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Z Á P I S   
 

z  jednání  volební  valné  hromady 
 

České  slévárenské  společnosti,  z.s.,  2017 
 
 
 
 
 
Datum:    6. dubna 2017 od 10.00 hod. – prezence od 9.00 hod. 
 
Místo:     Technické muzeum Brno, Purkyňova 105 
 
Přítomno:    43 členů ČSS 
 
Valnou hromadu řídil:  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. 
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Poznámka: Přípravu valné hromady řídil předseda ČSS Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. Všem 
členům ČSS bylo umožněno volit nejvyšší orgány ČSS a tak se aktivně podílet na její činnosti. 
Za tímto účelem byl aktualizován volební řád, který určuje postup voleb. Členové ČSS ho 
obdrželi jako součást INFORMÁTORu č. 79 dle užívaného adresáře 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 
Volební valnou hromadu ČSS řídil 1. místopředseda ČSS Ing. Tolar. Přivítal přítomné členy 
ČSS a představil předsednictvo valné hromady. V úvodu také předseda ČSS Ing. Martínek 
předal Ing. Stříteckému Medaili akademika Františka Píška s poděkováním za jeho 
mnohaletou práci v dozorčí radě ČSS a Mgr. Urbánkovi Děkovný list při příležitosti jeho 
životního jubilea. Poté Ing. Tolar seznámil přítomné členy ČSS s návrhem programu jednání 
valné hromady, který byl bez připomínek schválen. 

 

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, Ing. Bryksí Stunová, Ing. Kubalec – členové 
volební:        Ing. Ondráček – předseda, Herzán, Ing. Hirsch, Jelínková, Mgr. Písaříková 

– členové 
návrhová:     doc. Lichý – předseda, Ing. Szlauer, Ing. Šlajs – 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 42 členů ČSS (43. člen ČSS se dostavil 
později) s právem hlasovacím, z nichž někteří u prezence odevzdali pověření k zastupování 
od dalších 18 členů společnosti. Celkem tedy mohlo volit 60 členů ČSS. Podle stanov ČSS je 
valná hromada usnášeníschopná při účasti nejméně 10 % všech členů ČSS. Předseda 
mandátové komise Mgr. Urbánek konstatoval, že tato podmínka je splněna a valná hromada 
je usnášeníschopná. 

 

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 volební valné hromady ČSS v roce 2015 

