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Z Á P I S   
 

z  jednání  náhradní  valné  hromady 
 

České  slévárenské  společnosti,  z.s.,  2015 
 

 

 

 

 

Datum:    10. prosince 2015 od 10.00 hod. 
 

Místo:     hotel ŽĎAS, Svratka 
 

Přítomno:    42 členů ČSS 
 

Valnou hromadu řídili:  Ing. Jan Tolar – 1. místopředseda ČSS 
 

Předsednictvo valné hromady:  Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. – předseda ČSS 

                                                   Mgr. František Urbánek – tajemník ČSS 

 

 

 

 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. 

mailto:slevarenska@volny.cz
http://www.slevarenska.cz/
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Vzhledem k tomu, že na řádnou valnou hromadu České slévárenské společnosti, z.s., svolanou na 

11. 11. 2015 do hotelu Avanti v Brně se nedostavila nadpoloviční většina všech členů spolku, 

předseda České slévárenské společnosti, z.s., Ing. Ludvík Martínek, Ph.D., v zákonné lhůtě do 15 

dnů svolal náhradní valnou hromadu spolku, která se uskutečnila 10. 12. 2015 v hotelu ŽĎAS ve 

Svratce a byla volební.  
 

1. Zahájení a schválení programu jednání 

Náhradní valnou hromadu řídil 1. místopředseda ČSS Ing. Jan Tolar. V úvodu jednání přivítal 

přítomné členy České slévárenské společnosti, z.s., a seznámil je s programem jednání valné 

hromady, který se nelišil od původního návrhu. Přítomní členové České slévárenské 

společnosti, z.s., 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. František Urbánek – předseda, Ing. Martin Balcar, Ph.D., a Bc. Jarmila 

Malá – členové 

volební:        Ing. Zdeněk Ondráček – předseda, Ing. Petr Chytka a Ing. Jan Šlajs – 

členové 

návrhová:     Ing. Petr Lichý, Ph.D. – předseda, Ing. Ivo Lána, Ph.D. a Ing. Ivana 

Kroupová – členové 

Zprávu mandátové komise přednesl její předseda Mgr. Urbánek a konstatoval, že na valné 

hromadě je přítomno 25 členů České slévárenské společnosti, z.s., s právem hlasovacím. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o valnou hromadu náhradní, je tato usnášeníschopná i při tomto 

počtu zúčastněných členů ČSS. Předseda volební komise Ing. Ondráček předložil přítomným 

členům ČSS dvě možnosti průběhu voleb do nejvyšších orgánů ČSS. První znamenala zcela 

nové tajné volby, druhá pak potvrzení výsledků voleb, které nepravomocně proběhly na 

jednání ČSS dne 2. 4. 2015 v Technickém muzeu v Brně.  
 

3. Volba výkonného výboru a dozorčí rady ČSS 

Předseda volební komise Ing. Ondráček uvedl, že volební komise doporučuje valné hromadě 

hlasováním potvrdit výsledky voleb, které nepravomocně proběhly na jednání ČSS dne 2. 4. 

2015 v Brně. Poté předseda volební komise Ing. Ondráček seznámil přítomné delegáty 

s výsledky dřívějších voleb, které jsou dosud neplatné. Valná hromada ČSS hlasováním 

schválila toto složení výkonného výboru ČSS na příští volební období (v abecedním pořadí): 

     Ing. Jan Čech, Ph.D. 

     Ing. Pavel Fila, Ph.D.  

     Ing. Aleš Hanus, Ph.D. 

     Miroslav Herzán  

    Ing. Ivana Kroupová 

    Ing. Ivo Lána, Ph.D. 

     doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.   

     Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. 

     doc. Ing. Antonín Mores, CSc. 

     Ing. Veronika Pazderková, Ph.D. 

     Mgr. Milada Písaříková 

     Ing. Jan Šlajs 

     Ing. Jan Tolar  

     Mgr. František Urbánek 

     doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. 
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Dále přítomní delegáti hlasováním schválili toto složení dozorčí rady ČSS na příští volební 

období (v abecedním pořadí): 

     Ing. František Hirsch 

     Ing. Zdeněk Ondráček 

     Ing. František Střítecký 

4. Zprávy: 

- o činnosti VV za období od poslední volební valné hromady ČSS v roce 2013 
Zprávu o činnosti výkonného výboru ČSS za období od poslední volební valné hromady 

ČSS v roce 2013 přednesl předseda ČSS Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. Aby neopakoval 

všechna fakta ze svého vystoupení na jednání ČSS dne 2. 4. 2015 v Technickém muzeu v 

Brně, zopakoval jen ta nejdůležitější. Nejprve poděkoval členům dosavadního výkonného 

výboru za odvedenou práci. Konstatoval, že jako předseda měl velmi dobrý tým ochotných, 

spolehlivých i odborně zdatných spolupracovníků, kteří byli ochotni i schopni jasně 

formulovat svoje názory a stanoviska. Velice pozitivně hodnotil také práci dozorčí rady 

v čele s jejím předsedou Ing. Zdeňkem Ondráčkem. 
 

