
Z,á§is a Z.zas$§ání ekel§omické.,kq}§e}ise.,při.§lévášery§k# s§}$Beč.B$sti

I}atunr zasedáni: 6,-7, 10. 1q98
&{ísto iednání: TATRA,a.s. Keipřivrrice

",.-!-]ea§tntcr Je{ínanI:
doc"ing.Václav K.afka CSc,cltrrnorn anal1,1iJi.lcl.0ó9 568 7405,Ataco ctlltsultlng s l..0., Ostrava
doc.ing,Jaroslar, Šenberger C§O,docent,te1.05 4114 3163,Yýsokd učen_r techniJlti Brao
p. Vojtčch Knirsch.*korrcrnt.tel, 0ú? 7 53 235&.ZPS-Slóvárna.a,s..Zlín
irrg.llana M*dy*cová,ekon*mka slór,áren" tei 

" 069 292 8ů44,Vitkovi ce
doc.ing.Tonráš Elbe],CSc,ředitnl s}évámy,{el.ij656 721 244,TatraKopřivnice
i rrg. Jan Fi l i p,*kon.omiclq,i n ám ě*tek, S} ó várn:l Tatr* Kopřivni cg
p. Ladislav }§ke l,ohoh odn í n áměstek, S l évárnir Tatra Kopřivnice;. -,ing.lvo Zižka,ředitel elivizo §D-slévámy.lel"65S ,4.3? ů4(),Třin*ckÉ ž-*iezárny
ing,VIadíslav §zraek,ved.odd.cantrollingu,§*-slér,arny,tetr.ú659 435624, Tiinecké železárny
ing.Jaromir Bílý,ředitel společnosti,te1,05 4521,39í}5,Prvni bměnská siroiínra"fo{eta]l"a.s.
p. Marek ťi]cl,ekonom,ziw.l Slévárna,tel.0643 473 1 11 

" 
Unex a. s, 

" 
Uttičov

ing. V } adrm ír Vepřek,eko*om slévám_v"ČKD Kutná llora a, s,

ing,MichalZindulka.ekonom sl*r,áTny.tel,ůó9 56& ó0l4.Nová Hut'.á,§,,Osttava

Omluveni:
iug.Petr Maralik,ved.sléváren Yitkovice
in g. Vt*di mír Stavě:r íček,předseda představensh,a Z.PS. Z §,a,s. "Zlíning.Zbynčk Matulka,ved. ekonomickdhtl *rihorlr,Žd'*s,a.s,,Žd'ár nad §iizavelu
ing.Marek Polišens§"zástupce ředite]e pro fi nance.PSP §]évárna a. s,,Přerov
i ng, Ladi slav Linhart,metal urg V$,$ *, *.. Fí sc k

1, trnfurmaee o akÉuální situg*i ve siévánmá*}a p*rlaná přítomnymi účasÉlliky
lnformace obsahovaly údaje o právnim r.ač]eněni jednotlii,}ch s}éváren, organizáční struktuře
výrobní jednotky, počeťni zaměstnanosti, hn:otntlsŤní, s*rlintentni a jakostni výretbč.
jnvesticích a inovačních zfuněre§.h, Dále brvl.v uvedeny některé ekonomické udaje,

2" Seznámení se závóry z 13" ce!*s,tát,rpí komí'ere*ce,,Výroba e v§ast§lclsťi c*eid rna odlitky
ztv*rlri§ litíay'o.

Ujastnikům byl předán d*c,Ifuíkon §§žnfitl námět* na ť*šerrí eltrrnornických protrler*& pŤi
z-avádéni výroby ťvárné litiny {viz pŤílaha).Bvlo by vhodné zviůit záiem jednatlivýclr slévaren
a do 30, 1ů. 1§98 inltrrrnovat předne drr"

3. řr*gram ''TECF{N*§*Vyhl*šeni veřejné §outěže na prCIgťal]:lv r.vzkumu a vývoje Mirristerslv* plŤmyslu a *bchodu
na. rok l99*, Plati pro nralÉ * "střední podniky rio ?5{} uafilěstnaneů. (inf" d*c.Šenberger;
V rrrňsíei li*tr:pad* 1998 rna;i být vzhláš*ny pr(}gfa§]y na úspolu rrratgrjálů" *ncrgii, nákttdů
a ar;išení exportní kapacity českého pr&inyslrr ( t}]ižší infarmace budou v í{aspodářsbich
**vi*áeh a na http:// www,vláda ,ca)

4, §nťormace o 3§,slévárenskýefu ďm**h k*n*mých ve elm*clr i9.-3fi.9.1998 *,, tsrcě
(lnť, doc.KaJka, doc.Elb*l, doe .Šcnb*rgcr)
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S. ř§*brlnsc{l o *st*tníelr urtlrornýctrr krt,gnisíett ( d+c, Še*b*rgerl
Komise taveni l}celi fia odlrt§, bude p*řádxl v prr,ni polovlně lg§S škcleni tavičů ir mi§trů.