Zprávu o činnosti VV přednesl předseda ČSS Ing. Martínek. V jejím úvodu připomněl 
změnu v názvu ČSS, kde přibyla nová písmena z.s. (zapsaný spolek), což je dáno novým 
Občanským zákoníkem. Nevyhnula se nám ani nová povinnost podávat pravidelně každý 
měsíc kontrolní hlášení na finanční úřad. 
V další části své zprávy Ing. Martínek zhodnotil plnění úkolů daných usnesením 
z poslední valné hromady ČSS v roce 2016. Jednalo se především o vypracování návrhu 
interní směrnice naší společnosti, která upravuje poskytování finanční podpory studentům 
středních a vysokých škol i odborným komisím, oblastním organizacím a pobočným 
spolkům. Návrh směrnice projednal VV ČSS a poté byl zaslán členům ČSS k 
připomínkovému řízení. Valné hromadě ČSS ho předložil tajemník ČSS Mgr. Urbánek a  
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vyzval přítomné členy ČSS, aby svoje případné připomínky uplatnili v diskuzi. Dalším 
úkolem bylo vypracovat návrh memoranda o slévárenství pro poslance Parlamentu ČR. 
Předseda ČSS Ing. Martínek uvedl, že VV se touto otázkou několikrát zabýval a nakonec 
po konzultaci s navrhovatelem tohoto úkolu doc. Šenbergerem dospěl k rozhodnutí 
požádat valnou hromadu ČSS o jeho zrušení. Posledním úkolem pak bylo oživení 
studentské soutěže o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci v oblasti slévárenství. 
Tento úkol VV průběžně plní.  
VV zasedá zcela pravidelně jedenkrát čtvrtletně v měsících březen, červen, září a 
prosinec a tato zasedání probíhají v hotelu ŽĎAS ve Svratce. Na všechna tato zasedání 
jsou zváni předsedové OK, OV i pobočných spolků a všichni kandidáti, kteří neuspěli 
v posledních volbách členů VV. Některá jednání byla bouřlivější, ovšem vedená zcela 
korektně s ohledem na respektování opačných názorů či pohledů na projednávané otázky.  
V části věnované práci OK a OV předseda ČSS Ing. Martínek konstatoval, že většina 
těchto organizací pracuje velice dobře především zásluhou svých předsedů. Těm proto 
adresoval svoje poděkování za jejich práci a udržování i rozvíjení pozitivního kreditu 
ČSS u odborné veřejnosti.  
V další části svého vystoupení se předseda ČSS Ing. Martínek věnoval 53. slévárenským 
dnům® pořádaným v roce 2016. Konstatoval, že tato konference je důležitá nejen pro 
slévárenské odborníky, ale také pro vlastní chod ČSS. Proto na tomto místě poděkoval 
všem členům ČSS, kteří se na organizaci 53. slévárenských dnů® podíleli a také všem 
účastníkům, hostům i sponzorům.  
Předseda ČSS Ing. Martínek se dále zmínil o panelové diskuzi na téma Průmysl 4.0, která 
se uskutečnila v květnu 2016 na ČSVTS v Praze. MPO sestavilo expertní tým, v jehož 
čele stál prof. Mařík (ČVUT Praha) a tento tým předložil vládě ČR dokument, kde je 
formulován soubor doporučení, která se týkají nejen MPO, ale i školství, práce a 
sociálních věcí, zdravotnictví, zemědělství i dopravy. Prof. Valášek (ČVUT Praha) 
zavádí studijní program zaměřený na Průmysl 4.0 (akreditován byl v červnu 2016). Na 
toto téma reagovala naše OK 04 Výroba oceli na odlitky, která do programu svojí XXII. 
celostátní konference zahrnula v roce 2016 přednášku pana doc. Špičky (VŠB-TU 
Ostrava) pod názvem „Průmysl 4.0, hrozba anebo příležitost“. Doc. Špička je navíc 
iniciátorem ustanovení nové OK při ČSS zaměřené na informatiku a automatizaci. 
V pasáži věnované odborné činnosti ČSS Ing. Martínek konstatoval, že v roce 2016 ČSS 
uspořádala 29 odborně vzdělávacích akcí, konferencí, panelových diskuzí apod. ČSS má 
svoje zastoupení ve Světové slévárenské organizaci WFO, v řídících orgánech a komisích 
mezinárodních organizací. Velmi úzce spolupracujeme s orgány státní správy, profesními 
a stavovskými organizacemi, výzkumnými pracovišti, odbornými školami atd. Jedná se o 
MPO, MŽP, ČSVTS, Svaz sléváren ČR, Spolek přesného lití, SVÚM Praha, ČVUT 
Praha, VUT v Brně, VŠB-TU Ostrava i TU Liberec. Řada našich členů je zapojena do 
prací vědeckých rad na VŠ, do oponentních i hodnotitelských rad a komisí na VŠ, a to jak 
v Praze, Brně, Liberci i Ostravě. Pravidelně vydáváme Slévárenskou ročenku i sborníky 
z konferencí, zúčastňujeme se tuzemských i zahraničních konferencí, výstav i veletrhů. 
Při hodnocení práce dosavadního VV ČSS Ing. Martínek uvedl, že ve své funkci 
předsedy ČSS byl obklopen týmem ochotných, zapálených, znalých i tvořivých 
spolupracovníků všech věkových kategorií, kteří skutečně umí a chtějí. V závěru svého 
vystoupení jim Ing. Martínek poděkoval a nově zvolenému VV popřál, aby ČSS 
reprezentoval ku prospěchu nás všech. Přítomným pak popřál pevné zdraví, hodně 
spokojenosti, životního elánu a štěstí, a to jak doma v rodinném kruhu, tak i v 
zaměstnání. 
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- o hospodaření ČSS v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 
Zprávu o hospodaření ČSS v roce 2016 a návrh rozpočtu ČSS na rok 2017 přednesl 
tajemník ČSS Mgr. Urbánek v zastoupení hospodářky ČSS Ing. Pazderkové. Uvedl, že 
příjmy ČSS za rok 2016 vykazují částku Kč 2.020.480,39, výdaje Kč 1.949.927,59. 
Výsledkem hospodaření je zisk ve výši Kč 70.552,80. Stav na účtech ČSS k 31. 12. 2016 
byl Kč 1.704.567,31 a dluh ČSS vůči ČSVTS Praha ke stejnému datu činil Kč 
156.205,75. Skutečný stav finančních prostředků ČSS k 31. 12. 2016 byl tedy Kč 
1.548.361,56. Stav finančních prostředků na podúčtech OK a OV ke dni 2. 1. 2017 činí 
Kč 970.469,57.  
Z výsledků hospodaření je zřejmé, že příjmy i výdaje byly oproti rozpočtu nižší. 
V případě příjmů jde o částku Kč 229.519,61. Většina příjmových položek byla nižší než 
plánovaný rozpočet, pouze položka Finanční příspěvky od ČSVTS  plně odpovídala 
rozpočtu a položka Členské příspěvky byla mírně vyšší, než plánoval rozpočet. 
Ve výdajové části je oproti rozpočtu úspora ve výši Kč 300.072,41. Tři výdajové položky 
(Spotřeba materiálu, Cestovní náhrady, Náklady na schůze a porady) výraznějším 
způsobem překračují částky předpokládané rozpočtem. Důvody této skutečnosti byly 
podrobně vysvětleny VV ČSS. Výrazných úspor bylo dosaženo ve výdajových položkách 
Spotřeba energie a vody (Kč 15.381,09), Opravy a údržba (Kč 6.447,80), Telefon, fax, 
poštovné (Kč 13.854,09), Ostatní osobní náklady – dohody (Kč 69.984,--), Sociální a 
zdravotní pojištění (Kč 10.075,--), Náklady na odborné akce (Kč 195.188,22) a Ediční 
činnost (Kč 20.290,56). Položky Tematické zájezdy (Kč 22.000,--) a Odpisy HIM (Kč 
4.000,--) nebyly čerpány vůbec. Položky Nákup materiálu (televizoru) ve výši Kč 
9.775,12 a Služby software (Kč 1.396,--) v původním rozpočtu chyběly. VV ČSS se 
s výsledky hospodaření ČSS v roce 2016 seznámil a bez připomínek doporučil předložit 
je valné hromadě ČSS ke schválení. 
Tajemník ČSS Mgr. Urbánek předložil valné hromadě ČSS návrh rozpočtu ČSS na rok 
2017. Ten vychází ze skutečností v roce 2016 s přihlédnutím k plánu odborných akcí pro 
rok 2017. Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný. Příjmové i výdajové položky ve své 
sumě dosahují stejnou výši Kč 2.200.200,--. VV ČSS se s návrhem rozpočtu ČSS na rok 
2017 seznámil a doporučil předložit ho valné hromadě ČSS ke schválení. 

