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Zasedání Valné hromady ČMT dne 23.2.2016 

zasedací místnost č.17, Fakulty strojní, Dejvice 

 

 

 
Účast: 21 osob (jmenovitě dle přiložené prezentační listiny, uloženo na sekretariátu) 
 

 

Program :  

1. Zahájení 

                2. Vzpomínka na zemřelého člena ČMT – Ing. Vladimíra Okouhlického 

         3. Jmenování čestných členů – Ing. Jaroslav Vaníček 

               - Ing. Robert Vích, DrSc. 

         4. Zpráva předsedy, jednatele, pokladníka a revizní komise. 

         5. Zpráva předsedy ediční rady. 

         6. Diskuse ke zprávám. 

         7. Hlasování o absolutoriu. 

         8. Volba členů výboru. 

         9. Různé 

 
 

 

1. Zasedání zahájil ve 14:15 předseda České matice technické prof. Dr. Ing. Tomáš  
Vampola.  Přivítal všechny přítomné členy a seznámil je s výše uvedeným programem. 

 
2. Uctění památky členů ČMT, kteří zemřeli v minulém roce, minutou ticha. 

 
3. Prof. Vampola přednesl návrh výboru udělit tituly Čestný člen dvěma dlouholetým 

členům ČMT. Valná hromada vyslovila s návrhem souhlas. Jelikož jmenovaní nebyli 
přítomni, budou jim diplomy zaslány poštou. 

 
4. Zpráva předsedy 

 
Předseda prof. Vampola přednesl zprávu o činnosti ČMT za uplynulé funkční období.  

   V uplynulém roce se výbor ČMT sešel k projednávání problémů na dvou schůzích 
170 schůze – 22.1.2015 
171 schůze – 24.9.2015 
 

V roce 2015 se uskutečnila putovní výstava při příležitosti oslavy 120. výročí založení 

ČMT; předseda ČMT poděkoval jak všem těm, kteří se se podíleli na vyhotovení 

exponátů této výstavy tak těm, kteří zajistili prostory pro instalaci výstavy v Brně, 

prostorách FA ČVUT, v prostorách FS ČVUT; zvlášť poděkoval  Ing. Zimové za 

zprostředkování kontaktu do časopisu Stavebnictví, ve kterém byl zveřejněn o 

působnosti ČMT obsáhlý článek. 
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Uskutečnilo se setkání se zástupcem A.S.I., předmětem jednání bylo zvážení možnosti 

spolupráce s cílem zvýšení prestiže A.S.I a ČMT, dále pilotní projekt, jehož náplní by 

bylo uveřejnění životních profesních zkušeností význačných osobností nejen z okruhu 

strojních inženýrů. 

V průběhu roku 2015 byly zmodernizovány webové stránky ČVUT, modernizace měla 

dopad i na stránky ČMT – k podrobnější informaci  vyzval Ing. Beneše. 

Upozornil na problém, který vznikne pro ČMT v okamžiku, kdy se rektorát ČVUT bude 

stěhovat z prostor VŠCHT – ČMT by přišla o prostory sekretariátu a bude potřeba najít 

prostory náhradní. 

Zpráva místopředsedy 
 

Ing. Beneš seznámil přítomné s aktuálním stavem webových stránek: 
- stávající prezentace běží na starém serveru, který umožňuje pouze statické stránky, 

nejde použít redakční systém ani vytvářet diskuse apod. 

- celá ČVUT se přesunula na nové servery a nyní mají volnou časovou kapacitu na to, 

aby na nové servery přesunuli i ČMT 

- na novém serveru je přislíbený prostor, kde bude možné stránky zkušebně připravit, 

než je ČMT pustí do „ostrého“ provozu, 

- s přechodem na nový server se pravděpodobně změní i adresa stránek – 

pravděpodobně na  

www.cmt.cvut.cz. 

 
Zpráva pokladníka 
 
Výdaje ČMT v roce 2015 byly vynaloženy: 
- na služby spojené s výstavou, která se uskutečnila k 120. výročí založení ČMT 

(8 431,00 Kč) 

- výdaje na valnou hromadu (obálky, poštovné, Bonaqua) (2 172,00Kč) 

- režijní výdaje (peněžní deník, telefony, poplatky ČSOB) (2 139,50 Kč) 

- mzda sekretariát (12 750,00 Kč) 

- daň sekretariát (2 700,00 Kč) 

 

Příjmy ČMT v roce 2015: 
- členské poplatky (11 350,00 Kč) 

- výnosy z Konzervativního fondu (1 927,28 Kč) 

- úroky ČSOB (41,14 Kč) 

Celkový objem disponibilních prostředků k 31. 12. 2015 (ČSOB, Konzervativní fond, 
hotovost v pokladně) je ve výši 1 057 502,65 Kč. 

