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Mgr. František Urbánek

 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
1. Zahájení a schválení programu jednání
Řádná valná hromada ČSS byla svolána na 13. 3. 2014 se začátkem jednání v 9.30 hod.
Vzhledem k tomu, že se nedostavila nadpoloviční většina členů ČSS (minimálně 193),
předseda ČSS Ing. Martínek operativně svolal náhradní valnou hromadu ve stejný den se
začátkem jednání v 10.00 hod. Náhradní valnou hromadu pak řídil Ing. Tolar. Přivítal
přítomné členy ČSS a představil zbývající členy předsednictva valné hromady. Poté
seznámil plénum s návrhem programu jednání valné hromady. Přítomní členové ČSS
program valné hromady bez připomínek schválili.
2. Volba mandátové a návrhové komise a zpráva o schopnosti valné hromady ke
schvalování usnesení
Valná hromada zvolila mandátovou komisi ve složení: předseda: Mgr. Urbánek, členové:
doc. Kafka a Bc. Malá, a návrhovou komisi ve složení: předseda: Ing. Lichý, členové: doc.
Gryc a Ing. Lána. Poté předseda mandátové komise Mgr. Urbánek informoval přítomné
delegáty, že na náhradní valné hromadě je přítomno 28 členů ČSS s právem hlasovacím a
1 host. Pro schválení usnesení je zapotřebí, aby pro něj hlasovala nadpoloviční většina
přítomných.
3. Zprávy:
- o činnosti VV za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2013 (Ing. Ludvík
Martínek, Ph.D.)
Předseda ČSS Ing. Martínek v úvodu přítomné přivítal v krásném prostředí uprostřed
Žďárských vrchů na Českomoravské vysočině v hotelu ŽĎAS ve Svratce. Připomněl,
že tato nevolební náhradní valná hromada České slévárenské společnosti se po dlouhých
letech koná jinde než v Brně a že bude velice rád, pokud se i další valné hromady ČSS
uskuteční v tomto prostředí. Dále podal zprávu o plnění usnesení z poslední valné
hromady, která se konala 7. 3. 2013 v Technickém muzeu Brno. Ta uložila výkonnému
výboru ČSS úkol:
●
Iniciovat akce k výročí 90 let existence České slévárenské společnosti,
jubilejním 50. slévárenským dnům® a jubilejnímu 40. ročníku Slévárenské
ročenky®.
Předseda ČSS Ing. Martínek konstatoval, že uvedená výročí v loňském roce nebyla
opomenuta. Vhodnou příležitost k oslavám poskytly jubilejní 50. slévárenské dny®, při
jejichž slavnostním zahájení on sám připomněl, že 23. ledna roku 2013 uplynulo 90 let
od založení předchůdce ČSS – Československého odborného spolku slévárenského.
Tehdy uvedl, že jsme neměli vždy "na růžích ustláno", jak o tom nejlépe vypovídají
osudy našeho prvního předsedy prof. Dr. Mont. Ing. Františka Píška, DrSc. Vždy je
dobré na chvilku se pozastavit, obzvlášť pak v dnešním uspěchaném světě, poohlédnout
se zpět a připomenout si jak ty kladné, tak i záporné úseky, kterými naše ČSS za svých
90 let prošla, a také s těmito poznatky – zkušenostmi našich předchůdců – směřovat
naše kroky dál. Předseda ČSS Ing. Martínek se také zmínil o vydání jubilejního 40.
ročníku Slévárenské ročenky®.
Co se týče činnosti ČSS za uplynulé období, předseda ČSS Ing. Martínek uvedl, že jsme
uspořádali 32 zasedání OK, seminářů, školení a konferencí. Nejčastěji zasedal OV
východočeského regionu pod vedením Ing. Ivo Lány, Ph.D., a to v Hradci Králové a v
Novém Ransku. Celkem to bylo 8 zasedání. Kromě toho OV zorganizoval jeden
tematický zájezd a Ing. Ivo Lána, Ph.D., byl také odborným garantem 5. Holečkovy
konference v Technickém muzeu v Brně. OK výroba oceli na odlitky měla svá
pravidelná kvartální zasedání v hotelu ŽĎAS ve Svratce (4 x za rok 2013). Kromě toho

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ČSS
pak pod vedením nového předsedy Ing. Martina Balcara, Ph.D., zorganizovala XXI.
