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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. 
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Poznámka: Přípravu valné hromady řídil předseda ČSS Ing. Jan Šlajs. 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. 69 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 Ing. Lána. Přivítal přítomné členy ČSS a představil členy 
předsednictva valné hromady, předsedu ČSS Ing. Šlajse a místopředsedu Ing. Tolara. Poté 
seznámil plénum s návrhem programu jednání valné hromady. Členové ČSS přítomní na 
valné hromadě schválili program jejího jednání bez připomínek. 

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, Čech, Ing. David – členové 
volební:        Ing. Ondráček – předseda, Ing. Havrda, Jelínková, Ing. Lichý, Ing. 

Petruška – členové 
návrhová:     Ing. Hanus – předseda, Bc. Malá, Ing. Záděra – členové 
Předseda volební komise Ing. Ondráček seznámil přítomné s volebním řádem ČSS, který 
valná hromada schválila. Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Mgr. Urbánek a 
konstatoval, že na valné hromadě je přítomno 37 členů ČSS s právem hlasovacím, z nichž 
někteří u prezence odevzdali pověření k zastupování od dalších 23 členů Společnosti. 
Celkem tedy mohlo volit 60 členů ČSS. 

3. Volba výkonného výboru a dozorčí rady ČSS 
Před vlastními volbami podal informaci o průběhu voleb předseda volební komise Ing. 
Ondráček, 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 2012 

Zprávu podal předseda ČSS Ing. Šlajs. V úvodu svého vystoupení přivítal přítomné na 
valné hromadě, která se koná v období složité ekonomické situace nejen v českém 
slévárenství, ale v celé EU vůbec. Upozornil také na skutečnost, že ve funkci předsedy 
ČSS oslovuje přítomné naposledy, protože po osmi letech svého působení v této funkci 
už na ni nemíní znovu kandidovat. Poté zhodnotil plnění úkolů z minulé valné hromady, 
která se konala v březnu 2012: 
Ø Dopracovat návrhy a doporučení OK ekonomické k úpravě Směrnice č. 2/2005 pro 

vedení podúčtů odborných komisí a oblastních organizací ČSS a účtování jimi 
pořádaných odborných akcí. 
VV projednal návrh na úpravu uvedeného materiálu na svém 7. zasedání dne 7. 2. 
2013. Doporučil změnit či doplnit formulaci tří článků návrhu této Směrnice a po 
začlenění uvedených připomínek doporučil předložit návrh na úpravu směrnice č. 
2/2005 valné hromadě ČSS ke schválení. Návrh předloží tajemník ČSS Mgr. Urbánek 
v rámci zprávy o hospodaření ČSS. Úkol je tedy považován za splněný. 
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Ø Podpořit rozšíření nabídky oborů na SPŠ Jedovnice o učební obor slevač – modelář 
projednáním se Svazem sléváren ČR s cílem naplnit poptávku trhu práce v oblasti 
vyučeného personálu. 
ČSS se v této záležitosti angažovala sepsáním doporučujícího stanoviska nabídky 
učebního oboru slevač – modelář. Další požadavky ze strany SPŠ Jedovnice nebyly 
zatím na ČSS vzneseny. Úkol je tedy považován za splněný. 

 

V další části své zprávy předseda ČSS Ing. Šlajs pokračoval výčtem akcí, které ČSS 
uspořádala v období od konání poslední valné hromady v roce 2012: 
13. – 14. 3. 2012 27. zasedání Podskupiny pro bentonitové formovací směsi, 

Kopřivnice  
14. 3. 2012  251. zasedání OV východočeského regionu, Hradec Králové  
27. – 28. 3. 2012 40. zasedání OK ekonomické, Olbramovice 
29. – 30. 3. 2012 131. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky, Svratka  
25. 4. 2012  252. výjezdní zasedání OV východočeského regionu, Nový Bydžov 
16. – 17. 5. 2012 Zasedání OK technologické, Hodonín 
23. 5. 2012  20. seminář Ekologie a slévárenství, Hradec Králové 
23. 5. 2012 253. zasedání Oblastního výboru východočeského regionu, Hradec 

Králové  
5. – 6. 6. 2012  zasedání OK pro lití pod tlakem, Mohelnice 
12. – 13. 6. 2012 VII. mezinárodní konference Ekonomické problémy při výrobě 

odlitků, Ostrava 
20. 6. 2012  254. výjezdní zasedání OV východočeského regionu, Nové Ransko 
28. – 29. 6. 2012 132. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky, Svratka  
22. 8. 2012  255. zasedání OV východočeského regionu, Hradec Králové  
19. 9. 2012  256. zasedání OV východočeského regionu, Hradec Králové  
25. – 26. 9. 2012  mezinárodní konference Produktivní řízení slévárny – Vyhne ’12 
3. 10. 2012  133. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky, Svratka 
4. 10. 2012 Konference Výzkum a optimalizace technologie výroby masivních 

ocelových odlitků, Svratka 
4. – 5. 10. 2012 XX. celostátní konference Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a 

litiny s kuličkovým grafitem, Svratka 
10. 10. 2012  257. zasedání OV východočeského regionu, Hradec Králové 
19. 10. 2012  Tematický zájezd OV východočeského regionu, Hodonín  
23. – 24. 10. 2012 162. pracovní porada OK pro formovací materiály, Metso 

