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 Česká slévárenská společnost
Všechny informace obsažené v tomto bulletinu jsou chráněny autorským právem. S výjimkou
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.

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ČSS
Poznámka: Přípravu valné hromady řídil předseda ČSS Ing. Jan Šlajs. Všem členům ČSS bylo
umoţněno 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 obdrţeli
jako součást INFORMÁTORu č. 64 dle uţívaného 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 Ing. Lána. Přivítal přítomné členy ČSS a představil člena
předsednictva valné hromady, předsedu ČSS Ing. Šlajse. Poté seznámil plénum s návrhem
programu jednání valné hromady. Ing. Král doporučil zařadit do programu jednání valné
hromady nový bod týkající se situace v odborném školství. Ing. Lána navrhnul zařadit tento
nový bod do plánované diskuze a nechal program jednání valné hromady hlasováním
schválit. Výsledek hlasování potvrdil program jednání valné hromady podle původního
návrhu s tím, ţe navrhovaný nový bod bude projednán v diskuzi.
2. Volba mandátové, volební a návrhové komise, schválení volebního řádu ČSS, zpráva
mandátové komise
Valná hromada zvolila jednotlivé pracovní komise ve sloţení:
mandátová:
Mgr. Urbánek – předseda, Čech, Ing. Havrda – členové
volební:
Ing. Lichý – předseda, Ing. David, Jelínková, Bc. Malá, Ing. Nykodýmová
– členové
návrhová:
Ing. Hanus – předseda, doc. Hampl, Ing. Kubalec – členové
Předseda volební komise Ing. Lichý seznámil přítomné s volebním řádem ČSS, který valná
hromada schválila. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Mgr. Urbánek a
konstatoval, ţe na valné hromadě je přítomno 28 členů ČSS s právem hlasovacím, z nichţ
někteří u prezence odevzdali pověření k zastupování od dalších 16 členů Společnosti.
Celkem tedy mohlo volit 44 členů ČSS.
3. Volba výkonného výboru a dozorčí rady ČSS
Před vlastními volbami podal informaci o průběhu voleb předseda volební komise Ing.
Lichý, 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 předběţném vyhodnocení
volebních lístků se přistoupilo ke sčítání hlasů.
4. Zprávy:
- o činnosti VV za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2008
Zprávu podal předseda ČSS Ing. Šlajs. V úvodu svého vystoupení přivítal přítomné na
valné hromadě, která se koná v období sloţité ekonomické situace Společnosti. Poté
zhodnotil plnění úkolů z minulé valné hromady, která se konala v červnu 2010.
 Iniciovat jednání s vrcholovými představiteli sléváren a modeláren o dalších
moţnostech spolupráce směřujících k posílení ekonomiky ČSS.
První jednání s představiteli sléváren se uskutečnilo u příleţitosti konání 47. SD. Po
dohodě ve VV se další jednání s představiteli sléváren uskuteční v rámci výjezdního
zasedání VV nebo předsednictva. Předpokládáme, ţe představitelé sléváren budou
ochotni věnovat ČSS max. vlastní čas a ne náklady spojené s cestováním na velké
vzdálenosti. Výjezdní zasedání dosud, z organizačních důvodů, nebylo uskutečněno.
Navrţeno úkol ponechat pro nový VV.
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 Projednat s předsedy OK a OV jejich činnost z ekonomického hlediska.
Problematika organizování akcí s kladným ekonomickým výsledkem ve prospěch
ČSS byla projednána s předsedy OK a OV na 3. rozšířeném zasedání VV. Byla
stanovena zásada, ţe kaţdá akce bude obsahovat rozpočet, který organizátor nebo
odborný garant projedná s tajemníkem ČSS. Předsedové rozpočty předkládají. Úkol
splněn. Navrţeno vypustit ze sledování.
Období od poslední valné hromady je pro naši Společnost komplikované. V současnosti
se zde projevují důsledky všeobecného navyšování nákladů na zajištění základního
fungování provozu sekretariátu a odborných akcí. Současně se s tím ale sniţuje
ekonomická efektivita akcí pořádaných ČSS. Výsledkem je ztráta, která dosáhla za rok
2010 hodnoty 221 000 Kč. Zůstatky na účtech k 31. 12. 2010 byly 160 248 Kč. Z toho
vyplývá, ţe tato částka je oběţný kapitál, se kterým Společnost hospodaří, a není
dostatečná.
V protikladu k těmto ekonomickým výsledkům stojí výčet akcí, který svědčí o bohaté
činnosti OV a OK.
3. – 4. 3. 2011

127. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky, Svratka

16. – 17. 3. 2011

4. Holečkova konference, Technické muzeum Brno

23. – 24. 3. 2011

XI. ekonomický seminář, Vranov

29. – 30. 3. 2011

25. zasedání Podskupiny pro bentonity, Blansko a Kuřim

12. – 13. 4. 2011

Zasedání OK technologické, Alfanametal Tršice

19. – 20. 4. 2011

Mezinárodní konference Formovací materiály, Milovy

20. – 21. 4. 2011

Zasedání OK pro lití pod tlakem, Nymburk

28. 4. 2011

66. zasedání OK LKG a 41. setkání slevačů středních Čech, ČVUT
Praha

2. – 3. 6. 2011

128. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky, Brno

7. – 8. 6. 2011

8. mezinárodní Ph.D. konference, VUT Brno

Počet akcí svědčí o tom, ţe o akce pořádané pod hlavičkou ČSS je ze strany slévárenské
veřejnosti zájem. Dokladem toho je, ţe tyto akce jsou poměrně hodně navštěvované.
Nelze si stěţovat ani na nezájem dodavatelů slévárenských surovin, zařízení a sluţeb,
kteří svými sponzorskými příspěvky přímo podporují činnost Společnosti. Návštěvnost
na jednotlivých akcích svědčí dále i o tom, ţe přes sloţitou ekonomickou situaci sléváren
je jejich management ochoten vyslat své spolupracovníky na akce, které jsou ve firmě
vyhodnoceny jako slévárně prospěšné.
Jaká je situace v českém slévárenství z pohledu ČSS?
 Slévárny hlásí nárůst zájmu o dodávky odlitků. To svědčí o tom, ţe krize je na ústupu
a lze reálně předpokládat, ţe se jedná o dlouhodobý jev.
 Slévárny v době krize sniţovaly směnnost a tím pádem i počet pracovníků. Sniţování
počtu pracovníků v minulém období mělo za následek, ţe slévárny opustil relativně
velký počet pracovníků s dobrými slévárenskými znalostmi, pracovními návyky a
zkušenostmi, a to na všech pozicích slévárenské výroby.
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 Nedostatek profesně zdatných slévárenských pracovníků bude v krátkém období
jedním ze stěţejních problémů, které budou slévárny řešit při navyšování výroby,
potaţmo směnnosti výroby. Výroba odlitků je týmová činnost a dobré odlitky můţe
vyrábět pouze kolektiv sehraných jednotlivců, který má cíl vyrábět kvalitní odlitky
s minimálními náklady a dobrou technickou i manuální erudicí.
 Nízká profesní erudice a nevyzrálost pracovního kolektivu má za následek sniţování
kvality vyráběných odlitků, nízkou technologickou zdatnost slévárny, vysokou
zmetkovitost, vysoké výrobní náklady a z toho potaţmo vyplývající sníţení
konkurenceschopnosti dané slévárny. Největší problém zřejmě nastane v TPV, kde
nedostatek technologů, metalurgů a pískových metalurgů je pro slévárny
nenahraditelný a systém pokus-omyl v technické přípravě je pro slévárny vraţedný. Je
nutné si uvědomit, ţe technolog a metalurg jsou profese, které zakládají ve slévárně
základní ekonomické parametry.
Z výše uvedených poznatků vyplývá, ţe se s velkou pravděpodobností bude v relativně
krátké době ze strany sléváren zvyšovat zájem na získávání technických informací,
praktických znalostí a zkušeností z oboru slévárenství. Lze předpokládat, ţe získávání
praktických profesních znalostí a zkušeností je dlouhodobý proces, který nelze nahradit
jednorázovým nebo relativně krátkodobým školením nebo kurzem. Investice
zaměstnavatele do vzdělávání vlastních pracovníků je ţádoucí a nenahraditelná, ale je
omezena na získávání základních profesních znalostí. Takto získané penzum vědomostí
je ale z dlouhodobého pohledu nedostatečné pro další rozvíjení profesní zdatnosti