 

- dozorčí rady za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2016 
Zprávu přednesl tajemník ČSS Mgr. Urbánek v zastoupení předsedy dozorčí rady Ing. 
Ondráčka., který byl zaměstnán jako předseda volební komise. Dozorčí rada pracovala ve 
složení: Ing. Hirsch, Ing. Ondráček a Ing. Střítecký. Při každém jednání byl přítomen 
tajemník ČSS, z.s. Mgr. Urbánek. V roce 2016 se dozorčí rada sešla celkem třikrát, a to 
v měsících únoru, červnu a září. Dozorčí rada řešila následující témata: 
a) inventura majetku včetně převodu majetku z ČSVTS Praha; 
b) hospodářské výsledky roku 2015 a průběh hospodaření 2016; 
c) kontrola usnesení valné hromady ČSS; 
d) realizace legislativy zapsaného spolku; 
e) příprava návrhu interní směrnice pro poskytování finanční podpory studentům SŠ a VŠ 
i odborným komisím, oblastním organizacím a pobočným spolkům. 
Ze všech jednání dozorčí rady byly pořízeny zápisy, které jsou uloženy na sekretariátu 
ČSS, z.s. Dozorčí rada hodnotí celkovou činnost ČSS za období od poslední valné 
hromady jako úspěšnou a delegátům valné hromady doporučila schválit zprávu o činnosti 
ČSS za uplynulé volební období a zprávu o hospodaření za rok 2016 včetně návrhu 
rozpočtu na rok 2017. 
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5. Diskuze k předneseným zprávám, zprávy předsedů OK a OO o činnosti jejich komisí a  
 organizací, informace o přípravě 54. slévárenských dnů® v roce 2017 

V diskuzi vystoupili: 
- Ing. Sedlák požádal o vysvětlení, o jaký dluh ČSS vůči ČSVTS Praha, který byl zmíněn 

ve zprávě o hospodaření ČSS, se jedná. Tajemník ČSS Mgr. Urbánek vysvětlil, že 
některé platby (např. za energie, telekomunikační služby, odvody pojistného apod.) hradí 
za ČSS ČSVTS Praha a dodatečně za každý měsíc je pak vykáže jako dluh. ČSS je 
následně ČSVTS Praha refunduje. 