Minerals, Přerov 
24. – 25. 10. 2012 41. zasedání OK ekonomické, Teplice 
6. – 7. 11. 2012 Mezinárodní konference 49. slévárenské dny®, hotel Avanti Brno 
19. – 20. 11. 2012 Kurz Základy slévárenské technologie pro techniky a manažery 

sléváren bez odborného slévárenského vzdělání, Technické 
muzeum Brno 

4. – 5. 12. 2012 28. zasedání Podskupiny pro bentonitové formovací směsi, Nový 
Bydžov 

6. – 7. 12. 2012 134. zasedání OK pro tavení oceli na odlitky, Svratka  
12. 12. 2012  258. zasedání OV východočeského regionu, Hradec Králové 
23. 1. 2013  259. zasedání OV východočeského regionu, Hradec Králové 
29. 1. 2013  Oponentura Projektu XIII OK ekonomické 
20. 2. 2013  260. zasedání OV východočeského regionu, Hradec Králové 
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V oblasti mezinárodní spolupráce je ČSS členem Světové slévárenské organizace WFO, 
ve které jsou členy výboru past-prezidentů prof. Ing. Karel Rusín, DrSc., a prof. Ing. 
Milan Horáček, CSc. ČSS má svoje zastoupení i v mezinárodních odborných komisích 
1.6 Anorganická chemická pojiva a 7.4 Litina s kuličkovým grafitem. 
 

ČSS v rámci ČR spolupracuje s MPO ČR, MŽP ČR, ČSVTS, Svazem sléváren ČR, OHK 
Hodonín, SVÚM Praha, ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB-TU Ostrava, TU Liberec aj. 
 

Co se týče publikační činnosti, ČSS v roce 2012 vydala jako knižní publikaci 
Slévárenskou ročenku® 2012 (ISBN 978-80-02-02399-9, ISSN 0231-7087) a dále pak 
tyto sborníky přednášek z následujících odborných akcí: 
- Sborník přednášek z 20. semináře Ekologie a slévárenství (ISBN 978-80-02-02373-9) 
- Sborník přednášek ze VII. mezinárodní konference Ekonomické problémy při výrobě 

odlitků (ISBN 978-80-02-02402-6) 
- Sborník přednášek z mezinárodní konference Vyhne ’12 – Produktivní řízení 

slévárny (ISBN 978-80-02-02403-3) 
- Sborník přednášek z XX. celostátní konference Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a 

litiny s kuličkovým grafitem (ISBN 978-80-02-02409-5) 
- Sborník přednášek z konference Výzkum a optimalizace technologie výroby 

masivních ocelových odlitků (ISBN 978-80-02-02408-8) 
- Sborník přednášek z mezinárodní konference 49. slévárenské dny® (ISBN 978-80-02-

02405-7) 
Kromě toho jsou příspěvky členů ČSS publikovány v časopisech Hutnické listy a 
Slévárenství, kde má ČSS svoji vlastní rubriku. 
 

V roce 2012 se členové ČSS aktivně zúčastnili následujících tuzemských konferencí, 
výstav a veletrhů: 
18. – 20. 4. 2012 18. mezinárodní konference SPOLUPRÁCE 2012, Loučná nad 

Desnou 
5. – 6. 6. 2012 16. bentonitová konference – prezentace bentonitů a služeb pro 

slévárenství, Most 
10. – 14. 9. 2012 14. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX 2012, Brno 
17. 10. 2012 Konference Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů, 

Litoměřice 
 

V mezinárodním měřítku to potom byly následující akce: 
23. – 27. 4. 2012 Veletrh Hannover Messe 2012, Hannover, SRN 
25. – 27. 4. 2012 70. světový slévárenský kongres, Monterrey, Mexiko 
26. – 27. 4. 2012 Trojstranné německo-rakousko-švýcarské slévárenské dny, 

Salzburg, Rakousko 
24. – 25. 5. 2012 12. mezinárodní konference slevačů, Opatia, Chorvatsko 
12. – 14. 9. 2012 52. slovinské slévárenské dny, Portorož, Slovinsko 
25. – 27. 9. 2012 METAL – 18. mezinárodní veletrh technologií pro slévárenství, 

ALUMINIUM & NONFERMET – 11. výstava technologie, 
zpracování a využití neželezných kovů, Kielce, Polsko 

10. – 12. 10. 2012 4. mezinárodní konference Quo Vadis Zlievarenstvo, Tále, 
Slovensko 
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ČSS je také zapojena do projektu Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu (registrační 
číslo CZ.1.04/1.1.06/52.00146) v rámci operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost. 
 

V závěru svého vystoupení odstupující předseda ČSS Ing. Šlajs poděkoval všem, kteří se 
podílejí na velmi dobré práci ČSS, 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. 

 

- o hospodaření ČSS v roce 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013 
Zprávu o hospodaření ČSS v roce 2012 a návrh rozpočtu ČSS na rok 2013 přednesl 
tajemník ČSS Mgr. Urbánek v zastoupení omluvené hospodářky ČSS Ing. Pazderkové. 
Uvedl, že valná hromada ČSS na svém posledním zasedání dne 8. 3. 2012 v Technickém 
muzeu v Brně schválila rozpočet ČSS na rok 2012 jako vyrovnaný. V příjmové i 
výdajové části tohoto rozpočtu byly schváleny shodné částky 2.000.000,- Kč. Příjmy za 
rok 2012 pak vykázaly částku 2.353.369,02 Kč, tedy o 353.369,02 Kč vyšší. Skutečné 
výdaje představují částku 2.065.085,96 Kč, jsou tedy oproti plánovanému rozpočtu 
rovněž vyšší, ovšem pouze o 65.085,96 Kč. Celkový výsledek hospodaření ČSS za rok 
2012 je tedy kladný a zisk vykazuje částku ve výši 288.283,06 Kč.  

