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Místo: hotel ŽĎAS, Svratka 
 

Přítomno:     28 členů ČSS 
 

Valnou hromadu řídil:   Ing. Jan Tolar 
 

Předsednictvo valné hromady: Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. 

      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. 
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1. Zahájení a schválení programu jednání 

Valnou hromadu ČSS řídil její 1. místopředseda 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: 

M. Herzán, Ing. Ondráček, a návrhovou komisi ve složení: předseda: doc. Lichý, členové: 

doc. Kafka a Ing. Kroupová. Poté předseda mandátové komise Mgr. Urbánek informoval 

přítomné delegáty, že na valné hromadě je přítomno 23 členů ČSS s právem hlasovacím, 

přičemž podle stanov ČSS je pro schválení usnesení nutná účast minimálně 27 členů ČSS. 

Tato podmínka byla splněna pozdějším příchodem dalších 5 členů ČSS, takže valná 

hromada ČSS byla usnášeníschopná. Předseda mandátové komise Mgr. Urbánek o tom 

informoval delegáty valné hromady ve svém opakovaném vystoupení. 
 

3. Zprávy: 

- o činnosti VV za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2015 (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 

také některá jubilea. Rok 2015 byl rokem nedožitých 80. narozenin prof. Ing. Luďka 

Ptáčka, CSc., který se narodil právě ve Svratce – Cikánce. Prof. Ptáček byl již během 

svého studia, zaměřeného na slévárenskou specializaci na VUT v Brně, zaměstnán jako 

asistent u profesora Františka Píška, zakladatele naší společnosti. Celá řada z nás znala 

pana profesora Ptáčka osobně a někteří jej poznali i jako svého učitele. Pokud se týká 

prof. Dr. Mont. Ing. Františka Píška, DrSc., tak je letos vhodné připomenout, že v roce 

2016 uběhlo 130 let od jeho narození (24. 4. 1886) a v loňském roce, tedy v roce 2015, 

uběhlo 45 let, kdy nás prof. Píšek navždy opustil (10. 3. 1970). 
 

Při hodnocení činnosti ČSS v roce 2015 předseda ČSS Ing. Martínek připomněl volební 

valnou hromadu, která proběhla 2. dubna v Technickém muzeu v Brně a která měla 

standardní průběh. Na této valné hromadě bylo zvoleno nové vedení ČSS s tím, že VV 

byl rozšířen z původních 13 na 15 členů. Hlavním účelem byla snaha o zapojení mladé 

nastupující generace odborníků do naší práce. Zvolena byla i nová dozorčí rada v čele s 

jejím předsedou Ing. Zdeňkem Ondráčkem. Na této valné hromadě pak proběhla 

rozsáhlá diskuze spojená se změnou stanov ČSS ve vazbě na nový Občanský zákoník, 

přičemž tyto změny byly konzultovány také s právním oddělením ČSVTS v Praze. 

 Nový výkonný výbor pak usnesením valné hromady dostal uloženy dva úkoly, a to: 

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

spolkového rejstříku rejstříkovým soudem; 

2. dokončit převod majetku ČSVTS Praha do vlastnictví ČSS. 

Předseda ČSS Ing. Martínek konstatoval, že oba úkoly byly nakonec beze zbytku 

splněny. 
 

Tak, jak bylo dlouhá léta pravidlem, ostatně tak, jak určovaly vždy i naše stanovy, tak 

naše řádná volební valná hromada, svolaná na 2. dubna 2015, se začátkem jednání v 

10:00 hod, nebyla usnášeníschopná (nedostavila se nadpoloviční většina našich členů),  
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a proto byla na tentýž den svolaná náhradní valná hromada, a to v 10:15 hod. se stejným 

programem. Přesně takto se postupovalo dlouhá léta. 
 

Před i po této naší volební valné hromadě se opět požádalo právní oddělení ČSVTS 

Praha (JUDr. Vladimír Fučík) o právní náhled, který ovšem doznal oproti původnímu 

stanovisku změnu. Zde pak JUDr. Fučík striktně vyložil ustanovení § 257 odst. 1) 

nového občanského zákoníku tak, že náhradní volební valnou hromadu můžeme svolat 

nejdříve ve lhůtě 15 dní od předchozího zasedání. Odvolával se pak i na stanovisko KS 

v Brně, konkrétně na Mgr. Plíhala. Protože vedení naší společnosti nechtělo dále 

riskovat "souboj právních názorů", tak bylo rozhodnuto svolat novou volební valnou 

hromadu naší společnosti na 11. listopad 2015 tak, abychom dodrželi i ten nejpřísnější 

možný výklad nového Občanského zákoníku. Tato nová volební valná hromada se pak 

z důvodu nižšího počtu účastníků než stanovuje nový Občanský zákoník (jeho striktní 

výklad) nemohla uskutečnit, a to přestože byla svolána v den konání SD, tedy 11. 11. 