- Doc. Lichý, předseda OK pro neželezné kovy, informoval o nedávno uspořádané 7. 
Holečkově konferenci, která se uskutečnila ve dnech 22. – 23. 3. 2017 v hotelu Devět 
skal v Milovech za účasti téměř 90 účastníků. OK se také podílí na přípravě příručky o 
klasifikaci a identifikaci vad odlitků ze slitin neželezných kovů. 

- Ing. Lána, předseda OV VČ, informoval o jeho práci a plánovaných odborných akcích. 
OV připravuje v roce 2017 již 25. seminář Ekologie a slévárenství a současně propojuje 
aktivity OK pro životní prostředí a OV. Seminář se uskuteční 18. 5. 2017 v Hradci 
Králové. OV organizuje tematické zájezdy a výjezdní zasedání. 

- Doc. Mores, předseda OK LKG, informoval valnou hromadu ČSS o aktivitách této OK. 
Ta se pravidelně schází 2 x ročně na ČVUT Praha za významné podpory TU Liberec. 
Poslední zasedání OK LKG bylo v prosinci 2016 a zpráva o jeho průběhu bude 
publikována v časopise Slévárenství č. 3-4/2017 v rubrice ČSS. 75. zasedání OK LKG 
bude 31. 5. 2017 opět na ČVUT Praha. 

- Ing. Pazderka, předseda OK pro formovací materiály, informoval o aktivitách tohoto 
kolektivu. Poslední 166. zasedání se uskutečnilo 25. – 26. 10. 2016 ve firmě Sklopísek 
Střeleč, a.s. OK má 52 členů. Další zasedání je plánováno na 25. – 26. 4. 2017 ve firmě 
BRANO, a.s., Hradec nad Moravicí. Ing. Pazderka také informoval o programu 
jednotlivých zasedání. 

- Ing. Balcar, předseda OK pro tavení oceli na odlitky, vystoupil s informací o činnosti této 
OK a jejích pravidelných kvartálních zasedáních. Každý lichý rok OK pořádá Celostátní 
školení tavičů a mistrů oboru elektrooceli a litiny s kuličkovým grafitem a každý sudý 
rok OK pořádá konferenci na téma Výroba a vlastnosti oceli na odlitky a litiny 
s kuličkovým grafitem. Kromě toho tato OK zajišťuje odborný program sekce Metalurgie 
oceli na odlitky a ingoty na Slévárenských dnech®. 

- Doc. Lichý jako předseda pobočného spolku ČSS při VŠB-TU Ostrava informoval 
valnou hromadu ČSS o činnosti této organizace. V roce 2016 pobočný spolek uspořádal 
odborný kurz zaměřený na vady odlitků. Pobočný spolek ČSS při VŠB-TU Ostrava je 
také spolupořadatelem mezinárodní konference Spolupráce, jejíž XXIII. ročník proběhne 
v 16. týdnu 2017 v Polsku a v příštím roce v ČR. 

- Doc. Kafka, předseda OK ekonomické, informoval přítomné o ukončení Projektu XVII 
na téma Vývoj nákladového hodnocení apretace odlitků (VI. etapa), který byl završen 
XVI. ekonomickým seminářem dne 7. 3. 2017 v Třinci a Dolní Lomné. Na tuto akci byli 
pozváni studenti VŠB-TU Ostrava s možností účasti bez vložného. Tuto nabídku však 
nikdo z nich nevyužil. OK ekonomická v této činnosti pokračuje Projektem XVIII. V září 
2017 OK připravuje zasedání ve firmě Motor Jikov slévárna a.s. v Českých Budějovicích 
za účasti Ing. Sobíška z UniCredit Bank. 
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- Doc. Špička z VŠB-TU Ostrava vystoupil s informací o záměru ustanovit při ČSS novou 
OK zaměřenou na informatiku a automatizaci. Účelem je sestavit pracovní tým, který by 
zastřešoval a rozvíjel problematiku automatizace a informačních technologií v oblasti 
slévárenství s důrazem na informační společnost a koncept Průmyslu 4.0. Informace o 
tomto záměru byla už dříve rozeslána podle hromadného adresáře ČSS všem jejím 
členům a publikována v rubrice ČSS v časopise Slévárenství č. 11-12/2016 na str. 473. 
Někteří členové ČSS už projevili zájem do práce nově navrhované komise se zapojit.  