 

Analýzou výsledků hospodaření ČSS za rok 2012 bylo zjištěno, že vyšší příjmy oproti 
plánovanému rozpočtu jsou v účetní položce PŘÍJMY Z ODBORNÝCH AKCÍ, kde je 
částka o 305.304,37 Kč vyšší. Tento kladný rozdíl je dán především příjmy z velice 
úspěšných 49. slévárenských dnů® a z mezinárodní konference Vyhne ’12 – Produktivní 
řízení slévárny, která se uskutečnila 25. – 26. 9. 2012 na Slovensku a rozpočet ČSS na 
rok 2012 s ní původně nepočítal. Další vyšší příjmy jsou v účetní položce FINANČNÍ 
PŘÍSPĚVKY OD ČSVTS, kde je částka vyšší o 5.340,- Kč, a v účetní položce 
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, kde je částka vyšší o 37.500,- Kč. Nižší příjmy vykazuje účetní 
položka ÚROKY, OSTATNÍ VÝNOSY, KURZOVÉ ZISKY, kde do plánované částky 
schází 888,43 Kč a účetní položka EDIČNÍ ČINNOST, kde do plánované částky chybí 
38.886,92 Kč. Tento rozdíl je způsoben nižším prodejem Slévárenské ročenky®, než 
rozpočet předpokládal. Je však třeba připomenout, že tato publikace byla součástí 
konferenčních materiálů pro účastníky 49. slévárenských dnů® a její cena se promítla do 
mírného navýšení vložného účastníků této akce. Ve skutečnosti jsou tedy příjmy 
z prodeje Slévárenské ročenky® 2012 částečně obsaženy i v účetní položce PŘÍJMY 
Z ODBORNÝCH AKCÍ. Obsahem této publikace jsou Normy ve slévárenství a to ji 
předurčuje k tomu, že bude aktuální i v budoucnu. Její prodej nadále pokračuje. Ve 
výsledcích hospodaření ČSS za rok 2012 se navíc objevuje účetní položka 
SPONZORSKÉ PŘÍSPĚVKY ve výši 45.000,- Kč, která ve schváleném rozpočtu nebyla 
plánována vůbec. 

 

Rozborem výdajové části výsledků hospodaření ČSS za rok 2012 bylo zjištěno, že z 24 
účetních položek 14 z nich vykazuje úspory, 9 položek bylo z objektivních důvodů 
nepatrně překročeno a jediná, a to NÁKLADY NA ODBORNÉ AKCE, byla překročena 
výrazně, a to o 90.931,51 Kč. Je to způsobeno už zmíněnou mezinárodní konferencí 
Vyhne ’12 – Produktivní řízení slévárny, se kterou náš rozpočet na rok 2012 původně 
nepočítal. Pokud však porovnáme účetní položku PŘÍJMY Z ODBORNÝCH AKCÍ, kde 
je částka o 305.304,37 Kč vyšší, s jejím protipólem ve výdajové části NÁKLADY NA 
ODBORNÉ AKCE, kde je částka vyšší jen o 90.931,51 Kč, lze zjednodušeně říci, že 
odborné akce nám přinesly oproti rozpočtu navíc 214.372,86 Kč. 
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Stav finančních prostředků ČSS na bankovních účtech k 31. 12. 2012 byl 879.640,37 Kč, 
z toho na účtu u Komerční banky Brno-venkov 711.046,68 Kč a u UniCredit Bank 
168.593,69 Kč. Dluh ČSS vůči ČSVTS, který vede naše účetnictví a některé výdaje hradí 
zálohově za nás, ke konci roku 2012 činil 125.114,67 Kč. Reálná výše finančních 
prostředků ČSS k 31. 12. 2012 tak vykazuje částku 754.525,70 Kč. 
 

Na podúčtech vedených sekretariátem ČSS pro OK a OV je k 10. 1. 2013 částka 
806.147,81 Kč. Vzhledem k tomu, že tato suma mírně překračuje reálnou hodnotu 
disponibilních finančních prostředků ČSS, její čerpání je omezeno krácením o 6,4 %. 

 

Výkonný výbor ČSS na svém 7. zasedání dne 7. 2. 2013 vyjádřil uspokojení se stavem 
hospodaření ČSS v roce 2012 a konstatoval, že hlavní podíl na příznivém hospodářském 
výsledku opět měly úspěšné 49. slévárenské dny® v roce 2012. Znovu tedy poděkoval 
odbornému garantovi doc. Roučkovi, organizačnímu garantovi Ing. Záděrovi a také 
předsedům OK a jejich spolupracovníkům za přípravu této akce. 

