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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. 84 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, představil předsednictvo valné hromady a 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. Krňávek, doc. Mores – členové  

volební:        Ing. Ondráček – předseda, Ing. Dulava, Jelínková, Ing. Lána – členové 

návrhová:     doc. Lichý – předseda, Ing. Fila, Ing. Ptáček – 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 35 členů ČSS s právem hlasovacím, z nichž 

někteří u prezence odevzdali pověření k zastupování od dalších 29 členů společnosti. Celkem 

tedy mohlo volit 64 členů ČSS. Podle stanov ČSS je valná hromada usnášeníschopná při 

účasti nejméně 10 % všech členů ČSS. Předseda mandátové komise Mgr. Urbánek uvedl, že 

tato podmínka je splněna. 
 

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 valné hromady ČSS v roce 2018 

Zprávu o činnosti VV přednesl předseda ČSS Ing. Martínek. V jejím úvodu připomněl 

úmrtí prof. Stránského a Ing. Barciho v roce 2018. 

Při hodnocení pracovní činnosti za rok 2018 s potěšením konstatoval, že ČSS pokračuje v 

trendu, který umožňuje nejen velmi dobré hospodaření, ale také růst našeho kreditu. O 

tom také svědčí i účast náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. Eduarda Muřického 

a Ing. Martina Karfuse, CSc., na loňských Slévárenských dnech®. 

Pravidelných zasedání výkonného výboru se zúčastňují i předsedové odborných komisí, 

oblastních organizací, členové naší dozorčí rady a tajemník ČSS Mgr. František Urbánek. 

Předseda ČSS Ing. Martínek dále uvedl, že celá řada našich členů velmi úzce 

spolupracuje s VŠ, ať již v Brně, v Ostravě, Praze, Plzni anebo v Liberci. Ostatně tato 

velmi úzká spolupráce se týká i SR, kde spolupracujeme s VŠ především v Košicích a 

Žilině. Jsme zde zastoupeni ve vědeckých radách i ve státních zkušebních komisích jak 

v bakalářských, magisterských či doktorských programech na pozicích členů i předsedů 

těchto komisí. Společně s VŠ a celou řadou výzkumných ústavů řešíme poměrně široké 

spektrum grantových projektů. Právě na spolupráci s VŠ a VÚ klademe velký důraz a vi- 
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díme v této velmi úzké spolupráci celou řadu cest k rozvoji výrobních firem, ale také 

k růstu kreditu naší branže v očích veřejnosti. Nově získané a v praxi realizované 

poznatky pak publikujeme v našich odborných časopisech Slévárenství a Hutnické listy, 

ve kterých máme zastoupení i v redakčních radách. Kromě toho velice úzce 

spolupracujeme také s orgány státní správy, profesními a stavovskými organizacemi např. 

při přípravě dokumentů a směrnic. 

Přestože námi pořádané Slévárenské dny® mohou ubírat prostor jednotlivým odborným 

komisím v pořádání jejich konferencí, tak převážná většina z nich svoje konference 

úspěšně organizuje i nadále, přičemž mezi nejznámější patří Holečkova konference. 

To, že většina našich odborných komisí a oblastních organizací pracuje k naší 

spokojenosti, dokazuje skutečnost, že v loňském roce jsme uspořádali celkem 28 

odborných akcí. Účastníme se tuzemských i mezinárodních výstav, veletrhů a konferencí. 

V minulém roce to byla mezinárodní konference SPOLUPRÁCE v Hradci nad Moravicí, 

17. mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX v Brně, 24. mezinárodní veletrh 

svařovací techniky WELDING v Brně, 2. fórum o formovacích materiálech, 44. 

slévárenské kolokvium v Cáchách, Velká slévárenská konference v rakouském 

Salzburgu, a především 73. světový slévárenský kongres v polském Krakově. Zastoupení 

máme také ve Světové slévárenské organizaci WFO. 

Poté předseda ČSS Ing. Martínek zhodnotil plnění úkolů z usnesení poslední valné 

hromady ČSS v roce 2018. Konstatoval, že všechny tři uložené úkoly byly splněny. 

K poslednímu z nich ve znění „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. SD a autorům nejlepších prací předat 

ocenění“ poznamenal, že je velice rád, že jsme se k této soutěži vrátili a doporučil, 

abychom v ní pokračovali. 