Předseda ČSS Ing. Martínek považuje za čest, že mohl předsedat naší společnosti v období, 

ve kterém měla několik významných výročí. Všechna se vztahovala k roku 2013, a 

přestože byla již citována, znovu je připomenul. V roce 2013 to bylo 90 let od založení 

naší společnosti, jejímž prvním předsedou byl prof. Dr. Mont. Ing. František Píšek, DrSc. 

V témže roce, tedy v roce 2013, proběhly 50. slévárenské dny®, byl vydán 40. ročník 

Slévárenské ročenky® a časopis Slévárenství oslavil své šedesátiny. 
 

K situaci ve slévárenském oboru předseda ČSS Ing. Martínek konstatoval, že stále existují 

společnosti, ve kterých slušné a civilizované jednání není standardem, naopak mnohdy 

hraničí až s hrubostmi i urážkami zaměstnanců. Stále také existují výrobci odlitků, kteří se 

v naší malé zemi podbízejí s cenami zahraničním zákazníkům namísto toho, aby vzájemně 

spolupracovali a kooperovali ku prospěchu našich sléváren. 
 

Za poslední dva roky se podařilo stabilizovat hospodaření ČSS tak, že je opět zcela v 

„černých číslech“. To je dáno hlavně tím, že se zásadně změnila forma organizace i řízení 

Slévárenských dnů® v posledních čtyřech letech, za což patří dík předsedům odborných 

komisí, zajišťujících přednášky ve svých sekcích, autorům přednášek i přednášejícím. 

Nezastupitelnou roli v nové organizaci Slévárenských dnů® mají také zástupci VUT 

v Brně, především pak doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. jako odborný garant a doc. Ing. 

Antonín Záděra Ph.D. jako garant organizační. 
 

Ve výčtu odborných akcí předseda ČSS Ing. Martínek uvedl, že za poslední dva roky jsme 

uspořádali 59 akcí, tedy v průměru 2 až 3 měsíčně. Sborníků z konferencí a seminářů bylo 

v rámci naší publikační činnosti vydáno celkem 25, tedy přibližně každý měsíc jeden. 

Počet publikací našich členů v odborných časopisech, především pak ve Slévárenství a 

Hutnických listech, snad nejde ani odhadnout, ale zcela jistě je jejich počet o řád vyšší, 

přičemž celá řada těchto příspěvků má pak zpravidla dva recenzenty. 
 

Velmi úzce spolupracujeme s orgány státní správy, profesními a stavovskými 

organizacemi, výzkumnými pracovišti, univerzitami, jako např. MPO ČR, VUT Brno, 

VŠB-TU Ostrava, TU Liberec, ČVUT Praha, Svaz sléváren ČR, ČSVTS Praha, COMTES 

FHT a.s., SVÚM Praha atd. Celá řada našich členů je zapojena do řešení grantových úkolů 

v rámci výzkumu, vývoje a inovací, jejichž cílem je zavádění nových technologií a nových 

zařízení do běžného rutinního provozu tak, aby se zvýšila konkurenční schopnost našich 

producentů odlitků, zejména pak směrem do zahraničí na ty nejnáročnější trhy. 
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Zúčastňujeme se také zahraničních konferencí, výstav a veletrhů. Máme zastoupení ve 

vědeckých radách na VŠ i v celé řadě komisí. Naši zástupci jsou také ve Světové 

slévárenské organizaci WFO i v řídících orgánech a komisích mezinárodních organizací. 
 

Předseda ČSS Ing. Martínek také zhodnotil plnění usnesení z poslední valné hromady 

v roce 2014 a konstatoval, že oba úkoly uložené valnou hromadou výkonnému výboru ČSS 

byly splněny. 
 

V závěru svého vystoupení předseda ČSS Ing. Martínek vyjádřil přesvědčení, že nově 

zvolený výkonný výbor i dozorčí rada, včetně jejich předsedů budou pokračovat 

v nastoupené cestě tak, aby se i nadále úspěšně rozvíjel náš kredit a to nejen v odborných 

kruzích, ale především ve výrobních firmách. Nově zvoleným zástupcům pak popřál, aby 

i oni vytvořili podobný tým ochotných, odborně zdatných, současně i lidských a 

ohleduplných spolupracovníků, jako byl ten dosavadní. 
 

- o hospodaření ČSS v roce 2014 a návrh rozpočtu na rok 2015 

Zprávu o hospodaření ČSS v roce 2014 a návrh rozpočtu ČSS na rok 2015 přednesl 

tajemník ČSS Mgr. Urbánek v zastoupení hospodářky ČSS Ing. Pazderkové. Uvedl, že 

valná hromada ČSS na svém posledním zasedání dne 13. března 2014 schválila rozpočet 

ČSS na rok 2014 jako vyrovnaný. V příjmové i výdajové části tohoto rozpočtu byly 

schváleny shodné částky 2.350.000,- Kč. Skutečné příjmy za rok 2014 pak vykázaly částku 

2.191.081,07 Kč, tedy o 158.918,93 Kč nižší. Skutečné výdaje představují částku 

1.993.708,75 Kč, jsou tedy oproti plánovanému rozpočtu rovněž nižší, a to o 356.291,25 

Kč. Celkový výsledek hospodaření ČSS za rok 2014 je tedy kladný a zisk vykazuje částku 

ve výši 197.372,32 Kč. Reálná výše všech finančních prostředků ČSS k 31. 12. 2014 

vykazovala částku 1.241.918,88 Kč. Ke stejnému datu ČSS tedy vyrovnala „vnitřní dluh“ 

a rozdíl mezi finančními prostředky na podúčtech OK a OV a skutečnými disponibilními 

finančními prostředky činil 316.140,56 Kč.  
 

