Programové prohlášení
Svazu sléváren České republiky na léta 2017 až 2021
Svaz sléváren České republiky (dále jen Svaz) jako zaměstnavatelská a profesní
organizace sléváren, modeláren, obchodních organizací, projekčních a výzkumných organizací a
škol definuje, podporuje a prosazuje oprávněné a společné zájmy svých členů s cílem vytvářet
vhodné podnikatelské a zaměstnavatelské prostředí, které při respektování etických zásad
podnikání přispěje k rozvoji slévárenství v České republice.
Svaz chce hájit pozici českého slévárenství v globálním konkurenčním prostředí a
prosazovat opatření proti deformacím tržních mechanismů, poškozujících šance slévárenských
podnikatelských aktivit. Svaz reaguje na změny, které přináší 4. průmyslová revoluce, často
označovaná jako Průmysl 4.0. Naším společným cílem je zabezpečení progresivního růstu oboru,
zabezpečení jeho propagace a šíření nových trendů, které Průmysl 4.0 přináší
Pro uplatňování svého poslání Svaz definuje jako hlavní oblasti svého působení:






Ekonomika oboru
Zaměstnavatelské vztahy, pracovní síla
Ekologie
Prezentace oboru, benchmarking a zahraniční vztahy
Společenské aktivity

Program Svazu navazuje na program Svazu průmyslu a dopravy ČR a doplňuje jej
v oboru slévárenství. V měřítku Evropské Unie Svaz úzce spolupracuje s Evropskou asociací
sléváren (CAEF), prostřednictvím které působí na Evropskou komisi a Evropský parlament.
České slévárny se v minulém období úspěšně zapojily do mezinárodního obchodu
s odlitky, zákazníci se již nerekrutují jen ze zemí Evropského společenství, ale v mnohých
případech zaznamenáváme celosvětovou působnost. Tak jak v minulých obdobích, tak i v období
nadcházejícím bude Svaz přispívat k řešení problémů, které vývoj světové ekonomiky přináší.
V období růstu bude přispívat k řešení chybějící kvalifikované síly ať již na výrobních či
technických pozicích. Naši úlohu při řešení tohoto problému vidíme v realizaci podnikových
vzdělávání zaměstnanců, ovlivňování české legislativy s cílem snazšího zaměstnávání občanů
třetích zemí, zaměstnávání vězňů… V období recese světové ekonomiky bude naší snahou
prosazovat opatření zabraňující deformaci tržních mechanizmů. V následujícím období musíme
očekávat zostření konkurenčního prostředí (nejen mezi výrobci odlitků) vyvolané vstupem třetích
zemí na globální trhy. Další faktorem, který ovlivní náš obor je situace na trhu se slévárenskými
surovinami. Poté co ceny vsázkových surovin byly v roce 2016 na úrovni historického minima
lze očekávat opět jejich růst. No a posledním a neméně důležitým faktorem, který ovlivní českou
ekonomiku a tedy i obor slévárenství v České republice je avizované uvolnění kursu české měny.
Otevřený trh dodávek odlitků a modelů pro průmysl České republiky, přináší z hlediska
slévárenství vysoký tlak na domácí výrobce. Otevřené obchodní prostředí musí odolávat
dovozcům nejen ze zemí EU. Celosvětový přetlak produktů vede k vnitřním opatřením
(podporám) jednotlivých zemí a můžeme očekávat nevyvážené podmínky z hlediska světového
obchodu s odlitky. Dodávky odlitků jsou významným polotovarem pro finální výrobu.
Členská základna Svazu je tvořená převážně malými a středními podniky, které jsou
omezeny ve svých vlastních personálních možnostech řešit všechny problémy

konkurenceschopnosti, ale mají přednost ve vysoké operativnosti. Velké slévárny jsou strategicky
důležité pro posílení konkurenceschopnosti sléváren a modeláren jako celku svým personálním a
technickým zázemím. Předností Svazu je, že sdružuje slévárny a modelárny různých velikostí a
zaměření, různých majetkových forem, které jsou spolu s obchodními, projekčními, výzkumnými
institucemi schopny zabezpečit konkurenceschopnost slévárenství jako významného a tradičního
oboru podnikání v České republice.

I. Ekonomika oboru
Vzhledem k možnostem Svazu maximálně spolupracovat se Svazem průmyslu a dopravy
ČR, specifické problémy slévárenství řešit přímo s Ministerstvem průmyslu a obchodu,
Ministerstvem životního prostředí.
Strategické záměry:
 Evropská politika udržitelnosti oboru na kontinentu (EU legislativa a její ekologické
dopady – OZE, IPPC, CO2 povolenky, sociální dialog, …)
 Průmysl 4.0 ve slévárenství se všemi dopady na ekonomiku a rozvoj odvětví
(digitalizace, 3d tisk, budování kybernetických uzlů, bezobslužných provozů…)
 Nákladovost slévárenské výroby a její možné úspory
 Investiční prostředí ve slévárnách (podpora bankovního sektoru)
 Věda výzkum a Inovace spolupracuje na projektech slévárenského průmyslu
 Rozvoj a kultivace podnikatelského prostředí (zejména etiky podnikání)
 Koordinační a poradenská činnost při řešení aktuálních ekonomických problémů
 Poradenská činnost při čerpání strukturálních fondů
 Podporovat a prosazovat veškerá opatření
 ke snížení daňové zátěže podnikatelských subjektů
 ke snížení všech dalších odvodů, poplatků a dávek
 které ovlivňuje hospodářskou a sociální politiku České republiky s
cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání
v ČR
 která hájí společné zájmy svých členů

