                                                         Z Á P I S 

z valné hromady České matice technické konané dne 10. února  2010 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 a předání diplomu Zakládajícího člena ČMT
   3. Udělení literární ceny prof. Danilevského za rok 2009
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. hod. místopředseda ČMT prof. Šesták.


            Předseda ČMT prof. Caha vzpomněl členů ČMT (Ing. Zdenislav Bureš, prof. Ing. Josef Čajka, DrSc., Pavel Dvořák, Zdeněk Tesař, Karel Mazanec), kteří v uplynulém roce zemřeli. 

     2. Předseda přednesl návrh výboru ČMT na jmenování prof. Ing. Bohumíra Vovsa, DrSc., Ing. Vladimíra Šimordu, a Dpt. Miroslava Brabence Kočího Čestnými členy ČMT. Valná hromada vyslovila s návrhem souhlas a předseda předal diplom prof. Vovsovi. Vzhledem k tomu, že ostatní navržení členové se s ohledem na vysoký věk nemohli jednání zúčastnit, diplom jim bude zaslán poštou. Ing. Čermák písemně omluvil svou neúčast na jednání a diplom Zakládajícího člena mu bude zaslán poštou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

     3. Předseda seznámil plénum s výsledkem jednání výboru ČMT o udělení    literární ceny prof. Danilevského za rok 2009. Vzhledem k tomu, že v uplynulém roce byla vydána pouze jediná publikace, výbor rozhodl přesunout tuto knihu do výběru publikací za rok 2010.
 
     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, vedením webových stránek a hledáním nových místností pro knihovnu a kancelář ČMT. Plné znění zprávy je přílohou zápisu uloženého na sekretariátu ČMT. 
          V diskusi k výroční zprávě  vystoupil doc. Jaren  s informací o úspěšném semináři o vydavatelské činnosti ČMT spolu s vystoupením autorů některých knih. Seminář se uskutečnil v městské knihovně v Plzni a doc. Jaren doporučil v zájmu propagace ČMT taková setkání i jinde. Předseda informoval, že pro zlepšení informovanosti široké technické veřejnosti o edičních aktivitách ČMT vede jednání s děkanem elektrotechnické fakulty o zajištění nových prostor pro soustředění knižního fondu a vybavení příslušnou počítačovou technikou.   
         Jednatel doc. Klepš doplnil zprávu předsedy upozorněním, že pro potenciální autory jsou na internetu uvedeny pokyny pro  přípravu rukopisu; v tištěné formě jsou k dispozici po skončení schůze a pak na sekretariátu ČMT. Vzhledem k již delší dobu trvajícím potížím s nakladatelstvím Academia mají větší naději na realizaci rukopisy, které by bylo možné zařadit do některé z edic nakladatelství uveřejněných na internetu. Požádal přítomné o zápis do prezenčních listin. 
     Pokladník doc. Šťastný doplnil údaje o hospodaření uvedené v pozvánce a informoval podrobněji o výnosu z účtů. Zdůvodnil strukturu příjmů a výdajů v roce 2009 a připomenul, že několikaletý růst celkového jmění ČMT nelze předpokládat i v příštích  letech. 
      Za revizní komisi přednesl zprávu o hospodaření ČMT za období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 doc. Urbánek. Revizní komise konstatovala, že hospodaření i způsob vedení účtů, příjmů 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 publikaci vydané v roce 2009: Lukáš: Pravděpodobnostní modely v managementu. Výklad doplnil promítnutím anotací tohoto titulu. Tlumočil názor red. Baďury, že v nakladatelství Academia převládá nedůvěra k prodejnosti titulů oborů matematika, fyzika a technika obecně. Dává se přednost populárně naučným publikacím, většinou překladových knih zahraničních autorů. Doc. Lorenz zdůraznil, že spolupráce s nakladatelstvím Academia je velmi složitá a neperspektivní. Pro připravované tituly zařazené do edičního plánu se bude ČMT proto snažit najít i jiného vydavatele.

     6. V diskusi doc. Jaren informoval o přípravě Čtyřjazyčného slovníku BOZP. Bylo upuštěno od knižního vydání a byla upřednostněna elektronická forma. Předpokládá se spolupráce se Západočeskou univerzitou v Plzni a termín vydání 2011.
      Ing. Daněk ze strojní fakulty ČVUT se vyjádřil k problematice Národní technické knihovny a podivil se, že ČMT při hledání nových prostor nevyužije této nové a moderní technologií vybavené budovy. Předseda vysvětlil, že o této možnosti již několikrát jednal s rektorem ČVUT, které se na provozu budovy podílí. Vzhledem k vysokým finančním požadavkům nepřichází tato možnost pro ČMT v úvahu.         
    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. Strnad, Ing. Synáčková, prof. Šesták, doc. Šťastný, Dr. Vampola, Ing. Zimová ( rev. kom. prof. Číhal, doc. Urbánek). Absolutorium bylo přiznáno jednomyslně.  