Předseda ČSS Ing. Martínek dále uvedl několik číselných informací o celosvětové 

produkci oceli v loňském roce, která opět vzrostla o 4,6 % proti roku 2017, což 

představuje nárůst na 1,809 mld. tun oceli. Čína, s loňskou výrobou 928,3 mil. tun už 

přesáhla 50 % té celkové – celosvětové (přesně 51,3 %). EU–28 se svojí roční 

instalovanou výrobní kapacitou 200 mil. tun vyprodukovala 168,1 mil. tun oceli, tedy 

EU–28 měla 31,9 mil. tun nevyužitých výrobních kapacit. Jestliže pak porovnáváme 

loňskou výrobu oceli v Číně se spotřebou oceli v téže zemi (781 mil. tun), dostáváme 

diferenci 147,3 mil. tun, která pak byla v různých výrobcích (tyče, sochory, plechy…) 

exportována ven ze země. Přestože celá řada našich sléváren, především těch zaměřených 

na hliník a jeho slitiny, si vede velmi dobře, tak právě u producentů ocelových odlitků 

tomu tak ve všech případech není. Jednou z mála cest jak zvýšit výrobu ocelových 

odlitků, tedy kromě podpory obchodní činnosti, zvýšení důrazu na kvalitativní parametry 

a dodržování termínů expedice, je právě velmi úzká spolupráce s univerzitami a 

výzkumnými pracovišti. Toho si je naše ČSS jasně vědoma. Předseda ČSS Ing. Martínek 

doporučil věnovat maximální pozornost pracím prof. Ing. Vladimíra Maříka, DrSc., 

dr.h.c., zakladatele od 1. 11. 2018 znovu jmenovaného vědeckého ředitele Českého 

institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze, jemuž čestný doktorát 

udělilo v roce 2013 VUT v Brně. Jedná se o jednoho z našich největších specialistů 

v branži inovací i průmyslu 4.0. V této souvislosti Ing. Martínek připomněl nedávné 

založení naší nové OK 15 pro informatiku a automatizaci, jejímž předsedou je doc. Ing. 

Ivo Špička, Ph.D. Impulsem pro ustanovení této komise byly právě práce prof. Maříka. 
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Předseda ČSS Ing. Martínek se také zmínil o hospodaření s odpady z našich sléváren, 

které lze dále zpracovávat jako druhotnou surovinu a vracet je zpět v nových výrobcích 

k producentům odlitků, a to v příznivějších cenových relacích než jsou ty z primárních 

surovin. Připravovaná změna cen za skládkování po roce 2020 nebude pro „výrobce“ 

odpadů zrovna moc příznivá. 

V závěru svého vystoupení předseda ČSS Ing. Martínek poděkoval všem členům 

stávajícího vedení ČSS včetně předsedů odborných komisí i oblastních organizací za 

jejich práci a také všem těm „bezejmenným“ našim členům, bez jejichž práce se 

nemůžeme obejít. Přítomným pak popřál hodně zdraví a spokojenosti, a to jak v osobním 

životě, tak i v práci v naší slévárenské branži. 
 

- o hospodaření ČSS v roce 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 

Zprávu o hospodaření ČSS v roce 2018 a návrh rozpočtu ČSS na rok 2019 přednesl 

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

valná hromada ČSS na svém posledním zasedání dne 8. 3. 2018 v rekreačním zařízení 

ŽĎAS ve Svratce schválila rozpočet ČSS na rok 2018 jako vyrovnaný. V příjmové i 

výdajové části tohoto rozpočtu byly schváleny shodné částky 2.400.000,- Kč.  

Skutečné příjmy za rok 2018 pak vykázaly částku 1.980.724,52 Kč, tedy o 419.275,48 Kč 

nižší. Skutečné výdaje představují částku 2.004.255,56 Kč, jsou tedy oproti plánovanému 

rozpočtu nižší o 395.744,44. 

Celkový výsledek hospodaření České slévárenské společnosti za rok 2018 je tedy 

záporný a ztráta vykazuje částku ve výši 23.531,04 Kč.  

