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Přítomno:    36 členů ČSS, 6 hostů 
 
Valnou hromadu řídil:  doc. Ing. Ivo Juřička 
 
Předsednictvo valné hromady:  prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. 
                                                   doc. Ing. Milan Horáček, CSc. 
                                                   doc. Ing. Ivo Juřička, CSc. 
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případů, které zákon připouští, je využití bez svolení vydavatele trestné. To platí především 
pro přetisk, rozmnožování, překlady, kopírování na mikrofilm, ukládání a zpracování 
v počítačových systémech. 
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Poznámka: 
 

Přípravu valné hromady řídil předseda ČSS prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. Všem členům ČSS 
bylo umožněno volit nejvyšší orgány ČSS, a tak se aktivně podílet na činnosti Společnosti. 
 

K zajištění tohoto úkolu byl aktualizován volební řád, který určuje postup voleb. Členové 
ČSS ho obdrželi jako součást INFORMÁTORu č. 42 dle užívaného adresáře, který zajišťuje 
informovanost celé členské základny. Současně byla rozeslána pozvánka a program valné 
hromady, hlasovací lístky, návratky, pověření k  zastupování a seznam kandidátů do 
výkonného výboru a dozorčí rady. 
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 
Jednání valné hromady řídil doc. Ing. Juřička. Přivítal přítomné členy ČSS a hosty valné 
hromady a představil zbývající členy předsednictva valné hromady, a to prof. Ing. Tomáše 
Elbela, CSc., a doc. Ing. Milana Horáčka, CSc. Poté seznámil plénum s návrhem 
programu jednání valné hromady. Přítomní členové ČSS program valné hromady bez 
připomínek schválili. 

 

2. Volba mandátové, volební a návrhové komise, schválení volebního řádu ČSS, zpráva 
mandátové komise 
Valná hromada zvolila jednotlivé pracovní komise ve složení: 
mandátová: Mgr. Urbánek – předseda, Drdáček Ing. Tropp 
volební:        Ing. Lána – předseda, Ing. Dobiáš, Ing. Kadleček, Ing. Kostelka, Ing. 

Střítecký 
návrhová:     Ing. Šlajs – předseda, Ing. Andres, Ing. Kubalec, Ing. Tolar, Ing. 

Veverka 
Předseda volební komise Ing. Lána seznámil přítomné s volebním řádem ČSS, který valná 
hromada schválila. Předseda mandátové komise Mgr. Urbánek přednesl zprávu 
mandátové komise a konstatoval, že na valné hromadě je přítomno 36 členů ČSS s právem 
hlasovacím, z nichž 7 u prezence odevzdalo pověření k zastupování od dalších 65 členů 
Společnosti. Celkem tedy může volit 101 členů ČSS. Dále informoval, že na valné 
hromadě je přítomno 6 hostů. 

 

3. Volba výkonného výboru a dozorčí rady ČSS 
Před vlastními volbami podal informaci o průběhu voleb předseda volební komise Ing. 
Lána, který představil účastníkům valné hromady kandidáty do výkonného výboru a 
dozorčí rady v abecedním pořadí. Poté proběhly tajné volby. Po jejich ukončení převzala 
volební urnu volební komise a ujala se zpracování volebních výsledků. Po předběžném 
vyhodnocení volebních lístků se přistoupilo ke sčítání hlasů. 

 

4. Zprávy: 
- o činnosti VV za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2004 

Zprávu podal dosavadní předseda ČSS prof. Elbel. V úvodu uvedl, že před necelým 
rokem vstoupila Česká republika do Evropské unie. Tento krok otevřel českým 
slévárnám nové možnosti a výzvy, změnila se řada podmínek obchodování a bylo 
třeba tvrdě obhajovat svou schopnost konkurovat na jednotném evropském trhu. 
K tomu přistoupilo výrazné zvýšení cen vsázkových surovin včetně koksu. Vyjádřil 
názor, že ten první šok jsme vydrželi, a řada sléváren udržela své trhy a mnohé zvýšily 
produkci. Jak se s tím vším české slévárny vyrovnaly, zhodnotí jistě na své valné 
hromadě Svaz sléváren, který bude mít k dispozici i příslušné číselné výsledky. Nám 
dnes přísluší zabývat se spolkovou činností České slévárenské společnosti.  
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Vlastní zprávu prof. Elbel do několika kapitol tak, jak je strukturována naše činnost. 
 

Členská základna 
Členská základna v posledních letech kolísala mezi 400 až 500 členy, avšak za 
posledních deset let má mírně sestupnou tendenci.  
1995 521  2000 485 
1996 584  2001 485 
1997 614  2002 502 
1998 547  2003 465  
1999 528  2004 492 

 

Nemáme statistiku o průměrném věku našich členů, ale zcela jistě členská základna 
stárne. Je to problém nejen ČSS, ale i jiných odborných spolků. Projevuje se to pak 
hlavně ve funkcionářském aktivu, kde ve vedení OK i ve výkonném výboru je velmi 
málo mladých členů a za končící funkcionáře se těžko hledá náhrada. 

 

Odborné komise 
Ve všech našich materiálech a strategických záměrech uvádíme, že jsou naší hlavní 
činností. Nemáme přesný počet členů v komisích, protože tam je velký pohyb. 
Odhadujeme však, že téměř polovina našich členů je zapojena do činnosti komisí. 

 

Přehled odborných komisí ČSS: 
01 OK pro formovací materiály 

předseda: Ing. Alois Burian, CSc. 
02 OK pro tavení litin 

předseda: Ing. Jiří Hampl, PhD 
03 OK pro litinu s kuličkovým grafitem 

předseda: doc. Ing. Antonín Mores, CSc. 
04 OK pro tavení oceli na odlitky 

předseda: Ing. Ludvík Martínek 
05 OK technologická 
            předseda: doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. 
06     OK pro tlakové lití 

          předseda: Ivan Smutný 
07     OK pro neželezné kovy 
           předseda: Ing. Ivo Lána 
08 OK pro modernizaci a racionalizaci sléváren 

nepracuje 
09 OK modelářská 

nepracuje, přešla pod Svaz modeláren 
10     OK pro životní prostředí 
          předseda: Ing. Vladimír Bláha 
11     OK pro řízení jakosti 

          nepracuje, předseda: prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc.                                         
12     OK pro výchovu a vzdělávání 
           probíhá její obnova 
13     OK pro historii slévárenství a umělecké lití 

           předseda: Ing. Martin Mrázek  
14     OK ekonomická 
         předseda: doc. Ing. Václav Kafka, CSc. 
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Odborné komise můžeme rozdělit do čtyř skupin: 
1. Vysoce aktivní kolektivy se systematickou činností, na které se podílí převážná 

část členů. 
Tyto komise pořádají pravidelné porady a organizují odborné akce, pro které 
vytvoří program přednášek z vlastních řad. Patří sem OK 01, OK 04 a OK 14. Patří 
sem 2 komise s velkou tradicí – Odborná komise 01 měla loni 150. zasedání, OK 
O4 měla 100. zasedání. Obě komise zpracovaly své kroniky. Mají velmi bohatou 
publikační činnost v časopise Slévárenství. 

