
   
 

 

ZÁPIS  Z 52.  JEDNÁNÍ  OK  EKONOMICKÉ  

 

Datum a místo konání: 20.-21.09.2016 ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. v Ostravě  
 

Přítomni: Kateřina Bráblíková, Brázda Zdeněk, Fila Pavel, Hanus Aleš, Herda Miroslav, Herzán Miroslav, 

Hýža Jan, Chytka Petr, Jelínková Hana, Kafka Václav, Kaska Miloš, Knirsch Vojtěch, Kocian Jan, Kořínek 

Václav, Koval Petr, Lána Ivo, Lasák Reinhold, Lázenský Albín, Martinák Rostislav, Martínek Ludvík, 

Mattiviová Světlana, Matulka Zbyněk, Medvecová Hana, Miska Michal, Pávková Zuzana, Pělucha 

Břetislav, Perútka David, Přerovská Markéta, Sobíšek Pavel, Stavařová Tereza, Szmek Vladislav, Šimsa 

Jiří, Šlajs Jan, Špička Ivo, Tietl Jiří, Tykva Tomáš, Vejmělková Lenka, Vybíralová, Vytřísal Karel, 

Vejmělková Lenka. 

 
Exkurse: Jednání předcházela velice zajímavá exkurse ve společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. 

v Ostravě. Základní informace o slévárně podal finanční ředitel Miroslav Herda a zajímavou prezentaci o 

historii a vývoji slévárny nám představil Reinhold Lasák (viz příloha Historie a současnost VS).  

Organizačně připravila a na celou akci vzorně dohlížela mgr. Kateřina Bráblíková. Setkání účastníků OK 

ekonomické pokračovalo v hotelu BEST WESTERN Hotel Vista. 

 

Jednání OK ekonomické: 

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

and Slovakia, a. s. na téma: Jak dál s politikou ČNB a kursem koruny?  Viz příloha Sobišek 1609. 

2) Přednáška zástupců vězeňské služby České republiky Věznice Valdice, zástupce ředitele věznice Ing. 

Miloše Kasku a Ing. Světlany Mattiviové vedoucí odd. Zaměstnávání vězněných osob a vedoucí 

provozovny SHČ – viz příloha Prezentace Ostrava. 

Byla diskutována možnost zaměstnávání vězňu ve slévárnách. Doporučuje se odkaz na web: 

www.vscr.cz. Dále si najít konkrétní věznici – organizační jednotky (umístěnou nejbliže příslušné 

slévárně) / dále lišta Informační servis / Zaměstnávání vězňů / a v pravé liště se objeví odkaz – Kontakt 

pro zaměstnávání vězněných osob. Jinak kontakt na vedoucího oddělení či referátu zaměstnávání 

vězněných osob. 

3) Přednáška: Snižování nákladů – jeden z nástrojů pro zvýšení konkurenceschopnosti, autoři Reinhold 

Lasák, Ing. Jan Mokrý – viz příloha Snižování nákladů.  

4) Vystoupení Pavla Humlacha, obchodního ředitele EWM CZ: Nové trendy ve svařování se stroji EWM 

a monitoring svařovacích procesů (viz příloha CZ EWM a Xnet). 

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

účastník se vyjádřil, co se v jeho slévárně (výrobní jednotce) od minulého zasedání OKE změnilo, co 

se podařilo a co by mohl doporučit. 

6) Velice rozsáhle byla diskutována otázka zajištění  pracovníků do našich sléváren. Účastnici se 

seznámili s nabídkou Škodovky v Kvasinách (viz příloha Nastupte do ŠKODVKY v Kvasinách). Byli 

upozorněni na příspěvek  Některé problémy zajišťování pracovníků ve SLÉVÁRENSTVÍ č. 8-9.  

7) Přítomni byli informováni o bezplatném a přímém zadání inzerátu na webových stránkách OK 

ekonomické (http://www.okeko.cz/ „práci nabízí“, „práci hledá“- viz příloha Postup pro zadání 

inzerátu na stránkách OK ekonomické. 

8) Doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D, z VŠB OSTRAVA po dohodě s předsedou ČSS Ing. Ludvíkem 

Martinkem, Ph.D, zakládá novou odbornou komisi - Komise pro informatiku a automatizaci. 

Je to do jisté míry odezva na zavádění čtvrté průmyslové revoluce, jak ji iniciovali Němci. 

Účastnici se dohovořili, že neprodleně zašlou na mail budoucího předsedy této komise návrhy 

členů ze svých sléváren (ivo.spicka@vsb.cz). Podrobnosti viz příloha – Návrh na ustavení 

nové komise.        

9) Účastnici byli informováni o stavu řešení PROJEKTU XVII. Dále o přípravě přednášek na Slévárenské 

dny 8.- 9.11.2016 v Brně. OKeko bude mít ve své sekci 6 přednášek a panelovou diskusi. V ní budou 

vybraní odborníci (včetně náměstka ministra průmyslu a obchodu) na 8 otázek. Otázky a pravidla 

panelové diskuse – viz příloha Zajištění panelové diskuse na SD 2016. 

http://www.vscr.cz/
http://www.okeko.cz/
mailto:ivo.spicka@vsb.cz


   
10) Za velice přínosné 52. zasedání OKeko považujeme také návštěvu Dolní oblasti ve Vítkovicích. Tam 

se návštěvnici mohli názorně seznámit s vývojem hutnické výroby na Ostravsku.  

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

jsme společně poděkovali za práci pro naši komisi a poblahopřáli paní Markétě Přerovské k jejím 

„kulatým“ narozeninám.  

 

Na závěr všichni účastnici srdečně poděkovali hostitelské slévárně za vytvoření v pravdě velice 

příznivého a pohostinného prostředí. Jmenovitě jsme vyzvedli ekonomického ředitele Ing. Miroslava 

Herdu, tikovou mluvčí Mgr. Kateřinu Bráblíkovou a Reinholda Lasáka.  

 

S přátelským pozdravem 

doc. Ing. Václav Kafka, CSc.     Hana Jelínková 

předseda OK ekonomické     tajemnice OK ekonomické 

 