Analýzou výsledků hospodaření ČSS za rok 2018 bylo zjištěno, že v příjmové části 

většina položek skončila s nižším výsledkem, než bylo plánováno v rozpočtu. U položky 

Příjmy z odborných akcí rozpočet na rok 2018 počítal i s příjmy z řešení Projektu OK 

ekonomické, který se v roce 2018 nakonec nerealizoval. V případě položky Ediční 

činnost, která ve výsledku skončila nižší o 79.021,82 Kč, je třeba vysvětlit, že rozpočet 

pro rok 2018 původně počítal s vydáním Slévárenské ročenky®, avšak až po jeho 

schválení bylo rozhodnuto, že Slévárenskou ročenku® v roce 2018 nahradí speciální 

rubrika v časopise Slévárenství. V příjmové části pouze položka Finanční příspěvky od 

ČSVTS ve výši 73.290,- Kč překračuje plánovaný rozpočet o 4.290,- Kč a položka 

Členské příspěvky ve výši 154.600,- Kč překračuje plánovaný rozpočet o 4.600,- Kč.  

Rozborem výdajové části výsledků hospodaření ČSS za rok 2018 bylo zjištěno, že z 26 

účetních položek 21 z nich vykazuje úspory. Výrazných úspor bylo dosaženo ve 

výdajových položkách Spotřeba materiálu (17.475,52 Kč), Nákup materiálu (50.000,- 

Kč), Spotřeba energie a vody (10.000,- Kč), Opravy a údržba (10.000,- Kč), Cestovní 

náhrady sekretariát (12.145,- Kč), Cestovní náhrady OK a OV (11.072,- Kč), Mzdové 

náklady (18.166,- Kč), Ostatní osobní náklady – dohody (73.644,- Kč), Poskytnuté dary 

(42.428,- Kč), Náklady na schůze a porady (58.661,91 Kč), Náklady na odborné akce 

(25.457,63 Kč) a Ediční činnost (34.945,80 Kč). Tři výdajové položky se ve výsledku 

shodují s plánovaným rozpočtem a zbývající dvě položky byly z objektivních důvodů 

překročeny (Telefon, fax, poštovné a Tematické zájezdy). Důvody této skutečnosti byly 

předsednictvu podrobně vysvětleny (neočekáváné zvýšení cen poštovného).  

Předsednictvo ČSS se s výsledky hospodaření ČSS v roce 2018 seznámilo a bez 

připomínek doporučilo předložit je valné hromadě ČSS ke schválení. 

Stav finančních prostředků ČSS na bankovních účtech k 31. 12. 2018 byl 1.909.259,66 

Kč. Dluh ČSS vůči ČSVTS, který vede naše účetnictví a některé výdaje hradí zálohově 

za nás, ke konci roku 2018 činil 139.893,53 Kč a byl okamžitě uhrazen. Reálná výše  
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všech finančních prostředků ČSS k 31. 12. 2018 potom vykazovala částku 1.769.366,13 

Kč. 

Na podúčtech vedených sekretariátem ČSS pro OK a OV byla k 8. 1. 2019 částka 

1.099.341,69 Kč. Z uvedených údajů je zřejmé, že k 31. 12. 2018 měla ČSS dřívější 

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

skutečnými disponibilními finančními prostředky činil 670.024,44 Kč.  

Předsednictvo ČSS vyjádřilo uspokojení se stavem hospodaření ČSS v roce 2018 a 

konstatovalo, že hlavní podíl na příznivém hospodářském výsledku znovu měly úspěšné 

55. slévárenské dny® v roce 2018. Předsednictvo ČSS tedy poděkovalo odbornému 

garantovi doc. Roučkovi, organizačnímu garantovi doc. Záděrovi a také předsedům OK a 

jejich spolupracovníkům za přípravu této tolik úspěšné akce. 

Návrh rozpočtu ČSS na rok 2019 vychází ze skutečností roku 2018 a plánu činnosti ČSS 

na rok 2019. Rozpočet je znovu navrhován jako vyrovnaný a v příjmech i výdajích 

předpokládá shodné částky 2.300.000,- Kč. Předsednictvo ČSS na svém 2. zasedání dne 

6. 3. 2019 projednalo návrh rozpočtu ČSS na rok 2019 a doporučilo předložit ho valné 

hromadě ČSS ke schválení. 
 

- dozorčí rady za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2018 

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, Ing. Pernica. Při každém jednání byl přítomen 

tajemník ČSS Mgr. Urbánek. Dozorčí rada se sešla po valné hromadě v roce 2018 celkem 

třikrát. Tématy jednání byly: 

a) průběžné kontroly hospodářských výsledků; 

b) inventury majetku ČSS; 

c) kontroly plnění úkolů z valné hromady; 

d) členské příspěvky jak individuálních, tak kolektivních členů. 

