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Datum:     24. září 2020 od 10.00 hod. 
 
Místo: VUT v Brně 
 
Přítomno:     21 členů ČSS, 1 host 
 
Valnou hromadu řídil:   Ing. Jan Tolar 
 
Předsednictvo valné hromady: Ing. Ludvík Martínek, Ph.D. 
      Mgr. František Urbánek 
 
 
 
Ó 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 (Ing. Jan Tolar) 

Valnou hromadu ČSS řídil její 1. místopředseda Ing. Tolar. Přivítal přítomné členy ČSS a 
představil zbývající členy předsednictva valné hromady. Před vlastním jednáním 
připomněl, že v letošním roce zemřel pan prof. Ing. František Havlíček, CSc., a pan Ing. 
Henry Kyncl. Delegáti valné hromady ČSS uctili jejich památku minutou ticha. Poté Ing. 
Tolar seznámil plénum s návrhem programu jednání valné hromady. Přítomní členové ČSS 
program valné hromady bez připomínek schválili. 
Tajemník ČSS Mgr. Urbánek informoval delegáty valné hromady, že předsednictvo ČSS 
na svém 3. zasedání dne 22. 7. 2020 projednalo návrh pana doc. Kafky na udělení Čestného 
uznání 2. stupně vedoucí redaktorce časopisu Slévárenství paní Mgr. Miladě Písaříkové. 
Přítomní členové předsednictva ČSS návrh schválili a pověřili tajemníka ČSS Mgr. 
Urbánka, aby chybějící členy předsednictva ČSS a zbývající členy výkonného výboru ČSS 
vyzval ke korespondenčnímu hlasování. Návrh byl poté schválen a předseda ČSS Ing. 
Martínek spolu s tajemníkem ČSS Mgr. Urbánkem toto Čestné uznání 2. stupně paní Mgr. 
Písaříkové předali. 

 

2. Volba mandátové a návrhové komise a zpráva o schopnosti valné hromady ke 
schvalování usnesení (Ing. Jan Tolar) 
Valná hromada zvolila mandátovou komisi ve složení: předseda: Mgr. František Urbánek, 
členové: Ing. Zdeněk Ondráček a Ing. Jiří Pazderka, a návrhovou komisi ve složení: 
předseda: doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D., členové: Ing. Jan Kocian a Ing. Ivana Kroupová, 
Ph.D. Předseda mandátové komise Mgr. Urbánek informoval přítomné delegáty, že na 
valné hromadě je přítomno 21 členů ČSS s právem hlasovacím, přičemž podle stanov ČSS 
je pro schválení usnesení nutná účast minimálně 20 členů ČSS. Valná hromada ČSS byla 
tedy usnášeníschopná. 

 

