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ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ČSS
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. Před vlastním jednáním Ing.
Tolar věnoval krátkou vzpomínku dlouholetému čestnému členovi ČSS, váženému panu
profesorovi Karlu Stránskému, který nás 1. ledna letošního roku opustil ve věku 86 let.
Mnozí z našich členů se s ním rozloučili 6. ledna nejen v kostele sv. Jakuba v Brně, ale i u
rodinného hrobu v Brně-Řečkovicích. Poté přítomné vyzval k uctění památky pana prof.
Stránského minutou ticha.
Dále Ing. Tolar připomněl, že valná hromada ČSS se koná 8. března, kdy slavíme
Mezinárodní den žen. Proto členové předsednictva valné hromady předali přítomným
čtyřem členkám ČSS květiny a drobné věcné dárky.
Poté Ing. Tolar 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:
Ing. František Hirsch a Ing. Zdeněk Ondráček, a návrhovou komisi ve složení: předseda:
Ing. Ivo Lána, Ph.D., členové: Ing. Pavel Fila, Ph.D., a Hana Jelínková. Poté předseda
mandátové komise Mgr. Urbánek informoval přítomné delegáty, že na valné hromadě je
přítomno 19 členů ČSS s právem hlasovacím, přičemž podle stanov ČSS je pro schválení
usnesení nutná účast právě minimálně 19 členů ČSS. Valná hromada ČSS byla tedy
usnášeníschopná.
3. Zprávy:
- o činnosti VV za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2017 (Ing. Ludvík
Martínek, Ph.D.)
Předseda ČSS Ing. Martínek v úvodu svého vystoupení přivítal přítomné delegáty
valné hromady ve Svratce, tedy v rekreačním a rehabilitačním středisku akciové
společnosti ŽĎAS, a v návazné zprávě informoval přítomné o činnosti ČSS od
poslední volební valné hromady, která proběhla 6. dubna 2017 v Technickém muzeu
v Brně. Stejně jako v dřívějších letech i v roce 2017 proběhla pravidelná (kvartální)
zasedání výkonného výboru ve Svratce. Oproti minulosti se 2. zasedání uskutečnilo na
jiném místě, a to v sídle společnosti WISTA s.r.o. ve Zlíně po zasedání OK
ekonomické. Výkonný výbor zve na svá zasedání také všechny předsedy Odborných
komisí i Oblastních výborů a kromě nich i kandidáty do výkonného výboru, kteří
nebyli zvoleni, ovšem mají zájem o práci v naší společnosti. Důvod je prostý. Chceme,
aby co nejvíce našich členů mohlo přímo přicházet se svými návrhy i otázkami tak,
abychom v maximální možné míře zapojili především mladou generaci slevačů do
naší práce.
Celá řada našich členů dlouhodobě a úspěšně spolupracuje s vysokými školami.
Především se jedná o TU Liberec, ČVUT Praha, VUT Brno a VŠB-TU Ostrava.
Máme zastoupení ve vědeckých radách těchto VŠ, oponujeme bakalářské, magisterské
i doktorské práce, zasedáme v komisích pro státní závěrečné zkoušky na těchto VŠ.
Máme zastoupení v redakčních radách našich odborných časopisů, tedy ve
Slévárenství i v Hutnických listech. Převážná většina našich odborných komisí a
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oblastních výborů pravidelně pořádá konference, semináře či odborná školení. Mezi
nejznámější pak rozhodně patří Holečkova konference pořádaná v Milovech v hotelu
Devět skal. Není možné konkrétně vyjmenovat všechny naše důležité akce, kterých za
rok 2017 bylo téměř třicet. O 54. slévárenských dnech®, které proběhly 7. – 8. 11.
2017, je v našich odborných kruzích dostatečně známo, že mají velmi dobré renomé.
Je příjemnou skutečností, že se této naší největší konferenci podařilo navrátit kredit,
který vždy měla až na několik málo let v ne příliš vzdálené minulosti.
Máme také zastoupení v mezinárodních orgánech a organizacích, spolupracujeme i
s orgány státní správy ČR (především pak s MPO) a s celou řadou výzkumných
pracovišť. Pravidelně vydáme Slévárenskou ročenku® a sborníky z konferencí.
K plnění usnesení z poslední valné hromady ČSS v roce 2017 předseda ČSS Ing.
Martínek uvedl, že první ze dvou úkolů, a sice „Vyřídit vložení nového člena dozorčí
rady ČSS, z.s., do sbírky listin spolkového rejstříku rejstříkovým soudem“, byl splněn.
V případě druhého úkolu ve znění „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“ se výkonný výbor po konzultacích s Ing. Kubalcem rozhodl upustit od
stanoveného postupu a požádat valnou hromadu ČSS, z.s., o zrušení úkolu.
Předseda ČSS Ing. Martínek se také vyjádřil k hlavním problémům v oblasti
slévárenství. Za zásadní problém označil nedostatek kvalifikovaného personálu. Tento
problém neřeší ani tzv. duální vzdělávání. Výrobci odlitků si musí kvalifikovaný
dorost do řad slévárenských dělníků vychovat sami. K dalším otázkám týkajícím se
vývoje označovaného jako Průmyslová revoluce č. 4.0 Ing. Martínek uvedl, že ČSS na
tyto skutečnosti zareagovala obnovením činnosti její dřívější OK pro robotizaci a
automatizaci, nově pod názvem OK pro informatiku a automatizaci pod
předsednictvím doc. Ing. Iva Špičky, Ph.D. Dalším problémem, který může v blízké
době ovlivnit fungování českých sléváren, je podle Ing. Martínka připravované
zpřísnění podmínek pro ukládání odpadů. Na novou situaci je nutné připravit se už
dnes. Pro nepřipravené firmy může být nová situace dokonce až likvidační.
V závěru svého vystoupení předseda ČSS Ing. Martínek poděkoval všem, kteří
ochotně i zodpovědně pracují pro naši ČSS. Vyjádřil své potěšení nad tím, že má
okolo sebe tým spolupracovníků snad všech věkových kategorií, kterým záleží na
dobrém jménu naší společnosti. Jsou to především oni, kterým patří slova díků i za to,
že se nám daří také po stránce hospodářské a společenské. Jim všem popřál hodně
zdraví, štěstí, klidu na práci a spokojenosti jak doma u rodin, tak i v zaměstnání.
-