Ze všech jednání dozorčí rady byly pořízeny zápisy, které jsou uloženy na sekretariátě 

ČSS. 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 

období od poslední valné hromady a zprávu o hospodaření za rok 2018 včetně návrhu 

rozpočtu na rok 2019. 
 

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

 organizací, informace o přípravě 56. slévárenských dnů® v roce 2019 

V diskuzi vystoupili: 

- Ing. Sedlák požádal o vysvětlení, co všechno zahrnuje nařízení o ochraně osobních údajů 

(GDPR). Jako příklad uvedl, že po zavedení uvedeného nařízení do praxe ho ČSS 

uplatňuje i v přihláškách na svoje akce a jejich účastníkům odmítá poskytnout data 

ostatních zúčastněných. Tajemník ČSS Mgr. Urbánek na to reagoval tím, že je to bohužel 

tak, sekretariátu ČSS to působí nemalé potíže, ale není možné jednat proti ustanovení čl. 

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. 

- Doc. Lichý, předseda OK pro neželezné kovy, informoval o nedávno uspořádané 8. 

Holečkově konferenci, která se uskutečnila ve dnech 20. – 21. 3. 2019 v hotelu Skalský 

dvůr v Bystřici nad Pernštejnem za účasti téměř 82 účastníků z více než 40 firem a 

institucí. Konference byla znovu velice úspěšná a někteří její účastníci navrhovali, aby se 

pořádala každý rok. Přípravný výboru Holečkovy konference tyto návrhy zváží a zavčas 

rozhodne. 
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- 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 77. zasedání OK LKG bylo 6. 12. 2018. Příští 78. zasedání se uskuteční 4. 6. 

2019 opět na ČVUT Praha. 

- Ing. Fila v zastoupení Ing. Balcara, předsedy OK Výroba oceli na ingoty a 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. Letos to bude 24. školení v termínu 25. – 27. 9. 2019 ve Svratce. 

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®. 

- Ing. Krňávek pověřený vedením OK pro lití pod tlakem informoval přítomné o přípravě 

jarního zasedání této OK, které se uskuteční 21. – 22. 5. 2019 v hotelu Lions v Nesuchyni 

pod patronací firmy METAL TRADE COMAX, a.s., Velvary s exkurzí do této firmy. 

Vedení OK pro lití pod tlakem chce tuto příležitost využít k informování účastníků 

zasedání o volbě předsedy této OK na podzimním zasedání. 

- Ing. Pazderka, předseda OK pro formovací materiály, informoval o aktivitách tohoto 

kolektivu, který má v současnosti 57 řádných členů. Poslední 170. zasedání se 

uskutečnilo 23. – 24. 10. 2018 ve firmě UNITHERM s.r.o. v Jablonci nad Nisou. Další 

171. zasedání je plánováno na 16. – 17. 4. 2019 ve firmě Slévárna a modelárna Nové 

Ransko, s.r.o. Ing. Pazderka také informoval o systému práce a programu jednotlivých 

zasedání OK. 

- Omluveného doc. Kafku, předsedu OK ekonomické, zastoupil M. Herzán a informoval 

přítomné o zasedáních této OK, které se pravidelně pořádají v březnu, červnu a září. Jarní 

zasedání bývalo spojeno s ekonomickým seminářem, který rekapituloval výsledky řešení 

předchozího projektu. Vzhledem k tomu, že účastníků semináře, kteří nebyli řešiteli 

projektu, byl zanedbatelný počet, OK ekonomická rozhodla, že v roce 2019 seminář 

pořádat nebude a s výsledky řešení projektu seznámí odbornou veřejnost na 

Slévárenských dnech® v sekci ekonomické. 59. zasedání této OK se uskuteční 11. – 12. 6. 

2019 ve firmě ZLH Plus, a.s., v Hronci na Slovensku. 

- Ing. Bryksí-Stunová podala informaci o činnosti OK pro životní prostředí. Ta připravuje 

ve spolupráci s OV VČ již 27. seminář Ekologie a slévárenství, který se uskuteční 30. 5. 

2019 v Hradci Králové. 

- Doc. Špička, předseda OK pro informatiku a automatizaci, uvedl, že práce OK se zatím 

nevyvíjí podle jeho představ. Problém je v tom, že slévárny projevují malý zájem zapojit 

se do práce kolektivu, který by zastřešoval a rozvíjel problematiku automatizace a 

informačních technologií v oblasti slévárenství s důrazem na informační společnost a 

koncept Průmyslu 4.0. 