3. Zprávy: 
- o plnění usnesení z poslední valné hromady ČSS a o činnosti za uplynulé období 

(Ing. Ludvík Martínek, Ph.D.) 
V úvodu svého vystoupení předseda ČSS Ing. Martínek připomenul některá životní data 
našich bývalých předsedů. V prvé řadě se jedná o našeho prvního předsedu a zakladatele 
pana prof. Dr. Mont. Ing. Františka Píška, DrSc., který se narodil 24. 4. 1886 a od jehož 
úmrtí dne 10. 3. 1970 uplynulo letos již 50 let, a také o našeho druhého předsedu pana 
Ing. Miroslava Bednáříka, CSc., narozeného 26. 4. 1921, který nás opustil před 40 lety, 
a to 17. 10. 1980. Při této příležitosti pak připomenul také pana prof. Ing. Zdeňka Bůžka, 
CSc., od jehož narození (27. 2. 1930) již uběhlo 90 let (zemřel 25. 4. 2007). 
Poté předseda ČSS Ing. Martínek informoval delegáty valné hromady o činnosti VV 
v roce 2019 a uvedl několik poznámek k důležitým krokům, které VV realizoval v roce 
letošním. K úkolům, které valná hromada v roce 2019 uložila VV svým usnesením, 
předseda ČSS Ing. Martínek uvedl, že všechny čtyři byly splněny. Jednalo se o vložení 
nového člena dozorčí rady České slévárenské společnosti, z.s.,  do sbírky listin 
spolkového rejstříku rejstříkovým soudem, poskytnutí součinnosti a podpory OK pro 
lití pod tlakem při volbě jejího předsedy, výzvu technickým univerzitám k výběru 
nejlepších studentských vědeckých prací a jejich přihlášení do soutěže České 
slévárenské společnosti, z.s., následné jmenování hodnotitelské komise a vyhlášení 
jejího rozhodnutí na 56. SD včetně předání ocenění autorům nejlepších prací a 
naposledy zvážení možnosti sloučení OK 02 pro litinu s lupínkovým grafitem s OK 03 
pro litinu s kuličkovým grafitem. Tento úkol byl splněn s tím, že ke sloučení obou OK  
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nedošlo a novým předsedou OK 02 pro litinu s lupínkovým grafitem se stal (po jednání 
předsednictva České slévárenské společnosti, z.s., na 56. SD) Ing. Marco Kyncl 
z Komerční slévárny Turnov a.s. 
K odborné činnosti našeho spolku v roce 2019 předseda ČSS Ing. Martínek uvedl, že 
celkem jsme uspořádali 30 akcí včetně 56. SD, což je (hodnoceno čistě matematicky) 
v průměru 2,5 akce za měsíc. Jednalo se především o celou řadu konferencí, seminářů 
a školení. Jedním z nich bylo XXIV. celostátní školení tavičů a mistrů oboru výroby 
oceli a litiny pořádané OK 04, tedy komisí, která dlouhodobě (od srpna 1968) a 
nepřetržitě velmi dobře pracuje. 
K mezinárodní spolupráci předseda ČSS Ing. Martínek uvedl, že máme zastoupení 
v mezinárodních organizacích i v jejich řídících orgánech a komisích. Jedná se 
především o pana prof. Ing. Karla Rusína, DrSc., a pana prof. Ing. Milana Horáčka, 
CSc., kteří jsou členy výboru bývalých prezidentů. 
Předseda ČSS Ing. Martínek dále s potěšením konstatoval, že velmi úzce 
spolupracujeme s VŠ, např. s ČVUT Praha, VUT Brno, VŠB-TU Ostrava i TU Liberec. 
Naše spolupráce směřuje také k Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR (jeho zástupci 
jsou pravidelně zváni na naše SD) i k Ministerstvu životního prostředí ČR. 
Samozřejmostí je naše spolupráce i s Českým svazem vědeckotechnických společností, 
z.s., se Spolkem přesného lití, se SVÚM Praha a ostatně také se Svazem sléváren ČR. 
Spolupodílíme se také na přípravě dokumentů a směrnic vydávaných ústředními orgány 