2. Komise s dobře fungujícím předsedou, ale méně aktivními členy. 
Komise mají poměrně velký počet členů, pořádají alespoň 2 porady ročně. 
Program porad tvoří řada firemních vystoupení. Členové komise jsou převážně 
v roli „sběratelů informací“. Mezi tyto komise můžeme zařadit OK 02, OK 03, OK  
05, OK 06, OK 07. Předsedové komisí informují o jejich činnosti v časopise 
Slévárenství. V těchto kolektivech se bude těžce hledat náhrada za předsedu. 

3. Komise s malým počtem porad a minimální činností. 
Komise jsou většinou svolávány ad hoc, podle potřeby. Patří sem komise OK 10, 
OK 12 a OK 13. OK 10 má od r. 2003 nového předsedu a sešla se pouze dvakrát, 
po konferenci Ekologie a slévárenství v Hradci Králové. OK 12 nemá stabilní 
členy, ale podařilo se mi zaktivizovat zástupce několika škol všech stupňů a na 4 
setkáních hledat cesty k získání zájemců o studium slévárenství. 2 setkání byla 
speciálně věnována problematice SPŠ slévárenské v Brně. OK 13 kromě předsedy 
nemá stálý aktiv členů. Významná je však organizace výstav pod patronací 
Technického muzea v Brně. Přesto existuje skupina nadšenců kolem prof. 
Stránského, která vyvíjí významnou činnost z hlediska historie slévárenství a 
železářství s bohatou publikační činností. Významná je také činnost Ing. Hučky, 
který se věnuje historii našeho oboru a také jeho významným osobnostem. Mimo 
ČSS také sehrává na tomto poli významnou úlohu Národní technické muzeum 
v Praze s pořádáním každoročních seminářů pod vedením Ing. Rasla. 

4. Komise bez činnosti 
OK 08 a OK 09 již můžeme považovat za zaniklé. OK 11 vznikla v době rozvoje 
systémů řízení jakosti ve slévárnách a dnes činnost nevyvíjí. Zájemci o tuto oblast 
se zřejmě zajímají spíše o činnost Společnosti pro jakost. 

 

Předsedové komisí jsou zváni na takzvaná rozšířená zasedání VV, zpravidla 2 x 
v roce, kde jednak informovali o své činnosti a kde jsme se zabývali některými 
zásadními otázkami činnosti ČSS. 

 

Odborné akce 
Pořádání odborných akcí se většinou odvíjí od činnosti odborných komisí. V roce 
2004 se podařilo uskutečnit řadu tradičních i nových akcí a tato činnost byla 
neobyčejně bohatá. 

 

Přehled odborných akcí pořádaných ČSS v roce 2004 

9. 3. 2004 Seminář Odborné komise ekonomické k projektu Ověření 
modelu průběžného sledování nákladů – projekt IV, Řevnice, 
počet účastníků 34 

25. – 26. 3. 2004  Kurz pro taviče litin, Brno, počet účastníků 21 
20. – 21. 4. 2004  Mezinárodní konference OK pro formovací materiály Vady 

odlitků způsobené formovacími materiály, Milovy, počet 
účastníků 153 
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27. 4. 2004  Seminář IVS Opravné svařování, tmelení a utěsňování odlitků, 
ČVUT Praha, počet účastníků 15 

únor – květen 2004 Vzdělávací kurz Zvyšování kvalifikace slévárenských techniků, 
P ČSS VUT Brno, průměrný počet účastníků 20 

4. – 5. 5. 2004  Kurz IVS Příčiny a odstranění vad odlitků ze slitin hliníku litých 
gravitačně, Nové Ransko, počet účastníků 20 

18. – 19. 5. 2004 III.mezinárodní konference OK ekonomické Ekonomické 
problémy při výrobě odlitků, Brno, doprovodná akce veletrhu 
FOND-EX Brno, počet účastníků 40 

22. – 23. 6. 2004  Kurz P ČSS katedry slévárenství VŠB v Ostravě Výroba forem a 
jader ze směsí s vodním sklem, Ostrava, počet účastníků 19 

28. – 29. 6. 2004  Kurz IVS Základy slévárenské technologie pro techniky a 
manažery sléváren bez slévárenského vzdělání, Brno, počet 
účastníků 19 

7. – 8. 9. 2004  Kurz P ČSS katedry slévárenství VŠB Metalurgie a metalografie 
litin s lupínkovým grafitem, Ostrava, počet účastníků 17 

14. – 15. 9. 2004  16. celostátní konference OK pro výrobu oceli na odlitky 
Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým 
grafitem, Svratka, počet účastníků 52 

5. – 6. 10. 2004  41. slévárenské dny®, Brno, počet účastníků 160 
2. – 3. 11. 2004  Kurz IVS Kurz pro pracovníky modeláren a technology, Brno, 

počet účastníků 8 
10. 11. 2004  12. seminář OV ČSS Ekologie a slévárenství, Hradec Králové, 

počet účastníků 57 
23. – 24. 11. 2004  Konference VTS ZČ Perspektiva a konkurenceschopnost 

sléváren, Plzeň, počet účastníků 62 
 

Institut vzdělávání ve slévárenství® 
Institut vzdělávání ve slévárenství® jsme začali rozvíjet v roce 1999. Institut 
vzdělávání ve slévárenství® vycházel z těchto myšlenek: 
- Při nedostatku vyučených slevačů a absolventů slévárenských středních a 

vysokých škol bude nutné zajišťovat odborníky pro slévárenský průmysl 
rekvalifikacemi a doškolováním. 

- Vzdělávací akce ČSS budou muset být povýšeny na kvalitativně vyšší úroveň. 
- Zajištění takového vzdělávacího programu nemůže spočívat jen na tajemníkovi 

ČSS a dobrovolných funkcionářích. 
- Instituce IVS bude společným „podnikem“ ČSS a Svazu sléváren. 
Od té doby prošel IVS různými fázemi vývoje a přes značné úsilí, které jsme do něj 
vložili, jsme prakticky na počátku. Také v roce 2004 jsme projednávali různé návrhy 
na jeho fungování, např. s využitím dotací na projekty Czechinvest a MPO. Nicméně 
několik akcí, které jsme loni uspořádali čistě pod hlavičkou IVS, mělo absolutní 
úspěch. Ve III. čtvrtletí 2004 proběhlo jednání našeho zástupce Ing. Šlajse v 
představenstvu Svazu sléváren o společném řízení IVS a měla začít jednání 
k vypracování společného projektu. Bude to zřejmě práce pro nový VV. Účastníci 
valné hromady obdrželi program vzdělávacích akcí pro rok 2005 vydaný pod 
hlavičkou IVS.  
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Slévárenské dny® 
Slévárenské dny® jsou již po desetiletí hlavní vzdělávací akcí a platformou pro 
předávání nových poznatků z vědy a výzkumu ve slévárenském oboru v ČR. Je to 
v podstatě národní slévárenský kongres. V posledních letech se organizačnímu výboru 
daří zajišťovat pro tuto konferenci vždy několik významných osobností evropského i 
světového formátu. Loňské 41. slévárenské dny® proběhly v tradiční struktuře 
přednášek a výstavy v Kongresovém centru v Brně s ubytováním a společenským 
programem v hotelu SANTON na Brněnské přehradě. Společenský program se opět 
rozšířil i o sportovní zápolení při tenisovém turnaji. Bohužel v roce 2004 se 
Slévárenské dny® konaly na podzim po 10. mezinárodním slévárenském veletrhu 
FOND-EX a tak trochu v jeho stínu. Hlavně to bylo znát na účasti firem na 
doprovodné výstavě, která byla asi o třetinu nižší než v předchozích letech. To se 
nepříznivě projevilo na finančním efektu celé akce. Na druhé straně byla loni lepší 
účast na přednáškách a příznivě byla přijata novinka – zařazení druhé přednáškové 
sekce do programu, ve které se představili hlavně začínající odborníci z VŠ i 
průmyslu. Opět ve spolupráci se Svazem sléváren vyšlo samostatné číslo časopisu 
Slévárenství jako sborník přednášek. Nespokojeni jsme byli se stravováním jak 
v Kongresovém centru, tak při společenském večeru v hotelu SANTON. Také přístup 
organizátorů z Kongresového centra nebyl na úrovni z předchozích let. Z toho důvodu 
jsme se rozhodli pro 42. slévárenské dny® k následujícím krokům: 
- VV schválil přípravný výbor v dosavadním složení, tj. pod vedením doc. Horáčka; 
- změnit místo konání i ubytování účastníků, a to v hotelu CONTINENTAL; 
- termín 42. slévárenských dnů® bude 20. – 21. 9. 2005; 
- ve výběrovém řízení byla jako organizátor konference vybrána firma TA-Service 