o hospodaření ČSS v roce 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 (Mgr. František
Urbánek)
Zprávu o hospodaření ČSS v roce 2017 včetně vyúčtování podúčtů OK a OV vedených
sekretariátem ČSS a návrh rozpočtu ČSS na rok 2018 přednesl tajemník ČSS Mgr.
Urbánek v zastoupení hospodářky ČSS Ing. Pazderkové. Uvedl, že rozpočet pro rok
2017 byl valnou hromadou schválený jako vyrovnaný a v obou jeho částech byly
částky
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2.200.000,- Kč. Skutečné příjmy ČSS za rok 2017 vykazují částku 2.456.109,71 Kč a
výdaje 2.248.393,61 Kč. Výsledkem hospodaření je tedy zisk ve výši 207.716,10 Kč.
Stav na účtech ČSS k 31. 12. 2017 byl 2.011.872,33 Kč a dluh ČSS vůči ČSVTS Praha
ke stejnému datu činil 175.835,31 Kč. Skutečný stav finančních prostředků ČSS k 31.
12. 2017 byl tedy 1.836.037,02 Kč. Stav finančních prostředků na podúčtech OK a OV
ke dni 8. 1. 2018 činí 1.018.469,37 Kč.
Z výsledků hospodaření je zřejmé, že příjmy i výdaje byly oproti rozpočtu vyšší.
V případě příjmů jde o částku 256.109,71 Kč. Rozhodující příjmová položka Příjmy
z odborných akcí byla oproti plánovanému rozpočtu vyšší o 242.553,63 Kč. Příjmové
položky Úroky, ostatní výnosy, kurzové zisky, Ediční činnost a Členské příspěvky byly
v porovnání s rozpočtem nepatrně nižší, což však celkový výsledek příjmové části
výsledků hospodaření neovlivnilo. Zbývající příjmové položky pak byly mírně vyšší,
než plánoval rozpočet.
Výdajová část výsledků hospodaření je oproti rozpočtu překročena o 48.383,61 Kč.
Deset výdajových položek (Spotřeba materiálu, Reprefond, Telefon, fax, poštovné,
Mzdové náklady, Sociální a zdravotní pojištění, Příspěvky na závodní stravování,
Pojištění sekretariátu, Náklady na schůze a porady, Náklady na odborné akce a Ediční
činnost) překračuje částky předpokládané rozpočtem. Úspory byly naopak dosaženy ve
výdajových položkách Nákup materiálu, Spotřeba energie a vody, Opravy a údržba,
Cestovní náhrady sekretariát, Cestovní náhrady OK a OV, Nájemné, Ostatní náklady
na
nakupované služby, Ostatní osobní náklady – dohody, Kurzové ztráty, Poskytnuté dary,
Ostatní náklady – bankovní poplatky, daně z úroků, Tematické zájezdy, Mezinárodní
činnost a Odpisy HIM, která nebyla čerpána vůbec. Výdajová položka Členský
příspěvek ČSVTS byla čerpána přesně ve výši plánované rozpočtem.
S výsledky hospodaření ČSS v roce 2017 se seznámilo předsednictvo ČSS na svém 1.
zasedání dne 21. 2. 2018 a bez připomínek doporučilo předložit je valné hromadě ČSS
ke schválení.
Dále pak tajemník ČSS Mgr. Urbánek předložil valné hromadě ČSS k projednání návrh
rozpočtu ČSS na rok 2018. Ten vychází ze skutečností v roce 2017 s přihlédnutím
k plánu odborných akcí pro rok 2018. Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný.
Příjmové i výdajové položky ve své sumě dosahují stejnou výši 2.400.000,-- Kč.
Předsednictvo ČSS se s návrhem rozpočtu ČSS na rok 2018 seznámilo a doporučilo
předložit ho valné hromadě ČSS ke schválení.
-