Tajemník ČSS Mgr. Urbánek předložil valné hromadě ČSS také hospodářské výsledky 

ČSS za leden až říjen 2015. Příjmy představují částku Kč 1.532.998,64, výdaje Kč 

1.374.605,26. Výsledkem hospodaření je zisk ve výši Kč 158.393,38. Stav na účtech ČSS 

k 31. 10. 2015 byl Kč 1.365.579,16 a dluh ČSS vůči ČSVTS Praha ke stejnému datu činil 

Kč 174.024,52. Skutečný stav finančních prostředků ČSS k 31. 10. 2015 byl tedy Kč 

1.191.554,64. Stav finančních prostředků na podúčtech OK a OV ke 2. 7. 2015 činí Kč 

1.006.121,39.  
 

Porovnáním dílčích výsledků hospodaření ČSS za prvních 10 měsíců roku 2015 s výsledky 

hospodaření ČSS za stejné období roku 2014 bylo zjištěno, že v minulém roce byl výsledek 

hospodaření o Kč 197.245,96 horší a skutečný stav finančních prostředků na účtech ČSS 

byl o Kč 368.572,56 nižší. Z uvedených částek lze vyvodit, že dílčí hospodářské výsledky 

ČSS za leden až říjen roku 2015 v porovnání se stejným obdobím roku předchozího jsou 

výrazně lepší. 
 

Návrh rozpočtu ČSS na rok 2015 vychází ze skutečností roku 2014 a plánu činnosti ČSS 

na rok 2015. Rozpočet je znovu navrhován jako vyrovnaný a v příjmech i výdajích 

předpokládá shodné částky 2.250.000,- Kč. Výkonný výbor ČSS na svém 8. zasedání dne 

5. 3. 2015 projednal návrh rozpočtu ČSS na rok 2015 a doporučil předložit ho valné 

hromadě ČSS ke schválení. 
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V závěru svého vystoupení Mgr. Urbánek informoval valnou hromadu ČSS o 

hospodářských výsledcích 52. slévárenských dnů® v roce 2015. Příjmy představují částku 

1.074.148,94 Kč, výdaje částku 469.556,31 Kč. Čistý zisk je 604.592,63 Kč. 
 

- dozorčí rady za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2014 

Zprávu dozorčí rady za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2014 přednesl 

předseda dozorčí rady Ing. Ondráček. 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. 
 

Na prvním zasedání dozorčí rady byly aktualizovány adresy členů dozorčí rady a 

dohodnuty termíny jednání dozorčí rady ve vazbě na zasedání VV ČSS. Na tomto zasedání 

se členové dozorčí rady seznámili s návrhem úpravy stanov ČSS v souladu s novým 

Občanským zákoníkem. Dozorčí rada byla informována o návrhu převodu majetku 

z ČSVTS Praha na ČSS. 
 

Na svém druhém zasedání se dozorčí rada zabývala hospodářskými výsledky za 1. až 4. 

měsíc a konstatovala reálnost dosažení hospodářského výsledku srovnatelného s rokem 

2013 a v tomto směru dala doporučení VV. Dále se dozorčí rada na tomto zasedání 

zabývala členskou základnou ČSS a hrazením členských příspěvků, kde konstatovala 

postupný pokles individuálních členů a snížení počtu kolektivních členů z 10 na 9. 
 

Na posledním třetím zasedání se dozorčí rada zabývala konečným výsledkem hospodaření 

ČSS za rok 2014. Dozorčí rada ocenila odbornou a organizační úroveň a také finanční 

přínos 51. Slévárenských dnů®. Posoudila také poslední čtyři ročníky Slévárenských dnů® 

pořádané v nové koncepci v hotelu Avanti, shrnula důležité údaje a konstatovala stabilizaci 

ve finanční situaci ČSS. Na tomto zasedání byla také provedena inventarizace předmětů, 

které jsou ve vlastnictví ČSS (14 položek). Tři položky byly navrženy VV na vyřazení a 

tyto byly nahrazeny novými. Při inventarizaci nebyly shledány závady. Položky, které jsou 

ještě v majetku ČSVTS Praha, budou převedeny do konce dubna. Dozorčí rada byla 

informována o nárůstu zájmu o dění v ČSS, jež projevila odborná veřejnost podáním 21 

žádostí o členství.  
 

Dozorčí rada hodnotí celkovou činnost ČSS za období od poslední valné hromady jako 

úspěšnou a doporučila delegátům valné hromady schválit zprávu o činnosti ČSS za období 

od poslední volební valné hromady a zprávu o hospodaření za rok 2014 včetně návrhu 

rozpočtu na rok 2015. 
 