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 64 hlasovacích lístků bylo odevzdáno všech 64 a 

všechny hlasovací lístky byly platné. Do výkonného výboru ČSS na volební období 2019 – 

2021 byli zvoleni ti kandidáti, kteří se umístili na 1. – 15. místě, a do dozorčí rady pak 

všichni tři kandidáti.  
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Konkrétní výsledky voleb byly následující: 

- kandidáti do výkonného výboru:       počet hlasů: pořadí na kandidátce: 

Ing. Martin Balcar, Ph.D.    52   2. – 4. 

Ing. Bc. Barbora Bryksí Stunová, Ph.D.  52   2. – 4. 

Ing. Jan Čech, Ph.D.     44   7. 

Ing. Pavel Fila, Ph.D.     41   11. – 12. 

 Ing. Josef Havrda     39   14. 

Ing. Ivana Kroupová, Ph.D.    42   9. – 10. 

Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D.    47   5. 

Ing. Ivo Lána, Ph.D.     53   1. 

doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.     52   2. – 4.  

Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.    46   6. 

doc. Ing. Antonín Mores, CSc.   41   11. – 12.  

Ing. Václav Průša     26   16. 

Petr Rohrer      32   15. 

Ing. Jan Šlajs      42   9. – 10.  

Ing. Jan Tolar      40   13.  

doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.   43   8. 
 

- kandidáti do dozorčí rady: 

Miroslav Herzán        58   1. – 2. 

Ing. Zdeněk Ondráček    58   1. – 2. 

Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.    55   3. 
 

Ing. Průša, který se umístil na 16. místě a do výkonného výboru tedy zvolen nebyl, zůstává 

náhradníkem a bude zván na zasedání výkonného výboru. 
 

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. O 

funkci předsedy výkonného výboru ČSS se ucházeli dva kandidáti: Ing. Ivo Lána, Ph.D., a 

dosavadní předseda ČSS Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. Na funkci předsedy dozorčí rady ČSS 

kandidoval pouze dosavadní předseda tohoto orgánu Ing. Zdeněk Ondráček.  
 

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

ČSS 

- Ing. Lána podal informaci o workshopu k propagaci katalogu Vady odlitků ze slitin 

hliníku, který se uskutečnil dne 13. 9. 2018 na VUT v Brně jako vyvrcholení pětileté 

činnosti N-týmu. Workshopu se zúčastnilo více než 100 zájemců. Katalog, který byl 

vydán v nákladu 20 kusů, je rozebrán a připravuje se jeho dotisk. 

- Doc. Záděra vystoupil s informací o historické tavbě na VUT Brno, která se uskuteční 

první týden v červnu 2019, a přítomné delegáty valné hromady na ni pozval. 

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

valnou hromadu ČSS o činnosti této organizace. Kromě jiného uvedl, že pořádají řadu 

workshopů zaměřených na seznámení laické veřejnosti s oborem slévárenství. Tyto akce 

míří především na děti, které se takto zábavnou formou se slévárenstvím seznamují. 

Takto získané zkušenosti mohou ovlivnit jejich budoucí volbu povolání. 
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- Tajemník ČSS Mgr. Urbánek přednesl přítomným výzvu ČSVTS, aby ČSS delegovala 

svého zástupce, který by připomínkoval návrhy zákonů a vyhlášek připravovaných státní 

správou. 

- Ing. Král reagoval na předchozí vystoupení a uvedl, že v minulosti se připomínkovému 

řízení věnoval za Svaz sléváren ČR. Výsledkem mnohastupňového následujícího jednání 

byla skutečnost, že vznesené připomínky se z posuzovaných materiálů vytratily. 

- Ing. Pavlík s politováním konstatoval, že omezování slévárenské výroby v ČR se 

v celkovém životě občanů ČR nijak negativně neodrazilo. Stěhování slévárenské výroby 

za levnější pracovní silou na východ je smutnou realitou, s níž bude nutné se smířit. 

- Ing. Pavlík dále kritizoval pasivitu OK 02 LLG. Tajemník ČSS Mgr. Urbánek v této věci 

uvedl, že vedení ČSS o tomto problému ví a snaží se ho už delší dobu řešit. Vytipovalo 

proto člena ČSS, který by mohl být novým předsedou této OK. Dotyčný kandidát však 

musel tento návrh konzultovat se svým zaměstnavatelem, který mu neumožnil nabízenou 

funkci přijmout. Doc. Roučka vystoupil s návrhem na sloučení OK 02 LLG a OK 03 

LKG. Doc. Mores, předseda OK LKG, uvedl, že na zasedáních této OK se běžně řeší i 

problematika LLG. 