 

Návrh rozpočtu ČSS na rok 2013 vychází ze skutečnosti roku 2012 a plánu činnosti ČSS 
na rok 2013. Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný a v příjmech i výdajích předpokládá 
shodné částky Kč 2.160.000,-. Výkonný výbor ČSS na svém 7. zasedání dne 7. 2. 2013 
projednal návrh rozpočtu ČSS na rok 2013 a doporučil předložit ho valné hromadě ČSS 
ke schválení. 
 

V další části zprávy o hospodaření předložil tajemník ČSS Mgr. Urbánek valné hromadě 
ČSS návrh doplňků a úprav Interní směrnice č. 2/2005 pro vedení podúčtů odborných 
komisí a oblastních organizací ČSS a účtování jimi pořádaných odborných akcí. V článku 
I., písmeno a) VV navrhuje zvýšit procentní sazbu účtovanou sekretariátem ČSS 
z původních 10 % nově na 15 %. Dále VV navrhuje doplnit článek I. o nové písmeno d) 
ve znění: „Paušál ve výši Kč 500,- při pololetním a celoročním vyúčtování podúčtu 
v případě, že za uvedenou dobu nedošlo na podúčtu k žádnému obratu“, nové písmeno e) 
ve znění: „V případě debetu po 6 měsících trvání tohoto stavu úvěr úročený sazbou 5 % 
p.a.“ a nové písmeno f) ve znění: „Tato směrnice ukládá garantům odborných akcí 
povinnost zpracovat rozpočet každé připravované akce a konzultovat ho s tajemníkem 
ČSS.“ Návrh nové formulace článku II. zní: „V případě vyčerpání finančních prostředků 
na podúčtu se podúčet po 12 měsících zruší.“ Návrh nové formulace článku III. zní: 
„Předsedové odborných komisí a oblastních organizací obdrží od sekretariátu ČSS vždy 
po pololetní a celoroční finanční uzávěrce hospodaření ČSS výpis z příslušného podúčtu. 
Na požádání poskytne sekretariát ČSS předsedům odborných komisí a oblastních 
organizací aktuální informaci o stavu podúčtu i mimo tyto termíny za poplatek Kč 100,-.“ 
Návrh nové formulace článku IV. zní: „Pokud bude suma finančních prostředků na 
podúčtech odborných komisí a oblastních organizací vyšší, než skutečný aktuální stav 
finančních prostředků ČSS, bude tento rozdíl vyjádřen v procentech a jimi bude 
limitována možnost čerpání finančních prostředků z podúčtů v následujícím pololetí. 
Dané omezení bude uvedeno na výpisech z podúčtů.“ 

 

- dozorčí rady za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2012 
Zprávu přednesl předseda dozorčí rady Ing. Střítecký. Dozorčí rada v období od poslední 
valné hromady pracovala ve složení: Ing. Hirsch, Ing. Ondráček a Ing. Střítecký. 
V období od poslední valné hromady měla dozorčí rada tři zasedání. 
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Na svém prvním zasedání se dozorčí rada zabývala dílčím výsledkem hospodaření za 1. 
pololetí minulého roku, posoudila přínosy uskutečněných odborných akcí a zajímala se o 
přípravu dalších tří odborných akcí pro druhé pololetí, mimo Slévárenské dny®. Dále 
dozorčí rada rozebrala výsledky hospodaření za toto období a konstatovala, že ve 
výdajové části rozpočtu nedochází k výkyvům od poměrného čerpání položek daných 
rozpočtovanou částkou. Členové dozorčí rady se také seznámili se stavem příprav 
stěžejní odborné akce 49. slévárenské dny®. Dozorčí rada posoudila situaci v hospodaření 
ČSS k 30. 6. 2012 jako stále napjatou s trendem postupného zlepšování. Ze svých zjištění 
byla formulována doporučení výkonnému výboru na období do konce roku 2012, jehož 
podstatou byla minimalizace výdajových položek u odborných akcí v 2. pololetí včetně 
Slévárenských dnů®. Dalším bodem prvního zasedání dozorčí rady byla členská základna 
a placení členských příspěvků. Podklady vztahujících se k členské základně předložil 
tajemník ČSS Mgr. Urbánek a dozorčí rada podrobně rozebrala pohyb stavu členské 
základny a seznámila se s počty zahraničních členů (11), kolektivních členů (10), 
čestných členů (34) a dále posoudila úroveň placení členských příspěvků od jednotlivých 
skupin členské základny. V závěru provedené kontroly dozorčí rada konstatovala: 
- početní stav členské základny se v posledních letech mírně snižuje a pohybuje se 

okolo 400 členů; 
- placení členských příspěvků od individuálních členů je v posledním období 

uspokojivé, bylo vybráno 70.500,- Kč. Nezaplacení členského příspěvku je ve většině 
případů zapříčiněno opomenutím; 

- stav kolektivních členů se v posledním období zvýšil o dva a v současné době má 
ČSS 10 kolektivních členů. Kolektivní členové a členové OK pro formovací 
materiály zaplatili na členských příspěvcích celkem 128.000,- Kč. 

Doporučení VV k tomuto bodu směřovalo k udržení a případnému zvýšení počtu 
kolektivních členů. Dále byl pořízen přehled těch, kteří se opozdili s placením členského 
příspěvku a tento byl využit tajemníkem, členy dozorčí rady a ostatními k vhodnému 
připomenutí při různých odborných akcích.  
 