2015 v Brně v kongresovém sále hotelu Avanti na 12:00 hod. Náhradní volební valná 

hromada pak musela být svolána až na 10. prosince téhož roku do hotelu ŽDAS ve 

Svratce na 10:00 hod, s totožným programem jako ta vůbec první, tedy ta z 2. dubna 

2015. Na této naší náhradní volební valné hromadě pak byly odhlasovány i stejné 

(totožné) závěry, a to včetně úkolů pro nový výkonný výbor. 
 

Tyto řádky vyjadřují jenom okrajově poněkud náročný proces spojený s novým 

Občanským zákoníkem, kterým musela naše společnost projít s ohledem na právní 

výklad některých paragrafů. 
 

Předseda ČSS Ing. Martínek pak poděkoval tajemníkovi ČSS Mgr. Urbánkovi za to, že 

tato poměrně komplikovaná jednání různých právních výkladů vedl racionálně a s 

ohledem na zájmy všech našich členů. 
 

Nově zvolený VV naší společnosti a také celá dozorčí rada pak pracovala po celý loňský 

rok zodpovědně. Pravidelně, každý kvartál, tedy 4 x za rok, VV zasedal v hotelu ŽĎAS 

ve Svratce a vždy se jednalo o pracovní jednání, na kterých (i díky novým mladým 

členům) se projednávala celá řada nových námětů a myšlenek jak zlepšit a zatraktivnit 

naši činnost. Na všechna zasedání VV pak jsou zváni i předsedové našich OK a OV, 

včetně čtyř kandidátů do nového VV, kterým scházel ve volbách pouze jeden hlas do 

zvolení. Mimochodem i toto může být jeden z námětů pro zamyšlení do budoucna. 
 

Předseda ČSS Ing. Martínek se poté stručně zmínil o činnosti jednotlivých OK a OV 

s tím, že očekává vystoupení jejich předsedů v diskuzi. Těm pak vyjádřil poděkování za 

jejich práci. Jedná se o zcela dobrovolnou činnost, bez nároku na honorář a jsou to pak 

hlavně oni, kteří, kromě pořádání vlastních konferencí a seminářů, se velkou mírou 

podílejí na nové koncepci Slévárenských dnů®. Letos v listopadu (8. – 9.) proběhnou již 

53. SD, a to opět v hotelu Avanti, přičemž odborným garantem zůstává doc. Ing. Jaromír 

Roučka, CSc., organizačním garantem je doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. Dalšími členy 

přípravného výboru jsou právě předsedové OK a OV včetně Bc. Jarmily Malé. O 

přípravě letošních SD podal v informaci v další části valné hromady doc. Záděra. 

Předseda ČSS Ing. Martínek konstatoval, že hodnocení práce jednotlivých OK a OV 

může být "dvojsečné", nicméně přítomné ujistil, že má o těchto aktivitách velmi dobrý 

přehled. 
 

Mezinárodní aktivity ČSS se soustřeďují na naše zastoupení v řídících orgánech a 

odborných komisích mezinárodních organizací. 
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ČSS spolupracuje s orgány státní správy, profesními i stavovskými organizacemi a 

výzkumnými pracovišti. Je zastoupena ve vědeckých radách, v oponentních komisích a 

hodnotitelských radách i komisích na ČVUT Praha, VUT v Brně, VŠB-TU Ostrava, TU 

Liberec. Máme své členy v redakčních radách odborných časopisů Slévárenství i v 

Hutnických listech. Celá řada našich členů je pravidelnými účastníky tuzemských i 

mezinárodních veletrhů, výstav a konferencí. Velmi pečlivě sledujeme i dění, které 

může v blízké době ovlivnit (v pozitivním směru) naši činnost, ať už se jedná o 3D tisk 

forem a jader anebo třeba o "Průmysl 4.0". 
 

Také hospodaření naší společnosti, a to nejen za rok 2015, se obrací tím správným 

směrem a daří se nám v posledních několika letech dosahovat kladná čísla. Přestože 

zpráva o hospodaření je samostatným bodem jednání valné hromady, předseda ČSS Ing. 