Závěrem předseda dozorčí rady Ing. Ondráček jménem dozorčí rady poděkoval všem 

členům společnosti, kteří se na úspěšné činnosti ČSS podíleli. 
 

5. Projednání návrhu na změny stanov ČSS podle nového Občanského zákoníku 
 

V další části jednání delegáti valné hromady ČSS projednali návrhy na změny stanov ČSS 

podle nového Občanského zákoníku. Tyto návrhy byly nejprve projednány VV na jeho 8. 

zasedání dne 5. 3. 2015 ve Svratce a poté předsednictvem ČSS na jeho 1. zasedání dne 7. 10. 

2015 v Brně. Po zapracování některých připomínek byl upravený návrh rozeslán členům ČSS 

podle e-mailového adresáře k dalšímu připomínkování. Tuto možnost využili tři členové ČSS, 

a to prof. Tomáš Elbel, Ing. Ivan Pavlík a Ing. Josef Sedlák. Připomínky prof. Elbela a Ing. 

Pavlíka byly posouzeny na jednání ČSS dne 2. 4. 2015 v Brně a zapracovány do nové verze 

návrhu stanov ČSS. 
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Nově předsednictvo ČSS navrhuje předložit valné hromadě ke schválení opravu článku 4.1 

Valná hromada, bod f) našich stanov tohoto znění: „Valná hromada je schopna usnášet se už 

za účasti nejméně 10 % všech členů spolku.“ 
 

Ze zápisů z posledních několika valných hromad vyplývá, že se těchto jednání v průměru 

zúčastňuje 35 našich členů. Za člena ČSS je však po dobu dvou let považován i ten člen, který 

neplatí členské příspěvky, ale s penalizací je doplatí před uplynutím této lhůty.  
 

Pro přesné stanovení celkového počtu členů ČSS pro potřeby valné hromady předsednictvo 

ČSS proto navrhuje doplnit článek 3 (Členství ve spolku, práva a povinnosti člena) našich 

stanov o nový článek tohoto znění: „Pro účely valné hromady se za člena spolku považuje 

ten, který má k datu konání valné hromady uhrazený členský příspěvek za aktuální 

kalendářní rok a ten člen spolku, který je od placení členských příspěvků osvobozen z titulu 

čestného členství.“ 
 

Předsednictvo ČSS dále navrhuje předložit valné hromadě ke schválení opravu článku 4.1 

Valná hromada, bod i) našich stanov s dosavadním zněním: „Valná hromada vždy po dvou 

letech volí členy výkonného výboru a dozorčí rady prezenčním i korespondenčním způsobem 

podle předem schváleného volebního řádu. Volební řád jako závazný dokument schvaluje 

valná hromada spolku. Předsedu výkonného výboru a dozorčí rady spolku volí pouze členové 

spolku přítomní na valné hromadě, a to na dvouleté období. Ti také mohou rozhodnout způsobu 

volby.“ a vypustit z první věty pasáž „prezenčním i korespondenčním způsobem“.  
 

Předsednictvo ČSS zastává názor, že stanovy by měly být co nejobecnější. Pokud by tato pasáž 

ve stanovách zůstala, nutí nás to za každou cenu dodržet korespondenční volbu i tehdy, kdy se 

to nemusí právě hodit. Tato situace nastává právě nyní. Navíc pro každé volby se vždy 

schvaluje volební řád, který o korespondenční volbě duplicitně a podrobně pojednává. 
 

Valná hromada ČSS výše uvedené návrhy předsednictva ČSS na úpravu stanov ČSS schválila. 
 

Další návrhy na úpravu stanov ČSS předložil Ing. Josef Sedlák, CSc. Navrhuje z článku 3.1 b) 

se stávající zněním: „Individuálním členem spolku se může stát každý zájemce o slévárenský 

obor české státní příslušnosti nebo zájemce cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem na území 

České republiky, který souhlasí s jeho stanovami a respektuje je.“ vypustit slova „české státní 

příslušnosti nebo zájemce cizí státní příslušnosti s trvalým pobytem na území České 

republiky“. Následně pak Ing. Sedlák navrhuje zcela vypustit původní článek 3.2 Individuální 

zahraniční člen. 
 

Valná hromada ČSS tyto návrhy Ing. Sedláka na úpravu stanov ČSS schválila. 
 

Další návrh Ing. Sedláka na úpravu stanov ČSS obsahoval nutnost pravidelné obměny členů 

VV včetně předsedy a předsednictva ČSS s poukazem na běžnou praxi v zahraničí. Ing. Sedlák 

navrhuje, aby např. vždy po dvou letech dle počtu služebních let automaticky odstoupila ⅓ 

členů příslušného orgánu a místo nich byli zvoleni členové noví. V případě předsedy ČSS Ing. 

Sedlák navrhuje omezit jeho setrvání ve funkci na období 2 let. Podle návrhu Ing. Sedláka by 

nový předseda ČSS měl být volen z té ⅓ členů VV ČSS, kteří v něm pracovali jedno dvouleté 

období. 
 