státní správy. Jsme poměrně intenzivně zapojeni do práce různých vědeckých, 
oponentních a hodnotitelských rad i komisí na VŠ (Praha, Brno, Ostrava i Liberec). Celá 
řada našich členů publikuje svoje nové poznatky v odborných časopisech (jak 
tuzemských, tak i zahraničních). Zúčastňujeme se také konferencí, výstav i veletrhů, a 
to jak v ČR, tak i v Německu, Rakousku, Slovensku, Slovinsku a jinde. Snažíme se také 
rozšiřovat naši spolupráci se zatím neoficiální dobrovolnou organizací, která pod 
názvem Rada starších slévačů zasedá celkem pravidelně v Brně. 
Poté se předseda ČSS Ing. Martínek věnoval událostem v naší branži v letošním roce, a 
to s plným vědomím, že se jedná o natolik důležité kroky, které nemohou být uvedeny 
až ve zprávě v příštím roce, tedy v roce 2021 (za rok 2020). 
Jedná se především o informace spojené s odborným časopisem Slévárenství. Výkonný 
výbor Svazu sléváren ČR na svém jednání dne 14. 2. 2020 projednal optimalizaci 
činností. V rámci racionalizace a zvýšení efektivnosti práce rozhodl o změně 
organizační struktury a snížení počtu zaměstnanců. S platností od 1. 3. 2020 zrušil 
středisko Redakce Slévárenství a dále pak i pracovní místo vedoucí redaktorky časopisu 
Slévárenství. V reakci na tyto skutečnosti předsednictvo České slévárenské společnosti, 
z.s., vyvolalo ještě v únoru letošního roku jednání se Svazem sléváren ČR a vyjádřilo 
obavu ohledně dalšího odborného růstu časopisu Slévárenství, včetně návrhů dalšího 
postupu. Po celé řadě jednání (ať již osobních setkání i telefonických konzultací) byla 
se Svazem sléváren ČR uzavřena dne 29. 4. 2020 dohoda o celkem osmi bodech. 
Nejzákladnější je ten, že počínaje číslem 5-6/2020 bude vydavatelem časopisu 
Slévárenství Česká slévárenská společnost, z.s., a že Svaz sléváren ČR na ni smluvně 
převede svá práva. Takto byl formulován první bod vzájemné dohody a v poznámce (na 
závěr dohody) je uvedeno, že v lednu roku 2021 proběhne další společné jednání, které 
bude (kromě jiného) řešit také otázku spojenou s možností získání všech práv k časopisu  
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Slévárenství do majetku České slévárenské společnosti, z.s. Předseda ČSS Ing. 
Martínek také poděkoval všem, kteří v době jednání zástupců ČSS s představiteli Svazu 
sléváren ČR o převodu vydavatelských práv k časopisu Slévárenství vyjadřovali ČSS 
svoji podporu a nabízeli i pomoc. Předseda ČSS Ing. Martínek všechny tyto příznivce 
vyzval, aby svoji podporu vyjádřili tím, že se stanou odběrateli časopisu Slévárenství a 
budou v něm publikovat placenou inzerci. V dané chvíli je to ta nejvýznamnější pomoc. 
Předseda ČSS Ing. Martínek se také „omluvil za COVID-19“, který způsobil zrušení 
naší nevolební valné hromady v původním termínu. Ve vazbě na COVID-19 pak 
doporučil zachovat obezřetnost, racionální přístup k životu i dění kolem nás, také 
ohleduplnost ke druhým a v neposlední řadě popřál chladnou hlavu, štěstí i zdraví 
v budoucnu. V samotném závěru pak konstatoval, že za COVIDEM-19 je jaksi v pozadí 
poměrně silná hospodářská krize (a to nejenom v naší branži), která pozvolna akceleruje 
již od roku 2019. 
Všem kolegům a přátelům pak popřál hodně pevné zdraví, štěstí i optimismus do dalších 
dnů s důvěrou, že vše zlé se v dobré obrátí a že jak COVID-19, tak i hospodářskou krizi 
zvládneme. 