celostátní školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny s kuličkovým grafitem s
mezinárodní účastí, které také proběhlo v hotelu ŽĎAS ve Svratce, a to v září loňského
roku. V prosinci pak, společně s VUT Brno, OK zorganizovala konferenci na téma
"Vývoj technologie těžkých odlitků pro energetiku a všeobecné strojírenství", která
proběhla v hotelu ŽĎAS ve Svratce. OK ekonomická pracovala také velmi dobře. Pod
vedením svého předsedy doc. Ing. Václava Kafky, CSc., zorganizovala 3 zasedání, a to
ve Svratce v hotelu ŽDAS, pak v Chrudimi a třetí v Hradci nad Moravicí. K tomu
zorganizovala oponenturu svého Projektu XIII v Brně a XII. ekonomický seminář. Ten
se uskutečnil opět v hotelu ŽDAS ve Svratce. Dobře také pracovala OK pro formovací
materiály pod vedením Ing. Aloise Buriana, CSc., a Podskupina pro bentonitové
formovací materiály pod vedením Ing. Aloise Neuderta, Ph.D. Na jaře 2013 se
uskutečnilo slavnostní zasedání k 50. výročí OK v Kurdějově a současně i 13.
mezinárodní konference Slévárenské formovací materiály. Podskupina pro bentonitové
formovací materiály zasedala v květnu v Kovosvitu MAS v Sezimově Ústí a v listopadu
pak v Třinci. Svoje 68. a 69. zasedání měla v roce 2013 také OK pro litinu s
kuličkovým grafitem, a to v Praze na ČVUT. Současně s těmito zasedáními pak
proběhla 43. a 44. setkání slevačů středních Čech. Zasedala také OK pro lití pod tlakem
a OK technologická. V Hradci Králové se uskutečnil 21. seminář Ekologie a
slévárenství a v Chrudimi pak odborná konference Slévárenské suroviny.
Nejvýznamnější akcí ČSS v roce 2013 ovšem byly 50. slévárenské dny®, které byly
mimořádně úspěšné a z hlediska finančního přínosu do pokladny ČSS snad vůbec ty
nejlepší v celé jejich historii.
K dění okolo nás zřejmě nebude potřeba hledat důležitější téma než je poloostrov Krym.
Za připomenutí stojí, že celá řada firem v naší branži, v našem státě, má majitele buďto
z Ruské federace nebo z Ukrajinské republiky a mnoho našich výrobků směřuje do
těchto zemí. Určitě je i naším zájmem, aby napětí v těchto zemích neeskalovalo a také
aby došlo k narovnání jejich vzájemných vztahů v rámci mezinárodního práva.
Odpověď na poslední bod vystoupení předsedy ČSS Ing. Martínka, tedy: "Proč je ta
která slévárna více a jiná méně úspěšná", není jednoduchá a může na ni existovat více
názorů a pohledů. Pro základní odpověď, která zřejmě povede k cíli, bude bohatě stačit
kladné stanovisko k následujícím předpokladům. Budeme-li tedy předpokládat, že
majitel slévárny je přísný a korektní a že má zájem rozvíjet svoji firmu nejen z pohledu
nových investic, ale také s ohledem na vzdělávání zaměstnanců, a dbá na vývoj, výzkum
a inovace, pak je tedy vše tak, jak má být. Má-li pak k sobě také řídící pracovníky, kteří
kromě toho, že bravurně ovládají svoje řemeslo, jsou také korektní a přísní a jsou-li
navíc také schopni týmové práce a ovládají-li "umění" práce s lidmi, tak je to také
takové, jak by asi mělo být. Pak je tu sice bezejmenná, ovšem nejpočetnější skupina
těch, kteří skutečně vytvářejí to, co má být prodáno. Je-li pak tato část slévárny "dobře
vedena" těmi, kteří mají přirozenou autoritu, ať již lidskou či odbornou, pak je asi také
vše tak, jak má být. Nejsou kladeny překážky přirozené iniciativě zaměstnanců, naopak
"osvícená vrchnost" ji podporuje a směřuje k novým cílům, ať se již jedná o nové
pokrokové technologie šetřící náklady a zvyšující kvalitativní stránku produkce a nebo
i další vzdělávání. Kladné odpovědi na tyto tři základní předpoklady některé naše
slévárny zcela jistě splňují, ovšem některé zřejmě ne. Hovořit o krizi v branži mohou
pak i ti, kteří si tu vlastní krizi jako takovou vytvářejí sami ve své firmě, a to bez ohledu
na vliv okolí, přičemž tak mohu, byť pouze dočasně, ve svých funkcích setrvat.