Brno. 
 

O přípravě 42. SD vystoupil v diskuzi ještě předseda přípravného výboru, který sdělil 
bližší podrobnosti i současný stav příprav. Začali jsme uvažovat i o dalším roce 2006, 
kdy se bude opět konat FOND-EX, a o spojení naší konference s veletrhem. Muselo 
by to být za podmínky, že bychom obdrželi finanční kompenzaci, která by nahradila 
průměrný zisk z tradičně pořádaných SD. Otázkou ovšem je, zda i o veletrh FOND-
EX bude takový zájem, protože i vystavovatelé jsou vystaveni velkému tlaku ze strany 
odběratelů na udržení cen a ze strany konkurence. Dodavatelé (i velcí) si stěžují na 
obrovské náklady výstav a začínají volit nové marketingové strategie přímého 
kontaktu se zákazníky. Negativně pro nás se může projevit i určitá monopolizace trhu, 
kdy se slučují velké dodavatelské firmy – z poslední doby může být příkladem firma 
BORDEN, která koupila chemickou divizi firmy BAKELITE. 

 

Zahraniční styky a spolupráce 
Když podáváme zprávu o činnosti za poslední dva roky, můžeme konstatovat, že 
zahraniční styky a spolupráce doznaly velkého rozmachu za posledních nejméně 15 
let. 

 

Aktivně jsme spolupracovali se slévárenskými spolky ze zemí MEGI. V roce 2003 
jsme uspořádali setkání mladých odborníků v rámci tzv. MEGI mladých. V témže roce 
jsme se zúčastnili zasedání MEGI v Dűsseldorfu. Loni byli na zasedání MEGI v SR ve 
Viničném naši zástupci doc. Horáček a Mgr. Urbánek.  
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Doc. Horáček poté, co se stal členem exekutivy WFO, se pravidelně zúčastňuje jejich 
zasedání a je aktivním členem tohoto orgánu.  V roce 2004 se zúčastnil zasedání 
exekutivy ve Vídni a v Istanbulu při 66. světovém slévárenském kongresu. 

  

66. světový slévárenský kongres, Istanbul, 6. – 9. září 2004 
Za Českou republiku se prezentovalo 7 delegátů a po dlouhé době jsme měli velmi 
silnou delegaci. Kongres probíhal v sálech hotelu SWISSOTELU – The Bosphorus. 
V přednáškové části byly za Českou republiku předneseny 2 příspěvky autorských 
kolektivů: 

 

Šenberger, J. – Stránský, K. – Levíček, P. – Doležal, P. – Musilová, I.: Změny C. Mn a 
Cu v koncentračních polích eutektické buňky grafitu v tvárné litině. (přednesl Ing. Petr 
Levíček, CSc.) 

 

Jelínek, P. – Fiala, J. – Buchtele, J.: Lesklý uhlík a pyrolýza uhlíkatých přísad 
bentonitových směsí. (přednesl prof. Ing. Jaroslav Fiala, CSc.). 

 

Výročního zasedání WFO se v Istanbulu zúčastnilo 19 delegací z 29 členů. Delegaci 
České republiky tvořili prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc. a doc. Ing. Milan Horáček, CSc. 
Bylo projednáno a schváleno hospodaření za rok 2003 a schválen návrh rozpočtu pro 
rok 2004. Byly podány informace o zasedání mezinárodních komisí a o možnostech 
zvýšení příjmů WFO. Budou sledovány tyto možnosti: reklama na web site a 
vzdělávání. Jsou připravovány krátké internetové noviny WFO. Byly odsouhlaseny 
další světové kongresy a fóra. Nejbližší akcí bude Technické fórum v St. Louis v USA 
v dubnu 2005 a 67. světový slévárenský kongres 4. až 6. 6. 2006 v Harrogate v Anglii. 
V roce 2009 se počítá s pořádáním Technického fóra v ČR v Brně. Na závěr byl 
zvolen nový předseda pro rok 2005 a stal se jím pan Per Rolf Roland z Norska. Toho 
jsme pak měli možnost poznat na 41. slévárenských dnech® v Brně. 

 

Světová organizace slevačů (WFO) má také odborné mezinárodní komise. Velmi 
dobře pracuje komise pro litiny, kde nás zastupuje doc. Ing. Antonín Mores, CSc., 
který se pravidelně zúčastňuje zasedání komise a rovněž pravidelně informuje 
v časopise Slévárenství o průběhu jednání a jeho závěrech. Tak by mělo vypadat 
zastupování ČSS v mezinárodních komisích. To již nelze říci o našem zastoupení 
v ekologické komisi, která je velmi aktivní. Jmenovali jsme tam předsedu OK 10 Ing. 
Bláhu, ale ten kromě zasedání v Düsseldorfu v roce 2003 se dalších zasedání 
nezúčastnil. Třetí komisí, kde máme zástupce, je komise pro využití sodných 
silikátových pojiv, kterých se nepravidelně účastní zástupce naší OK 01, ale existuje 
čilá spolupráce s některými zahraničními členy komise. V jiných mezinárodních 
komisích zastoupení nemáme. 