pracovníků. Dalším rizikem zaměstnavatele, který umoţnil vlastním pracovníkům
zvýšení kvalifikace, je nejistota, ţe nabyté vědomosti nebudou vyuţity ve slévárně, kde
byly získány.
Co z toho vyplývá pro ČSS?
 ČSS je v současné době, jako sdruţení fyzických osob, prakticky jediným místem,
kde jsou k dispozici informace z oboru slévárenství, a to jak na úrovni teoretických
vědomostí, tak praktických výrobních zkušeností.
 ČSS nemá moţnost získat jakýkoliv grant na podporu vzdělávání.
 ČSS má jedinečnou moţnost dlouhodobě zvyšovat kvalifikační zdatnost pracovníků
sléváren prostřednictvím OK. Tato moţnost je dána prostřednictvím členství v dané
OK, kde se člen můţe přímo podílet na práci, nebo jako účastník vzdělávacích akcí
pořádaných OK.
Z toho vyplývá, ţe cesta k úspěchu ČSS vede přes zvyšování počtu a profesní zajímavosti
vzdělávacích akcí organizovaných OK, a to samozřejmě s patřičným ekonomickým
efektem ve prospěch Společnosti. Kaţdá komise by si měla stanovit dlouhodobý cílový
vzdělávací program, který by po určité době plně obsáhl problematiku dané OK.
Technické, praktické a provozní znalosti z tohoto programu je ţádoucí zakonzervovat pro
příští generace. Tyto písemné a logicky ucelené informace zpracované v písemné –
elektronické podobě mohou být naším vkladem ČSS pro budoucí slevače. Pro ucelení
informace, nejedná se o ţádnou novinku, ale jiţ před třiceti a více lety vydávala například
KOFOLA Slévárenský bulletin a to velmi úspěšně.
Co se týče 48. slévárenských dnů®, budou se konat ve dnech 11. – 12. 10. 2011 v Hotelu
AVANTI v Brně. Odborným garantem 48. SD je doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., který
ve spolupráci s Ing. Antonínem Záděrou, Ph.D., a ostatními členy přípravného výboru
zakládají staronovou tradici Slévárenských dnů®. Cílem a základním leitmotivem nové
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organizace je připravit tuto akci jako přehlídku činnosti OK. Program je připravován
v OK a tyto budou garantovat poţadovanou úroveň jimi navrhnutých přednášek a zároveň
přitaţlivost programu pro účastníky SD ze sléváren. Další významnou změnou je to, ţe
SD jsou připravovány především pro české slevače a program je orientován na potřeby
českých sléváren. Neposlední a velmi významnou změnou je ekonomický parametr
organizování SD. Je kladen výrazně větší důraz na věcnost a obsahovou přitaţlivost
programu před reprezentací. Cílem je zorganizovat SD na vysoké organizační a obsahové
úrovni, se střízlivými náklady, a to vše ve vlastní reţii ČSS. Lze předpokládat, ţe
organizace těchto 48. SD bude úspěšnou prestiţní akcí Společnosti a poloţí základy pro
všechny budoucí akce pořádané ČSS, a to včetně ekonomického efektu. Předseda ČSS
Ing. Šlajs popřál všem organizátorům úspěch osobní i finanční ve prospěch ČSS.
V závěru svého vystoupení odstupující předseda ČSS Ing. Šlajs poděkoval všem, kteří se
podílejí na velmi dobré práci Společnosti, všem členům OK, OV i našich poboček a jejich
předsedům. Dále poděkoval všem členům odstupujícího VV a dozorčí rady za jejich
aktivní přístup a čas, který této práci nezištně věnovali. Všechny odstupující členy VV a
dozorčí rady poţádal o to, aby nabyté zkušenosti a znalosti i do budoucna věnovali ve
prospěch Společnosti. Novému VV a dozorčí radě popřál úspěch v jejich práci a vyslovil
přání, aby tento VV úspěšně vyvedl Společnost z finančních potíţí.
-