 

- o hospodaření ČSS za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 (Ing. Ivana 
Kroupová, Ph.D., Mgr. František Urbánek) 
Zprávu o hospodaření ČSS v roce 2019 včetně vyúčtování podúčtů OK a OV vedených 
sekretariátem ČSS přednesla hospodářka ČSS Ing. Kroupová. Uvedla, že příjmy ČSS za 
rok 2019 vykazují částku 2.847.068,84 Kč, výdaje 2.568.400,96 Kč. Výsledkem 
hospodaření je zisk ve výši 278.667,88 Kč. Stav na účtech ČSS k 31. 12. 2019 byl 
2.462.177,61 Kč a dluh ČSS vůči ČSVTS Praha ke stejnému datu činil 390.963,74 Kč. 
Skutečný stav finančních prostředků ČSS k 31. 12. 2019 byl tedy 2.071.213,87 Kč. Stav 
finančních prostředků na podúčtech OK a OV ke dni 2. 1. 2020 činí 1.390.202,88 Kč. 
Z výsledků hospodaření je zřejmé, že příjmy i výdaje byly oproti rozpočtu vyšší. 
V případě příjmů jde o částku 547.068,84 Kč. Rozhodující příjmová položka Příjmy 
z odborných akcí byla oproti plánovanému rozpočtu vyšší o 525.423,42 Kč. Příjmové 
položky Úroky, ostatní výnosy, kurzové zisky a Finanční příspěvky od ČSVTS 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, nebo mu přesně odpovídaly. 
Výdajová část je oproti rozpočtu překročena o 268.400,96 Kč. Devět výdajových 
položek (Spotřeba materiálu, Nájemné, Ostatní náklady na nakupované služby, Mzdové 
náklady, Sociální a zdravotní pojištění, Ostatní náklady – bankovní poplatky, daně 
z úroků, Pojištění sekretariátu, Náklady na odborné akce, Mezinárodní 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, Reprefond, Služby software, 
Telefon, fax, poštovné, Ostatní osobní náklady – dohody, Příspěvky na závodní 
stravování, Kurzové ztráty, Poskytnuté dary, Náklady na schůze a porady, Tematické 
zájezdy, Ediční činnost a Odpisy HIM, která nebyla čerpána vůbec. Výdajová položka 
Členský příspěvek ČSVTS byla čerpána přesně ve výši plánované rozpočtem. 
Předsednictvo ČSS se s výsledky hospodaření ČSS v roce 2019 seznámilo na svém 1. 
zasedání dne 27. 2. 2020 a bez připomínek doporučilo předložit je valné hromadě ČSS 
ke schválení. 
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Návrh rozpočtu ČSS na rok 2020 předložil delegátům valné hromady tajemník ČSS Mgr. 
Urbánek. Uvedl, že původní návrh rozpočtu ČSS na rok 2020 počítal s příjmy a 
výdaji pro mnohé odborné akce od počátku roku. V souvislosti s vládou vyhlášeným 
stavem nouze však téměř všechny odborné akce původně plánované v prvním pololetí 
roku 2020 byly zrušeny či přeloženy na pozdější termíny. Předsednictvo ČSS proto 
uložilo tajemníkovi ČSS vypracovat nový návrh rozpočtu ČSS na rok 2020, který, 
bohužel, není vyrovnaný. Příjmy předpokládá ve výši 1.800.000,- Kč a výdaje odhaduje  
částkou 2.050.000,- Kč. Plánovaná ztráta pak představuje částku 250.000,- Kč. 
Předsednictvo ČSS se s novým návrhem rozpočtu ČSS na rok 2020 seznámilo a 
doporučilo předložit ho valné hromady ČSS v roce 2020 ke schválení. 
Nově také bylo nutné vypracovat návrh rozpočtu pro redakci časopisu Slévárenství na 
rok 2020. Ten předpokládá příjmy ve výši 540.000,- Kč a výdaje odhaduje částkou 
740.000,- Kč. Plánovaná ztráta tak činí 200.000,- Kč.  

 