- Doc. Šenberger vystoupil s informací o schůzkách Rady starších slevačů, které se 
pořádají od počátku loňského roku každý první čtvrtek v měsíci v restauraci Welcome 
v Brně v Husitské ulici č. 3 od 16 hod. 

- Ing. Bryksí-Stunová podala informaci o činnosti OK pro lití pod tlakem, která se schází 
pravidelně dvakrát ročně. Nejbližší zasedání této OK se připravuje na přelomu května a 
června 2017 pravděpodobně v Mikulově.  

- Ing. Pavlík se zajímal o celkový počet OK při ČSS a seznam těch, které nepracují. Dotaz 
zodpověděl tajemník ČSS Mgr. Urbánek a uvedl, že ČSS eviduje 10 OK, z nichž 2 
v současnosti nepracují. Jedná se o 02 OK pro litinu s lupínkovým grafitem a 13 OK pro 
historii slévárenství a umělecké lití. Zbývajících 8 OK pracuje s tím, že každá z nich má 
svůj vlastní systém práce. Další poznámku Ing. Pavlík adresoval autorům přednášek 
prezentovaných na Slévárenských dnech®. Uvedl, že se ve sbornících přednášek setkává 
s nesprávnou odbornou terminologií a požádal v této věci o nápravu. 

- Ing. Král vyslovil názor, že je nutné seznamovat politickou reprezentaci ČR se situací ve 
slévárenství a informovat o oboru jako takovém. 

- Předseda pobočného spolku ČSS při VŠB-TU Ostrava doc. Lichý na předchozí 
vystoupení reagoval připomínkou výstavy uměleckých odlitků, kterou VŠB-TU Ostrava 
zorganizovala ve výstavní síni Senátu PČR v termínu 8. 10. – 29. 11. 2015. 

- Tajemník ČSS Mgr. Urbánek vystoupil s informací o zrušení dřívější pobočky ČSS při 
Tatra Kopřivnice. JUDr. Martin Skyba z AK Jirousek, Skalník, Bernatík & partneři je 
toho názoru, že je nutné vycházet ze stanov ČSS, které však žádným způsobem neřeší 
zánik pobočného spolku. Pouze v bodě 4.1. písm. a) je stanoveno, že valná hromada 
rozhoduje o dobrovolném rozpuštění spolku. Z toho lze dovodit, že do její působnosti 
patří i rozpuštění pobočného spolku. Valná hromada ČSS musí rozhodnout o zrušení 
pobočného spolku a o jeho vstupu do likvidace. Současně rozhodne o jmenování 
likvidátora. Tajemník ČSS Mgr. Urbánek navrhuje, aby valná hromada ČSS jmenovala 
likvidátorem pobočného spolku ČSS při Tatra Kopřivnice Ing. Jiřího Kubalce; 

6. Zpráva volební komise – vyhlášení výsledků 1. kola voleb 
Předseda volební komise Ing. Ondráček konstatoval, že volební řád byl dodržen a volby 
řádně proběhly. Z maximálně možných 60 hlasovacích lístků bylo odevzdáno všech 60 a 
všechny hlasovací lístky byly platné. Do výkonného výboru ČSS byli zvoleni ti kandidáti, 
kteří se umístili na 1. – 15. místě, a do dozorčí rady pak všichni tři kandidáti. Kandidáti, kteří 
se umístili na 16. a 17. místě a do výkonného výboru tedy zvoleni nebyli, zůstávají 
náhradníky a budou zváni na zasedání výkonného výboru. 
Konkrétní výsledky voleb byly následující: 
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- kandidáti do výkonného výboru:       počet hlasů: pořadí na kandidátce: 

Ing. Martin Balcar, Ph.D.    44   5. – 7. 
Ing. Bc. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D.  40   9. – 10. 
Ing. Jan Čech, Ph.D.     39   11. 
Ing. Pavel Fila, Ph.D.     35   13. – 14. 

 Ing. Josef Havrda     40   9. – 10. 
Miroslav Herzán        35   13. – 14. 
Ing. Ivana Kroupová     34   15. 
Ing. Taťána Kulová     29   16. 
Ing. Ivo Lána, Ph.D.     54   1. 
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.     48   3. 
Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.    50   2. 
doc. Ing. Antonín Mores, CSc.   42   8. 
Ing. Veronika Pazderková, Ph.D.   37   12. 
Petr Rohrer      22   17. 
Ing. Jan Šlajs      44   5. – 7.  
Ing. Jan Tolar      44   5. – 7.  
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.   46   4. 