Na druhém zasedání dozorčí rady její členové provedli inventarizaci předmětů, které jsou 
majetkem ČSS, a to ke dni 22. 1. 2013. Celkem bylo inventarizováno 13 položek a 
všechny jsou umístěny v prostorách sekretariátu ČSS. Při inventarizaci nebyly shledány 
závady. Dozorčí rada doporučila výkonnému výboru starou výpočetní techniku 
nevyřazovat a doplnit ji o notebook pro větší operativnost tajemníka ČSS. Dále na 
druhém zasedání provedli členové dozorčí rady kontrolu bodů usnesení z valné hromady 
ČSS konané dne 8. 3. 2012. Na této valné hromadě byly uloženy dva úkoly (dopracovat 
směrnici 2/2005 a podpořit rozšíření nabídky oborů na SPŠ Jedovnice o učební obor 
slevač – modelář). Oba úkoly byly splněny. 
 

Třetí zasedání dozorčí rady bylo zaměřeno na stěžejní bod, a to byl výsledek hospodaření 
ČSS za rok 2012. Dozorčí rada podrobně rozebrala jednotlivé části výsledovky 
hospodaření a konstatovala, že na příjmové části rozpočtu se významně podílela odborná 
akce 49. slévárenské dny®, ale i ostatní odborné akce pořádané v průběhu roku k tomuto 
dobrému výsledku přispěly. Položkově byla rozebrána a posouzena i výdajová část 
rozpočtu, kde došlo jen k drobným výkyvům od rozpočtovaných částek. Tato skutečnost 
svědčí o tom, že rozpočet na rok 2012 byl stanoven kvalifikovaně a bylo využito 
zkušeností z minulých let. Dozorčí rada se shodla na tom, že také hospodářský výsledek 
za rok 2012 již druhým rokem pozitivně působí na lepšící se finanční situaci ČSS. V této 
souvislosti dozorčí rada doporučila i v letošním roce využít dobrých zkušeností z pořádá- 
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ní odborných akcí, především 49. slévárenských dnů®, a nadále se zaměřovat na 
minimalizaci nákladových položek. Dále na svém posledním zasedání se dozorčí rada 
zabývala přípravou zprávy pro aktuální volební valnou hromadu. V různém na tomto 
zasedání informoval tajemník ČSS Mgr. Urbánek dozorčí radu o výsledku inventarizace 
předmětů, které jsou majetkem ČSVTS Praha. Také zde inventarizační komise neshledala 
závady. Dále byla diskutována úspěšná akce 49. slévárenské dny® a v této souvislosti byl 
zpracován a posouzen přehled výsledků od roku 2003 ve vzájemných vazbách na podúčty 
OK a prostředky na účtu ČSS v jednotlivých letech. Pro další období však zůstává ještě 
dořešit plné finanční krytí podúčtů OK a OV. Členové dozorčí rady také posoudili návrh 
rozpočtu pro rok 2013 připravený pro aktuální volební valnou hromadu. 

 

V závěru této zprávy dozorčí rada hodnotí celkovou činnost ČSS za období od poslední 
valné hromady jako úspěšnou. Již druhým rokem se daří zlepšovat hospodářské výsledky, 
a to v nemalé míře také zásluhou nové koncepce pořádání Slévárenských dnů®. Dozorčí 
rada oceňuje organizační a odbornou práci všech, kteří svým podílem přispěli 
k úspěšnému průběhu této hlavní odborné akce Společnosti. 

 

Dozorčí rada doporučuje delegátům volební valné hromady schválit zprávu o činnosti 
ČSS od poslední valné hromady do dnešního dne a zprávu o hospodaření za rok 2012 
včetně rozpočtu na rok 2013. 

 

Závěrem předseda dozorčí rady Ing. Střítecký poděkoval všem členům Společnosti, kteří 
se na úspěšné činnosti ČSS podíleli. 

 

5. Diskuze k předneseným zprávám, zprávy předsedů OK a OO o činnosti jejich komisí a 
organizací, informace o přípravě 50. slévárenských dnů® v roce 2013 
V diskuzi vystoupili: 

- Prof. Elbel připomněl, že v roce 2013 ČSS oslaví 90 let svojí existence a současně 
připravuje i jubilejní 50. slévárenské dny®. Doporučil, že by bylo dobré vhodnou formou 
tato výročí slévárenské veřejnosti připomenout a nabídnul, že je ochoten se v této věci 
osobně angažovat. 

- Ing. Lána reagoval na předchozí příspěvek a připomněl, že Slévárna a modelárna Nové 
Ransko před 10-ti lety sponzorovala oslavy 80. výročí existence ČSS v podobě výroby a 
dodání upomínkových předmětů (zvonečků) pro účastníky tehdejších 40. slévárenských 
dnů®. VV se touto otázkou již zabýval na svém 6. zasedání dne 14. 12. 2012, kde Ing. 
Lánu požádal, zda by Slévárna a modelárna Nové Ransko mohla znovu podobným 
způsobem sponzorovat letošní výročí. Lána tuto spolupráci přislíbil. 

- Ing. Lána jako předseda OV východočeského regionu informoval delegáty valné 
hromady o jeho práci a plánovaných odborných akcích. OV připravuje v roce 2013 již 
21. seminář Ekologie a slévárenství a současně propojuje aktivity OK pro životní 
prostředí a OV. Jako odborný garant Ing. Lána informoval o přípravě 5. Holečkovy 
konference, která se uskuteční v Technickém muzeu Brno ve dnech 20. – 21. 3. 2013. 