- dozorčí rady za období od poslední valné hromady ČSS v roce 2019 (Ing. Zdeněk 
Ondráček) 
Předseda dozorčí rady Ing. Ondráček uvedl, že dozorčí rada v období od poslední valné 
hromady pracovala ve složení: Miroslav Herzán, Ing. Zdeněk Ondráček, Ing. Vítězslav 
Pernica, Ph.D. Za hodnocené období se dozorčí rada ČSS sešla celkem třikrát. Každému 
jednání byl přítomen tajemník ČSS Mgr. Urbánek. Na zasedání dne 20. 11. 2019 dozorčí 
rada ČSS projednala návrh na převedení sídla sekretariátu ČSS na půdu VUT Brno, 
průběžné výsledky hospodařené ČSS, volbu předsedy OK pro lití pod tlakem a 
zkontrolovala udržování platnosti ochranných známek ČSS. Programem zasedání dne 
14. 1. 2020 byla inventarizace majetku ČSS. Poslední zasedání dozorčí rady ČSS dne 
13. 2. 2020 se zabývalo účetní uzávěrkou ČSS za rok 2019 a komunikací pana Lubomíra 
Macha se sekretariátem ČSS. Záznamy ze všech jednání dozorčí rady jsou uloženy na 
sekretariátě ČSS. 

 

4. Diskuze k předneseným zprávám a návrhům 
- Ing. Jan Kocian vystoupil s dotazem, jaká opatření výkonný výbor ČSS přijímá, aby se 

minimalizovaly ztráty v hospodářských výsledcích ČSS způsobené rušením odborných 
akcí v důsledku stavu nouze vyhlášeného vládou ČR. Na dotaz reagoval předseda ČSS 
Ing. Martínek a uvedl, že VV projednal úspory mzdových nákladů tím způsobem, že 
v říjnu 2020 ČSS rozváže s tajemníkem ČSS pracovní poměr formou výpovědi s tím, 
že jeho pracovní poměr s dosavadní pracovní smlouvou skončí k 31. 12. 2020. Počínaje 
rokem 2021 bude Mgr. Urbánek vykonávat funkci tajemníka formou dohody o 
provedení práce s takovou výší honoráře, kdy zaměstnavatel neodvádí sociální a 
zdravotní pojištění. Touto cestou je možné ušetřit cca 300 tisíc Kč ročně. Co se týče 57. 
ročníku Slévárenských dnů® není zatím stále jisté, zda bude možné ho uskutečnit. Přesto 
se našli sponzoři, kteří svoje finanční příspěvky na účet ČSS už poukázali s tím, že je 
nebudou chtít vrátit v případě, že se Slévárenské dny® v roce 2020 neuskuteční. V této 
části jednání valné hromady předseda ČSS Ing. Martínek znovu vyzval všechny 
příznivce časopisu Slévárenství, aby svoji podporu realizovali tím, že se stanou jeho 
abonenty a budou v něm publikovat placenou inzerci. O dalších úsporách referoval 
tajemník Mgr. Urbánek a uvedl, že ČSS využila možnost neodvádět sociální pojištění 
za své zaměstnance za měsíce červen až srpen 2020 a tímto způsobem ušetřila cca 50 
tisíc Kč. Ing. Kocian vystoupil s návrhem, aby ČSS převzala aktivity Svazu sléváren 
ČR a dosavadní členové Svazu sléváren ČR by mohli svoje členské příspěvky místo 
Svazu sléváren ČR platit ve prospěch ČSS. 



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

- Ing. Jan Tolar doplnil informace o úsporách a uvedl, že členský příspěvek ČSS do 
Světové slévárenské organizace WFO za rok 2020 byl uhrazen v únoru ve chvíli, kdy 
byl vůbec nejvýhodnější kurz CZK : EUR a ČSS tak ušetřila několik tisíc korun. 

- Ing. Josef Sedlák, CSc., vystoupil s dotazem, kolik je v současnosti individuálních 
předplatitelů časopisu Slévárenství. Na dotaz reagoval předseda ČSS Ing. Martínek a 
uvedl, že přestože smlouva o poskytnutí vydavatelského práva k časopisu Slévárenství 
podepsaná se zástupci Svazu sléváren ČR obsahuje ujednání o tom, „Svaz poskytne 
Společnosti do 15 dnů od podpisu této smlouvy objednávky časopisu Slévárenství od 
fyzických i právnických osob včetně kopií faktur vystavených za předplatné a adresáře 
předplatitelů a inzerentů“, doposud se tak nestalo, i když uvedená lhůta uplynula dnem 
15. 7. 2020. 