o hospodaření ČSS v roce 2010 a návrh rozpočtu na rok 2011
Zprávu o hospodaření ČSS v roce 2010 a návrh rozpočtu ČSS na rok 2011 přednesla
hospodářka ČSS Ing. Nykodýmová. Uvedla, ţe valná hromada ČSS na svém posledním
zasedání dne 23. června 2010 v hotelu Continental v Brně schválila rozpočet ČSS na rok
2010 jako vyrovnaný. V příjmové i výdajové části tohoto rozpočtu byly schváleny shodné
částky Kč 1.500.000,-. Skutečné příjmy za rok 2010 pak vykázaly částku Kč
1.267.686,75, tedy o Kč 232.313,25 niţší. Skutečné výdaje byly oproti plánovanému
rozpočtu rovněţ niţší, avšak pouze o Kč 10.952,82. Celkový výsledek hospodaření ČSS
za rok 2010 je tedy záporný a ztráta činí Kč 221.360,43.
Analýzou výsledků hospodaření ČSS za rok 2010 bylo zjištěno, ţe na nedostatečných
příjmech se podílely dvě hlavní účetní poloţky, a sice PŘÍJMY Z ODBORNÝCH AKCÍ,
kde do plánované částky chybí Kč 142.970,75, a EDIČNÍ ČINNOST, kde do plánované
částky schází Kč 94.070,73. Součet těchto deficitů zhruba odpovídá uvedené finanční
ztrátě. Ostatní příjmové poloţky byly v zásadě naplněny respektive oproti rozpočtu
dokonce mírně překročeny.
Nedostatečné plnění účetní poloţky PŘÍJMY Z ODBORNÝCH AKCÍ bylo způsobeno
především hospodářským výsledkem 47. slévárenských dnů®. Zisk Kč 94.095,10 je
nejniţší za celou dobu pořádání této konference. Průměrný zisk z posledních 10 ročníků
Slévárenských dnů® činil Kč 283.000,-, coţ je zhruba o Kč 190.000,- více, neţ v roce
2010. Příjmy chybějící v účetní poloţce EDIČNÍ ČINNOST představují rozdíl
mezi plánovaným prodejem Slévárenské ročenky® 2010 a skutečně prodanými kusy této
publikace. Dřívější ročníky Slévárenské ročenky® byly součástí konferenčních materiálů
pro účastníky Slévárenských dnů® a organizátor konference, firma TA-Service, je vlastně
u ČSS nakupoval. V roce 2010 se od této praxe upustilo a zůstalo jen u přímého prodeje
jednotlivých kusů Ročenky. Jejím obsahem jsou Normy ve slévárenství a to ji předurčuje
k tomu, ţe bude aktuální i v budoucnu. Její prodej nadále pokračuje.
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Rozborem výdajové části výsledků hospodaření bylo zjištěno, ţe z 24 účetních poloţek
plné dvě třetiny byly dodrţeny, pouze 8 poloţek bylo z objektivních důvodů nepatrně
překročeno, coţ naprosto neovlivnilo celkový součet skutečných výdajů.
Stav finančních prostředků ČSS k 31.12.2010 byl Kč 272.782,64, z toho na účtu u
Komerční banky Brno-venkov Kč 100.228,95 a u UniCredit Bank Kč 172.553,69. Dluh
ČSS vůči ČSVTS, který vede naše účetnictví a některé výdaje hradí zálohově za nás, ke
konci roku činil Kč 112.534,25. Skutečný stav finančních prostředků ČSS k 31.12.2010
tedy byl Kč 160.248,39.
Podrobné výsledky hospodaření ČSS za rok 2010 jsou zájemcům k dispozici u
hospodářky, předsedy dozorčí rady a u tajemníka ČSS. V tuto chvíli jsou aktuálně
k dispozici uţ i hospodářské výsledky ČSS za 1. kvartál roku 2011.
Sestavení návrhu rozpočtu ČSS bylo letos mnohem sloţitější, neţ v dřívějších letech.
Důvodem je rozhodnutí výkonného výboru uspořádat letošní 48. ročník Slévárenských
dnů® ve vlastní reţii, coţ se promítne v příjmové poloţce PŘÍJMY Z ODBORNÝCH
AKCÍ a ve většině výdajových poloţek. Dosavadní praxe byla taková, ţe veškeré
finanční toky šly přes pořadatelskou firmu TA-Service a teprve po celkové finanční
uzávěrce celé akce ČSS inkasovala jako jedinou příjmovou poloţku svůj podíl na zisku.
Výdajové části hospodaření ČSS se tedy Slévárenské dny® netýkaly vůbec.
Letošní situace bude jiná a je velice obtíţné bez dřívějších zkušeností zodpovědně
plánovat výdaje podle jednotlivých účetních poloţek. Nicméně je návrh rozpočtu
připraven a dovoluji si předloţit vám ho ke schválení.
Příjmovou část rozpočtu by Slévárenské dny® měly ovlivnit pouze v poloţce PŘÍJMY
Z ODBORNÝCH AKCÍ, kde plánujeme částku Kč 1.488.000,-. Ostatní příjmové poloţky
by měly zůstat v podobné výši, jako v roce loňském. Celková částka příjmů je plánována
ve výši Kč 2.000.000,-.
Ve výdajové části rozpočtu bylo nutno navýšit většinu účetních poloţek, protoţe příprava
Slévárenských dnů® zajisté ovlivní kromě nejvýznamnější poloţky NÁKLADY NA
ODBORNÉ AKCE i mnohé další, jako např. NÁKUP MATERIÁLU, TELEFON, FAX,
POŠTOVNÉ, NÁJEMNÉ, OSTATNÍ NÁKLADY NA NAKUPOVANÉ SLUŢBY,
DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE, BANKOVNÍ POPLATKY, DANĚ Z ÚROKŮ
apod. Celková částka výdajů je tedy plánována opět ve výši Kč 2.000.000,- a rozpočet je
navrhován jako vyrovnaný. Podrobný návrh rozpočtu České slévárenské společnosti na
rok 2011 je zájemcům k dispozici u hospodářky a tajemníka ČSS.
-