 

Významnou mezinárodní akcí, která se uskutečnila v roce 2004 v Brně, bylo zasedání 
mezinárodní komise CAEF č. 1 Vocational Training (Profesní vzdělávání). Předsedou 
této komise je Dr. Bakó. Celou akci organizačně zajišťoval sekretariát Společnosti a 
doc. Horáček. Zasedání se konalo ve dnech 14. až 15. října za účasti 8 členů (Francie, 
Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko) a 4 hostů (1 ze Svazu sléváren ČR a 3 
z ČSS). Za oficiálního člena za ČR byl Svazem sléváren jmenován Ing. Josef Sedlák. 
Jednání probíhalo na VUT Brno, v Technickém muzeu a na SPŠ slévárenské. Tato 
komise připravuje pro rok 2005 studijní cestu mladých slevačů do ČR. Organizaci 
převzal Ing. Sedlák a Svaz sléváren ČR. 
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Na 41. slévárenských dnech® jsme byli požádáni kolegou z Finska o zajištění exkurze 
finských slévárenských odborníků do českých sléváren. Tato akce je ve stadiu 
intenzivních příprav a uskuteční se 9. – 13. 4. 2005. Finští kolegové nabízí, že nám 
recipročně zajistí výměnnou cestu po finských slévárnách. 

 

Mezi zahraniční styky v roce 2004 bychom mohli ještě zmínit účast zahraničních 
odborníků na konferenci OK 01 v Milovech a na ekonomické konferenci OK 14 
v Brně. 

 

Kromě toho všeho jsme ještě v roce 2004 převzali nabídku Německého slévárenského 
svazu DGV – regionální skupina Východ ke spolupráci v oblasti odpadového 
hospodářství. Nabídku převzal OV Královéhradeckého a Pardubického kraje a Ing. 
Šlajs uskutečnil jednání s jejich zástupci. 

 

Poslední aktivitou na mezinárodním poli je vstup ČSS do mezinárodního projektu 
OVOTRAIN k vypracování a rozšiřování mezinárodního slévárenského slovníku. Do 
projektu jsme se přihlásili. V současné době zpracovává TP TECHNOPLUS 
z Maďarska finální přihlášku a pokud příslušná agentura EU projekt přijme, získáme 
finanční podporu pro uskutečnění této významné publikace. 

 

Ediční a publikační činnost 
Tato oblast je tradičně orientována na vydávání Informátoru, Slévárenské ročenky® a 
vydávání sborníků ze seminářů a konferencí. Nově jsou to internetové stránky. 

 

Informátor ČSS vydává sekretariát Společnosti a pravidelně vycházejí 4 čísla ročně. 
Ta přinášejí informace z činnosti VV, pozvánky, kalendář akcí atd. S pozvánkou na 
valnou hromadu jsme obdrželi již jeho 42. číslo. Publikace je určena výhradně našim 
členům. 

 

Dalším zdrojem informací pro členy i veřejnost jsou internetové stránky 
www.slevarenska.cz. Stránky nyní prochází určitou rekonstrukcí. Udržuje je 
sekretariát a v nejbližší době by měly dostat alespoň minimální dvojjazyčnou úpravu. 

 

Právě byl vydán již 32. ročník Slévárenské ročenky® 2005. Odborným garantem je již 
od roku 2002 Ing. Jan Šlajs a redaktorkou publikace je od r. 1998 Milada Haasová. Je 
dobré, že Ročenka jako publikace ČSS vychází, a také, že její výtisky jsou rozebrány. 
Roční náklad bývá 600 ks. Úspěch prodeje ovšem stojí na tom, že je součástí 
konferenčních materiálů Slévárenských dnů® i některých jiných akcí. 

 

V roce 2004 vydala ČSS 5 sborníků přednášek z konferencí a seminářů. Redakci 
těchto sborníků si zajišťují organizátoři těchto akcí a rovněž i jejich vydání. 

 

Významnou součástí publikační činnosti jsou příspěvky našich členů do časopisu 
Slévárenství i existence samostatné rubriky ČSS, kde informujeme o naší činnosti, 
zveřejňujeme gratulace jubilantům apod. Členové ČSS jsou zastoupeni v redakční radě 
a na jeho tvorbě se přímo podílejí. V tomto směru je spolupráce s vydavatelem 
časopisu Svazem sléváren ČR na velmi dobré úrovni.  

 

Spolupráce s jinými organizacemi v ČR 
Se Svazem sléváren ČR kromě některých náhodných setkání pro řešení ad hoc, 
systematická spolupráce neexistovala. Dokonce dochází i v některých situacích 
k vzrušeným reakcím. Navrhovali jsme po vzoru polských a německých slevačů určité 
systémové řešení, ale to nebylo ze strany představenstva Svazu sléváren přijato. Svaz 
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sléváren ČR vidí zlepšení naší spolupráce v personálním propojení obou organizací. 
Proto jsme ve druhé polovině roku 2004 přijali nabídku jmenovat do představenstva 
Svazu sléváren ČR svého zástupce. Tuto funkci na naše doporučení přijal 
místopředseda Ing. Šlajs. Zatím je krátká doba na hodnocení tohoto kroku. Ing. Šlajs 
kandiduje do nového VV, takže bude moci tuto úlohu plnit, a vzájemná spolupráce se 
zlepší. 

 

Svaz sléváren ČR je hlavním partnerem Veletrhů Brno při organizaci mezinárodního 
slévárenského veletrhu FOND-EX. Jsme členy přípravného výboru a hlavním úkolem 
je zajištění doprovodného programu veletrhu. V roce 2004 to byla 3. ekonomická 
konference a naše valná hromada. Stánek jsme měli společně s vysokými školami. 

 

Dalším subjektem, se kterým spolupracujeme a jehož jsme členy, je Český svaz 
vědeckotechnických společností v Praze. ČSVTS sdružuje další české odborné a 
technické společnosti. Využíváme jeho služeb za úplatu ve vedení účetnictví ČSS a 
v metodickém řízení hospodaření. Na druhé straně nám poskytuje příspěvek na činnost 
a na náš členský příspěvek ve WFO. V roce 2004 jsme takto obdrželi 98.500,-- Kč. 
Máme možnost se zúčastňovat valných hromad a rozhodovat na nich. V roce 2004 
jsme přijali etický kodex člena ČSVTS, který byl zveřejněn v Ročence 2004 a je 
závazný i pro naše členy. V současné době máme ratifikovat Dlouhodobý program 
ČSVTS na léta 2005 až 2010. V řadě bodů se shoduje s našimi Strategickými cíly a 
doporučujeme valné hromadě jejich přijetí. 

 

Organizační záležitosti ČSS 
V roce 2003 jsme přijali Strategické cíle ČSS pro léta 2003 až 2005. Stanovili jsme si 
v nich programové cíle pro jednotlivé oblasti naší činnosti. Valná hromada nám 
uložila jejich realizaci. Zasedání VV a jejich program byly sestavovány tak, abychom 
linii strategických cílů plnili. Nebudeme provádět kontrolu jejich plnění bod po bodu. 
Můžeme však konstatovat, že se nám podařilo je plnit. V některých případech se jedná 
o dlouhodobé cíle a první kroky k jejich naplnění jsme uskutečnili. Prof. Elbel 
doporučil novému VV provést aktualizaci Strategických cílů a propojit je 
s Dlouhodobým programem ČSVTS a  také je možná vytýčit v delším horizontu do 
roku 2009, tj. na 2 volební období a do Technického fóra WFO v Brně. 

 

Jedním ze strategických cílů je zvýšení image našeho oboru. Vznikl určitý soubor 
kroků, který jsme zveřejnili v Informátoru č. 40. V realizaci jednotlivých opatření jsme 
postoupili dopředu, ale to je příklad dlouhodobého úsilí celé organizace. O zvýšení 
image slévárenství usiluje také Svaz sléváren ČR, který má vlastní záměry. Bylo by 
dobré spojit se a stanovit společný postup. 