- Ing. Martin Balcar, Ph.D., předseda OK Výroba oceli na ingoty a odlitky, informoval o 
aktivitách této OK, která se schází pravidelně 4 x ročně a navzdory mimořádné situaci 
v roce 2020 se jí zatím daří plnit plán zasedání a odborných akcí. OK uspořádala 163. 
zasedání ve dnech 5.–6. 3. 2020 ve firmě DESTRO Kladno, poté 164. zasedání 
v termínu 25.–26. 6. 2020 v rekreačním středisku ŽĎAS ve Svratce a 165. zasedání dne 
2. 9. 2020 rovněž v rekreačním středisku ŽĎAS ve Svratce. Na toto zatím poslední 
zasedání navazovala 24. celostátní konference Výroba a vlastnosti oceli na ingoty a 
odlitky, která se uskutečnila v termínu 3.–4. 9. 2020 za přítomnosti 45 účastníků. 
Poslední 166. zasedání OK v roce 2020 je plánováno v termínu 3.–4. 12. v rekreačním 
středisku ŽĎAS ve Svratce. 

- Doc. Ing. Antonín Mores, CSc., předseda OK pro litinu s kuličkovým grafitem, 
vystoupil s informací o tom, že tato OK připravila odborný program pro letošní jarní 
zasedání na téma modifikace plněným profilem. Z důvodu stavu nouze, kdy ČVUT 
Praha uzavřelo všechny svoje prostory, nebylo možné plánované zasedání uskutečnit. 

- Ing. Jiří Pazderka, předseda OK pro formovací materiály, informoval delegáty valné 
hromady ČSS o tom, že jarní zasedání této OK původně plánované ve slovenské firmě 
KERKOSAND, a.s., Šajdíkove Humence v termínu 15.–16. 4. 2020 muselo být zrušeno 
z důvodu stavu nouze vyhlášeného jak vládou ČR, tak i vládou SR. Podzimní zasedání 
této OK je plánováno v termínu 13.–14. 10. 2020 ve firmě KOVOSVIT MAS, a.s., 
Sezimovo Ústí a v tomto případě také není zcela jisté, že se tato akce uskuteční. 

- Ing. Jan Kocian referoval o aktivitách OK ekonomické. Její 62. zasedání bylo plánováno 
v termínu 10.–11. 3. 2020 ve firmě VAG, s.r.o., Hodonín, avšak z výše uvedených 
důvodů bylo zrušeno a stejně tak dopadlo i 63. zasedání plánované ve dnech 16.–17. 6. 
2020 ve firmě METOS v.o.s., Chrudim. Opakovaný pokus uspořádat zasedání OK 
ekonomické v září v Hodoníně narazil na odpor zahraničního majitele firmy. Proto se 
Ing. Kocian rozhodl operativně uspořádat zasedání OK ekonomické ve firmě UXA spol. 
s r.o. v Brně, které proběhlo v omezeném rozsahu, avšak v přítomnosti Ing. Pavla 
Sobíška z UniCredit Bank a tím pádem k plné spokojenosti 17 účastníků. 

- Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D., předseda OK technologické, uvedl, že tato OK v roce 2020 
zatím žádné zasedání nerealizovala. Seminář na téma zvyšování kvalifikace původně 
plánovaný na podzim 2020 se nejspíš uskuteční v podobě webináře. V další části svého 
vystoupení Ing. Krutiš informoval o svých aktivitách ve funkci předsedy nově vzniklé 
Odborné komise pro management při světové slévárenské organizaci WFO. 

- Doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D., vystoupil nejprve jako předseda OK pro neželezné kovy. 
Uvedl, že díky dvouleté periodicitě Holečkovy konference nebyla tato akce v roce 2020 
uvedena v plánu odborných akcí a tím pádem nebylo nutné ji rušit. Doc. Lichý vyslovil  
přesvědčení, že na jaře roku 2021 bude pandemie COVID-19 už zažehnána a 9. ročník 
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Holečkovy konference se uskuteční v obvyklé režii a bez problémů. Za pobočný spolek 
ČSS při VŠB-TU Ostrava doc. Lichý informoval o mezinárodní konferenci 
SPOLUPRÁCE, kterou v roce 2020 organizačně zajišťovala polská strana. Původní 
dubnový termín byl zrušen a konference se uskutečnila v omezeném rozsahu v 
náhradním termínu začátkem září 2020. V roce 2021 by měl být organizátorem této 
konference pobočný spolek ČSS při VŠB-TU Ostrava. Další aktivitou byla příprava 
výstavy uměleckých odlitků ve výstavní síni Parlamentu ČR, jejíž vernisáž byla 
původně plánována na 26. 10. 2020. I tato akce byla v tomto termínu zrušena a počítá 
se s tím, že se uskuteční později. 

- Tajemník ČSS Mgr. František Urbánek vystoupil se zprávou o činnosti OK pro lití pod 
tlakem, jak ho o to požádal předseda této OK Ing. Václav Krňávek. V roce 2020 byla 
činnost této OK značně ovlivněna opatřeními v souvislosti s COVID-19. I přes tuto 
ztíženou situaci se podařilo uskutečnit důležitou organizační schůzku realizačního 
týmu, kde se odsouhlasily zásadní body pro činnost OK v letošním i příštím roce. Bylo 
rozhodnuto o přesunu plánovaného jarního zasedání OK na jaro roku 2021 se stejným 
programem Sběr a analýza dat. Toto zasedání je plánováno spolu s exkurzí do slévárny 
Kovolis Hedvikov. V termínu 1. a 2. 12. 2020 by se mělo ještě uskutečnit podzimní 
zasedání OK v hotelu Avanti v Brně, tentokrát zaměřené na použití nástrojových 
materiálů a 3D tisku pro výrobu tlakových licích forem. Aktuální informace nejen 
k činnosti této OK jsou zveřejňovány na webových stránkách OK. Při výběru přednášek 
na jednotlivá zasedání se striktně dodržuje společně stanovený cíl – zaměřovat se na 
řešení konkrétních problémů sléváren a maximálně omezit komerční prezentace 
dodavatelských firem. Tyto cíle se zatím daří naplňovat. V příštím období se OK zaměří 
na větší využití webových stránek OK, a to nejen z důvodu větší informovanosti jejich 
uživatelů, ale také z pohledu ekonomického. Cílem je zpoplatnění uveřejňování 
komerčních aktualit a hlavně reklamních sdělení dodavatelů do sléváren a tímto 
způsobem pokrýt výpadek příjmů z neuskutečněných nebo odložených zasedání OK. 

- Doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D., organizační garant Slévárenských dnů®, informoval 
delegáty valné hromady o přípravě letošního 57. ročníku této konference. Měla by se 
uskutečnit v termínu 10.–11. 11. 2020 v hotelu Avanti v Brně, který je k tomuto účelu 
zamluven a rezervován. Je však nutné připravit se i na možnost, že Slévárenské dny® 
v roce 2020 nebude možné uskutečnit. Nejhorší situace by nastala v případě, že by vláda 
ČR těsně před termínem Slévárenských dnů® zakázala podobné akce pořádat a hotel 
Avanti měl nakoupené zásoby pro jejich pořádání. Pokud by přece jenom došlo ke 
zrušení Slévárenských dnů®, ČSS nemá s hotelem Avanti uzavřenou žádnou písemnou 
smlouvu, která by obsahovala případné storno poplatky. Odborný program 57. 
slévárenských dnů® je zajištěn. 

- Ing. Jan Kocian vystoupil s návrhem, aby ČSS zvýšila členské příspěvky svým členům 
o částku, která se rovná nákladům na vydávání časopisu Slévárenství a tento jim pak 
expedovala. 