dozorčí rady za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2004
Zprávu přednesl předseda dozorčí rady Ing. Střítecký. Dozorčí rada v období od poslední
valné hromady pracovala ve sloţení: Ing. Hirsch, Ing. Ondráček a Ing. Střítecký.
V uplynulém období měla dozorčí rada dvě zasedání, na nichţ se zabývala především
neuspokojivým vývojem hospodářských výsledků Společnosti v roce 2010, který je do
značné míry ovlivněn dopadem světové hospodářské krize do sléváren a promítá se do
celkových úsporných opatření. Tato situace ovlivnila účast na odborných akcích
pořádaných ČSS a promítla se do niţších příjmů z těchto akcí.
 Dozorčí rada na svém prvním zasedání v červenci minulého roku podrobně
analyzovala finanční stav a jeho předpokládaný vývoj. Na základě této analýzy pak
zpracovala prognózu výsledků hospodaření ČSS k 31. 12. 2010. Výsledek prognózy
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byl mínus 20 000 Kč na účtu Společnosti a podúčty OK nepokryty finančními
prostředky. Na závěr této prognózy dala dozorčí rada výkonnému výboru některé
náměty na řešení této situace ještě do konce roku 2010.
 Dozorčí rada mimo svoje zasedání měsíčně do konce minulého roku sledovala a
vyhodnocovala účinnost realizovaných opatření.
 Na druhém zasedání členové dozorčí rady projednali výsledky hospodaření ČSS za
rok 2010 a tyto konfrontovali se zpracovanou prognózou. Dozorčí rada konstatovala,
ţe díky realizaci některých opatření výkonným výborem a tajemníkem Společnosti se
podařilo nepříznivý předpokládaný vývoj hospodaření zmírnit. Přesto dozorčí rada
povaţuje skutečný stav finančních prostředků k 31. 12. 2010, tj. 160 248,39 Kč, za
neuspokojivý, nejsou pokryty finanční prostředky vedené na podúčtech OK a OV a
nadále je napjatá situace pro běţné platby a chod sekretariátu. Také pro letošní rok
dala dozorčí rada VV svá doporučení.
 Dále dozorčí rada na svém druhém zasedání provedla inventarizaci majetku ve
vlastnictví ČSS k 1. 3. 2011, při níţ nebyly shledány ţádné závady. Předseda dozorčí
rady se zúčastnil inventarizace majetku ČSVTS, která proběhla 10. 2. 2011. Také při
této inventarizaci nebyly shledány závady.
 Členové dozorčí rady připravili tuto zprávu o činnosti dozorčí rady od poslední valné
hromady ČSS.
Dozorčí rada hodnotí činnost ČSS za období od poslední valné hromady jako úspěšnou a
to především v odborné činnosti. V oblasti hospodářského výsledku je třeba věnovat i
nadále zvýšenou pozornost příjmové části rozpočtu a důsledně sledovat výdajové
poloţky.
Dozorčí rada doporučuje delegátům dnešní valné hromady schválit zprávu o činnosti ČSS
za období od poslední valné hromady do dnešního dne a zprávu o hospodaření za rok
2010 včetně rozpočtu na rok 2011.
Závěrem předseda dozorčí rady Ing. Střítecký poděkoval všem členům Společnosti, kteří
se svou činností podílejí na úspěšném průběhu odborných akcí a pomáhají překonat
současné finanční potíţe ČSS.
5. Diskuze k předneseným zprávám, zprávy předsedů OK a OO o činnosti jejich komisí a
organizací, informace o přípravě 48. slévárenských dnů® v roce 2011
V diskuzi vystoupili:
-