 

Pro realizaci některých dlouhodobých programových cílů bylo účelné upravit naše 
stanovy. VV se tím zabýval téměř rok a valná hromada projednala změny směrem 
k zjednodušení některých postupů, zejména ve fungování OK a OV, ale i pro volby. 
Rovněž byly připravena interní směrnice k hospodaření, která na stanovy navazuje. 

 

Další aktivitou je rozvíjení činnosti našich poboček na pracovištích. Víme o 3 
pobočkách: Tafonco a.s., Katedra slévárenství VŠB-TU Ostrava a VUT ÚSI Brno. 
Tyto pobočky mají vlastní právní subjektivitu odvozenou od stanov ČSS a musí také 
řádně provádět valné hromady, mít volené funkcionáře a dodržovat obecně závazné 
finanční a právní předpisy. Zde by mohl vzniknout úkol pro novou dozorčí radu, aby 
s tajemníkem Společnosti provedla kontrolu poboček. 
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Další organizační složkou ČSS jsou oblastní organizace. V dosavadní struktuře jsme je 
nazývali podle geografické polohy Severní Čechy, Východní Čechy atd. Označení 
regionu necháváme na vůli organizace, takže OO VČ považovala za vhodnější změnit 
název na OO Královéhradeckého a Pardubického kraje. V nových stanovách, pokud je 
přijmeme, bude také možné tyto organizace označit jako klub, protože většinou 
fungují spíše jako kluby, než organizace. Evidujeme celkem 5 oblastních organizací. 

 

Oblastní organizace při České slévárenské společnosti: 
 

Oblastní organizace středních Čech 
předseda doc. Ing. Milan Němec, CSc. 

 

Oblastní organizace západních Čech 
předseda Ing. Jiří Ticha, CSc. 

 

Oblastní organizace severních Čech 
předseda není 

 

Oblastní organizace Královéhradeckého a Pardubického kraje 
předseda Ing. Jan Šlajs 

 

Oblastní organizace severní Moravy a Slezska 
předseda doc. Ing. Rudolf Kořený, CSc. 

 

Podobně jako odborné komise bychom je mohli rozdělit do tří skupin: 
- Nejlepší a příkladem pro všechny ostatní bude OO Královéhradeckého a 

Pardubického kraje, která má fungující výbor, pořádá několik akcí za rok. 
- Ve druhé skupině jsou OO západní a střední Čechy a Severní Morava a Slezsko, 

které pořádají alespoň jednu akci za rok. 
- O OO severních Čech a její činnosti nemáme v poslední době žádné zprávy. 

 

Otázka je, do jaké míry je třeba usilovat o regionální organizovanost, a dosavadní 
výbor v tomto směru působil naprosto demokraticky a tuto činnost nikomu 
nevnucoval. I v budoucnu by to mělo být ponecháno na vůli a zájmu členů v regionech  
a na vůli jednotlivců, kteří se ujmou organizačních záležitostí. Nesporné ovšem je, že 
pokud oblastní organizace fungují, je to přínosem pro celou naši ČSS. 

 

V roce 1999 jsme na základě dobrých hospodářských výsledků vyhlásili program pro 
podporu činnosti OK, OV a mladých odborníků. V prvním roce jsme pro něj uvolnili 
Kč 150 000,-- na projekty a publikace OK a odměny nejlepším příspěvkům na 
Slévárenských dnech® a pro vyhodnocení studentských závěrečných prací. Ne všechny 
projekty byly tehdy dokončeny a uvolněné prostředky nebyly vyčerpány. V dalších 
letech požadavek ze strany OK klesal a jedinou komisí, která společně řešila projekt a 
požadovala finanční podporu byla OK 14 ekonomická, zabývající se snižováním 
nákladů ve slévárnách. S ohledem na hospodaření v roce 2004 jsme v návrhu rozpočtu 
již s žádnou dotací na projekty nepočítali a OK 14 doporučili využít vlastní prostředky 
ze svého podúčtu. S jeho vyčerpáním rozpočet počítá. 

 

Dále jsme pravidelně vyhodnocovali nejlepší diplomové práce a jejich autory finančně 
oceňovali – ročně jsme na to věnovali Kč 8 až 12 000. Také na dnešní valné hromadě 
vyhodnotíme nejlepší práce a se soutěží počítáme i v roce 2005 podle zásad přijatých 
VV v roce 2004. 
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Každoročně provádíme vyhodnocení nejlepších a zasloužilých členů. Postupujeme 
podle zásad přijatých před asi 10 lety. Tato valná hromada schválila inovované zásady. 
Stalo se již zvyklostí, že vyhodnocení oceňovaných probíhá při Slévárenských dnech®. 
Nemusí tomu tak vždy být. Měli bychom využívat i jiná významné příležitosti. 

 

Hodnocení činnosti výkonného výboru 
V tomto období měl VV 17 členů a předsednictvo bylo 7 členné. Do VV byli zvoleni 
noví mladí členové a slibovali jsme si od toho omlazení funkcionářského aktivu. 
Změny, které přináší dnešní doba, způsobily, že tento záměr vyšel jen částečně. Došlo 
k několika změnám v předsednictvu a ve VV. V roce 2003 odstoupil z předsednictva 
Ing.Václav Špatenka a místo něj byl zvolen Ing. Ivo Lána. Počátkem roku 2004 
odstoupil z funkce místopředsedy doc. Ing. Ivo Juřička, CSc., a místo něj byl zvolen 
Ing. Jan Šlajs. VV uskutečnil celkem 9 zasedání a předsednictvo 5 zasedání. 

 

Závěr 
Skončilo další dvouleté období výkonného výboru České slévárenské společnosti. Jak 
je vidět, naše činnost byla bohatá a snad také prospěšná jak pro její členy, tak i pro 
české slévárenství. A o náš obor a o jeho perspektivu jde především. Jsme součástí 
světového společenství slevačů a musíme se dívat na situaci ve slévárenství v kontextu 
oboru, který musí konkurovat novým technologiím, řešit otázky životního a 
pracovního prostředí a čelit špatnému image a nejen z pohledu českého slévárenství. 
Když se podíváme na známé schéma Německé slévárenské společnosti o strategii 
úspěchu slévárenského průmyslu v budoucnosti, můžeme konstatovat, že zde máme 
své místo působení a že ho jak v českém tak i mezinárodním měřítku plníme. 

 

Prof. Elbel poděkoval proto všem, kteří se o dobré jméno i o dobré výsledky naší 
Společnosti zasloužili, a to jak ve výkonném výboru, tak v odborných komisích a 
podkomisích, v oblastních organizacích a pobočkách. 