 

- kandidáti do dozorčí rady: 
Ing. František Hirsch       51   3. 
Ing. Zdeněk Ondráček    55   1. 
Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.    53   2. 

 

7.  Přestávka na oběd a první zasedání nového výkonného výboru a 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.  
 

8.  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. Ve svém vystoupení stručně 
informoval o svých záměrech v činnosti tohoto orgánu. Valná hromada poté schválila volbu 
předsedy ČSS a předsedy dozorčí rady ČSS aklamací. 

 

9. Volba předsedy ČSS a předsedy dozorčí rady 
 Předsedou ČSS na dvouleté funkční období byl jednohlasně zvolen Ing. Ludvík Martínek, 

Ph.D. Předsedou dozorčí rady ČSS na dvouleté funkční období byl jednohlasně zvolen Ing. 
Zdeněk Ondráček. Opakovaně zvolený předseda ČSS Ing. Martínek poděkoval za důvěru, 
kterou mu valná hromada zvolením do této funkce projevila. 

 

10. Zpráva návrhové komise – návrh usnesení valné hromady, jeho schválení a závěr 
jednání 
Návrh usnesení valné hromady přednesl předseda návrhové komise doc. Lichý. Po drobných 
úpravách a doplnění předneseného návrhu valná hromada usnesení schválila. Poté 
předsedající Ing. Tolar poděkoval přítomným za účast na jednání valné hromady a za její 
důstojný průběh a rozloučil se s nimi. 
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Volební valná hromada České slévárenské společnosti 2017: 
 
1) bere na vědomí: 

● zprávu dozorčí rady ČSS, z.s., o její činnosti v uplynulém období od poslední valné 
hromady v roce 2016 zpracovanou jejím předsedou Ing. Ondráčkem a přednesenou 
tajemníkem ČSS, z.s., Mgr. Urbánkem; 

● zprávy předsedů OK a OV o jejich činnosti v uplynulém období od poslední valné 
hromady v roce 2016; 

● informace doc. Špičky z VŠB-TU Ostrava o úmyslu ustanovit při ČSS, z.s., novou OK 
zaměřenou na informatiku a automatizaci. 

 
2) schvaluje: 

● zprávu o činnosti ČSS, z.s., za uplynulé volební období od roku 2015 přednesenou 
předsedou ČSS Ing. Martínkem; 

● zprávu o hospodaření ČSS, z.s., za rok 2016 přednesenou tajemníkem ČSS Mgr. 
Urbánkem; 

● rozpočet ČSS, z.s., na rok 2017 předložený tajemníkem ČSS Mgr. Urbánkem; 
● interní směrnici pro poskytování finanční podpory studentům středních a vysokých škol a 

odborným komisím, oblastním organizacím a pobočným spolkům, které jsou 
organizačními složkami ČSS, z.s.; 

● výsledky voleb do výkonného výboru ČSS, z.s., včetně zvolení předsedy ČSS, z.s., Ing. 
Ludvíka Martínka, Ph.D.; 

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

● zrušení pobočného spolku „Česká slévárenská společnost pobočka při Tatře Kopřivnice“ 
a jeho vstup do likvidace. Pro tento účel valná hromada jmenovala likvidátora uvedeného 
pobočného spolku Ing. Jiřího Kubalce; 

● zrušení úkolu uloženého VV ČSS, z.s., valnou hromadou ČSS, z.s., v roce 2016 ve znění: 
vypracovat návrh memoranda o slévárenství pro poslance Parlamentu ČR. 

 
3) ukládá novému VV:  

● vyřídit vložení nového člena dozorčí rady ČSS, z.s., do sbírky listin spolkového rejstříku 
rejstříkovým soudem; 

● vyřídit záznam rozhodnutí valné hromady ČSS, z.s., o zrušení pobočného spolku „Česká 
slévárenská společnost pobočka při Tatře Kopřivnice“ a jeho vstupu do likvidace do 
sbírky listin spolkového rejstříku a pomáhat jmenovanému likvidátorovi Ing. Jiřímu 
Kubalcovi při rušení uvedeného pobočného spolku; 

 
Usnesení valné hromady České slévárenské společnosti, z.s., 2017 bylo schváleno všemi 
přítomnými delegáty. 
 

V Brně 6. dubna 2017 
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