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ZÁPIS  Z 55.  JEDNÁNÍ  OK  EKONOMICKÉ v Českých Budějovicích  

 

Datum a místo konání: 3. - 4.10.2017 ve společnosti MOTOR JIKOV Slévárna a.s. v Českých 

Budějovicích a v penzionu Prátr v Třeboni.  
Přítomni: Josef Hlavinka, Červeň Roman, Doupovec Dušan, Grzinčič Marko, Herzán Miroslav, Hýža Jan, 

Chytka Petr, Jelínková Hana, Kafka Václav, Knirsch Vojtěch, Kocian Jan, Kyncl Nicole, Lasák Reinhold, 

Martinák Rostislav, Míča Roman, Pytloun Martin, Sobíšek Pavel, Szmek Vladislav, Šlajs Jan, Závrbská 

Martina, Turanský Luboš, Jaroš Pavel, Smysl Pavel, Prášil Tomáš.  

Exkurse: Jednání předcházela velice zajímavá exkurse ve společnosti MOTOR JIKOV Slévárna a.s. 

v Českých Budějovicích. Prohlédli jsme si slévárnu šedé a tvárné litiny a slévárnu tlakového lití. Základní 

informace o slévárně přednesl ředitel pro projektové řízení Ing. Tomáš Prášil.  Na organizaci celé akce a 

její přípravy se podílel i Pavel Smysl. Setkání účastníků OK ekonomické pokračovalo v překrásném 

penzionu Prátr, kde jsme měli od hostitelské slévárny připraveno milé prostředí. 

 

Jednání OK ekonomické: 

1) Jednání začalo vystoupením Ing. Pavla Sobíška, hlavního ekonoma UniCredit Bank Czech Republic 

and Slovakia, a. s. na téma: Česká ekonomika v evropském kontextu: Konečně v klidnějších vodách? – 

viz příloha na www.okeko.cz. 

 

2) Přednáška „Nástroj pro optimalizaci a řízení výroby“ Ing. Pavla Jaroše a Ing. Luboše Turanského z f. 

Technical Solutions and Sales – viz příloha na www.okeko.cz. 

 

3) Následovala výměna informací o aktuálních problémech sléváren formou „kolečka změny“.   

Vybrané oblasti:  

a. Opakovaně byla diskutována otázka zajištění pracovníků do našich sléváren, informace projekt 

Ukrajina. 

b. Téma navyšování mezd, ?% nákladů dělají mzdy. 

c. Obava z rizika – některé profese nebudeme umět zaplatit = odsun do zahraničí. 

d. V DE je sledován dvojnásobný výkon oproti v CZ?? 

e. Slévárny evidují dostatek práce, nárůst mzdových nákladů, suroviny = příprava navyšování cen 

pro zákazníky. 

f. Doporučená literatura: Jak se stát z dobrého nejlepší. 

i. Připravované zasedání: 56.OKE – na jaře 2018 Slévárna a modelárna Nové Ransko, 

spolu se 17. Seminářem,  

ii. 57.OKE, Beneš a Lát, červen - nosné téma – zaměření firmy na nejbližší léta 

(generální ředitel Ing. Marko Grzinčič), 

4) Ing. Josef Hlavinka přednesl informace ze Svazu sléváren České republiky. 

5) Za velice zajímavou je možné považovat i exkurzi, kterou někteří absolvovali druhý den v pivovaru 

Budvar České Budějovice. 

6) Při následujícím společenském večeru si účastnici vyměnili názory a neformálně podiskutovali. Večer 

jsme společně poděkovali za práci pro naši komisi a poblahopřáli k jejich „kulatým“ narozeninám 

Reinoldu Lasákovi, Vladislavu Szmekovi a Václavu Kafkovi.  

Na závěr jsme srdečně poděkovali Ing. Tomáši Prášilovi za vytvoření v pravdě velice příznivého a 

pohostinného prostředí po celou dobu konání OKE. Ing. Tomáš Prášil přislíbil, že společně s Tomášem 

Vítů mají zájem účastnit se našich zasedání jako řádní členové naší OKE.  

 

 

S přátelským pozdravem 

doc. Ing. Václav Kafka, CSc.     Hana Jelínková 

předseda OK ekonomické     tajemnice OK ekonomické 