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Předseda ČSS Ing. Martínek vyslovil své přesvědčení, že letošní rok bude pro naši
branži příznivější. Nasvědčuje tomu také mírný hospodářský růst okolních zemí a podle
posledních statistik také v naší zemi.
V závěru svého vystoupení pak poděkoval všem za práci pro naši ČSS. Slova uznání
pak směřoval především k předsedům jednotlivých OK a OV a také organizátorům
Slévárenských dnů®. Růst kreditu práce nás všech se pak pozitivně odráží i na
hospodaření celé ČSS.
Pro další část zprávy předal předseda ČSS Ing. Martínek slovo Ing. Šlajsovi, který
přítomným vysvětlil podstatu Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy
povolání. ČSS má možnost do této soustavy se přihlásit a požádat o autorizaci k realizaci
zkoušek v kvalifikačních standardech formíř – jádrař, tavič, slévárenský technik mistr,
slévárenský technik modelář a slévárenský technik technolog. Na tuto činnost budou
vyčleněny finanční prostředky z EU, z nichž je možné hradit náklady spojené s touto
činností včetně honorářů a mezd. Pokud se ČSS rozhodne do této soustavy zapojit jako
autorizovaná osoba, je třeba určit člena statutárního orgánu a autorizovaného zástupce,
kteří budou za tuto činnost zodpovědní. Ing. Šlajs upozornil přítomné na odborný
příspěvek v časopise Slévárenství č. 11-12/2013 na str. 454 – 456, který podrobně tuto
problematiku vysvětluje. Další informace lze získat na www.narodni-kvalifikace.cz.
Výkonný výbor se přiklání k názoru, že ČSS by se měla do této soustavy zapojit.
-

o hospodaření ČSS v roce 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014 (Mgr. František
Urbánek)
Zprávu o hospodaření ČSS v roce 2013 včetně vyúčtování podúčtů OK a OV vedených
sekretariátem ČSS a návrh rozpočtu ČSS na rok 2014 přednesl tajemník ČSS Mgr.
Urbánek v zastoupení omluvené hospodářky ČSS Ing. Pazderkové. V úvodu svého
vystoupení připomněl, že valná hromada ČSS na svém posledním zasedání dne 7.
března 2013 v Technickém muzeu v Brně schválila rozpočet ČSS na rok 2013 jako
vyrovnaný. V příjmové i výdajové části tohoto rozpočtu byly schváleny shodné částky
2.160.000,- Kč. Příjmy za rok 2013 pak vykázaly částku 2.707.772,25 Kč, tedy o
547.772,25 Kč vyšší. Skutečné výdaje představují částku 2.372.271,78 Kč, jsou tedy
oproti plánovanému rozpočtu rovněž vyšší, ovšem pouze o 212.271,78 Kč. Celkový
výsledek hospodaření ČSS v roce 2013 je tedy kladný a zisk vykazuje částku ve výši
335.500,47 Kč, což je nejvyšší suma v novodobé historii ČSS.
Analýzou výsledků hospodaření ČSS za rok 2013 bylo zjištěno, že výrazně vyšší příjmy
oproti plánovanému rozpočtu jsou v účetní položce PŘÍJMY Z ODBORNÝCH AKCÍ,
kde je částka o 413.582,92 Kč vyšší. Tento kladný rozdíl je dán především příjmy
z velice úspěšných 50. slévárenských dnů®, které skončily s kladným hospodářským
výsledkem ve výši 606.076,- Kč. Další výrazně vyšší příjmy jsou v účetní položkách
EDIČNÍ ČINNOST, kde je rozpočtovaná částka 110.000,- Kč překročena o 59.848,52
Kč a SPONZORSKÉ PŘÍSPĚVKY, kde je částka vyšší o 80.000,- Kč. Jedinou účetní
položkou, ve které byly dosaženy nižší příjmy, než plánoval rozpočet, jsou ČLENSKÉ
PŘÍSPĚVKY, kde je částka o 8.700,- Kč nižší.