Ing. Lána jako předseda OV Královéhradeckého a Pardubického kraje informoval
delegáty valné hromady o odborných akcích připravovaných v tomto regionu. Coby
předseda OK pro neţelezné kovy informoval o připravovaném tematickém zájezdu do
Německa. Ing. Lána z funkce předsedy OK pro neţelezné kovy odstoupil a na tuto funkci
navrhuje Ing. Petra Lichého, Ph.D. Na funkci místopředsedkyně této OK navrhuje Ing.
Barboru Bryksí Stunovou z ČVUT Praha.

-

Doc. Hampl informoval o přípravě vzdělávacího kurzu Metalurgie litin, který pořádá
Pobočka ČSS při VŠB-TU Ostrava ve dnech 8. – 9. 9. 2011. Kurz je určen pro metalurgy
a technology sléváren. Připraveno je 9 prakticky zaměřených přednášek. Současně
s tímto kurzem se uskuteční i zasedání OK LLG.
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-

Prof. Horáček informoval přítomné o přípravě 8. mezinárodní Ph.D. konference, která se
uskuteční 7. – 8. 6. 2011 na VUT v Brně. Odborný program této konference zahrnuje 36
přednášek doktorandů z České republiky, Maďarska, Německa, Polska, Slovenské
republiky, Slovinska a Turecka. Jednacím jazykem této konference je angličtina. Prof.
Horáček pozval zástupce sléváren k účasti na této konferenci. Vloţné činí Kč 1000,- pro
členy ČSS, pro ostatní pak Kč 1250,-, které zahrnuje sborník z konference a stravování a
občerstvení po oba dny trvání konference.

-

Prof. Elbel doporučil, aby vrcholové orgány ČSS připravily krizový plán pro případ, ţe
by se nepříznivá finanční situaci roku 2010 měla opakovat i v letošním roce. Zachování
ČSS jako instituce je prvořadý úkol i za cenu úspor v reţii sekretariátu. Dále reagoval na
vystoupení Ing. Krále ve věci odborného školství v ČR. Situace je v této oblasti velice
váţná. Na nedostatek studentů uţ MŠMT reagovalo sníţením dotací vysokým školám. To
má za následek niţší stavy vysokoškolských pedagogů.

-

Ing. Záděra doporučil novému VV, aby v pololetí roku 2011 zhodnotil finanční situaci
ČSS a v případě potřeby přijal potřebná opatření. V případě 48. slévárenských dnů®
vyslovil předpoklad, ţe letošní zisk z této akce bude vyšší minimálně o částku, kterou
v minulých letech ČSS platila firmě TA-Service za organizaci této konference.

-

Ing. Neudert jako předseda Podskupiny pro bentonity při ČSS informoval o změně
financování zasedání této podskupiny, které přinese finanční prostředky i ČSS.

-

Ing. Martínek, předseda OK tavení oceli na odlitky, vystoupil s dotazem, jak je moţné, ţe
ČSS v roce 2010 hospodařila s deficitem, přestoţe OK uspořádaly řadu ekonomicky
úspěšných odborných akcí. Dále se zeptal, zda existuje případ finančně deficitní OK.

-

Uvedené dotazy zodpověděl tajemník ČSS Mgr. Urbánek. Uvedl, ţe reţie sekretariátu
ČSS představuje cca Kč 650.000,-/rok. V minulosti tyto náklady pokryl zisk ze
Slévárenských dnů® a z prodeje Slévárenské ročenky®. Jak uţ zaznělo ve zprávě o
hospodaření, v roce 2010 byl zisk ze Slévárenských dnů® ve výši Kč 94.095,10 Kč
nejniţší za celou dobu pořádání této konference. Niţší zisk z prodeje Slévárenské
ročenky® 2010 byl zdůvodněn ve výše uvedené zprávě o hospodaření ČSS v roce 2010.
Reţie sekretariátu ČSS se tedy dotuje z prostředků OK a OV.

-

Ing. Pavlík vyslovil názor, ţe ČSS by měla být finančně podporována především ze
strany sléváren. Pokud by všechny české slévárny přispěly částkou např. pouhých Kč
5000,-/rok, finanční situaci ČSS by to vyřešilo.

-

Ing. Král uvedl, ţe nejvíce znalostí a informací ve svém ţivotě získal od ČSS. OK
poskytují neocenitelné informace, coţ si mnozí majitelé a manaţeři našich sléváren
vůbec neuvědomují. Proto by členové OK měli o přínosu ČSS informovat vedení svých
firem a tak přispívat ke změně této situace. Vyšší renomé ČSS by přispělo k větší účasti
na jejích akcích.

-

Ing. Křístek navázal na předchozí diskutující a rovněţ doporučil ČSS, aby posílila své
styky a vazby se slévárnami.

-

Prof. Elbel vyslovil skeptický názor na ochotu zapojení sléváren do řešení ekonomické
situace ČSS. Jako důkaz uvedl sloţení vrcholových orgánů v dřívějším Československém
odborném spolku slévárenském, kdy v jeho vedení pracovali majitelé a ředitelé sléváren.
Dnešní situaci povaţuje za naprosto odlišnou.
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-

Ing. Záděra doporučil novému VV zabývat se nerovným podílem zapojení jednotlivých
OK do řešení ekonomické situace ČSS. Dosavadní situace je taková, ţe reţii sekretariátu
ČSS finančně podporují pouze funkční a aktivní OK a ostatní se na tom nepodílejí.