- Doc. Roučka vyslovil nespokojenost se složením kandidátky do výkonného výboru v tom 

smyslu, že převažují kandidáti se specializací ocel na odlitky a kandidáti z VŠ. Žádný 

kandidát není orientován na lití pod tlakem a přesné lití. V reakci na toto vystoupení 

tajemník ČSS Mgr. Urbánek vysvětlil, že absence specialistů na lití pod tlakem je nejspíš 

dána dřívější špatnou komunikací mezi vedením ČSS a OK pro lití pod tlakem. Tato 

situace se však od loňského roku usilovně řeší a už nyní je výrazně lepší. Co se týče 

specializace přesného lití, do roku 1990 v rámci ČSS pracovala OK pro přesné lití. Její 

členové však rozhodli o tom, že nadále chtějí pracovat samostatně ve vlastní instituci pod 

názvem Sdružení přesného lití (dnes Spolek přesného lití). Podobná situace nastala i 

v případě dřívější OK modelářské, která se transformovala do Svazu modeláren ČR. 

Z těchto důvodů ČSS nesdružuje odborníky na přesné lití a modelářství. 

- Předsedající Ing. Tolar informoval delegáty valné hromady, že pro volební období 2019 – 

2021 na funkci předsedy ČSS kandiduje Ing. Ivo Lána, Ph.D., a Ing. Ludvík Martínek, 

Ph.D. Poté umožnil oběma kandidátům vystoupit s informací o jejich představě, jak by 

chtěli činnost ČSS nadále orientovat. Ing. Lána tuto možnost nevyužil, Ing. Martínek ve 

svém vystoupení stručně informoval o svých záměrech. Poté předsedající Ing. Tolar 

informoval členy ČSS přítomné na valné hromadě, že pro volební období 2019 – 2021 na 

funkci předsedy dozorčí rady ČSS kandiduje Ing. Zdeněk Ondráček. 

- Členové ČSS přítomní na valné hromadě hlasováním rozhodli o tom, že volba předsedy 

ČSS proběhne tajným hlasováním, zatímco volba předsedy dozorčí rady ČSS aklamací. 

9. Volba předsedy ČSS a předsedy dozorčí rady 

 Těchto voleb se mohlo zúčastnit 35 členů ČSS přítomných na valné hromadě. Předsedou 

ČSS na dvouleté funkční období 2019 – 2021 byl tajnou volbou zvolen dosavadní předseda 

ČSS Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. V tajném hlasování získal 18 hlasů, zatímco jeho 

protikandidát Ing. Ivo Lána, Ph.D., obdržel 16 hlasů. Při této volbě se jeden z hlasujících 

členů ČSS vyjádřil, že nevolí ani jednoho z kandidujících. Předsedou dozorčí rady ČSS na 

dvouleté funkční období 2019 – 2021 byl aklamací jednohlasně zvolen Ing. Zdeněk 

Ondráček. 
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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 2019: 
 

1) bere na vědomí: 

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

v roce 2018 připravenou jejím předsedou Ing. Ondráčkem a přednesenou tajemníkem 

ČSS Mgr. Urbánkem; 

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

hromady v roce 2018. 
 

2) schvaluje: 

● zprávu o činnosti ČSS za uplynulé období od poslední valné hromady v roce 2018 

přednesenou předsedou ČSS Ing. Martínkem; 

● zprávu o hospodaření ČSS v roce 2018 přednesenou tajemníkem ČSS Mgr. Urbánkem; 

● rozpočet ČSS na rok 2019 předložený 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. 
 

3) ukládá novému VV:  

● vyřídit vložení nového člena dozorčí rady ČSS do sbírky listin spolkového rejstříku 

rejstříkovým soudem; 

● poskytnout součinnost a podporu OK pro lití pod tlakem při volbě jejího předsedy; 

●  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 56. slévárenských dnech® a autorům nejlepších prací předat ocenění. 

● zvážit možnost sloučení OK 02 pro litinu s lupínkovým grafitem s OK 03 pro litinu 

s kuličkovým grafitem. 
 

Usnesení valné hromady České slévárenské společnosti, z.s., 2019 bylo schváleno všemi 

přítomnými delegáty. 

 

V Brně 28. března 2019 

 

 

 

 


