                                                         Z Á P I S 

z valné hromady České matice technické dne 21. února  2008 ve 14. hod. v posluchárně  čís. 51 elektrotechnické fakulty ČVUT.


Přítomni: dle prezenční listiny uložené na sekretariátu ČMT 

Program : 1. Zahájení
   2. Jmenování čestných členů ČMT
   3. Udělení literární ceny prof. Danilevského za rok 2007
4. Zprávy předsedy, jednatele, pokladníka a revizorů
   5. Zpráva předsedy ediční rady 
   6. Diskuse ke zprávám a k zaměření další činnosti ČMT, hlasování o       
        absolutoriu
   7. Volba členů výboru pro příští funkční období
   8. Různé   

	Valnou hromadu zahájil ve 14.15 hod. místopředseda ČMT prof. Šesták.


      Vzpomněl členů ČMT, Doc. Ing. Ladislava Lamboje, CSc. z Prahy, Ing. Josefa Pastrňáka z Ostravy, Prof. Ing. Jiřího Braunera z Brna, Prof. Ing. Josefa Kabeláže, CSc. Z Jičína, kteří v uplynulém roce zemřeli.

 2. Předseda ČMT přednesl návrh výboru ČMT na jmenování Ing. Vladimíra Hrbka, Ing. Josefa Jíry, Aloise Sachse a Ing. Jaroslava Škubala Čestnými členy ČMT. Valná hromada vyslovila s návrhem souhlas. Navržení členové omluvili svoji neúčast vysokým věkem a zdravotními potížemi, diplomy jim proto budou zaslány poštou.

     3.Předseda seznámil plénum s výsledkem jednání výboru ČMT o udělení    literární ceny prof. Danilevského za rok 2007. Vzhledem k tomu, že v uplynulém roce  byla vydána pouze jediná publikace, výbor rozhodl přesunout tuto knihu do výběru publikací za rok 2008.

     4. Předseda prof. Caha přednesl zprávu o činnosti ČMT za uplynulé funkční období. Informoval  o práci výboru ČMT, který se zabýval zejména ediční činností, možnostmi rozšíření členské základny, hospodařením ČMT a  vedením webových stránek. Vzpomenul úmrtí prof. Danilevského, dlouholetého člena a sponzora ČMT, který svými peněžními dary umožnil založení, každým rokem udělované, Literární ceny. Prof. Danilevský zemřel dne 14. září 2007 ve Spojených státech amerických. Dále upozornil na malé využívání 25 % slevy na knihy v prodejně nakladatelství Academia. Plné znění zprávy je přílohou zápisu uloženého na sekretariátu ČMT. 

      Jednatel doc. Klepš seznámil přítomné s důvody, které vedly výbor ČMT k rozhodnutí o  zvýšení členských příspěvků. Vzhledem k poměrně vysokému věku svých členů výbor si byl vědom nepříznivých důsledků, ale ve snaze při stále narůstajících administrativních výdajích, nízkých úrokových sazbách a zachování finanční podpory každé vydané knihy dal přednost vyrovnanému rozpočtu. Ke zvýšení členských příspěvků dochází po 15 letech; před rokem 1993 byla výše příspěvků 20 Kč. Doporučil zaplacení členských příspěvků v hotovosti u paní sekretářky  po skončení jednání. Poděkoval  tajemníku elektrotechnické fakulty Ing. Igoru Mrázovi za bezplatné zapůjčení místnosti pro valnou hromadu.
 
     Pokladník doc. Šťastný doplnil údaje o hospodaření uvedené v pozvánce a informoval podrobněji o výnosu z účtů. Připomenul, že hospodaření ČMT v poslední době nepříznivě ovlivňuje i zvyšování poštovného a bankovních poplatků. Rozdíl mezi příjmy a výdaji v uplynulém roce byl ovlivněn zejména pravidelnými příspěvky na větší počet nově vydaných titulů.