Valná hromada ČSS tyto návrhy Ing. Sedláka na úpravu stanov ČSS projednala a s poukazem 

na obtížnou realizovatelnost v praxi je zamítla. Obzvlášť dvouleté funkční období pro 

předsedu ČSS považuje za nerozumně krátké. Zkušenosti z praxe totiž ukazují, že nový 

předseda ČSS vždy potřeboval téměř celý první rok na to, aby se v problematice dění ČSS 

dokonale zorientoval a teprve druhým rokem byl schopen svoji funkci vykonávat 

plnohodnotně. Navrhovaná praxe by chod ČSS významně oslabila. 



Z Á P I S   Z   V A L N É   H R O M A D Y   Č S S 
 

6.  Diskuze k předneseným zprávám, zprávy předsedů OK a OO o činnosti jejich komisí a 

organizací, informace o přípravě 53. slévárenských dnů® v roce 2016 

V diskuzi vystoupili: 

- Ing. Chytka vznesl dotaz, kdo schvaluje výši členských příspěvků členských spolků 

ČSVTS a jaký je systém rozdělování finančních dotací z fondů ČSVTS. Tajemník ČSS 

Mgr. Urbánek odpověděl, že veškeré podobné poplatky a dotace důsledně a vždy schvaluje 

valná hromada ČSVTS. Členský příspěvek ve výši 3 tisíce Kč za rok se už mnoho let 

nezměnil a stejně tak příspěvek ČSVTS na odbornou činnost jeho členských spolků ve výši 

64 tisíce Kč. Od roku 2016 však dochází ke změně a ČSS neobdrží od ČSVTS finanční 

dotaci na úhradu nájemného za sekretariát v Brně v dosavadní výši 16 tisíc Kč za rok. 

Důvodem jsou nižší zisky z pronájmu nemovitostí ČSVTS. 

- Pan Herzán požádal o upřesnění výše výdajů na 52. slévárenské dny® v roce 2015. 

Tajemník ČSS Mgr. Urbánek zopakoval, že celkové výdaje činí 469.556,31 Kč, z toho 

317.034,31 Kč jsou náklady na hotel Avanti včetně veškerého občerstvení, stravování a 

nájmů prostor a techniky. Pan Herzán velice nízké náklady na hotel Avanti ocenil. 

- Doc. Kafka, předseda OK ekonomické, informoval o aktivitách této OK, která se schází 

pravidelně 3 x ročně. V tuto chvíli končí řešení Projektu XVI, který bude završen jeho 

oponenturou dne 29. 1. 2016. Tématem Projektu je tepelné zpracování ocelových odlitků. 

Další zasedání OK, jehož součástí bude i seminář, se uskuteční ve firmě Kovohutě Příbram 

ve dnech 22. – 23. 3. 2016.  

- Ing. Lána, předseda OV východočeského regionu, informoval delegáty valné hromady o 

jeho práci a plánovaných odborných akcích. OV připravuje v roce 2016 již 24. seminář 

Ekologie a slévárenství a současně propojuje aktivity OK pro životní prostředí a OV. 

Seminář se uskuteční 19. 5. 2016 v Hradci Králové. OV organizuje tematické zájezdy a 

výjezdní zasedání. 

- Doc. Lichý, předseda OK pro neželezné kovy, informoval o zajištění programu odborné 

sekce na 52. slévárenských dnech® v roce 2015. 

- Dále doc. Lichý jako předseda pobočného spolku ČSS při VŠB-TU Ostrava informoval 

valnou hromadu ČSS o výstavě uměleckých a průmyslových odlitků ve výstavní síni 

Senátu Parlamentu ČR v Praze, která po šesti týdnech skončila dne 29. 1. 2015. Pobočný 

spolek ČSS při VŠB-TU Ostrava připravuje kurz analýzy a příčiny vad odlitků ze slitin 

železa a neželezných kovů, který se uskuteční ve dnech 21. – 22. 1. 2016 v areálu VŠB-

TU Ostrava. 

- Ing. Balcar, předseda OK pro tavení oceli na odlitky, vystoupil s informací o činnosti této 

OK a jejích pravidelných kvartálních zasedáních. OK zajistila program sekce Metalurgie 

oceli na odlitky a ingoty na 52. slévárenských dnech®. OK v roce 2015 uspořádala 

Celostátní školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny s kuličkovým grafitem a 

pro  rok 2016 připravuje konferenci na téma Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny 

s kuličkovým grafitem. 

- Ing. Šlajs požádal přítomné, aby se vyjádřili k obsahu posledních dvou ročníků 

Slévárenské ročenky®. Důvodem jsou kritické připomínky Ing. Pavlíka. Přítomní delegáti 

považují obsah Slévárenské ročenky® za přínosný a doporučují tímto směrem pokračovat. 



Z Á P I S   Z   V A L N É   H R O M A D Y   Č S S 
 

- Ing. Ficková vystoupila s doporučením, aby VV ČSS projednal možnost založení fondu na 

podporu studentů oboru slévárenství. Základem fondu by byl finanční příspěvek ČSS a 

mohly by do něj přispívat i slévárenské firmy. 

