny v souladu s plánem a použity 
efektivním a schváleným způsobem, který byl průběžně a pravidelně 
reportován na dvou valných hromadách AVK v roce 2020.  Hospodaření 
skončilo k 31. 12. 2020 výraznějším přebytkem ve výši 432 383,- CZK (cca 
16 956,-EUR), který byl způsoben pouze odkladem některých aktivit AVK a 
s tím spojených nákladů díky protipandemickým restrikcím v obou 
republikách. Tento přebytek bude použit jako zdroj do rozpočtu roku 2021. 
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Celkově lze konstatovat, že v roce 2020 došlo k dalšímu posílení pozice AVK 
díky cílené komunikaci a prosazování oborového zájmu AVK při jednáních 
na trhu v CZ a SK.  
Přes výrazné obtíže způsobené vládními a hygienickými protipandemickými 
opatřeními na celou společnost, pracovali členové AVK systematicky a 
zodpovědně pro dosažení strategických záměrů a cílů, které byly schváleny 
Valnou hromadou AVK. 
   
         
V Jihlavě dne 26. 2. 2021 
 
 

 
 
Ing. Miroslav Trojan 
Předseda Asociace výrobců kabelů a vodičů  
České republiky a Slovenské republiky 
 