Martínek už na tomto místě s potěšením konstatoval, že nový směr, kterým se vydala 

naše společnost před několika málo lety, nám umožnil dosažení "černé nuly". Za 

připomenutí pak stojí skutečnost, že hlavním zdrojem našeho financování jsou právě 

SD. 
 

Pokud se nám podaří tento trend udržet, zajisté bude možné reagovat na diskuzní 

vystoupení paní Ing. Martiny Fickové na naší poslední valné hromadě a účinněji 

finančně podporovat odbornou činnost studentů středních a vysokých škol i našich 

organizačních složek – odborných komisí, oblastních organizací a pobočných spolků. 

Proto předseda ČSS Ing. Martínek navrhnul valné hromadě, aby v tomto smyslu 

pověřila VV vypracováním směrnice pro tyto účely. 
 

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

zvolený VV, celá dozorčí rada a předsedové OK i OV jsou tím správným týmem, který 

je schopen, a to včetně organizátorů SD, skutečně pracovat jako tým, diskutovat o svých 

nových námětech i myšlenkách s cílem růstu našeho kreditu v očích veřejnosti. 

Konstatoval také, že je velmi rád, že může předsedat naší společnosti a že je obklopen 

lidmi, kteří chtějí (i umějí) naší branži pomáhat. 
 

Poslední větou pak předseda ČSS Ing. Martínek všem přítomným také poděkoval a 

popřál pevné zdraví, hodně životního elánu i spoustu štěstí, a to jak doma v rodinách, 

tak i na pracovištích. 
 

- o hospodaření ČSS v roce 2015 a návrh rozpočtu na rok 2016 (Mgr. František 

Urbánek) 

Zprávu o hospodaření ČSS v roce 2015 včetně vyúčtování podúčtů OK a OV vedených 

sekretariátem ČSS a návrh rozpočtu ČSS na rok 2016 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 10. 

prosince 2015 v hotelu ŽĎAS ve Svratce schválila rozpočet České slévárenské 

společnosti na rok 2015 jako vyrovnaný. V příjmové i výdajové části tohoto rozpočtu 

byly schváleny shodné částky 2.250.000,- Kč.  
 

Skutečné příjmy za rok 2015 pak vykázaly částku 2.312.452,72 Kč, tedy o 62.452,72 

Kč vyšší. Skutečné výdaje představují částku 2.106.376,97 Kč, jsou tedy oproti 

plánovanému rozpočtu naopak nižší. Úspora výdajů tak činí 143.623,03 Kč. 
  

Celkový výsledek hospodaření České slévárenské společnosti za rok 2015 je tedy 

kladný a zisk vykazuje částku ve výši 206.075,75 Kč.  
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Analýzou výsledků hospodaření ČSS za rok 2015 bylo zjištěno, že v příjmové části 

většina položek skončila s vyšším výsledkem, než bylo plánováno v rozpočtu. Pouze 

příjmy z Ediční činnosti byly o Kč 1.860,74 nižší a stejně tak příjmy ze Sponzorských 

příspěvků, které byly nižší o Kč 25.000,-. Tato částka je však zahrnuta v Příjmech 

z odborných akcí. Beze zbytku byla naplněna pouze příjmová položka Finanční 

příspěvky od ČSVTS ve výši Kč 80.000,--. 
 

Rozborem výdajové části výsledků hospodaření ČSS za rok 2015 bylo zjištěno, že z 23 

účetních položek 17 z nich vykazuje úspory. Výrazných úspor bylo dosaženo ve 

výdajových položkách Opravy a údržba (Kč 9.000,--), Ostatní náklady na nakupované 

služby (Kč 35.166,46), Ostatní osobní náklady – dohody (Kč 50.000,--), Poskytnuté dary 

(Kč 22.402,--) a Náklady na odborné akce (Kč 20.752,89). 3 výdajové položky se ve 

výsledku shodují s plánovaným rozpočtem a zbývající 3 položky byly z objektivních 

důvodů překročeny (Cestovní náhrady, Ediční činnost a Mezinárodní činnost). Důvody 

této skutečnosti byly podrobně vysvětleny VV na jeho letošním březnovém zasedání. 

VV ČSS se s výsledky hospodaření ČSS v roce 2015 seznámil a bez připomínek 

doporučil předložit je valné hromadě ČSS ke schválení. 
  

Stav finančních prostředků České slévárenské společnosti na bankovních účtech k 31. 

