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Z Á P I S
z valné hromady České matice technické konané dne 9. února  2012 ve 14 hod. v posluchárně čís. 54 elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze.
Přítomni: dle prezenční listiny uložené na sekretariátu ČMT 
Program :
1. Zahájení valné hromady
2. Jmenování Čestných členů ČMT a předání diplomů
3. Zprávy předsedy, jednatele, pokladníka a revizorů
4. Zpráva předsedy ediční rady 
5. Diskuse ke zprávám a k zaměření další činnosti ČMT, hlasování o absolutoriu
6. Volba členů výboru pro příští funkční období
7. Různé

	Ve 14. 15 zahájil místopředseda ČMT doc. Vampola Valnou hromadu.

Předseda ČMT prof. Caha vzpomněl členů ČMT, kteří zemřeli v uplynulém roce. Přítomní povstáním a minutou ticha uctili jejich památku.
2.  Předseda přednesl návrh výboru ČMT na udělení titulu Čestný člen ČMT 6 dlouholetým členům (Ing. Stanislav Horký, Karel Kaska, Prof. Ing. František Boháček, DrSc., Václav Kotrman, Prof. Ing. Milan Balda, DrSc., Prof. Ing. Josef Rada, DrSc.. Valná hromada vyslovila s návrhem souhlas a předseda předal diplom panu Karlu Kaskovi. Vzhledem k tomu, že ostatní navržení členové se z vážných důvodů nemohli jednání zúčastnit, diplom jim bude zaslán poštou.
3. 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, oživením činnosti a aktualizací webových stránek. Přednesl návrh doc. Jarena na oceňování nejlepších doktorandských prací. Protože nakladatelství Academia již nebude vydávat technickou literaturu ČMT jedná s jinými subjekty. 
Předseda informoval Valnou hromadu o tom, že pan doc. Ing. Zdeněk Klepš, CSc. koncem roku 2011 požádal o uvolnění z funkce jednatele ČMT ze zdravotních důvodů. Uvedl, že docent Klepš pracoval obětavě pro ČMT od obnovení její činnosti v roce 1990 a patří mu za to velký dík. Navrhl, aby byl do výboru kooptován doc. Ing. Mirko Cipra, CSc. a aby byl pověřen funkcí jednatele. Valná hromada s tímto návrhem souhlasila.
Vzhledem k úmrtí pana prof. Ing. Jiřího Šestáka, DrSc. navrhl předseda, aby funkcí místopředsedy výboru ČMT byl pověřen doc. Vampola. Valná hromada s tímto návrhem souhlasila.

Plné znění zprávy je přílohou zápisu uloženého na sekretariátu ČMT.
Jednatel doc. Cipra požádal přítomné o zápis do prezenční listiny a o kontrolu e-mailových adres.
Pokladník doc. Šťastný doplnil údaje o hospodaření a informoval podrobněji o výnosech z jednotlivých účtů. Navrhl převést cca 250.000,- Kč z běžného účtu na vhodný spořící účet. Dále informoval o zvýšení odměny sekretářce ČMT.
Přehled finančního hospodaření ČMT v roce 2011
Stav k 1.1.2011.      Běžný účet ČMT u ČSOB……………….…………..394.190,42Kč
                                 Konzevativni fond………………...……….…………209.075,16Kč
                                 Revolvingový účet WPB……………………...……...480.000,00Kč
                                 Pokladní hotovost……………………………………....1.924,00Kč
                                                                           CELKEM:…………..….1.085.189,58Kč

Stav k 31.12.2011.      Běžný účet ČMT u ČSOB……………….………,398.136,57 Kč
                                     Konzevativni fond………………...……….……..210.377,50 Kč
                                     Revolvingový účet WPB……………………..…..480.000,00 Kč
                                         Pokladní hotovost………… ………… …………3.290,00 Kč
                                                                      CELKEM:…………….…..1.091.804,07 Kč

Struktura příjmů a vydání v roce 2011
            PŘÍJMY:                                                             VÝDAJE:
Úroky:   Běžný účet……….….396,18 Kč 
               Konzervativní fond..1302,34 Kč           Daň ze mzdy….…......……..……….....1.200,00 Kč
Dotace na publikaci……….10.000,00 Kč           Poštovné+kanc. výdaje+telef……........3.479,03 Kč
Čl. přísp. převodem……….14.652,00 Kč           Správní popl. (vedení účtu)…… ….....2.307,00 Kč
 Čl. přísp. v hotovosti….…...4.050,00 Kč            Mzda sekretariát………………...…....6.800,00 Kč
                                                                                Danilevského cena 2010…… ……….10.000,00 Kč
PŘíjmy celkem:       30.400,52 Kč        Vydání celkem:………  ……23.786,03 Kč

Za revizní komisi přednesl zprávu o hospodaření ČMT za období od 1. 1. 2011 do 31.12. 2011 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.
	Zprávu o vydavatelské činnosti za uplynulý rok přednesl předseda ediční rady doc. Lorenz.

V roce 2011 byl vydán pouze dotisk 1 titulu:
Lukáš Ladislav: Pravděpodobnostní modely v managementu - Markovovy řetězce a systémy hromadné obsluhy.
Cena Danilevského nebude za rok 2011 vzhledem k minimu vydaných titulů udělena.
Pro rok 2012 se k vydání připravují 4 tituly:
Lukáš Ladislav: Pravděpodobnostní modely v managementu - teorie zásob a statistický popis (2. díl), Academia,
Škvor Zdeněk: Akustika a elektroakustika, Vydavatelství ČVUT
Molhanec Martin: Webové metodiky,
Pavelková Naděžda: Vliv provozu polovodičových zařízení na účiník odběru elektrické energie.
	Perspektivně jsou připravovány tituly:
Strnad Ladislav. Synchronizace digitální sítě
Jaren a kol.: Čtyřjazyčný slovník BOZP (CD)
Drábová Dana: Kniha o jaderné technice
5.	V diskusi byla projednána přednesená témata. Mgr. Baďura informoval o svém dalším působení ve výboru ČMT.

6.	Doc. Cipra byl nově kooptován do výboru ČMT. Doc. Urbánkovi uplynulo tříleté funkční období člena revizní komise a jeho další působení je v souladu se stanovami ČMT podmíněno souhlasem valné hromady.
	Prof. Caha předal členské legitimace ČMT 2 novým členům (Ing. Pavelková, Ing. Molhanec). Pan Jančík převezme legitimaci později.

7.	Usnesení Valné hromady (schváleno jednomyslně):
a)	Nezavádět navrhované oceňování nejlepších doktorandských prací – velký problém s vyhodnocením
b)	Do měsíce aktualizovat webové stránky ČMT (doc. Vampola, doc. Cipra)
c)	Výbor zajistí převedení 250.000,- Kč z běžného na vhodný spořící účet (prof. Caha, doc. Šťastný)
d)	Souhlas se zvýšením odměny sekretářce ČMT
e)	Nové složení výboru a revizní komise bylo schváleno bez připomínek
f)	Valná hromada uděluje absolutorium výboru ČMT za rok 2011

Doc. Vampola poděkoval přítomným za účast a Valnou hromadu v 15.45 hod. ukončil. 

21.2.2012

Zapsal: doc. Ing. Mirko Cipra, CSc.