Rozborem výdajové části výsledků hospodaření ČSS za rok 2013 bylo zjištěno, že z 23
účetních položek 15 z nich vykazuje úspory, 1 položka se ve výsledku přesně shoduje
s plánovaným rozpočtem, 6 položek bylo z objektivních důvodů nepatrně překročeno a
jediná, a to NÁKLADY NA ODBORNÉ AKCE, byla překročena výrazně, a to o
200.427,87 Kč. Je to způsobeno už zmíněnými velice úspěšnými 50. slévárenskými
dny®, které vedle mimořádně vysokých příjmů znamenaly i vyšší výdaje. Pokud však
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porovnáme účetní položku PŘÍJMY Z ODBORNÝCH AKCÍ, kde je částka o
413.582,92 Kč vyšší, s jejím protipólem ve výdajové části NÁKLADY NA ODBORNÉ
AKCE, kde je částka vyšší jen o 200.427,87 Kč, lze zjednodušeně říci, že odborné akce
nám přinesly navíc 213.155,05 Kč.
Stav finančních prostředků ČSS na bankovních účtech k 31. 12. 2013 byl 1.662.641,39
Kč, z toho na účtu u Komerční banky Brno-venkov 1.496.027,70 Kč a u UniCredit Bank
166.613,69 Kč. Dluh ČSS vůči ČSVTS Praha, který vede naše účetnictví a některé
výdaje hradí zálohově za nás, ke konci roku 2013 činil 581.145,23 Kč a byl okamžitě
uhrazen. Reálná výše všech finančních prostředků ČSS k 31. 12. 2013 potom vykazuje
částku 1.081.496,16 Kč.
Na podúčtech vedených sekretariátem ČSS pro OK a OV je ke 2. 1. 2014 částka
849.725,37 Kč. Z uvedených údajů je zřejmé, že k 31. 12. 2013 ČSS vyrovnala „vnitřní
dluh“ a rozdíl mezi finančními prostředky na podúčtech OK a OV a skutečnými
disponibilními finančními prostředky činil Kč 231.770,79.
Předsednictvo ČSS na svém 1. zasedání dne 21. 2. 2014 vyjádřilo uspokojení se stavem
hospodaření ČSS v roce 2013 a konstatovalo, že hlavní podíl na příznivém
hospodářském výsledku znovu měly úspěšné 50. slévárenské dny® v roce 2013.
Předsednictvo ČSS poděkovalo odbornému garantovi doc. Roučkovi, organizačnímu
garantovi doc. Záděrovi a také předsedům OK a jejich spolupracovníkům za přípravu
této tolik úspěšné akce.
Návrh rozpočtu ČSS na rok 2014 vychází ze skutečností roku 2013 a plánu činnosti ČSS
na rok 2014. Rozpočet je znovu navrhován jako vyrovnaný a v příjmech i výdajích
předpokládá shodné částky Kč 2.350.000,-. Předsednictvo ČSS na svém 1. zasedání dne
21. 2. 2014 projednalo návrh rozpočtu ČSS na rok 2014 a doporučilo předložit ho této
valné hromadě ČSS ke schválení.
Vzhledem k tomu, že s hospodařením ČSS úzce souvisí i její majetek, tajemník ČSS
Mgr. Urbánek seznámil delegáty náhradní valné hromady i s touto záležitostí. ČSS
dodnes na svém sekretariátě užívá majetek pořízený v letech 1969 – 1989 jejím
tehdejším nadřízeným ČSVTS Praha. Jedná se celkem o 107 inventurních položek, které
doposud zůstávají ve vlastnictví ČSVTS. Inventarizační komise ČSVTS Praha nejenže
tento majetek stále ještě eviduje, ale také ho pravidelně jedenkrát ročně kontroluje.