dozorčí rady za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2017 (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. Pernica. Za
hodnocené období se dozorčí rada ČSS sešla celkem pětkrát, v roce 2017 třikrát a
v roce letošním dvakrát. Každému jednání byl přítomen tajemník ČSS Mgr. Urbánek.
V uplynulém období se dozorčí rada zaměřila především na stěžejní problematiku –
hospodářské výsledky ČSS, a to za celý rok 2017 a leden 2018. Bylo konstatováno, že
naplňování jednotlivých položek jak v příjmu, tak ve výdajích, nevybočuje z běžného
normálu minulých účetních roků. Dalšími body jednání byla inventura majetku ČSS,
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kontrola plnění usnesení z volební valné hromady v roce 2017, kontrola úhrad
členských příspěvků jak individuálních, tak i kolektivních členů ČSS a kontrola
udržování platnosti ochranných známek ČSS.
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. Záznamy ze všech jednání dozorčí rady jsou uloženy
na sekretariátě ČSS.
Dozorčí rada doporučila delegátům valné hromady schválit zprávu o činnosti ČSS za
období od poslední valné hromady a zprávu o hospodaření za rok 2017 včetně
rozpočtu na rok 2018.
4. Diskuze k předneseným zprávám a návrhům
- Tajemník ČSS Mgr. Urbánek v zastoupení doc. Záděry, organizačního garanta
Slévárenských dnů®, informoval delegáty valné hromady o přípravě letošních 55.
slévárenských dnů®. Ty se uskuteční v termínu 13. – 14. 11. 2018 v hotelu Avanti
v Brně, který je k tomuto účelu zamluven a rezervován. Co se týče sponzorství,
plánujeme oslovit stejné firmy, jako v loňském roce, kdy bylo celkem 12 sponzorů a
někteří z nich patřili i mezi vystavovatele. Těmto subjektům bude nabídnuta možnost
přednostního výběru výstavních stánků. Teprve poté budou zbývající stánky nabídnuty
dalším zájemcům. Výstavní plocha bude jako v loňském roce rozšířena o 5 stánků v
malém sále. Velikost i rozložení stánků budou upraveny, což povede ke zvýšení počtu
stánků. Cena za stánky je pro letošní rok upravena tak, že v případě malých stánků
dochází k mírnému zlevnění a u větších stánků k mírnému navýšení cen. Podle nové
koncepce doprovodné výstavy dojde k navýšení příjmů z pronajatých stánků o cca 75
tisíc Kč. Co se týče plenární sekce, čekáme na vyjádření prof. Schumachera
z univerzity v Leobenu, kterého jsme požádali o vystoupení se stěžejní přednáškou.
Během dubna 2018 organizační garant osloví všechny předsedy specializovaných
sekcí, aby zajistili přednášky. Do poloviny června musí být konečný seznam, který
pak bude do konce června zpracován a předán do časopisu Slévárenství. Přípravu
sborníků zajistí organizační garant doc. Záděra. Termín pro odevzdání příspěvků bude
21. 9. 2018. Grafické práce pro CD sborník zajistí Ing. Kováč. Hudba pro společenský
večer je zajištěna, s dotykovým displejem pro aktualizaci programu přednášek
organizátoři počítají a náklady na jeho pronájem projednají se sponzory.
-