6. Předání ocenění vyznamenaným členům ČSS
Tajemník ČSS Mgr. Urbánek informoval přítomné delegáty valné hromady o rozhodnutí VV
ČSS udělit Čestné uznání I. stupně Ing. Aloisi Neudertovi, Ph.D., za významnou dlouholetou
vysoce aktivní odbornou a organizační práci pro ČSS, zejména ve funkci předsedy
Podskupiny pro bentonity při ČSS. Čestné uznání předal Ing. Neudertovi předseda ČSS Ing.
Šlajs. Na návrh předsedy OK ekonomické doc. Kafky VV ČSS schválil udělení Děkovného
listu Miroslavu Herzánovi. Vzhledem k jeho nepřítomnosti na valné hromadě bude toto
ocenění předáno při nejbliţší vhodné příleţitosti.
7. Zpráva volební komise – vyhlášení výsledků 1. kola voleb
Předseda volební komise Ing. Lichý konstatoval, ţe volební řád byl naplněn, volby proběhly
řádně a všechny 43 odevzdané hlasovací lístky byly platné. Výsledky voleb byly následující:
-

pro výkonný výbor:
doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.
Ing. Aleš Hanus, Ph.D.
Ing. Josef Havrda
Miroslav Herzán
Ing. Ivo Lána, Ph.D.
Ing. Petr Lichý, Ph.D.
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.
Ing. Iveta Musilová, Ph.D.
Ing. Veronika Nykodýmová
Ing. Jan Šlajs
Ing. Jan Tolar
Mgr. František Urbánek
Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

-

pro dozorčí radu:
Ing. František Hirsch
Ing. Zdeněk Ondráček
Ing. František Střítecký

počet hlasů:
36
33
40
34
42
33
35
35
36
38
35
42
35
36
38
34

8. Volba předsedy ČSS a předsedy dozorčí rady
Protoţe na funkci předsedy ČSS kandidoval pouze jeden kandidát, bylo valné hromadě
navrţeno upustit od tajných voleb a volit aklamačně. Valná hromada tento návrh schválila.
Jednohlasně pak byl předsedou ČSS zvolen Ing. Jan Šlajs na dvouleté funkční období.
Obdobně proběhla i volba předsedy dozorčí rady a jejím předsedou na dvouleté funkční
období byl jednohlasně zvolen Ing. František Střítecký.
9. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení valné hromady, jeho schválení a závěr
jednání
Návrh usnesení valné hromady přednesl předseda návrhové komise Ing. Hanus. Po drobných
úpravách a doplnění předneseného návrhu valná hromada usnesení schválila. Znovu zvolený
předseda ČSS Ing. Šlajs poděkoval za důvěru, kterou mu valná hromada novým zvolením do
této funkce projevila. Poté předsedající Ing. Tolar poděkoval přítomným za účast na jednání
valné hromady a za její důstojný průběh a rozloučil se s nimi.

USNESENÍ VALNÉ HROMADY ČSS
Valná hromada České slévárenské společnosti 2011:
1) bere na vědomí:
● zprávu dozorčí rady ČSS o její činnosti v uplynulém období od poslední valné hromady
v roce 2010 přednesenou jejím předsedou Ing. Stříteckým;
● informaci organizačního garanta 48. slévárenských dnů® Ing. Záděry o přípravě této
konference v roce 2011;
● zprávy předsedů OK a OV o jejich činnosti v uplynulém období od poslední valné
hromady v roce 2010.
2) schvaluje:
● zprávu o činnosti ČSS za uplynulé období přednesenou předsedou Ing. Šlajsem;
● zprávu o hospodaření ČSS za rok 2010 přednesenou hospodářkou Ing. Nykodýmovou;
● rozpočet ČSS na rok 2011 přednesený hospodářkou Ing. Nykodýmovou;
● výsledky voleb do VV ČSS včetně zvolení předsedy ČSS Ing. Šlajse;
● výsledky voleb do dozorčí rady ČSS včetně zvolení jejího předsedy Ing. Stříteckého;
3) ukládá novému VV:
● iniciovat jednání s vrcholovými představiteli sléváren a modeláren o dalších moţnostech
spolupráce směřujících k posílení ekonomiky ČSS;
● posoudit moţnost zvýšení prodeje Slévárenské ročenky® a dalších publikací na
odborných akcích ČSS se zahrnutím jejich ceny do účastnického poplatku;
● zabývat se nerovným podílem zapojení jednotlivých OK do řešení ekonomické situace
ČSS a navrhnout postup, který povede k narovnání těchto relací.
Členové ČSS přítomní na valné hromadě schválili usnesení jednomyslně.
V Brně 27. dubna 2011