 

- o hospodaření ČSS v roce 2004 a návrh rozpočtu na rok 2005 
Zprávu o hospodaření ČSS v roce 2004 a návrh rozpočtu ČSS na rok 2005 přednesl 
hospodář ČSS Ing. Levíček. Uvedl, že při hodnocení příjmů a výdajů musíme jako 
nezisková organizace respektovat předepsanou účetní osnovu V roce 2004 byly 
plánovány příjmy ČSS ve výši Kč 1 900 000,--. Skutečné příjmy dosáhly částky Kč    
1 860 594,64. Rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji je způsoben mírným snížením 
příspěvku ČSVTS a nižšími příjmy z odborné činnosti. Na druhé straně výdaje 
plánované pro rok 2004 ve výši Kč 1 900 000,-- byly překročeny a ve skutečnosti 
dosáhly výše Kč 2 057 662,78 Je to především v důsledku překročení nákladů na 
odborné akce o zhruba Kč 83 000,-- a případně nákladů na ostatní osobní náklady – 
dohody – o zhruba Kč 37 000,--. Celkový hospodářský výsledek za rok 2004 tedy 
znamená ztrátu ve výši Kč – 197 068,14, stav účtu ČSS k 31. 12. 2004 je Kč 522 
589,45, z toho na účtech vedených pro OK OV k 26. 1. 2005 je Kč 355 589,45. 

 

Rozpočet ČSS na rok 2005 je sestaven jako vyrovnaný, tak jak platí pro neziskové 
organizace. Plánované příjmy činí Kč 2 000 000,-- a stejně tak i výdaje. Musíme si 
uvědomit, že výdajové položky zůstávají v posledních letech stabilní a změny 
nastávají pouze v důsledku zvyšování cen nájemného a dalších služeb. Aby mohlo být 
dosaženo plánované částky na straně příjmů, musíme veškeré úsilí zaměřit na zvýšení 
příjmů z odborných akcí a na ediční činnost. Je třeba si však uvědomit, že i zde jsou 
možnosti téměř vyčerpány. 
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S ohledem na stav financí Ing. Levíček doporučil zvýšit členské příspěvky od roku 
2006 takto: 
- individuální člen bez výdělku  Kč     50,-- 
- individuální člen výdělečně činný Kč   150,-- 
- individuální zahraniční člen  Kč   250,-- 

 

V závěru se Ing. Levíček vrátil k zajímavému vztahu mezi hospodářským výsledkem 
jednotlivých let a ziskem ze Slévárenských dnů®. Z hospodářské evidence vyplývá, že 
od roku 2000, kdy došlo poprvé k výraznému poklesu zisku ze Slévárenských dnů® až 
o 40 % ve srovnání s průměrem za roky 1996 až 1999, je hospodaření ČSS provázeno 
ztrátou. 

 

- dozorčí rady za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2004 
Zprávu přednesl předseda dozorčí rady Ing. František Střítecký. Uvedl, že dozorčí rada 
pracovala ve složení: Ing. Jan Coufal, Vladimír Drdáček a Ing. František Střítecký. Na 
svých zasedáních v průběhu funkčního období se dozorčí rada zabývala: 

 

- Průběžnými výsledky hospodaření za 1. – 8. měsíc roku 2004, podrobně rozebrala 
vývoj v jednotlivých položkách příjmů a výdajů a doporučila výkonnému výboru, 
aby prostřednictvím hospodáře a tajemníka ČSS vybrané konkrétní položky do 
konce roku pozitivně ovlivnil. Podle konečného výsledku se to podařilo usměrnit 
jen částečně. 

 

- Dozorčí rada zpracovala a předložila výkonnému výboru svoje připomínky ke 
stanovám Společnosti a vycházela přitom z připomínek, které předložila již v roce 
2003. 

 

- Na svém druhém zasedání dozorčí rada rozebrala problematiku členské základny 
včetně úhrady členských příspěvků. Také v této oblasti bylo dáno doporučení pro 
výkonný výbor. 

 

- Dále dozorčí rada ověřila inventarizaci předmětů ve vlastnictví ČSS, kde nebylo 
shledáno závad. Předseda dozorčí rady se zúčastnil také inventarizace majetku ve 
vlastnictví ČSVTS Praha, při které byly vyřazeny některé položky z evidence a 
také při inventarizaci těchto předmětů nebyly shledány závady. 

 

- Před konáním valné hromady dozorčí rada provedla kontrolu plnění usnesení 
z poslední valné hromady a konstatuje: 
■ Výkonnému výboru byly v usnesení uloženy úkoly v devíti bodech. 
■  Výkonný výbor se průběžným plněním tohoto usnesení zabýval na svém 7. 

zasedání dne 4. 10. 2004. 
■ Sedm bodů usnesení bylo splněno. 
■ U dvou bodu usnesení bylo rozběhnuto jejich plnění (týká se realizace 

Strategických cílů ČSS a Opatření ke zvýšení image českého slévárenství) a 
toto nutno sledovat i v dalším období. 

 

Dozorčí rada ani sekretariát ČSS neobdrželi v období od poslední valné hromady 
žádné stížnosti. 

 

Dozorčí rada doporučila valné hromadě schválit zprávu o činnosti Společnosti za 
období od poslední valné hromady a zprávu o hospodaření ČSS za rok 2004 včetně 
návrhu rozpočtu na rok 2005. Závěrem Ing. Střítecký poděkoval jménem dozorčí rady 
všem, kteří se na úspěšné činnosti Společnosti v uplynulém období podíleli. 
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5. Návrhy na změny stanov ČSS, Interní směrnice pro oceňování práce a Interní 

směrnice pro schvalování hospodářských a účetních operací 
Návrhy na změny stanov ČSS přednesl Ing. Lána, Interní směrnici pro oceňování práce a 
Interní směrnici pro schvalování hospodářských a účetních operací přednesl tajemník ČSS 
Mgr. Urbánek. Členové ČSS byli se všemi uvedenými materiály obeznámeni již dříve 
prostřednictvím INFORMÁTORu č. 42. 

 

6. Diskuze k předneseným zprávám a návrhům, zprávy předsedů OK a OO o činnosti 
jejich komisí a organizací, informace o přípravě 42. slévárenských dnů® 
- Ing. Pavlík upozornil na rozpor mezi názvem čl. 3.6 stanov a jeho obsahem a dále na 

formulaci čl. 4.2 c/ „Předsednictvo … předává udělená čestná uznání.“, kde navrhuje 
místo termínu „uznání“ obecnější termín „ocenění“, aby byl článek v souladu s Interní 
směrnicí pro oceňování práce. Další připomínka byla k formulaci čl. 4.2 d/, a to 
„nemohou získat žádnou odměnu“, kde navrhuje „nezískávají žádnou odměnu“. 

- Paní Kühnelová vystoupila s návrhem zvát na zasedání výkonného výboru řadové 
členy ČSS. 

- Ing. Stavěníček připomněl, že v čl. 4.4 chybí ustanovení, kdo schvaluje do funkce 
tajemníka ČSS, a navrhuje doplnit formulaci: „Výkonný výbor Společnosti tajemníka 
do funkce schvaluje, případně ho z funkce odvolává.“ 

- Doc. Horáček vystoupil s informací o přípravě 42. slévárenských dnů®, které se 
uskuteční ve dnech 20. – 21. září 2005 v Brně v hotelu CONTINENTAL, a nabídnul 
účastníkům valné hromady Výzvu k aktivní účasti na této akci. Ta je také k dispozici 
na internetových stránkách na adrese www.ta-swervice.cz/sd. Doc. Horáček znovu 
upozornil na významné změny v letošním roce a vyzval zájemce o doprovodnou 
výstavu, aby si včas objednali vybrané stánky podle publikovaného plánku. Dále doc. 
Horáček informoval o svém působení v exekutivě WFO, její organizační struktuře a 
aktivitách. Uvedl přehled plánovaných Světových slévárenských kongresů a 
Technických fór. V závěru se zmínil o nejbližším zasedání MEGI v Krakově, kterého 
se zúčastní jako delegát ČSS spolu s prof. Elbelem. 