Ing. Bryksí Stunová připomněla dřívější jednání o soutěži o nejlepší studentskou práci.
V roce 2017 tato soutěž neproběhla a VV doporučil, aby se uskutečnila v roce 2018 se
slavnostním vyhlášením výsledků soutěže na 55. slévárenských dnech ®. Tajemník
ČSS Mgr. Urbánek v 1. pololetí 2018 vyzve příslušná pracoviště technických univerzit
a vysokých škol k přihlášení studentských prací do této soutěže tak, aby bylo možné je
včas vyhodnotit. Úkolem pro VV zůstává jmenovat hodnoticí komisi.

-

Ing. Ptáček vysoce ocenil novou grafickou úpravu a celobarevný tisk časopisu
Slévárenství na kvalitnějším papíru.
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-

Ing. Šlajs informoval delegáty valné hromady o výstavbě nové výrobní kapacity firmy
KASI ve Chvaleticích, která by měla začít vyrábět koncem roku 2019.

-

Ing. Tolar podal zprávu o tom, že 25. 10. 2017 moderoval jednání u kulatého stolu
k Regionální sektorové dohodě pro obor slévárenství v Jihomoravském kraji v rámci
projektu Propojování národního odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR.
Podrobné informace z tohoto jednání jsou uvedeny v časopise Slévárenství č. 1-2/2018
na str. 64 – 65. Dále Ing. Tolar připomněl, že v termínu 18. – 20. 4. 2018 se v Hradci
nad Moravicí uskuteční konference Spolupráce, tentokrát v režii VŠB-TU Ostrava.

-

Ing. Bryksí Stunová tlumočila valné hromadě dotaz Ing. Sedláka, který se ze
zdravotních důvodů z valné hromady omluvil. Dotaz se týkal absence středoškolského
vzdělávání ve slévárenském oboru v ČR. Ing. Sedlák se obrátil na Ing. Bryksí
Stunovou s tím, že podnět k nápravě tristní situace v této záležitosti by měl vzejít
z vysokých škol. Na tento diskuzní příspěvek reagoval Ing. Tolar a uvedl, že např.
Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola na Sokolské ulici v Brně už delší
dobu neotvírá ročník pro obor slévárenství. Svým vybavením a odbornými kapacitami
je však škola schopna spolupracovat se slévárnami. Ing. Tolar slíbil, že se s Ing.
Sedlákem spojí a tuto záležitost s ním projedná.

-

Za OK ekonomickou vystoupila H. Jelínková a omluvila jejího předsedu doc. Kafku
ze zdravotních důvodů. Na ni navázal M. Herzán a vystoupil s informací o činnosti
OK ekonomické. Uvedl, že OK se schází pravidelně třikrát ročně a zajišťuje
obsahovou náplň ekonomické sekce na Slévárenských dnech®. Některých zasedání se
zúčastňuje Ing. Sobíšek z UniCredit Bank. Dne 20. 3. 2018 se v Novém Ransku a
v hotelu Tálský mlýn uskuteční XVII. ekonomický seminář na téma Vývoj
nákladového hodnocení apretace odlitků (VII. etapa). Dne 21. 3. 2018 se pak
uskuteční 56. zasedání OK ekonomické v hotelu Tálský mlýn.