Majetek pořízený z vlastních prostředků ČSS až po jejím osamostatnění se v roce 1990
představuje 14 položek. Ty jsou už zcela bez výhrad ve vlastnictví ČSS a ČSVTS Praha
pouze vede jeho evidenci. Kontrolu pak pravidelně jednou ročně provádí dozorčí rada
ČSS. Obě poslední inventury proběhly bez závad. Výsledkem inventury majetku
ČSVTS Praha, který ČSS užívá, byla nabídka na jeho odprodej do vlastnictví ČSS za
symbolickou 1,- Kč. Tuto nabídku projednala dozorčí rada i předsednictvo ČSS a oba
orgány s nabídkou souhlasí. Pokud tedy ČSS obdrží od ČSVTS Praha kupní smlouvu
na prodej majetku za těchto podmínek, potom by veškeré vybavení sekretariátu ČSS už
bylo v jeho vlastnictví.
-

dozorčí rady za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2013 (Ing. Zdeněk
Ondráček)
Předseda dozorčí rady Ing. Ondráček uvedl, že dozorčí rada v období od poslední valné
hromady pracovala ve složení: Hirsch, Ondráček, Střítecký. V uplynulém období se
zaměřila především na stěžejní problematiku, a to jsou hospodářské výsledky
Společnosti. Pravidelně každé čtvrtletí dozorčí rada hodnotila dílčí hospodářské
výsledky, kde hospodářský výsledek především v druhém a třetím čtvrtletí měl zápor-
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nou hodnotu. Tato skutečnost měla vazbu na časové rozložení příjmových položek,
především z odborných akcí v průběhu roku. Prognóza výsledku na čtvrté čtvrtletí
dávala však předpoklad dobrého celkového výsledku hospodaření za rok 2013 a tato
prognóza se potvrdila.
V prosinci minulého roku provedla dozorčí rada inventarizaci položek, které jsou
v majetku ČSS. Inventurou bylo ověřeno celkem 14 položek a nebyly shledány závady.
Vzhledem k pořízení nového počítače (notebooku) a tiskárny dozorčí rada doporučuje
starý počítač a tiskárnu vyřadit a odepsat.
Tajemník Společnosti informoval dozorčí radu o výsledku inventarizace položek, které
jsou majetkem ČSVTS, kde zástupci z Prahy rovněž neshledali závady. Zástupci
ČSVTS navrhli převést tyto položky do majetku ČSS za symbolickou korunu. Jedná se
o 107 položek, převážně jde o nábytek sekretariátu. Dozorčí rada doporučila tuto
nabídku akceptovat a realizovat.
Po uzávěrce hospodaření ČSS za rok 2013 členové dozorčí rady toto podrobně rozebrali
a posoudili jednotlivé položky jak příjmové, tak i výdajové části v porovnání
s rozpočtem a konstatovali:
Příjmy v jednotlivých položkách naplnily rozpočtované částky nebo byly vyšší. Většina
výdajových položek vykazuje úsporu proti rozpočtu a výraznější překročení jako např.
u “Nákladů na odborné akce“, což souviselo s větším rozsahem některých akcí
(především se jednalo o Slévárenské dny®). Úspěšný hospodářský výsledek zvýšil stav
finančních prostředků Společnosti ke konci roku a tím se dále zlepšila napjatá situace
v krytí podúčtů OK, ale tento problém ještě není plně vyřešen.
Dozorčí rada v rámci dosažených hospodářských výsledků za uplynulý rok 2013 se také
podrobně zabývala výsledkem stěžejní odborné akce a tím byly 50. slévárenské dny® a
hodnotí tuto odbornou akci jako vysoce zdařilou, a to jak po stránce odborné,
organizační, tak i podle přínosu do hospodářských výsledků Společnosti.
Dozorčí rada hodnotí celkovou činnost ČSS za období od poslední valné hromady jako
úspěšnou. Daří se i nadále zlepšovat výsledky hospodaření, a to díky úsporným
opatřením při pořádání odborných akcí a nové koncepci pořádání Slévárenských dnů®.
Dozorčí rada oceňuje organizační a odbornou práci všech, kteří svým podílem přispěli
k úspěšnému průběhu odborných akcí, zvláště pak stěžejní odborné akce –
Slévárenských dnů®. Na svém posledním jednání členové dozorčí rady připravili tuto
zprávu pro dnešní valnou hromadu.
Dozorčí rada doporučuje delegátům této valné hromady schválit zprávu o činnosti ČSS
za období od poslední valné hromady do dnešního dne a zprávu o hospodaření za rok
2013 včetně rozpočtu na rok 2014.