 

7. Vyhodnocení diplomových a bakalářských prací studentů VŠ 
Za loňský školní rok bylo VV ČSS předloženo k hodnocení 11 diplomových prací: 
• 4 práce (z toho 3 bakalářské) z katedry slévárenství FMMI VŠB – TU Ostrava; 
• 1 práce z katedry ekonomiky a managementu v metalurgii FMMI VŠB – TU Ostrava; 
• 4 práce z ÚMI – FSI VUT v Brně; 
• 2 práce z FS ČVUT Praha. 
Závěrečné hodnocení provedla komise ve složení doc. Šenberger – předseda, Ing. Hampl, 
Ing. Střítecký. 
Komise pro vyhodnocení nejlepších studentských prací předložila VV výsledky 
posouzení přihlášených bakalářských a diplomových prací. Každá kategorie byla 
posuzována odděleně. V kategorii bakalářských prací se na 1. místě umístila práce:  
Šrytr, J.: Interierová plastika podle vlastního návrhu (VŠB-TU Ostrava) 
V kategorii diplomových prací je pořadí následující: 
1. místo: Záděra, A.: Krystalizace superslitiny na bázi niklu typu INC 713 LC (VUT Brno) 
2. místo: Fridrich, R.: Modifikované koloidní roztoky alkalických silikátů a nasycené 
roztoky anorganických solí jako pojiva nové generace (VŠB-TU Ostrava) 
3 místo: Vavruška, D.: Optimalizace technologie tlakově litého odlitku těsnicí desky 
(ČVUT Praha  ) 
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VV toto rozhodnutí schválil a rozhodl udělit finanční odměny ve výši: 
1. místo – bakalářská práce: Kč 2.000,-- 
1. místo – diplomová práce: Kč 3.000,-- 
2. místo – diplomová práce: Kč 2.000,-- 
3. místo – diplomová práce: Kč 1.000,-- 
Ocenění autoři diplomových prací se valné hromady osobně zúčastnili a z rukou předsedy 
ČSS prof. Elbela a doc. Šenbergera převzali čestná uznání a finanční odměny. 

 

8. Zpráva volební komise – vyhlášení výsledků 1. kola voleb 
Předseda volební komise Ing. Lána podal zprávu, že volby proběhly řádně v souladu 
s volebním řádem. Z odevzdaných 98 hlasovacích lístků bylo 97 hlasovacích lístků 
platných a 1 hlasovací lístek neplatný. Výsledky voleb byly následující: 
- pro výkonný výbor:         počet hlasů 

1. Ing. Jan Andres     88 
2. Ing. Václav Dobiáš    64 
3. Ing. Jiří Hampl, PhD    76 
4. Ing. Aleš Hanus     70 
5. doc. Ing. Milan Horáček, CSc.   69 
6. doc. Ing. Ivo Juřička, CSc.   87 
7. Ing. Václav Krňávek     72 
8. Ing. Ivo Lána     88 
9. Ing. Petr Levíček, CSc.    71 
10. doc. Ing. Antonín Mores, CSc.   75 
11. Ing. Iveta Musilová    74 
12. doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.  76 
13. Ing. Jan Šlajs     86 
14. Ing. Jan Tolar     59 
15. Mgr. František Urbánek    90 
16. Ing. Aleš Veverka     68 

 

- pro dozorčí radu: 
17. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.   89 
18. Ing. František Hirsch    86 
19. Ing. František Střítecký    88 

 

9. Přestávka na oběd a první zasedání nového výkonného výboru a dozorčí rady 
V polední přestávce se sešel nově zvolený výkonný výbor a nově zvolená dozorčí rada. 
Předseda volební komise Ing. Lána vyzval přítomné k podávání návrhů na kandidáty na 
funkce předsedů těchto orgánů. Jediným kandidátem na funkci předsedy ČSS byl Ing. Jan 
Šlajs, na funkci předsedy dozorčí rady byl jediným kandidátem Ing. František Střítecký. 

 

10. Pokračování diskuze, vystoupení kandidátů na předsedu ČSS 
- Ing. Ševčík, zástupce SPŠ strojní a slévárenské, informoval o současné situaci na této 

škole. Od září 2005 bude tato škola přestěhována na ul. Sokolskou. Vyzval přítomné 
zástupce sléváren k podpoře této školy. 

- Ing. Stavěníček, prezident Svazu sléváren ČR, informoval o obecné situaci v českém 
slévárenství. Dále hovořil o vyšší kolektivní smlouvě a připomínkách Svazu k návrhu 
Zákoníku práce a k návrhům zákonů EU o ekologii. 

- Mgr. Urbánek vystoupil s příspěvkem za omluveného předsedu OV SČ doc. Němce a 
přednesl zprávu o činnosti tohoto OV. 
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- Ing. Šlajs informoval o práci OO pro Královéhradecký a Pardubický kraj. Tato 

organizace pracuje soustavně a vrcholem její činnosti je každoroční seminář Ekologie 
a slévárenství. Dále hovořil o systému práce OK pro životní prostředí a omluvil 
neúčast předsedy této OK Ing. Bláhy. 

- Doc. Kafka referoval o aktivitách OK ekonomické, především o řešení projektů. 
Ukončen byl Projekt V. a jeho výsledky budou odbornou náplní semináře na téma 
Možnosti nákladové redukce při výrobě tekuté fáze litin v českých slévárnách dne 16. 
3. 2005 ve Vsetíně. V závěru svého vystoupení doc. Kafka poděkoval odstupujícímu 
předsedovi ČSS prof. Elbelovi za vše, co pro OK ekonomickou a ČSS jako celek 
vykonal. 

- Ing. Lána referoval o činnosti OK pro neželezné kovy. Pro rok 2005 OK připravuje I. 
Holečkovu konferenci. 

- Ing. Hampl vystoupil s příspěvkem o činnosti OK pro tavení litin. V roce 2004 OK 
uskutečnila jednu odbornou akci, nejbližší zasedání se uskuteční 16. 3. 2005 ve 
Vsetíně spolu s exkurzí do Slévárny Vsetín, a.s. 

- Ing. Ticha, předseda OV ZČ, informoval valnou hromadu o činnosti této organizace 
v Plzni. 

- Doc. Kořený, předseda OV SMaS, vystoupil s příspěvkem o činnosti této organizace 
v Ostravě. 

 

11. Volba předsedy ČSS a předsedy dozorčí rady 
Vzhledem k tomu, že na funkci předsedy ČSS kandidoval pouze jeden kandidát, bylo 
valné hromadě navrženo upustit od tajných voleb a aklamací vyjádřit svůj názor. Valná 
hromada tento návrh schválila. Jednohlasně pak byl předsedou ČSS na dvouleté funkční 
období zvolen Ing. Jan Šlajs. Obdobně proběhla i volba předsedy dozorčí rady. 
Aklamačně byl předsedou dozorčí rady na dvouleté funkční období jednohlasně zvolen 
Ing. František Střítecký. Předseda volební komise Ing. Lána a předsedající valné hromadě 
doc. Juřička jako první oběma nově zvoleným předsedům blahopřáli ke zvolení do funkcí. 