II. Zaměstnavatelské vztahy, pracovní síla
Pro naplnění zaměstnavatelských funkcí spolupracovat se SPČR, MPSV, MPO. Na úrovni
EU je zapojena do vyjednávání Sociálního dialogu. Sociální dialog vést tak aby neškodil
slévárenskému odvětví, vodítkem musí být názor a rozhodnutí členské základny.
Strategické záměry:
 Evropská politika jednotných pracovních podmínek (Sociální dialog, …)
 Snaha o zkvalitnění pracovně právního a sociálního zákonodárství (zejména novely
Zákoníku práce, Zákona o zaměstnanosti, Zákona o zdravotním a nemocenském pojištění a
Zákona o státní inspekci - bezpečnost práce).






Zajištění pracovních sil, rozvoje vzdělávání a motivace pracovní síly všemi dostupnými
prostředky. (spolupracovat a využít potenciálu České slévárenské společnosti při udržování a
rozvoji vzdělávání, motivovat vznik nových vzdělávacích subjektů ve vzdělávacích oborech,
u stávajících subjektů prosadit silný vliv Svazu sléváren s cílem zabezpečení nabídky
kvalifikovaných pracovních sil v maximálním množství a kvalitě. K tomu využít také všech
fondů a grantů EU.)
Vzdělávání pracovníků ve slévárnách prostřednictvím projektů EU – přímý žadatel
Svaz sléváren ČR, nebo žadatel (výrobní organizace), partner Svaz sléváren ČR
Udržení sociálního smíru, vedení sociálního dialogu (jednání o Kolektivní smlouvě
vyššího stupně na základě schválení členské základny)

III. Ekologie
Spolupracovat se SPČR a MPO, podílet se na činnosti pracovních skupin ministerstev
MŽP a MZ. Konzultovat stanoviska k jednotné politice ČR vůči EU. Jednotný výstup CAEF
Strategické záměry:
 Evropská environmentální politika (EU legislativa – REACH, IPPC, …)
 Utváření příznivého legislativního prostředí (environmentální zákonodárství, výstupy
BAT a BREF) a praxe v environmentální oblasti
 Informace a konzultace pro členskou základnu (revize IPPC, BAT, …)

IV. Prezentace oboru, benchmarking a zahraniční vztahy.
Medializovat obor, zlepšit jeho image, pro vytvoření informační základny a její průběžnou
aktualizaci spolupracovat především s ČSÚ, SPČR, MPO a zahraničními slévárenskými svazy a
asociacemi. Mezinárodní styky udržovat a rozvíjet také pro poznání konkurenčního prostředí
globální ekonomiky, propagaci českého slévárenství a získání zkušeností z práce slévárenských
svazů. Vést aktivní publicitu oboru na zahraničních veletrzích a výstavách.
Strategické záměry:
 Vydavatelská činnost a propagace (Časopis Slévárenství, Informační zpravodaj,
Katalog členských organizací a dodavatelů do slévárenství, aktualizace webové
stránky, spolupráce s médii….)
 Spolupořádání výstav a veletrhů (Fondex, MSV), účast na důležitých výstavách
v zahraničí (GIFA, Hannover, …)
 Zvyšování publicity oboru na oficiálních účastech ČR na výstavách a veletrzích
doma i v zahraničí
 Sběr a vyhodnocování důležitých dat pro porovnání výkonnosti v oboru a
výkonnosti mezioborové (atraktivita podnikání ve slévárenství)
 Aktivní účast na odborných jednáních CAEF v problematice oboru slévárenství a
evropské legislativy (ekonomika, životní prostředí, materiály, …)




Jednotná evropská politika CAEF v surovinové i výrobní oblasti (dumping, životní
prostředí)
Organizace odborných seminářů (informace pro členskou základnu, informace o
výkonnosti českého slévárenství – publicita oboru, aj … )

V. Společenské aktivity.
V rámci oboru napomáhat rozvoji jednotlivých organizací, tak i slévárenství jako celku.
Nadále prohlubovat spolupráci s organizacemi dotýkajících se oboru slévárenství, zejména s
Českou slévárenskou společností. Podporovat rozvíjení osobních kontaktů odborníků i řídících
pracovníků organizováním společenských setkání a seminářů při všech příležitostech (veletrhy,
Slévárenské dny, společenské plesy a další setkání odborníků).

Závěr:
Toto Programové prohlášení definuje základní směry činnosti Svazu na další čtyřleté
období a bude průběžně naplňováno v jednotlivých letech (období mezi Valnými hromadami).