4. Diskuze k předneseným zprávám a návrhům
- Doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc., odborný garant 50. slévárenských dnů®, vystoupil
s hodnocením této akce. Uvedl, že odborná veřejnost znovu získává důvěru k této akci,
což se projevuje v neustále se zvyšujícím počtu účastníků včetně zástupců stále většího
počtu sléváren. Dále nastínil svoji představu o koncepci letošního ročníku
Slévárenských dnů® a upozornil také na skutečnost, že v roce 2014 se uskuteční 15.
mezinárodní veletrh FOND-EX, což může ovlivnit účast firem na 51. slévárenských
dnech®. Poděkoval také všem, kteří se o úspěšný průběh posledních Slévárenských dnů®
zasloužili.
- Ing. Ivo Lána, Ph.D., ve svém vystoupení podal zprávu o činnosti OV východočeského
regionu, která je úzce propojena s OK pro životní prostředí. Dále se zmínil o přípravě
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letošního již 22. ročníku semináře Ekologie a slévárenství, který se uskuteční 14. 5.
2014 opět v Hradci Králové pod patronací firmy EMPLA, spol. s r.o., s odbornou
garancí předsedy OK pro životní prostředí Ing. Vladimíra Bláhy. V letošním roce OV
opět plánuje tematický zájezd, který se uskuteční 10. – 11. 10. 2014. V rámci OV
pracuje tzv. G-tým, který se zaměřuje na prosazování dobrých vlastností anorganických
pojivových systémů.
Ing. Martin Balcar, Ph.D., předseda OK ocel na odlitky, informoval o aktivitách této
OK včetně Školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny s kuličkovým grafitem a
konference Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem. OK má
61 členů a většina z nich se akcí OK pravidelně zúčastňuje.
Doc. Ing. Václav Kafka, CSc., předseda OK ekonomické, vystoupil s informací o práci
této OK v rámci monotematických projektů zaměřených na snížení výrobních nákladů
v reálných provozech. Dále uvedl, že tato OK v roce 2013 zorganizovala 3 zasedání, a
to ve Svratce v hotelu ŽDAS, v Chrudimi a v Hradci nad Moravicí. Po oponentuře
Projektu XIII v Brně uspořádala XII. ekonomický seminář ve Svratce. Dne 19. 3. 2014
se uskuteční XIII. ekonomický seminář v Hodoníně a v Čejkovicích. OK také připravuje
XV. Projekt.
Ing. Petr Lichý, Ph.D., předseda OK pro neželezné kovy, informoval o přípravě 6.
Holečkovy konference, která se uskuteční v roce 2015. Zmínil se také o aktivitách
Pobočky ČSS na VŠB-TU Ostrava. Pobočka organizuje pro studenty exkurze do
sléváren, letošní bude do Turnova.
Ing. Alois Neudert, Ph.D., předseda Podskupiny pro bentonitové formovací směsi,
podal zprávu o činnosti této organizace. Podskupina má téměř 60 členů, zhruba polovina
z nich jsou zástupci sléváren a zbývající jsou zástupci dodavatelů surovin pro slévárny
a také členové z vysokých škol. Podskupina zasedá pravidelně 2 x ročně vždy u
některého ze svých členů. Nejbližší zasedání se uskuteční 8. – 9. 4. 2014 ve
firmě Eurocast Košice a TU Košice.
Ing. Josef Sedlák, CSc., referoval o konání letošního ročníku významného veletrhu a
kongresu PowerGen, který se koná 3. – 5. 6. 2014 na výstavišti Kölnmesse v německém
Kolíně (www.powergeneurope.com). Veletrhu PowerGen se zúčastňují výrobci
finálních zařízení, v tomto případě energetických, kteří naše výrobky, tedy odlitky,
potřebují. Dotyčná akce je jedinečnou příležitostí, jak se mohou slévárny dostat do
bezprostředního styku s odběrateli odlitků lopatek, lopatek rotorů, lopatek statorů,
segmentů statorů, částí větrných elektráren, těles ventilů, armatur, tvarovek, potrubí,
skříní turbín, vík turbín, lopatek parních turbín, lopatek vodních turbín, převodových
skříní, převodových skříní větrných elektráren, hlav rotorů větrných elektráren, článků
dopravních pásů, zubů rypadel atd.