-

Ing. Balcar, předseda OK pro ocel na odlitky, informoval o aktivitách této OK, která
se schází pravidelně 4 x ročně a zajišťuje odborný program sekce Ocel na odlitky na
Slévárenských dnech®. OK pořádá v sudých letech konference Výroba a vlastnosti
oceli na odlitky a litiny s kuličkovým grafitem a v lichých letech pak Školení tavičů a
mistrů oboru elektrooceli a litiny s kuličkovým grafitem. V letošním roce se v září
uskuteční už 23. ročník konference. 155. zasedání OK se uskuteční 8. – 9. 3. 2018
v rekreačním středisku ŽĎAS ve Svratce. V závěru svého vystoupení se Ing. Balcar
dotázal, jakým způsobem postupovat v případě zájmu o změnu názvu OK. Tajemník
ČSS Mgr. Urbánek odpověděl, že pro tyto případy nemá ČSS žádná pravidla a je
možné postupovat stejným způsobem, jako tomu bylo v případě změny názvu OV
východočeského regionu. Stačí návrh nového názvu sdělit VV a ten ho po projednání
schválí, resp. navrhne jinou variantu. Ing. Balcar se poté vrátil k otázce revize Interní
směrnice č. 2/2005 pro vedení podúčtů OK a OV České slévárenské společnosti a
účtování jimi pořádaných odborných akcí. Konstatoval, že z přehledu úhrad příspěvků
jednotlivých OK a OV do rozpočtu sekretariátu ČSS za jeho práce pro uvedené
organizace je zřejmé, že tyto finanční částky jsou výrazně rozdílné s tím, že nejvyšší
částky odvádí právě OK pro ocel na odlitky. Touto otázkou se zabývalo předsednictvo
ČSS na svém 1. zasedání dne 21. 2. 2018 a doporučilo projednat ji na valné hromadě
ČSS, která VV uloží úkol zabývat se novelizací uvedené směrnice. Ing. Balcar je toho
názoru, že ty OK, které zajišťují odborné přednášky do svých sekcí na Slévárenských
dnech® a tím pádem mají omezené možnosti pořádat svoje vlastní konference, které
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jim dříve přinášely zisk, by měly být jistým způsobem za tento hendikep odškodněny
a v odvodech finančních prostředků do rozpočtu sekretariátu ČSS zvýhodněny oproti
těm OK, které se na tvorbě odborného programu Slévárenských dnů® nepodílejí.
-

Ing. Lána ve svém vystoupení podal zprávu o činnosti OV východočeského regionu,
která je úzce propojena s OK pro životní prostředí. Zmínil se o přípravě letošního již
26. ročníku semináře Ekologie ve slévárenství, který se uskuteční 22. 5. 2018 opět
v Hradci Králové pod patronací firmy EMPLA, spol. s r.o., s odbornou garancí
předsedy OK pro životní prostředí Ing. Bláhy. V letošním roce OV opět plánuje
podzimní tematický zájezd. V zastoupení předsedy OK pro neželezné kovy doc.
Lichého Ing. Lána informoval o aktivitách N-týmu, který zpracoval třídník vad odlitků
z neželezných kovů, který se připravuje k vydání v elektronické i listinné podobě. OK
se v letošním roce bude věnovat přípravě 8. Holečkovy konference, která se uskuteční
na jaře roku 2019 v hotelu Devět skal. V závěru pak Ing. Lána informoval o systému
práce OK pro životní prostředí.

-

Ing. Bryksí Stunová upřesnila informace o vydání katalogu vad odlitků z neželezných
kovů a vznesla dotaz, zda bude možné, aby N-tým měl u ČSS svůj podúčet, na kterém
by se evidovaly finanční prostředky získané z prodeje této publikace. Tajemník ČSS
Mgr. Urbánek odpověděl, že stejně jako existuje podúčet zřízený pro Projekty OK
ekonomické, nic nebrání tomu zřídit podúčet i pro N-tým.