 

5. Úprava stanov České slévárenské společnosti, z.s. (Mgr. František Urbánek) 
Tajemník ČSS Mgr. Urbánek seznámil přítomné delegáty valné hromady ČSS s návrhem 
úpravy stanov ČSS v souvislosti s plánovanou změnou pracovního poměru tajemníka ČSS. 
Článek 4.4 Sekretariát v bodu b) dosud uvádí: Práci sekretariátu spolku řídí tajemník, který 
je zaměstnancem spolku a do své funkce je vybrán na základě výsledků konkurzu. Nově je 
navrhována následující formulace: Práci sekretariátu spolku řídí tajemník, který je 
jmenován předsedou spolku na základě výběrového řízení. Svoji funkci vykonává v pracov- 
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ním poměru. VV ČSS vzal tuto informaci na vědomí na svém 4. rozšířeném zasedání dne 
6. 12. 2019 ve Svratce a souhlasil s tím, aby byl tento návrh předložen valné hromadě ČSS 
ke schválení. 

 

6. Zpráva návrhové komise – schválení návrhu usnesení valné hromady, závěr jednání 
(doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.) 
Návrh usnesení valné hromady přednesl předseda návrhové komise doc. Lichý. Po doplnění 
drobných dodatků delegáti valné hromady ČSS schválili usnesení jednohlasně. Předseda 
ČSS Ing. Martínek a 1. místopředseda ČSS Ing. Tolar poděkovali přítomným za účast na 
jednání valné hromady a za její důstojný průběh. Poté se s nimi rozloučili. 
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Valná hromada České slévárenské společnosti 2020: 
 
1) bere na vědomí: 

● zprávu dozorčí rady ČSS o její činnosti v uplynulém období od poslední valné hromady 
v roce 2019 přednesenou jejím předsedou Ing. Zdeňkem Ondráčkem; 

● zprávy předsedů OK a OV o jejich činnosti v uplynulém období od poslední valné 
hromady v roce 2019; 

● informace o zajištění 57. slévárenských dnů® podané doc. Ing. Antonínem Záděrou, 
Ph.D. 

 
2)  schvaluje: 

● zprávu o činnosti ČSS za uplynulé období od roku 2019 přednesenou předsedou ČSS 
Ing. Ludvíkem Martínkem, Ph.D.; 

● zprávu o hospodaření ČSS za rok 2019 přednesenou hospodářkou ČSS Ing. Ivanou 
Kroupovou, Ph.D.; 

● rozpočet ČSS na rok 2020 přednesený tajemníkem ČSS Mgr. Františkem Urbánkem; 
● rozpočet redakce časopisu Slévárenství na rok 2020 přednesený tajemníkem ČSS Mgr. 

Františkem Urbánkem; 
● úpravu stanov České slévárenské společnosti, z.s., v článku 4.4 Sekretariát, bod b) 

předloženou tajemníkem ČSS Mgr. Františkem Urbánkem. Původní formulace: „Práci 
sekretariátu spolku řídí tajemník, který je zaměstnancem spolku a do své funkce je 
vybrán na základě výsledků konkurzu.“ se nově nahrazuje formulací následující: „Práci 
sekretariátu spolku řídí tajemník, který je jmenován předsedou spolku na základě 
výběrového řízení. Svoji funkci vykonává v pracovním poměru.“ 

 
3)  ukládá VV: 

• převést zisk z výsledku hospodaření za rok 2019 na účet ČSS; 
• předložit a realizovat návrhy opatření ke zvýšení efektivity hospodaření ČSS; 
• pokračovat v jednání se zástupci Svazu sléváren ČR o poskytnutí vydavatelského práva 

k časopisu Slévárenství. 
 
V Brně 24. září 2020 
Zapsal: doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D. – předseda návrhové komise 