     7. Jednatel požádal přítomné o návrhy na nové členy výboru ČMT. Nebyl předložen žádný návrh. Jednatel přečetl seznam členů výboru, kterým uplynulo tříleté funkční období (red. Baďura, doc. Jaren , Ing. Krupička, doc. Křemen, doc. Strnad, doc. Šťastný) a jejich další působení ve výboru je v souladu se stanovami ČMT podmíněno souhlasem valné hromady. Nové složení výboru bylo schváleno bez připomínek. 
     
      8. Nebyly předloženy žádné návrhy. 

    Předseda poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu v 15.50 hod. ukončil. 

Zapsal: Doc. Ing. Zdeněk Klepš






se prof. Číhal dotázal na ceny knih vydaných v nakladatelství Academia. Red. Baďura sdělil, že ceny jsou uvedeny na internetu, kde je možno je rovněž objednat. Ing. Opletal se podivil nad tím, že u ČMT s tak bohatou historickou tradicí, nenašel nikde údaje z její historie. Předseda mu poskytl publikaci 100 let ČMT a  Ing. Opletal doporučil vyhotovit anglickou verzi a prezentovat ji v rámci českého předsednictví v EU.
     Red. Baďura poukázal na problémy spojené s příjetím nových titulů pro vydání v nakladatelství Academie. Rozhoduje pouze stanovisko pana ředitele. Pokud se mu nabízená publikace bude líbit dá souhlas k jejímu vydání a pomůže i s dotací. Dr. Vampola označil tento postup při vydávání technické literatury za neobjektivní. Doc. Klepš poznamenal, že nakladatelství Akademie věd české republiky tradičně vydávalo vysoce odbornou technickou literaturu a návrhy ČMT byly vždy respektovány. Pokud ale má v současné době o vhodnosti díla k jejímu vydání rozhodnout názor pouze jediné osoby, doporučil, aby ČMT v takovém případě využila služeb jiného nakladatelství. Red. Baďura rovněž upozornil na potíže s přijetím rukopisů titulu Slavík: Teoretická mechanika a publikace Žák: Historie leteckých motorů Walter, kde se požaduje změna formátu publikace a závazek že Úřad městské části Prahy 5 převezme větší část nákladu.  Prof. Caha doporučil informovat děkana fakulty a případně navštívit ředitele nakladatelství Academia. U publikace Šrytr: Městské inženýrství 3., kde předchozí dva díly vyšly v nakladatelství Academia red. Baďura přislíbil, že se vynasnaží o uzavření předběžné smlouvy s nakladatelstvím Academia. Autor prof. Šrytr v případě potíží doporučuje navázat spojení s jiným nakladatelstvím.
     Doc. Opletal doporučil uvážit, zda by bylo vhodné některé funkcionáře fakulty více zainteresovat na vydávání potřebné technické literatury udělením čestného členství ČMT.  Ing. Kouba doporučil zorganizovat při každoročním setkání absolventů fakulty  samostatnou prezentaci ČMT. Prof. Caha navrhl dávat více informací na internet. V souvislosti s ukončením výstavby Národní technické knihovny a přesunem fakultní knihovny uvedl možnost získat pro ČMT v budově FEL větší prostory případně se začlenit do budovy NTK. To by umožnilo využít široký knihovní fond ČMT případně l lepší zapojení do internetové sítě. Předseda doporučil uvážit možnosti využívání živnostenských listů obdobně jak činí Vědeckotechnická spol. při FEL. Ing. Kouba doporučil zasílat pozvánky na valnou hromadu e-mail poštou. Předseda požádal přítomné o doplnění e-mail adres do prezenčních archů.                                                                                                                                                                      
    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. 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. Předseda navrhl doc. Urbánka, který již po několik roků zajišťuje výrobu diplomu pro literární cenu. Doc. Urbánek s kandidaturou souhlasí. Jednatel přečetl seznam členů výboru, kterým uplynulo tříleté funkční období (prof. Šesták, doc. Klepš) a jejich další působení ve výboru je podmíněno v souladu se stanovami ČMT souhlasem valné hromady. Nové složení výboru bylo schváleno bez připomínek. O náhradě za zemřelého člena revizní komise rozhodne výbor.
     
      8. Předseda požádal Dr. Vampolu, aby s ohledem na případnou dislokaci sekretariátu ČMT uvážil podmínky pro přímou komunikaci členů přes internet. 

    Předseda poděkoval přítomným za účast a valnou hromadu v 16.00 hod. ukončil. 

Zapsal: Klepš, Tymcjowá