- Ing. Záděra ujistil přítomné, že garanti 50. slévárenských dnů® počítají s delším úvodním 
slovem předsedy ČSS na této akci, ve kterém budou rovněž zdůrazněna všechna výročí 
ČSS v roce 2013 včetně skutečnosti, že bude vydán už 40. ročník Slévárenské ročenky®. 
V této souvislosti Ing. Záděra požádal prof. Elbela, aby předsedovi ČSS s přípravou 
tohoto příspěvku pomohl. 
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- Doc. Kafka informoval o aktivitách OK ekonomické, především o řešení Projektu XIII, 
který bude završen uspořádáním XII. ekonomického semináře na téma Vývoj 
nákladového hodnocení apretace odlitků dne 26. 3. 2013 ve Svratce a následujícím 42. 
zasedáním OK ekonomické dne 27. 3. 2013 tamtéž. Také se zmínil o oblastech 
spolupráce OK ekonomické s OK pro tavení oceli na odlitky. 

- Ing. Martínek, předseda OK tavení oceli na odlitky, vystoupil s informací o činnosti této 
OK a jejích pravidelných kvartálních zasedáních. Každý sudý rok OK pořádá konferenci 
na téma Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem a každý lichý 
rok OK pořádá Celostátní školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny s kuličkovým 
grafitem. V závěru svého vystoupení se Ing. Martínek vznesl dotaz, jak bude sekretariát 
ČSS postupovat podle Směrnice pro vedení podúčtů odborných komisí a oblastních 
organizací ČSS a účtování jimi pořádaných odborných akcí v případě, když se podúčet 
OK dostane do záporných čísel. Tuto otázku zodpověděl tajemník ČSS Mgr. Urbánek a 
vysvětlil, že pokud bude předpoklad další existence podúčtu, potom se uplatní článek I. 
písmeno e) Směrnice. V případě, že majitel podúčtu nebude mít zájem o další zachování 
a vedení podúčtu, uplatní se článek II. této Směrnice a podúčet se po 12 měsících zruší. 

- Ing. Král informoval delegáty valné hromady o vývoji situace v SPŠ Jedovnice ve věci 
záměru otevřít učební obor slevač – modelář od školního roku 2013/2014. Uvedl, že o 
uvedený obor není zájem. Jako jistý druh motivace pořídil Ing. Král sbírku historických 
odlitků a vybízí slévárenskou i ostatní veřejnost k návštěvě této expozice. 

- Doc. Šenberger navrhnul, aby se o doplňcích a úpravách Směrnice č. 2/2005 pro vedení 
podúčtů odborných komisí a oblastních organizací ČSS a účtování jimi pořádaných 
odborných akcí hlasovalo samostatně a ne v celém bloku v rámci usnesení. 

- Doc. Kafka doporučil delegátům zúčastněným na valné hromadě doplněnou a upravenou 
Směrnici č. 2/2005 pro vedení podúčtů odborných komisí a oblastních organizací ČSS a 
účtování jimi pořádaných odborných akcí schválit.  

- Ing. Fošum v zastoupení předsedy OK pro formovací materiály Ing. Buriana informoval 
delegáty valné hromady o činnost této komise. Připomněl, že v letošním roce tato OK 
oslaví 50. výročí svojí existence. Za tuto dobu se uskutečnilo již 162 zasedání této OK. 
Výroční 163. zasedání se uskuteční 9. 4. 2013 v Kurdějově, na které naváže ve stejném 
místě ve dnech 10. – 11. 4. 2013 13. mezinárodní konference Slévárenské formovací 
materiály. V závěru svého vystoupení Ing. Fošum informoval o úspěšné činnosti 
Podskupiny pro bentonitové formovací směsi, kterou vede Ing. Neudert, Ph.D. Ve dnech 
4. – 5. 12. 2012 se uskutečnilo již 28. zasedání této Podskupiny v Novém Bydžově. 

- Předseda OK pro neželezné kovy Ing. Lichý doplnil informace Ing. Lány o činnosti této 
komise a uvedl, že OK připravuje ve spolupráci s firmou Šebesta – služby slévárnám 
s.r.o. tematický zájezd do Německa s exkurzí do tamní firmy. OK také připravuje 
vzdělávací seminář zaměřený na vady odlitků. 

V závěru diskuzního bloku delegáti valné hromady ČSS hlasovali o přijetí návrhu doplňků a 
úprav Interní směrnice č. 2/2005 pro vedení podúčtů odborných komisí a oblastních 
organizací ČSS a účtování jimi pořádaných odborných akcí. Novela této Směrnice byla 
schválena nadpoloviční většinou přítomných delegátů, jeden delegát byl proti, osm delegátů 
se hlasování zdrželo. Tato Směrnice bude nadále evidována pod č. 4/2013 s platností od 1. 1. 
2013. 
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6. Zpráva volební komise – vyhlášení výsledků 1. kola voleb 

Předseda volební komise Ing. Ondráček konstatoval, že volební řád byl naplněn, volby 
proběhly řádně a všech 60 odevzdaných hlasovacích lístků bylo platných. Na všech 
hlasovacích lístcích bylo celkem 639 hlasů pro kandidáty do výkonného výboru a 159 hlasů 
pro kandidáty do dozorčí rady. Konkrétní výsledky voleb byly následující: 

- kandidáti do výkonného výboru:       počet hlasů: pořadí na kandidátce: 
Ing. Martin Balcar, Ph.D.    28   14. 
Ing. Pavel Fila, Ph.D.     29   13. 
Ing. Aleš Hanus, Ph.D.    47   4. 