48. S L É V Á R E N S K É D N Y® 2011
48. slévárenské dny® s doprovodnou výstavou se uskuteční 11. – 12. 10. 2011 v hotelu Avanti
v Brně.
MOŢNOSTI AKTIVNÍ ÚČASTI
A/

PŘEDNÁŠKA – prezentace s komerční orientací
A I/
15 min.
Kč 3 000,A II/
30 min.
Kč 5 000,Anotace i kompletní texty všech přijatých přednášek budou uveřejněny na CD, které bude
součástí tištěného sborníku anotací přednášek 48. slévárenských dnů®.

B/

POSTER
B I/
prezentace s komerční orientací
Kč 4 000,B II/
prezentace vědecko-výzkumných institucí a VŠ zdarma
Vyuţitelná plocha 1 panelu je 95 x 150 cm na výšku, instalace lepicí páskou.

C/

INZERCE – v tištěném sborníku anotací přednášek ve formátu A5
C I/
černobílá, formát A5
Kč 2 500,C II/
barevná, formát A5
Kč 5 000,-

48. S L É V Á R E N S K É D N Y® 2011
D/

VÝSTAVA
D I/
základní modul (4 m2)
Kč 12 000,D II/
rozšířený modul (8 m2)
Kč 18 000,2
D III/ maximální modul (12 m )
Kč 24 000,D IV/ vlastní panely (přenosný výstavářský systém)
cena dle velikosti stánku
Vystavovatelé mají hrazenu účast 2 zástupců na 48. slévárenských dnech® včetně
vstupenek na společenský večer (počet dán velikostí výstavní plochy - DI 1 x vstupenka,
DII 2 x vstupenka a DIII 3 x vstupenka) a mají moţnost nákupu vstupenek na společenský
večer pro své hosty v ceně 900,-Kč/osobu.
REZERVACE VÝSTAVNÍ PLOCHY – bude předběţně provedena po zaslání vyplněné
přihlášky k aktivní účasti včetně vyznačení vašeho výběru v přiloţeném plánku on-line,
faxem nebo poštou na adresu: Česká slévárenská společnost
Mgr. František Urbánek
Divadelní 6
P.O. Box 134
657 34 Brno
Tel./fax: +420 542 214 481, mobil: +420 603 342 176
E-mail: slevarenska@volny.cz
Jednotlivé výstavní plochy budou obsazovány na základě data přijetí přihlášky!!!
Přidělenou plochu vám organizátor oznámí písemně.

E/

REKLAMA – vloţení reklamního letáku do konferenčních materiálů
E I/
1 ks A4
Kč 4 000,-

Poznámka: K cenám bude připočteno 20 % DPH. Vyplněnou přihlášku s výběrem aktivní účasti
zašlete sekretariátu České slévárenské společnosti nejpozději do 1. 8. 2011. Po jejím obdrţení
vám zašleme písemné potvrzení a fakturu.
TERMÍNY
•

Přednáška – anotace + kompletní text
Materiály zasílejte on-line, faxem nebo poštou na adresu ČSS

do 15. 9. 2011

•

Postery – anotace zašlete on-line nebo na adresu ČSS

do 15. 9. 2011

•

Inzeráty – zašlete e-mailem na adresu ČSS
do 15. 9. 2011
Inzeráty v české (v případě zájmu i anglické) verzi zasílejte v tiskovém formátu PDF
s ořezovými značkami a spadáním nejméně + 2 mm. Výsledný formát pozvánky i sborníku
anotací bude A5.

• Výstava – přihlášku k aktivní účasti doporučujeme zaslat co nejdříve včetně preferencí
výběru stánku (zaplňování výstavní plochy bude publikováno v časopise Slévárenství a na
internetových stránkách 48. SD
do 1. 8. 2011
• Reklama – zašlete poštou na adresu ČSS

do 15. 9. 2011

Plánek doprovodné výstavy 48. slévárenských dnů®

Seznam vystavujících firem (k 5. 5. 2011)
S1
S2
S3
S5 + S6

ASK Chemicals Czech s.r.o.
GUT CZ, s.r.o.
RMT s.r.o.
Linde Gas a.s.