     Za revizní komisi přednesl zprávu o hospodaření ČMT za období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 prof. Číhal. Revizní komise konstatovala, že hospodaření i způsob vedení účtů, příjmu i vydání ČMT je bez závad. Úplné znění revizní zprávy je přílohou zápisu uloženého na sekretariátu ČMT.

     5. Zprávu o vydavatelské činnosti za uplynulý rok přednesl předseda  ediční rady doc. Lorenz. Podrobně informoval o publikací Křemen j.: Modely a systémy  vydané v roce 2007 a výklad doplnil promítnutím anotací tohoto titulu. Podal zprávu o přípravě publikací zařazených do edičního plánu na příští rok a dalších nabízených titulech. Red. Baďura informoval o rozpracovanosti jednotlivých titulů zajišťovaných nakladatelstvím Academia a jejich finančním zabezpečení. Předpokládá se, že prostřednictvím nakl. Academia bude možno vydávat tři tituly ročně. U nového vydání publikace Šťastný j., Třeštík B.: Manuál technické dokumentace (nakl. Kopp, České Budějovice) se dokončuje korektura.
 
     6. V diskusi prof. Šrytr informoval o finančním zajištění publikace Městské inženýrství 3. V této souvislosti vyslovil určité výhrady k činnosti grantové agentury ČR, která při schvalování nerespektovala původní příslib. Ke způsobu schvalovaní se vyjádřil bývalý člen grantové agentury prof. Šesták. Doc.Jaren upozornil na některé zkušenosti se sponzorováním vědecké technické literatury. I když původní poznatky z jednání s ČSOB vyzněly příznivě, konečné stanovisko bylo ale zamítavé s tím, že ČSOB může  podporovat pouze strategické zájmy ČR. Při příležitosti veřejného vystoupení prof. Švejnara v Plzni byl na něho vznesen dotaz ohledně možnosti sponzorování technické literatury prostřednictvím ČSOB. Prof. Švejnar zaujal příznivé stanovisko a doporučil znovu se písemně obrátit na vedení ČSOB. Doc. Jaren navrhl nabídnout prof. Švejnarovi členství v ČMT. Předseda doporučil uvážit  návštěvu několikačlenné delegace ČMT přímo u prof. Švejnara a projednat uvedené návrhy. Prof. Lukáš informoval o finančním zajištění dvou publikací (Pravděpodobnostní modely v managementu - Markovy řetězce a systémy a Pravděpodobnostní modely v managementu - Teorie zásob a statistický popis) prostřednictvím grantu.    

    Prof. Šesták dal hlasovat o udělení absolutoria výboru ČMT, který pracoval ve složení: Mgr. Baďura, prof. Caha, doc. Jaren, doc. Klepš, Ing. Krupička, doc. Křemen, doc. Lorenz, doc. Novák, doc. Strnad, Ing. Synáčková, prof. Šesták, doc. Šťastný, Dr. Vampola, Ing. Zimová ( rev. kom. prof. Číhal, Ing. Malinský). Absolutorium bylo přiznáno jednomyslně.  

     7. Jednatel požádal přítomné o návrhy na nové členy výboru ČMT. Nebyl podán žádný návrh. Přečetl seznam členů výboru, kterým uplynulo tříleté funkční období            
(prof. Caha, doc. Lorenz, Ing. Synáčková, Dr. Vampola, Ing. Zimová) a jejich další působení ve výboru je podmíněno v souladu se stanovami ČMT souhlasem valné hromady. Nové složení výboru bylo schváleno bez připomínek.

     8. Red. Baďura informoval o náročnosti přípravy rukopisu pro tisk. Při té příležitosti upozornil na časté a vážné nedostatky rukopisů, které velmi stěžují a komplikují redakční zpracování. Vyzval autory, aby se s ním při přípravě knihy spojili a dohodli se jak rukopis zpracovat.  

         Předseda poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu v 15.45 hod. ukončil. 

Zapsali: Klepš, Tymcjowá