- Ing. Martínek reagoval na předchozí vystoupení Ing. Fickové a uvedl, že ČSS nejen 

studenty, ale i seniory, už dnes podporuje tím, že jim umožňuje účast na svých akcích 

s přímo symbolickým vložným, či dokonce zdarma. Ing. Martínek zastává názor, že 

v případě příznivé finanční situace ČSS by bylo vhodné poskytnout finanční dotace 

odborným komisím jako kompenzaci za ušlý zisk ze zrušených konferencí, které byly 

nahrazeny odbornými sekcemi na Slévárenských dnech®. Přestože se hospodaření ČSS 

v posledních letech pohybuje v „černých“ číslech, její finanční situace ještě není taková, 

aby bylo možné už nyní podobné dotace poskytovat. V tomto směru požádal o strpení. 

- Doc. Záděra podpořil návrh Ing. Fickové na založení fondu na podporu studentů oboru 

slévárenství. 

- Ing. Lána informoval přítomné o práci OK pro neželezné kovy, která připravuje k vydání 

CD a manuál na téma Vady odlitků z neželezných kovů. 

7. Zpráva volební komise – vyhlášení výsledků 1. kola voleb 

Předseda volební komise Ing. Ondráček konstatoval, že volební řád byl naplněn a volby řádně 

proběhly (viz bod 3. tohoto zápisu). 
 

8.  Přestávka – zasedání nového výkonného výboru a dozorčí rady 

 Během přestávky se sešel nově zvolený výkonný výbor i nově zvolená dozorčí rada 

k posouzení kandidatur na předsedy obou těchto nejvyšších orgánů ČSS.  
 

9.  Pokračování diskuze, vystoupení kandidátů na předsedu ČSS a předsedu dozorčí rady 

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. Stejná situace nastala i v případě volby předsedy dozorčí rady ČSS. Na tuto 

funkci kandidoval pouze Ing. Zdeněk Ondráček. Valná hromada poté schválila volbu předsedy 

ČSS a předsedy dozorčí rady ČSS aklamací.  

10. Volba předsedy ČSS a předsedy dozorčí rady 

Předsedou ČSS byl poté jednohlasně zvolen Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. Následujícím 

hlasováním byl předsedou dozorčí rady ČSS opět jednohlasně zvolen Ing. Zdeněk Ondráček. 
 

11. Zpráva volební komise – vyhlášení výsledků 2. kola voleb 

Vzhledem k tomu, že volba předsedy ČSS i předsedy dozorčí rady proběhla aklamačně, nebylo 

nutné uspořádat 2. kolo tajných voleb. 

12. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení valné hromady, jeho schválení a závěr jednání 

Návrh usnesení valné hromady přednesl předseda návrhové komise Ing. Lichý. 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. Tolar poděkoval přítomným za účast na jednání valné 

hromady a za její důstojný průběh a rozloučil se s nimi. 

 



U S N E S E N Í   V A L N É   H R O M A D Y   Č S S 
 

Náhradní valná hromada České slévárenské společnosti 2015: 
 

1) bere na vědomí: 

● zprávu dozorčí rady ČSS o její činnosti v uplynulém období od poslední valné hromady 

v roce 2014 přednesenou jejím předsedou Ing. Ondráčkem; 

● zprávy předsedů OK a OV o jejich činnosti v uplynulém období od poslední valné hromady 

v roce 2014. 
 

2)  schvaluje: 

● zprávu o činnosti ČSS za uplynulé volební období od roku 2013 přednesenou předsedou 

ČSS Ing. Martínkem; 

● zprávu o hospodaření ČSS za rok 2014 hospodářky ČSS Ing. Pazderkové, přednesenou 

tajemníkem ČSS Mgr. Urbánkem; 

● rozpočet ČSS na rok 2015 připravený hospodářkou ČSS Ing. Pazderkovou, přednesený 

tajemníkem ČSS Mgr. Urbánkem; 

● výsledky voleb do výkonného výboru ČSS včetně zvolení předsedy ČSS Ing. Ludvíka 

Martínka, Ph.D.; 

● výsledky voleb do dozorčí rady ČSS včetně zvolení jejího předsedy Ing. Zdeňka Ondráčka; 

● novelu stanov ČSS podle návrhu předloženého VV po zapracování připomínek členů ČSS 

uvedených v bodě 5. tohoto zápisu. 
 

3)  ukládá novému VV: 

● vyřídit vložení stanov České slévárenské společnosti, z.s., do sbírky listin spolkového 

rejstříku rejstříkovým soudem; 

● dokončit převod majetku ČSVTS Praha do vlastnictví ČSS. 
 

Usnesení valné hromady České slévárenské společnosti 2015 bylo schváleno všemi přítomnými 

delegáty. 
 