 

Zpráva revizní komise 

Zprávu revizní komise za období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 přednesl doc. Ing. Jan 
Urbánek, CSc. 
Kontrolu hospodaření České matice technické za rok 2015 provedla revizní komise ve 
složení Ing. Lenka Zimová a doc. Ing. Jan Urbánek, CSc. dne 11. února 2016. 
Bylo konstatováno, že hospodaření i způsob vedení účtů, příjmů a vydání je bez závad. 

http://www.cmt.cvut.cz/
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Úplné znění revizní zprávy je přílohou tohoto zápisu a uloženo na sekretariátě ČMT. 

 

5. Zpráva předsedy ediční rady. 
 

Předseda ediční rady podal informaci o ediční činnosti za rok 2015.  
S politováním bylo konstatováno, že v minulém roce nebyly vydány žádné knihy s 
podporou ČMT. Vydání titulu Ondříček, O.: Elektroakustika, se opozdilo a bylo 
přesunuto na letošní rok, titul Lorenz, K.: Pomůcka pro navrhování nosných konstrukcí, 
bude vydán nakladatelstvím ČKAIT v letošním roce bude vydáno bez účasti ČMT. Do 
edičního plánu na rok 2016 byly zařazeny dva tituly, a to Chyský, J.: Asynchronní 
elektrické pohony s pulzním frekvenčním řízením a Cyrus, V.: Ventilátory. 
 
S ohledem na absenci vydaných knih v roce 2015 nebyl pro cenu Danilevského žádný 
návrh na ocenění. 
 

6. Diskuse ke zprávám. 
 

Doc. Křemen – navrhuje k náplni činnosti ČMT – vyvinout činnost na to, aby se zjistilo, 
kdo v ČR za posledních 20 let něco vybudoval a prezentovat závěry zjištění široké 
veřejnosti . 
Prof. Vampola informoval o tom, že cíleně oslovil možné autory s tím, že mohou dostat 
na vydání své  knihy od ČMT příspěvek , zatím však nezaznamenal zájem. K návrhu doc. 
Křemena vyslovil obavy z toho, aby se takovou činností nedělala propagace soukromým 
podnikům. 
Prof. Caha informoval o tom, že A.S.I. pořádá 2x do roka návštěvu nějakého podniku, a 
navrhuje tudíž zveřejnit zprávy o návštěvě. 
 

7. Hlasování o absolutoriu. 
 
prof. Vampola vyzval přítomné k hlasování o vyjádření absolutoria: 
Valná hromada jednohlasně vyslovila absolutorium k hospodaření a činnosti ČMT za 
rok 2015. Žádný ze zúčastněných nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
 

8. Volba členů výboru. 
 

prof. Vampola informoval o ukončení volebního období členům výboru: 
- Ing. Josef Krupička, CSc. 

- doc. Ing. Jaromír Křemen, CSc. 

- doc. Ladislav Strnad, CSc. 

Výše jmenovaní neodmítli nabídku na další pokračování ve svých funkcích ve výboru 
ČMT.  
V následujícím hlasování byli jednohlasně všemi zúčastněnými do svých funkcí zvoleni 
na volební období v délce 3 roky.      

 
9.  Různé 
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Ing. Vondráček - seznámil přítomné s činností A.S.I. ČR a informoval o představě 
možné spolupráci s ČMT – vydání „pamětí“ zasloužilých kapitánů z průmyslu i VŠ, 
žijících pamětníků; jsou vytipované osobnosti, zatím není nic konkrétního dojednáno 
 
prof. Vampola – vyzval přítomné, aby zvážili a navrhli osobnosti – i ty, kteří nejsou z 
oblasti strojírenství 

 
 

Předseda ČMT, prof. Vampola poděkoval všem přítomným za účast a jednání Valné 
hromady ukončil v 15:10h. 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola 
               předseda výboru ČMT 

 
 
 

8.3.2016                                     Zapsala: Mgr. Hana Kovalčíková 