 Ing. Josef Havrda     26   15. 
Miroslav Herzán        38   11. 
Ing. Ivo Lána, Ph.D.     57   1. 
Ing. Petr Lichý, Ph.D.      49   3. 
Bc. Jarmila Malá     30   12. 
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.    44   7. 
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.   40   10. 
Ing. Veronika Pazderková, Ph.D.   46   5. – 6. 
Ing. Jan Šlajs      42   8. 
Ing. Jan Tolar      41   9. 
Ing. Ladislav Tomek     22   16. 
Mgr. František Urbánek    54   2. 
Ing. Antonín Záděra, Ph.D.    46   5. – 6. 

 

- kandidáti do dozorčí rady: 
Ing. František Hirsch       55   1. 
Ing. Zdeněk Ondráček    52   2. – 3. 
Ing. František Střítecký    52   2. – 3. 

 

 Do výkonného výboru ČSS tak byli zvoleni ti kandidáti, kteří se umístili na 1. – 13. místě 
a do dozorčí rady pak všichni tři kandidáti. 

 

7.  Volba předsedy ČSS a předsedy dozorčí rady 
 V polední přestávce proběhlo jednání nově zvoleného výkonného výboru i nově zvolené 

dozorčí rady k posouzení kandidatur na předsedy obou těchto nejvyšších orgánů ČSS. 
V následujícím jednání valné hromady bylo jejím delegátům navrženo upustit od tajných 
voleb a volit aklamačně, protože pro funkci předsedy ČSS byl pouze jeden kandidát – Ing. 
Ludvík Martínek, Ph.D. Ten informoval přítomné delegáty o své představě, jak by chtěl 
činnost ČSS nadále orientovat. Valná hromada poté schválila volbu předsedy ČSS aklamací. 
Jednohlasně byl předsedou ČSS zvolen Ing. Ludvík Martínek, Ph.D., na dvouleté funkční 
období. Stejná situace nastala i v případě volby předsedy dozorčí rady. Jejím předsedou na 
dvouleté funkční období byl jednohlasně zvolen Ing. Zdeněk Ondráček. 

 

8.  Předání ocenění vyznamenaným členům ČSS 
Tajemník ČSS Mgr. Urbánek informoval přítomné delegáty valné hromady o rozhodnutí VV 
ČSS udělit Čestné členství odstupujícímu předsedovi ČSS Ing. Janu Šlajsovi za jeho zásluhy 
o rozvoj ČSS za jeho působení v této funkci po dobu 4 volebních období, celkem tedy 8 let, 
Čestné členství Ing. Pavlu Troppovi při příležitosti jeho letošního životního jubilea 80 let, 
Děkovný list Jaroslavu Šolcovi při příležitosti jeho loňského jubilea 75 let, Čestné uznání II. 
stupně Ing. Janu Daškovi při příležitosti jeho letošního jubilea 45 let, Čestné uznání II. stup- 
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ně Ing. Pavlu Hesounovi při příležitosti jeho letošního jubilea 45 let, Čestné uznání II. stupně 
Ing. Vladimíru Bláhovi při příležitosti jeho letošního jubilea 40 let a Čestné uznání II. stupně 
Ing. Josefu Havrdovi. Členové ČSS přítomní na valné hromadě – Ing. Šlajs, Ing. Tropp a Ing. 
Havrda – si tato ocenění převzali osobně, ostatním budou předána na nejbližším zasedání OV 
východočeského regionu, resp. při jiné vhodné příležitosti. 

 

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. Nově zvolený 
předseda ČSS Ing. Martínek poděkoval za důvěru, kterou mu valná hromada zvolením do 
této funkce projevila. Poté předsedající Ing. Lána poděkoval přítomným za účast na jednání 
valné hromady a za její důstojný průběh a rozloučil se s nimi. 
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Valná hromada České slévárenské společnosti 2013: 
 
1) bere na vědomí: 
● zprávu dozorčí rady ČSS o její činnosti v uplynulém období od poslední valné hromady 

v roce 2012 přednesenou jejím odstupujícím předsedou Ing. Stříteckým; 
● zprávy předsedů OK a OV o jejich činnosti v uplynulém období od poslední valné 

hromady v roce 2012. 
 
2)  schvaluje: 
● zprávu o činnosti ČSS za uplynulé období od poslední valné hromady v roce 2012 

přednesenou odstupujícím předsedou ČSS Ing. Šlajsem; 
● zprávu o hospodaření ČSS za rok 2012 hospodářky ČSS Ing. Pazderkové, přednesenou 

tajemníkem ČSS Mgr. Urbánkem; 
● rozpočet ČSS na rok 2013 připravený hospodářkou ČSS Ing. Pazderkovou, přednesený 

tajemníkem ČSS Mgr. Urbánkem; 
● výsledky voleb do výkonného výboru ČSS včetně zvolení nového předsedy ČSS Ing. 