12. 2015 byl 1.584.268,64 Kč. Dluh České slévárenské společnosti vůči Českému svazu 

vědeckotechnických společností, který vede naše účetnictví a některé výdaje hradí 

zálohově za nás, ke konci roku 2015 činil 152.362,67 Kč a byl okamžitě uhrazen. Reálná 

výše všech finančních prostředků České slévárenské společnosti k 31. 12. 2015 potom 

vykazovala částku 1.431.905,97 Kč. 
 

Na podúčtech vedených sekretariátem ČSS pro OK a OV byla ke 2. 1. 2016 částka 

1.032.573,20 Kč. Z uvedených údajů je zřejmé, že k 31. 12. 2015 měla ČSS vyrovnaný 

„vnitřní dluh“ a rozdíl mezi finančními prostředky na podúčtech OK a OV a skutečnými 

disponibilními finančními prostředky činil 399.332,77 Kč.  
 

Výkonný výbor ČSS na svém 4. zasedání dne 10. 3. 2016 vyjádřil uspokojení se stavem 

hospodaření ČSS v roce 2015 a konstatoval, že hlavní podíl na příznivém hospodářském 

výsledku znovu měly úspěšné 52. slévárenské dny® v roce 2015. Výkonný výbor ČSS 

tedy poděkoval odbornému garantovi doc. Roučkovi, organizačnímu garantovi doc. 

Záděrovi a také předsedům OK a jejich spolupracovníkům za přípravu této tolik úspěšné 

akce. 
 

Podrobné výsledky hospodaření České slévárenské společnosti za rok 2015 jsou 

zájemcům k dispozici na sekretariátě ČSS a u předsedy dozorčí rady. 
 

Návrh rozpočtu ČSS na rok 2016 vychází ze skutečností roku 2015 a plánu činnosti ČSS 

na rok 2016. Rozpočet je znovu navrhován jako vyrovnaný a v příjmech i výdajích 

předpokládá shodné částky 2.250.000,- Kč. Výkonný výbor ČSS na svém 4. zasedání 

dne 10. 3. 2016 projednal návrh rozpočtu ČSS na rok 2016 a doporučil předložit ho 

dnešní valné hromadě ČSS ke schválení. Vzhledem k tomu, že mezitím došlo ke změně 

situace v případě dvou výdajových položek, a sice Spotřeba energie a vody a Telefon, 

fax, poštovné, tajemník ČSS Mgr. Urbánek valné hromadě navrhnul drobný přesun 

finančních prostředků v rozpočtu ČSS na rok 2016. Původní rozpočet, který vzal VV 

ČSS na vědomí, v případě položky Spotřeba energie a vody počítal s částkou 30.000,- 

Kč. Nové okolnosti naznačují, že taková částka nebude nutná. Tajemník ČSS Mgr. 

Urbánek proto navrhnul snížit ji na 20.000,- Kč a ušetřených 10.000,- Kč přesunout do  
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položky Telefon, fax, poštovné vzhledem k tomu, že od 1. května 2016 došlo ke zdražení 

poštovních služeb, s čímž původní návrh rozpočtu ČSS na rok 2016 nepočítal. 
 

Podrobný návrh rozpočtu České slévárenské společnosti na rok 2016 je zájemcům 

k dispozici na sekretariátě ČSS a u předsedy dozorčí rady.  
 

Vzhledem k tomu, že se valná hromada sešla přesně v pololetí letošního roku, tajemník 

ČSS Mgr. Urbánek považoval za vhodné seznámit její účastníky i s výsledky letošního 

hospodaření za prvních 5 měsíců. Příjmy představují částku Kč 334.050,66, výdaje Kč 

654.302,98. Výsledkem hospodaření je ztráta ve výši Kč 320.252,32. Stav na účtech 

ČSS k 31. 5. 2016 byl Kč 1.156.397,47 a dluh ČSS vůči ČSVTS Praha ke stejnému datu 

činil Kč 56.832,12. Skutečný stav finančních prostředků ČSS k 31. 5. 2016 byl tedy Kč 

1.099.565,35. Stav finančních prostředků na podúčtech OK a OV ke 2. 1. 2016 činil Kč 

1.032.573,20. Porovnáním dílčích výsledků hospodaření ČSS za prvních 5 měsíců roku 

2016 s výsledky hospodaření ČSS za stejné období roku 2015 bylo zjištěno, že 

v minulém roce byl výsledek hospodaření o Kč 53.395,42 lepší a stav finančních 

prostředků na účtech ČSS byl o Kč 178.948,35 nižší. 
 

