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Zápis ze sjezdu členů ATZK 

 dne 26.11.2019 

Jihlava, hotel Gustav Mahler 

 

 
1. Přítomni: 15 členů (viz. prezenční listina), což nesplňovalo nadpoloviční většinu potřebnou k 

usnášeníschopnosti sjezdu. V souladu se stanovami byl po 15-i minutách svolán náhradní sjezd.  
Ing. A. Musilová – zapisovatel. 

 

2. Ing. Vráblík seznámil přítomné s programem zasedání.  
 

3. Byly zhodnoceny semináře uskutečněné v letošním roce. Stoupá účast posluchačů z řad ATZK, 
zejména u seminářů s užší odbornou problematikou. Doporučeno znovu zopakovat a lehce 
inovovat seminář HIP, který měl značný ohlas. Nadále se bude nabízet sleva pro důchodce. 
 

4. Byla prodiskutována účast na letošní konferenci, 26.-28.11. v Jihlavě. Celkem bylo přihlášeno 
180 účastníků a 39 přednášek, 3 postery, 5 příspěvků do Soutěže mladých autorů a 19 výstavek. 
O možnost publikace příspěvků v odborném časopisu „Deffect and Diffusion Forum“ je letos 
menší zájem než v loňském roce, přesto bylo rozhodnuto letos ještě publikovat. Jednáním 
s redakcí časopisu vede pan prof. Jurči, který vyjednává podmínky tisku. S ohledem na měnící se 
hodnocení odborných časopisů zjistí pan prof. Jurči nové možnosti publikace, abychom zajistili i 
nadále účast mladých lidí z akademické sféry. K tomuto problému je potřeba zjistit i vyjádření 
škol formou dotazníku.  
 

5. Příští rok bude malá dvoudenní konference na téma „Přínos tepelného zpracování kovových 
materiálů v moderním průmyslu“ probíhat opět v Jihlavě v hotelu Gustav Mahler. Organizační 
přípravy již byly zahájeny. Kvůli podobné konferenci firmy Comtes FHT a.s., která je z důvodu 
oslav výročí naplánována na přelom listopadu a prosince 2020, bylo schváleno posunutí termínu 
naší konference na dřívější termín ve dnech 11.-12.11.2020. 

 

6. Byl prodiskutován plán akcí na příští rok. Nově byly navrženy semináře zaměřené na volbu 
materiálu a vstupního tepelného zpracování a dále seminář o chybách v tepelném zpracování 
(praktické příklady z kalíren). 

  

7. Byla řešena možnost založení komunikačního účtu ATZK na sociální síti LinkedIn. Účet bude 
založen začátkem roku 2020 a na příštím zasedání bude provedeno vyhodnocení jeho přínosu.  

 
Byla zkontrolována členská základna, noví členové a neplatiči. Neplatiči, kteří více jak rok 
nezaplatili členský příspěvek, by měli být dle stanov z Asociace vyloučeni. Týká se to firmy Farmet 
a.s. a zakázkové kalírny HTS BB s.r.o., která se letos stala součástí nadnárodní společnosti 
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Bodycote HT s.r.o. a to pod názvem Bodycote Slovakia s.r.o.. Vzhledem k tomu, že společnost 
má vlastní IČ nemohou podle stanov spadat pod Bodycote HT s.r.o., ale bude k nim přistupováno 
jako k dalšímu subjektu, na čemž se sjezd jednohlasně shodl. Ing. Vráblík napíše písemné 
vyjádření vedení firmy Bodycote HT s.r.o. jako reakci na email od pana Ing. Poslušného. 

 
 

8. Byla diskutována finanční uzávěrka za minulý rok. Revizi účetnictví připravil na listopadový sjezd 
nasmlouvaný daňový poradce, přiložena k podkladům sjezdu. Finanční uzávěrka byla schválena. 
 
Příští sjezd všech členů ATZK je naplánován na úterý 10.11.2020 od 19:00 v hotelu Gustav Mahler 
v Jihlavě. 

 
 

 
      
 
 

Vypracoval: Ing. Alexandra Musilová   Schválil: Filip Vráblík 
           výkonný sekretář ATZK        prezident ATZK 
               
 
 
Čerčany, dne 5.12.2019 
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