Ludvíka Martínka, Ph.D.; 
● výsledky voleb do dozorčí rady ČSS včetně zvolení jejího nového předsedy Ing. Zdeňka 

Ondráčka; 
● novelu Interní směrnice č. 2/2005 pro vedení podúčtů odborných komisí a oblastních 

organizací ČSS a účtování jimi pořádaných odborných akcí, která bude nadále pod č. 
4/2013 s platností od 1. 1. 2013. 

 
3)  ukládá novému VV: 
● iniciovat akce k výročí 90 let existence České slévárenské společnosti, jubilejním 50. 

slévárenským dnům® a jubilejnímu 40. ročníku Slévárenské ročenky®. 
 
Usnesení valné hromady České slévárenské společnosti 2013 bylo schváleno převážnou většinou 
přítomných delegátů, nikdo z nich nebyl proti, dva se hlasování zdrželi. 
 

V Brně 7. března 2013 



50.  S L É V Á R E S K É   D N Y®   2 0 1 3 
 
V loňském roce se 6. – 7. listopadu uskutečnily 49. slévárenské dny®. Hlavní důraz byl kladen na 
odbornou úroveň přednášek a jejich zaměření na oblasti potřebné a přímo aplikovatelné ve 
slévárenské praxi. Program konference byl rozdělen podle tematického zaměření do 8 odborných 
sekcí. Po ukončení úvodního plenárního zasedání probíhaly přednášky po oba dny paralelně ve 
třech sekcích. Nově byly do programu zařazeny sekce přesného lití a sekce tlakového lití. 
 

49. slévárenských dnů® se zúčastnilo přes 230 účastníků z cca 85 firem, z nichž více než 30 bylo 
z řad sléváren a modeláren. Přítomni byli i zástupci 6 vysokých škol z České a Slovenské 
republiky. Celkem bylo na konferenci předneseno přes 60 příspěvků. Díky sponzorům, kterými 
byly firmy (abecedně): KERAMTECH, s.r.o., LANIK s.r.o., MECAS ESI, s.r.o., Šebesta – 
služby slévárnám s.r.o., VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s., a ŽĎAS, a.s., vysokému 
počtu účastníků a vystavovatelů se podařilo při dobré úrovni ostatních služeb zajistit i významný 
zisk, který je nezbytný pro udržení chodu ČSS. Také díky této skutečnosti skončilo hospodaření 
ČSS v roce 2012 kladným výsledkem. 
 

Jubilejní 50. slévárenské dny® se uskuteční ve dnech 12. – 13. listopadu 2013 
 

opět v hotelu Avanti v Brně. Česká slévárenská společnost při této příležitosti oslaví i výročí 90 
let svojí existence. Součástí této konference bude již tradičně i doprovodná výstava dodavatelů a 
zástupců sléváren. Organizačním garantem 50. slévárenských dnů® byl výkonným výborem ČSS 
opět jmenován Ing. Antonín Záděra, Ph.D., a odborným garantem doc. Ing. Jaromír Roučka, 
CSc. 
 

V úvodní části prvního dne 50. slévárenských dnů® je plánováno, stejně jako v minulých letech, 
plenární zasedání, poté bude další program rozdělen do jednotlivých odborných sekcí. Program 
každé sekce vychází z odborného zaměření příslušné odborné komise České slévárenské 
společnosti. V letošním ročníku nebude součástí konference sekce tlakového lití. Přednášky 
v odpoledním programu prvního dne proto budou probíhat paralelně ve třech sekcích a 
v průběhu druhého dne paralelně ve dvou sekcích. Zaměření jednotlivých sekcí a jejich odborné 
garanty uvádí následující seznam: 
 

1. Sekce formovací materiály (Ing. Alois Burian, CSc.) 
2. Sekce ekonomická (doc. Ing. Václav Kafka, CSc.) 
3. Sekce technologická (Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.) 
4. Sekce neželezných kovů (Ing. Petr Lichý, Ph.D., Ing. Ivo Lána, Ph.D.) 
5. Sekce výroby oceli na odlitky a ingoty (Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.) 
6. Sekce litin (doc. Ing. Antonín Mores, CSc., doc. Ing. Jiří Hampl, Ph.D.) 
7. Sekce přesného lití (Ing. Ladislav Tomek) 

 

Zaměření odborných přednášek, stejně jako v předchozích dvou ročnících, je plně v režii garantů 
odborných sekcí. Jména konkrétních autorů a názvy přednášek budou uveřejněny v časopise 
Slévárenství v rubrice ČSS a na www.slevarenska.cz. 
 

Cílem organizátorů posledních dvou ročníků i nově připravovaných 50. slévárenských dnů® bylo 
a je uspořádat konferenci zaměřenou na klíčové oblasti slévárenství, která by byla zajímavá a 
přínosná pro všechny zúčastněné zástupce sléváren a ostatních firem. Rostoucí zájem z řad 
sléváren i dodavatelských organizací ukazuje, že nastavený směr i obsah konference jsou 
správné. Organizátoři 50. slévárenských dnů® se snaží připravit takový odborný program 
konference, který bude pro účastníky dostatečně přitažlivý a zajistí podobný zájem účastníků 
z řad sléváren minimálně ve stejném rozsahu jako v minulém roce. Důležitým aspektem 50. 
slévárenských dnů® je také příležitost pro setkání odborníků ze všech oblastí slévárenství a pro 
navázání nových kontaktů. 