6, #&§x ,prá** í** rstri j[9§§

6 fie.íb§iž§í ims*dáni §e E§kutgč-ni 1?.-}3.1.19§9 vZF§-§léváx}n,či.s,, nasným dískrrznirn
t*m*t*m hrr<l*,"Řize.ní rr plánor.ani rue s}*vámách"

§ §Řp§Ěičn}u }nčsiťů kvčt*a a června §* Hskuteční íasódání .*ttrbonrú konrise ve Vítkovicích,
tárx*,.,=Ekonomika lýroby torem dei Ť'uranov}i:lr §Tró§i", s reťeráP, ,vyst*upí i*g.Saidi*r

ifu}#§{,.íNlCOVt. ing.Bíiý ir§§ §/t§T'Ál"L *.*.), ixg.M*r*lilc {VlTí{.úYlťl3)-
ing:Nor,utný íSKODA PLZEN). rátirpe* }-lůVA }-TtrJT"a"s.

, p:*i*&í:;xr*eqtání ** lmkxtečrti ve s}áv;í*ič Pnrylí brněn*ká fie** v§ *lélánrě NOVÁ
fi,L, I.a.5.

..il! .;{ 
* první rasgd*ni rtrku 200* se uskuteční ve slév*rně Písek

7, *rgarrizační ráicži*osti.
a ntisŤopŤerjsed*x od,bor*é k*mise byljednomysi,lrě zvotre* p.Vo?ůch Knirsch" *k*nom

áť}_}l*\,arnil
e předseda.;íci upozornii na povinnosť stát se čteny Českó stévárcrtske společnosti vzhiecleln

k tcin*" ž-e **ltrtlt*á kamise patří pad ť§§ í ipf. * č}enství xr*dá nrp, Františ*lr Uňírn**k,
íajemnik Č§S, p,s. '! 34,Divadglni 6.657 34 l3rn*, t$l.,zázn,.litx il5-4?? 1 448l i Člnnstvi
přiPadá v úvt#u pro rok 1999

s d*l,á se nít rJ/itř-{}nů{í vy,ťv§ř§ní trlr*crrvní}r* řáenrr ekox*m_í*kd }rtrr*is* na sák}acič
připomínek čl*nů. koordinátorern celd akce b_1,1 lrrč.err p.K*irs*h {v přílaze ápisu3t:
přilelž** vr"s}r Fr*e*ynih* řádrl}

* ,,, zájnru sŤ*bi}iza*+ člen* ekgnům, kqrrxise v počxečni ťázi *e d*poručuje zxjemcťlr* o
ól*trství, 6b3r v *Yio*ně neúč.axti r:* jednání krlní*ktova}i tajernnika i prt pŤipad r-aslání
rápisu přip, drlšich materi*lů

* doporučuje se zástupcůrn jednottii{gh slÉváren předat mat*riáíy dle požadavkťr
. ing.Maralik* {vie. Zápis ř.1, bad 4,c),
'',.,*u € §tay financí na ťrčtu komise činí -150,-Kčs na xrdž*no* L:yl př*d}*žen návrh rra usp*řlidánj kanJbrexce přip. :;*lninář s ekon*mick*rr

náplni
s doc,§avk*u lrtnla nab,ídnuta k pr*deji skripta ,.Teorie nákl*dťi a ktrlkulaei" {ing,i}luhrtš+v*

a kcl"}

8. Růzxé
g v r&fl*i *xk*rz* xi čl*rrové prohlráti}i slévÉrnu htiníkr: a sl*vrirrrrr li}tl§t§x. cirii* si prnhliid_li

mugsum aut*m*bilů
* t*íná sled*vrtr:í rrit&t*d& v* xl$várnách br:io z časor.3,*h ditvrrd,ri $d}už*r:{} rl* pii§t{ aas*dr{ni

f,*psal;ing"Zindulkt

,ýďt"lr"[ 
Ll ť/l t:,