Ve Svratce 10. prosince 2015 

Zapsal: doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. – předseda návrhové komise 

 

 

V A D Y   O D L I T K Ů   Z E   S L I T I N   Ž E L E Z A 
 

Česká slévárenská společnost nabízí publikaci VADY  ODLITKŮ  ZE  SLITIN  ŽELEZA – 

klasifikace, příčiny a prevence (MATECS Brno 1992, 339 s.). Kolektiv autorů: Elbel, T. – 

Havlíček, F. – Jelínek, P. – Levíček, P. –  Rous, J. – Stránský, K. v této knize nově systematicky 

uspořádal vady odlitků ze slitin železa, s nimiž se pracovníci sléváren a odběratelé odlitků 

nejčastěji setkávají. Publikace poskytuje nejdůležitější informace o makro i mikromorfologii a 

složení, případně o dalších identifikačních charakteristikách 90 vad odlitků. K tomu jsou uváděny 

údaje o mechanismu vzniku vady, o účincích vady na funkční vlastnosti odlitků a doporučení 

k prevenci vad a k jejich odstranění či zamezení ve vztahu k materiálu, z něhož je odlitek vyráběn, 

a k příslušné metalurgii a slévárenské technologii. Nedílnou součástí knihy je i bohatá fotografická 

dokumentace vad. Česká slévárenská společnost knihu nabízí za cenu Kč 200,-- (včetně 10 % 

DPH). Publikaci objednávejte na adrese sekretariátu ČSS nebo on-line slevarenska@volny.cz. 

Česká slévárenská společnost z. s. 

Mgr. František Urbánek – tajemník 

Divadelní 6, p.s. 134, 657 34  Brno 

mailto:slevarenska@volny.cz


Ú H R A D A    Č L E N S K Ý C H    P Ř Í S P Ě V K Ů    Č S S 
 

Vážení členové České slévárenské společnosti, dovoluji si vám připomenout zásady pro úhradu 

členských příspěvků. Členské příspěvky je třeba uhradit vždy do 31. března v příslušném 

kalendářním roce. Pozdější úhrada podléhá penalizaci ve výši 50 %. Členské příspěvky lze uhradit 

přiloženou poštovní poukázkou, pro kterou platí následující zásady stanovené Českou poštou: 

- v dělených bílých okénkách se mohou používat pouze číslice, v údaji Kč navíc znak „=“, který 

se píše před částku. Místo pro haléře se doplňuje nulami. Jiné znaky nelze používat! 

- K vypisování se doporučuje Centropen černé barvy. 

- V okénku V. symbol uveďte vaše členské číslo. 
 

Členské příspěvky ovšem můžete uhradit i přímým bankovním převodem na účet České 

slévárenské společnosti u Komerční banky Brno-venkov, číslo účtu 30736641/0100. Variabilním 

symbolem je opět vaše členské číslo v České slévárenské společnosti. 
 

Výše členských příspěvků za kalendářní rok činí: 

Kč       100,- individuální člen bez výdělku (např. student, doktorand, důchodce) 

Kč       100,- výdělečně činný individuální člen – zaměstnanec kolektivního člena 

Společnosti 

Kč       200,- výdělečně činný individuální člen – státní příslušník ČR nebo cizí stát- 

ní příslušník s trvalým pobytem na území ČR 

Kč       300,- individuální zahraniční člen 

Kč  10.000,- minimální příspěvek kolektivního člena 

 

 

52.  S L É V Á R E N S K É   D N Y®  2 0 1 5 
 

Ve dnech 10. a 11. 11. 2015 se v hotelu Avanti v Brně opět sešla slévárenská veřejnost na 52. 

slévárenských dnech®. Podle reakcí většiny účastníků byla tato akce hodnocena velmi příznivě a 

prokázala, že zaujímá v kalendáři odborných akcí ČSS svoji pevnou a významnou pozici. To 

dokazuje i 10 sponzorů, kteří přispěli celkovou částkou 185 tisíc Kč a patří jim naše velké 

poděkování:   ASK Chemicals CZ, s.r.o., Brno 

KERAMTECH, s.r.o., Žacléř 

LANIK s.r.o., Boskovice 

MECAS ESI, s.r.o, Plzeň 

SAND TEAM, spol. s r.o., Holubice 

SEEIF Ceramic, a.s., Rájec-Jestřebí 

Šebesta – služby slévárnám s.r.o., Brno 

Termosondy Kladno, spol. s r.o. 

Z-MODEL, s.r.o., Blansko 

ŽĎAS, a.s., Žďár nad Sázavou 

Konference se zúčastnilo 272 přihlášených ze 102 firem, z toho z 36 sléváren. Zbývající zástupci 

byli z vysokých škol a výrobních a dodavatelských organizací z České republiky a ve značném 

počtu i ze Slovenska. Zúčastnila se také řada vážených seniorů, kteří jsou symbolem rozvoje 

našeho slévárenství. V předsálí a v samotném hlavním sále bylo instalováno celkem 24 stánků, 

které obsadilo 17 vystavujících firem. Počtem účastníků a zastoupených firem 52. slévárenské 

dny® překonaly všechny předchozí ročníky. Z uvedených dat vyplývá, že česká slévárenská 

veřejnost potřebuje akce, které sice nemají punc vědeckých konferencí, ale pomáhají řešit běžné 

problémy, které jsou účastníkům blízké a jsou aktuální a srozumitelné.  
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53. slévárenské dny® se uskuteční ve dnech 8. – 9. listopadu 2016 opět v hotelu Avanti v Brně. 

Součástí této konference bude již tradičně i doprovodná výstava dodavatelů a zástupců sléváren.  