Ing. Ivan Pavlík, CSc., se pochvalně vyjádřil o nové koncepci a průběhu Slévárenských
dnů®. Pozastavil se však nad naprostou nečinností OK pro tavení litin. Tato OK úspěšně
pracovala po dobu 40 let, kdy v jejím čele stál právě Ing. Pavlík. Pod vedením nového
předsedy doc. Hampla však činnost této OK stagnuje. Ing. Pavlík vyzval vedení ČSS
k nápravě tohoto stavu.

5. Zpráva návrhové komise – schválení návrhu usnesení valné hromady, závěr jednání
Návrh usnesení valné hromady přednesl předseda návrhové komise Ing. Lichý. Delegáti
valné hromady ČSS schválili usnesení jednohlasně. Místopředseda ČSS Ing. Tolar a
předseda ČSS Ing. Martínek poděkovali přítomným za účast na jednání valné hromady a za
její důstojný průběh. Poté se s nimi rozloučili.

USNESENÍ VALNÉ HROMADY ČSS 2014
Valná hromada České slévárenské společnosti 2014:
1) bere na vědomí:
 zprávu dozorčí rady ČSS o její činnosti v uplynulém období od poslední valné hromady
v roce 2013 přednesenou jejím předsedou Ing. Ondráčkem;
 informaci Ing. Šlajse o možnosti zapojení ČSS do Národní soustavy kvalifikací a Národní
soustavy povolání;
 zprávu garanta 50. slévárenských dnů® doc. Roučky o jejich průběhu;
 zprávu předsedy OV východočeského regionu Ing. Lány o činnosti této organizace;
 zprávu předsedy OK ocel na odlitky Ing. Balcara o činnosti této organizace;
 zprávu předsedy OK ekonomické doc. Kafky o činnosti této organizace;
 zprávu předsedy OK pro neželezné kovy Ing. Lichého o činnosti této organizace;
 zprávu předsedy Podskupiny pro bentonitové formovací směsi Ing. Neuderta o činnosti
této organizace;
2) schvaluje:
 zprávu o činnosti ČSS za uplynulé období přednesenou předsedou ČSS Ing. Martínkem;
 zprávu o hospodaření ČSS za rok 2013 přednesenou tajemníkem ČSS Mgr. Urbánkem;
 rozpočet ČSS na rok 2014 předložený tajemníkem ČSS Mgr. Urbánkem;
3) ukládá VV:
 upravit stanovy ČSS s cílem jejich uvedení do souladu s novým Občanským zákoníkem
a předložit jejich návrh valné hromadě ČSS v roce 2015 ke schválení;
 spolupracovat s inventarizační komisí ČSVTS Praha při převodu majetku ČSVTS do
vlastnictví ČSS.

VELETRH FOND–EX 2014
Letošní již 15. ročník mezinárodního veletrhu FOND-EX se koná na Výstavišti v Brně ve
společném termínu s Mezinárodním strojírenským veletrhem od 29. 9. do 3. 10. 2014 spolu
s veletrhy IMT (9. mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů), WELDING (22.
mezinárodní veletrh svařovací techniky), PROFINTECH (5. mezinárodní veletrh technologií
pro povrchové úpravy) a PLASTEX (4. mezinárodní veletrh plastů, pryže a kompozitů).
Tradiční součástí veletrhu bude odborný doprovodný program v podobě konferencí, seminářů
a workshopů na aktuální i ekonomická témata. Kompletní informace o veletrhu FOND-EX
najdete na www.bvv.cz/fondex.

51. S L É V Á R E N S K É D N Y® 2 0 1 4
51. slévárenské dny® se uskuteční 11. – 12. 11. 2014 opět v hotelu Avanti v Brně. Jejich
součástí bude tradiční doprovodná výstava. Ceny za ubytování jsou:
jednolůžkový pokoj
Kč 1.343/1 osoba/noc
dvoulůžkový pokoj
Kč 1.463/2 osoby/noc
trojlůžkový pokoj (2 + přístýlka)
Kč 1.725/3 osoby/noc
Uvedené ceny jsou včetně DPH, snídaně formou bufetu, parkovného a dále mohou hosté po
předchozí domluvě využít zdarma hotelového wellness. Bližší informace aktuálně doplňujeme
na www.slevarenskedny.cz.