- dozorčí rady za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2015 (Ing. Zdeněk 

Ondráček) 

Předseda dozorčí rady Ing. Ondráček uvedl, že dozorčí rada v období od poslední valné 

hromady pracovala ve složení: Ing. Hirsch, Ing. Ondráček, Ing. Střítecký. V uplynulém 

období se zaměřila především na stěžejní problematiku, a to jsou hospodářské výsledky 

ČSS, a to za období leden až duben 2016. Bylo konstatováno, že naplňování 

jednotlivých položek jak v příjmu, tak ve výdajích, nevybočuje z běžného normálu 

minulých účetních roků v těchto měsících. Mgr. Urbánek doporučil drobnou korekci 

výdajové oblasti nemající vliv na celkové výdaje. 
 

Druhým bodem byla kontrola plnění usnesení minulé valné hromady ČSS. Bylo 

konstatováno, že administrativní kroky nutné k dokončení zapsání ČSS jako „zapsaného 

spolku“ byly naplněny a nyní je vše již dle platné legislativy ukončeno. Taktéž převod 

majetku z ČSVTS a jeho převzetí ČSS bylo ukončeno a stvrzeno novým inventurním 

seznamem. 
 

K termínu konání zasedání dozorčí rady bylo přijato 11 nových členů do řad ČSS. 

Oproti tomu je přirozený úbytek a celkový počet členů je téměř neměnným.     
 

Dotazem na stav pobočného spolku ČSS na VUT Brno bylo sděleno, že situace po 

členské schůzi pobočného spolku byla napravena a nyní je pobočný spolek plně funkční.        

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 ocenila 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 tuto valnou hromadu. 
 

Dozorčí rada doporučila delegátům valné hromady schválit zprávu o činnosti ČSS za 

období od poslední valné hromady a zprávu o hospodaření za rok 2015 včetně rozpočtu 

na rok 2016. 

 

 



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

4. Diskuze k předneseným zprávám a návrhům 

- Ing. Josef Sedlák, CSc., upozornil na absenci vzdělávání v oboru slévárenství na 

středoškolské úrovni. Přestože Ing. Sedlák na tento problém několikrát a opakovaně 

upozorňoval příslušná místa, k nápravě doposud nedošlo. 

- K vystoupení Ing. Sedláka se vyjádřil předseda ČSS Ing. Martínek. Zdůraznil, že 

uvedená situace není ČSS lhostejná. ČSS ve spolupráci se Svazem sléváren ČR zaslala 

dopis místopředsedovi vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavlu Bělobrádkovi, ve 

kterém ho na podobné problémy upozornila a žádala o nápravu. Zástupci ČSS se také 

zúčastnili jednání s náměstkem ministra průmyslu a obchodu Eduardem Muřickým, 

které se rovněž věnovalo tématu vzdělávání. Ing. Martínek také upozornil na skutečnost, 

že firmy zatím nenabízejí dostatečně atraktivní pracovní a mzdové podmínky pro to, 

aby mládež měla zájem o práci ve slévárenství. 

- Doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc., doporučil ve spolupráci se Svazem sléváren ČR 

vypracovat memorandum o slévárenství, které by na tuto skutečnost upozornilo, a 

celoplošně ho šířit směrem k poslancům Parlamentu ČR. 

- Ing. Ivo Lána, Ph.D., reagoval na předchozí příspěvky svými zkušenostmi s přípravou 

nastupující generace na budoucí povolání. Firma SaM Nové Ransko např. přesvědčuje 

svoje zaměstnance, aby svoje děti přiměli ke studiu alespoň strojírenských oborů. Dále 

Ing. Lána ve svém vystoupení podal zprávu o činnosti OV východočeského regionu, 

která je úzce propojena s OK pro životní prostředí. Zmínil se o průběhu letošního již 24. 

ročníku semináře Ekologie a slévárenství, který se uskutečnil 12. 5. 2016 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 14. 10. 2016 s exkurzí do firmy TOKOZ Žďár nad Sázavou. 

V další části svého vystoupení Ing. Lána informoval o přípravě 7. Holečkovy 

konference, která se uskuteční v březnu roku 2017. V závěru pak Ing. Lána informoval 

o aktivitách N-týmu, který řeší neshody odlitků z neželezných kovů. Výsledkem by 

mělo být elektronické zvládnutí této problematiky. 

- Doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D., předseda OK pro neželezné kovy, informoval o projektu 

Kovové pěny. Reagoval také na problémy odborného školství. 

- Ing. Jiří Pazderka, předseda OK pro formovací materiály, informoval o 164. zasedání 

OK, které se uskutečnilo ve firmě EURAC Hradec Králové na podzim roku 2015. Z 52 

členů OK se zasedání zúčastnilo 40 a dalších 18 hostů. Součástí programu byla i exkurze 

do slévárny. 165. zasedání OK se připravuje na 25. – 26. 10. 2016 ve firmě Sklopísek 

Střeleč. 

- Ing. Martin Balcar, Ph.D., předseda OK pro ocel na odlitky, informoval o aktivitách této 

OK včetně konference Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny s kuličkovým 

grafitem a Školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny s kuličkovým grafitem. 

OK se schází pravidelně 4 x ročně a zajišťuje odborný program sekce Ocel na odlitky 

na 53. slévárenských dnech®. 

- 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. Po oponentuře Projektu XVI v Brně uspořádala XV. ekonomický 

seminář dne 22. 3. 2016 v Kovohutích Příbram. Dále doc. Kafka uvedl, že tato OK 

v roce 2016 zorganizovala 51. zasedání ve dnech 14. – 15. 6. 2016 v Komerční slévárně 

Henry Kyncl v Turnově. 

 

 



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

- Tajemník ČSS Mgr. Urbánek v zastoupení omluveného předsedy OK pro LKG doc. 

Ing. Antonína Morese informoval o 73. zasedání této OK, které se uskutečnilo dne 27. 

4. 2016 v rámci firemní konference METOS v.o.s. Chrudim. OK pro LKG také zajišťuje 

odbornou sekci na 53. slévárenských dnech® a připravuje tradiční podzimní zasedání. 

- 1. místopředseda ČSS Ing. Jan Tolar vystoupil s příspěvkem o průběhu 72. SSK, který 

se uskutečnil v květnu 2016 v Japonsku a kterého se Ing. Tolar zúčastnil. Součástí 

kongresu byla i valná hromada WFO, na které Ing. Tolar ČSS zastupoval. ČSS je 

z pohledu WFO hodnocena jako pasivní člen, protože na posledních třech kongresech 

nezazněla přednáška českého autora. Příští 73. SSK se uskuteční v Krakově a bylo by 

žádoucí, aby na něm ČSS byla zastoupena i odbornými přednáškami. 

- Doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D., organizační garant 53. slévárenských dnů®, vystoupil 

s informacemi o přípravě této akce. Konference se uskuteční 8. – 9. 11. 2016 v hotelu 

Avanti v Brně. Kompletní program přednášek je připraven. Doprovodná výstava je plně 

obsazená a v současnosti probíhají jednání se sponzory. 
 

5. Zpráva návrhové komise – schválení návrhu usnesení valné hromady, závěr jednání 

Návrh usnesení valné hromady přednesl předseda návrhové komise doc. 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. 

 

 

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

Valná hromada České slévárenské společnosti 2016: 
 

1) bere na vědomí: 

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

v roce 2015 přednesenou jejím předsedou Ing. Ondráčkem; 

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

v roce 2015; 

● informace o zajištění 53. slévárenských dnů® podané doc. Záděrou. 
 

2)  schvaluje: 

● zprávu o činnosti ČSS za uplynulé volební období od roku 2015 přednesenou předsedou 

ČSS Ing. Martínkem; 

● zprávu o hospodaření ČSS za rok 2015 zpracovanou hospodářkou ČSS Ing. Pazderkovou, 

přednesenou tajemníkem ČSS Mgr. Urbánkem; 

● rozpočet ČSS na rok 2016 připravený hospodářkou ČSS Ing. Pazderkovou, přednesený 

tajemníkem ČSS Mgr. Urbánkem. 
 

3)  ukládá VV: 

● vypracovat návrh interní směrnice ČSS, která by upravovala poskytování finanční podpory 

studentům středních a vysokých škol a odborným komisím, oblastním organizacím a 

pobočným spolkům, které jsou organizačními složkami České slévárenské společnosti, 

z.s.; 

● vypracovat návrh memoranda o slévárenství pro poslance Parlamentu ČR; 

● oživit studentskou soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci v oblasti slévárenství. 
 

Ve Svratce 30. června 2016, zapsal: doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. – předseda návrhové komise 