 

V úvodní části prvního dne 53. 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 komise České slévárenské společnosti. 

Přednášky v jednotlivých sekcích budou po oba dny probíhat paralelně ve dvou sálech. Přípravný 

výbor 52. slévárenských dnů® vyzývá odbornou veřejnost k předkládání návrhů na prezentaci 

odborných i komerčních přednášek na této konferenci v následujících sekcích:  

 

- Sekce formovací materiály 

- Sekce ekonomická  

- Sekce technologická  

- Sekce neželezných kovů a slitin, ekologie 

- Sekce metalurgie oceli na odlitky a ingoty 

- Sekce metalurgie litin  

 

Anotace i kompletní texty všech přijatých přednášek budou zveřejněny v tištěných sbornících 

přednášek z příslušných specializovaných sekcí a na CD, které bude obsahovat plné znění všech 

přednášek ze všech sekcí 53. slévárenských dnů®. Komerční přednáška může být zařazena podle 

svého tematického zaměření pouze do některé z odborných sekcí a po dohodě s předsedajícím 

příslušné sekce. 

 

Rozsah přednášky a cena: 

 

- Odborná přednáška: 20 minut zdarma 

- Komerční přednáška: 10 minut   5.000,- Kč + DPH 

- Komerční přednáška: 20 minut 10.000,- Kč + DPH 

 

Termíny:  

 

- Do 31. 5. 2016 zaslat organizačnímu garantovi 53. slévárenských dnů® základní informace: 

autor (autoři), název přednášky, stručná anotace a kontakty na autora (autory)  

- Do 30. 6. 2016 autor (autoři) přihlášené přednášky obdrží vyrozumění o tom, zda byla 

přednáška akceptována přípravným výborem 53. slévárenských dnů®  

- Do 15. 9. 2016 zaslat organizačnímu garantovi 53. slévárenských dnů® plné znění 

přihlášené přednášky pro její publikování ve sborníku  

 

Přihlášky přednášek zasílejte na adresu organizačního garanta, kontaktovat můžete i 

sekretariát České slévárenské společnosti: 

 

Organizační garant 53. slévárenských dnů®    Česká slévárenská společnost 

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.     Mgr. František Urbánek 

Tel./fax:  +420 541 142 656      Tel./fax:  +420 542 214 481 

Mobil: +420 737 542 333      Mobil: +420 603 342 176 

E-mail: zadera@fme.vutbr.cz     slevarenska@volny.cz 

 

 

mailto:zadera@fme.vutbr.cz
mailto:slevarenska@volny.cz
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Leden  

19. 1. 2016 288. zasedání Oblastního výboru východočeského regionu, Hradec 

Králové  

(bližší informace: lana.i@slevarna.cz) 
 

21. – 22. 1. 2016 Kurz Analýza a příčiny vad odlitků ze slitin železa a neželezných kovů, 

VŠB-TU Ostrava  

(bližší informace: petr.lichy@vsb.cz)  
 

29. 1. 2016  Oponentura Projektu XVI Odborné komise ekonomické, Brno 

   (bližší informace: vaclav.kafka@upcmail.cz ) 

 

Únor 

16. 2. 2016 289. zasedání Oblastního výboru východočeského regionu, Hradec Králové 

(bližší informace: lana.i@slevarna.cz) 

 

Březen 

10. – 11. 3. 2016 147. zasedání Odborné komise pro tavení oceli na odlitky 

(bližší informace: jarmila.mala@zdas.cz) 
 

22. 3. 2016 290. zasedání Oblastního výboru východočeského regionu, Hradec Králové 

(bližší informace: lana.i@slevarna.cz) 
 

22. 3. 2016 15. seminář Odborné komise ekonomické, Kovohutě Příbram 

(bližší informace: vaclav.kafka@upcmail.cz ) 
 

23. 3. 2016 50. zasedání Odborné komise ekonomické, Kovohutě Příbram 

(bližší informace: vaclav.kafka@upcmail.cz ) 

 

Duben 

19. 4. 2016 291. zasedání Oblastního výboru východočeského regionu, Hradec Králové 

(bližší informace: lana.i@slevarna.cz) 
 

20. – 22. 4. 2016 XXII. mezinárodní konference SPOLUPRÁCE 2016, hotel Boboty, 

Terchová, Slovensko  

(bližší informace: richard.pastircak@fstroj.uniza.sk,  

marek.bruna@fstroj.uniza.sk, alena.torokova@fstroj.uniza.sk)  
 

27. 4. 2016  Konference METOS Chrudim  

(bližší informace: jan.slajs@metos.cz) 

 

Květen 

19. 5. 2016  24. seminář Ekologie a slévárenství, Hradec Králové 

(bližší informace: blaha@empla.cz) 

 

Červen 

14. 6. 2016 292. výjezdní zasedání Oblastního výboru východočeského regionu, 

EURAC Hradec Králové   

(bližší informace: lana.i@slevarna.cz) 
 

30. 6. – 1. 7. 2016 148. zasedání Odborné komise pro tavení oceli na odlitky 

(bližší informace: jarmila.mala@zdas.cz) 
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