 

12. Vystoupení nově zvoleného předsedy ČSS 
Nově zvolený předseda ČSS Ing. Jan Šlajs uvedl, jak je nesnadné nastoupit do této funkce 
po jeho velice agilním předchůdci prof. Elbelovi. Dále přednesl svoji představu o další 
činnosti Společnosti a jejích prioritních úkolech. 

 

13. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení valné hromady, jeho schválení a závěr 
jednání 
Návrh usnesení valné hromady přednesl předseda návrhové komise Ing. Jan Šlajs. Podle 
připomínek, které zazněly v diskuzi k návrhům na úpravu stanov Společnosti, návrhová 
komise doporučuje úvodní formulaci čl. 3.6 přesunout do čl. 3.1 jako nové písmeno h/ a 
čl. 3.6 nově nazvat „Pracovní kolektivy v rámci Společnosti“. Dále souhlasí s 
připomínkou k formulaci čl. 4.2 d/, a to „nemohou získat žádnou odměnu“, kde navrhuje 
„nezískávají žádnou odměnu“. V čl. 4.4 navrhuje doplnit formulaci: „Výkonný výbor 
Společnosti tajemníka do funkce schvaluje, případně ho z funkce odvolává.“ Po 
zapracování těchto připomínek do návrhu stanov bylo usnesení jednohlasně schváleno. 
Předsedající doc. Juřička poté poděkoval odstupujícímu předsedovi ČSS prof. Elbelovi za 
jeho mnohaletou práci pro Společnost a popřál mu mnoho úspěchů v dalším soukromém i 
profesním životě. Dále poděkoval přítomným za účast na jednání valné hromady a za její 
důstojný průběh a nabídnul jim možnost prohlídky Technického muzea. Poté se s nimi 
rozloučil. 
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Delegátky a delegáti valné hromady České slévárenské společnosti: 
 
1)  schvalují: 
 

 zprávu o činnosti ČSS za uplynulé období přednesenou prof. Ing. Tomášem Elbelem, 
CSc.; 

 

 zprávu o hospodaření Společnosti (dále ČSS) za rok 2004 přednesenou hospodářem 
Ing. Petrem Levíčkem, CSc.; 

 

 rozpočet ČSS na rok 2005 přednesený hospodářem Ing. Petrem Levíčkem, CSc.; 
 

 stanovy Společnosti v upraveném znění přednesené Ing. Ivo Lánou; 
 

 Interní směrnici pro schvalování hospodářských a účetních operací s doplněním 
„Jakoukoliv finanční operaci převyšující částku Kč 100.000,-- podle bodu 1 – 9 této 
směrnice může podepsat pouze předseda ČSS po schválení předsednictvem ČSS.“ 
přednesenou tajemníkem Mgr. Františkem Urbánkem; 

 

 Interní směrnici pro oceňování práce přednesenou tajemníkem Mgr. Františkem 
Urbánkem; 

 

 Úpravu výše členských příspěvků do ČSS od roku 2006 
- individuální člen bez výdělku  Kč     50,-- 
- individuální člen výdělečně činný  Kč   150,-- 
- individuální zahraniční člen  Kč   250,-- 

 
2)  berou na vědomí: 
 

 zprávu dozorčí rady o provedených kontrolách hospodaření a činnosti sekretariátu a VV 
přednesenou Ing. Františkem Stříteckým; 

 

 výsledky voleb do VV ČSS včetně zvolení předsedy ČSS Ing. Jana Šlajse; 
 

 výsledky voleb do dozorčí rady ČSS včetně zvolení jejího předsedy Ing. Františka 
Stříteckého; 

 
3)  ukládají novému VV: 
 

 zrušit OK bez činnosti; 
 

 sledovat realizaci odborných a vzdělávacích akcí podle plánu IVS pro rok 2005; 
 

 provést aktualizaci Strategických cílů ČSS, a to na dvě volební období do konání 
Technického fóra v roce 2009 v Brně; 

 

 prověřit organizační a legislativní náležitosti poboček ČSS; 
 

 projednat možnost uskutečnění recipročního tematického zájezdu členů ČSS do 
finských sléváren. 

 
4)  děkují odstupujícímu VV a dozorčí radě ČSS za vykonanou práci a odstupujícímu 

předsedovi ČSS prof. Elbelovi za mnohaletou práci ve prospěch ČSS. 
 
Členové ČSS přítomní na valné hromadě schválili usnesení jednomyslně.   
 

V Brně 10. března 2005 
 



1.   Z A S E D Á N Í    V Ý K O N N É H O    V Ý B O R U 
 
Po skončení valné hromady se sešel nově zvolený VV na svém 1. zasedání v Technickém 
muzeu Brno. 
 

Přítomni: Ing. Andres, Ing. Dobiáš, Ing. Hampl, Ing. Hanus, Ing. Horáček, doc. Juřička, 
Ing. Lána, Ing. Levíček, Ing. Musilová, doc. Šenberger, Ing. Šlajs, Mgr. 
Urbánek, Ing. Veverka 

Host: Ing. Tolar 
Omluveni: Ing. Krňávek, doc. Mores 
 

Jednání zahájil a řídil nově zvolený předseda Ing. Šlajs. VV se zabýval dvěma základními 
body: 
 

1. Volba místopředsedů ČSS 
Předseda ČSS Ing. Šlajs vyzval nově zvolený výkonný výbor k předkládání návrhů na 
funkce místopředsedů ČSS. Výkonný výbor navrhl a poté do těchto funkcí schválil 
následující členy výkonného výboru: 

 

1. místopředseda: doc. Ing. Milan Horáček, CSc. 
2. místopředseda: Ing. Jan Andres 

 

2. Stanovení termínu nejbližšího zasedání výkonného výboru v roce 2005 
2. zasedání VV se uskuteční v druhé polovině dubna 2005, konkrétní termín bude členům  
VV včas oznámen. 

 
 

- pro výkonný výbor: 
1. Mgr. František Urbánek    90 
2. Ing. Jan Andres     88 
3. Ing. Ivo Lána     88 
4. doc. Ing. Ivo Juřička, CSc.   87 
5. Ing. Jan Šlajs     86 
6. Ing. Jiří Hampl, PhD    76 
7. doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.  76 
8. doc. Ing. Antonín Mores, CSc.   75 
9. Ing. Iveta Musilová    74 
10. Ing. Václav Krňávek     72 
11. Ing. Petr Levíček, CSc.    71 
12. Ing. Aleš Hanus     70 
13. doc. Ing. Milan Horáček, CSc.   69 
14. Ing. Aleš Veverka     68 
15. Ing. Václav Dobiáš    64 
16. Ing. Jan Tolar     59 

 

- pro dozorčí radu:  
17. prof. Ing. Tomáš Elbel, CSc.   89 
18. Ing. František Střítecký    88 
19. Ing. František Hirsch    86 

 

 