-

Tajemník ČSS Mgr. Urbánek informoval delegáty valné hromady ČSS, že
předsednictvo ČSS na svém 1. zasedání dne 21. 2. 2018 projednalo účast zástupců
ČSS na 73. světovém slévárenském kongresu, který se uskuteční ve dnech 23. – 27. 9.
2018 v Krakově. Tajemník ČSS Mgr. Urbánek připomenul, že ČSS může vyslat dva
oficiální delegáty a v případě jejich přihlášení do 30. 6. 2018 se hradí nižší vložné ve
výši 350,- €. Stejné vložné se stejnou podmínkou pak hradí člen exekutivy či
pastprezident WFO a jeden z autorů každé akceptované přednášky, kterou je nutné
přihlásit do 31. 3. 2018. Při pozdějším podání přihlášky se vložné zvyšuje na 385,- €.
K uvedeným cenám se připočítává 23 % DPH. Předsednictvo ČSS navrhuje, aby
oficiálními delegáty ČSS na 73. SSK v Krakově byli prof. Elbel a Ing. Tolar. Dalším
účastníkem by měl být prof. Horáček z titulu pastprezidenta WFO. Jako autoři
přednášek projevili zájem o účast Ing. Bryksí Stunová a doc. Záděra. Předsednictvo
ČSS navrhlo a doporučilo uhradit vložné na 73. SSK svým dvěma oficiálním
delegátům pokud tento návrh schválí valná hromada ČSS ve svém usnesení.

5. Zpráva návrhové komise – schválení návrhu usnesení valné hromady, závěr jednání
Návrh usnesení valné hromady přednesl předseda návrhové komise Ing. Lána. 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.
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USNESENÍ VALNÉ HROMADY ČSS
Valná hromada České slévárenské společnosti 2018:
1) bere na vědomí:
● zprávu dozorčí rady ČSS o její činnosti v uplynulém období od poslední valné
hromady v roce 2017 přednesenou jejím předsedou Ing. Zdeňkem Ondráčkem;
● zprávy předsedů OK a OV o jejich činnosti v uplynulém období od poslední valné
hromady v roce 2017;
● informace o zajištění 55. slévárenských dnů® podané Mgr. Františkem Urbánkem
v zastoupení doc. Ing. Antonína Záděry, Ph.D.
2) schvaluje:
● zprávu o činnosti ČSS za uplynulé volební období od roku 2017 přednesenou
předsedou ČSS Ing. Ludvíkem Martínkem, Ph.D.;
● zprávu o hospodaření ČSS za rok 2017 přednesenou tajemníkem ČSS Mgr.
Františkem Urbánkem;
● rozpočet ČSS na rok 2018 přednesený tajemníkem ČSS Mgr. Františkem Urbánkem;
● zrušení úkolu uloženého výkonnému výboru volební valnou hromadou 2017 ve znění
„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“.
3) ukládá VV:


delegovat na 73. světový slévárenský kongres, který se uskuteční ve dnech 23. – 27. 9.
2018 v Krakově, jako oficiální delegáty ČSS pana prof. Ing. Tomáše Elbela, CSc., a
pana Ing. Jana Tolara;



Zabývat se revizí Interní směrnice č. 2/2005 pro vedení podúčtů OK a OV České
slévárenské společnosti a účtování jimi pořádaných odborných akcí;



Vyzvat technické univerzity k výběru nejlepších studentských vědeckých prací a jejich
přihlášení do soutěže ČSS a následně jmenovat hodnotitelskou komisi, která práce
přihlášené do soutěže posoudí a vyhodnotí. Výsledky soutěže o nejlepší studentskou
práci vyhlásit na 55. slévárenských dnech® a autorům nejlepších prací předat ocenění.

Ve Svratce 8. března 2018
Zapsal: Ing. Ivo Lána, Ph.D. – předseda návrhové komise
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