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Zasedání Valné hromady ČMT dne 14.2.2017 

 

zasedací místnost č.17 Fakulty strojní, Dejvice 

 
Účast: 16 osob (jmenovitě dle přiložené prezentační listiny, uloženo na sekretariátu) 
Omluveni:  Ing. Krupička,  doc. Urbánek, Ing. Vdoleček 

Program :  

1. Zahájení 

                2. Vzpomínka na zemřelé členy ČMT 

         3. Jmenování čestného člena – prof. Ing. Pavel Gabriel, 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 14:45 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. Prof. 

Vampola také informoval, že situace ČMT nevypadá dobře ani z hlediska stárnoucí 
členské základny, lidí ubývá a mladí  nemají o členství zájem. V současné době má ČMT 
122 členů. 

3. Před VH proběhlo dílčí zasedání členů výboru a byl proveden výběr oceněného člena. 
Prof. Vampola přednesl návrh výboru udělit titul Čestný člen dlouholetému členu ČMT. 
Valná hromada vyslovila s návrhem souhlas.  Čestným členem se stal prof. Ing. Pavel 
Gabriel, DrSc. Jelikož jmenovaný nebyl přítomen, bude mu diplom zaslán 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 schůzi dne 
28.1.2016. Vzhledem k tomu, že většina  členů je s Fakulty strojní, setkávali jsme se 
průběžně a řešili dílčí úkoly. 
Předseda ČMT hovořil o situaci ČMT. O českou technickou literaturu není zájem ani 

mezi studenty, mladými lidmi ani mezi odbornou veřejností. Výhled tedy není 

optimistický. V r. 2016 nebylo dořešeno ani plánované vydání knih doc. Chyského 

,,Synchronní motory“ a  prof. Jiříček ,,Elektrokustika“. Žádná vydavatelská činnost 

naplánovaná není. 

 

Zpráva jednatele  

 

  Ing. Steinbauer souhlasil s tím, že minulý rok radostný nebyl a navrhl možnosti jak 

zvýšit zájem o ČMT a jaké činnosti by mohla veřejnosti nabídnout. 
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Tradiční aktivity 

-    Oslovit malá technická nakladatelství zda mají zájem o zaštítění značkou ČMT, 

můžeme jim nabídnout odborné recenzenty. Podpora vydávání odborných českých 

knih. 

Možné nové aktivity 

-    Podpora českého jazyka, rozvoj a udržení české odborné technické terminologie. 

Např. ve výuce jsou používány anglikanismy, které mají svůj ekvivalent v českém 

jazyce. Existuje slovník těchto technických výrazů, ČMT by jej mohla dále rozvíjet  i 

v nových technických oborech. 

-     Spolupráce s IFTOMM, Českou společností pro mechaniku 

(http://slovnikiftomm.it.cas.cz/alphabeticalindex_CS.html) 

-     Podpora popularizátorů vědy 

-     Elektronická skripta – inspirace či spolupráce Wikiskripta 

(http://www.wikiskripta.eu/index.php/Home) 

-    Podpora české větve Wikipedie, je hodně témat, která nejsou v češtině rozpracována, 

mohli bychom podporovat autory, kteří by tam psali, naše logo bychom mohli 

nabídnout jako garanci. Hlavní směr ale spatřuji v podpoře lidí, co by tam psali, 

vytvořit skupinu, najít platformu pro diskusi. Vytvořit ve Wikipedii stránku ČMT. 

Klub českých wikipedistů -  garantem a hybatelem je prof. Sokol. 

-    Potenciální partneři 

-    Zdroje financování 

-    EU projekty – téma, pracoviště mimo Prahu, … 

Zpráva místopředsedy 
 

Ing. Beneš seznámil přítomné s aktuálním stavem webových stránek: 
- Staré servery už nejsou udržovány, a nové jsou pod patronací ČVUT. Náš server 

nebude již nadále podporován. 
- Možnost zakoupení nové domény, která nebude vázána na ČVUT. Cenově by to 

vycházelo na částku cca 1000,- 2000,- za rok 
- Název domény (CMT je obsazená).  Možnost ceskamaticetechnická nebo cesmatech …. 

Domén může být zaregistrováno více, udržovací poplatek je v řádu stokorun. 
Nabídněte nápady. 
 

 
Zpráva pokladníka 
 

Přehled finančního hospodaření ČMT v r. 2016 

Stav k 1.1.2016: 
 

                   Stav k 31.12.2016:  

Běžný účet u ČSOB 824 696,86                    Běžný účet u ČSOB 819 006,91 

Konzervativní fond 232 162,79                    Konzervativní fond 232 698,68 

Pokladní hotovost 643,00                    Pokladní hotovost 739,00 

Celkem 1 057 502,65 Kč                    Celkem 1 052 444,59 Kč 

   Struktura příjmů a výdajů v r. 2016 
Příjmy:       Výdaje:  
běžný úč. – úroky ……………… 330,77   odměna sekretariát…… ………..11 475,00 

- čl. příspěvek …………. 9 800,00   známky, obálky, pokl. dokl. ……1 829,00 
pokladna – čl. přísp. ……… 3 400,00                  daň ze mzdy …………………………. 1 800,00 
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konzervat. fond-výnosy ……. 535,89   telefony ………………………………….. 159,72 
       kniha ,,Navrhování konstrukcí na počítači“ 
       …………………………………………….. 2 000,00 
       poplatky ČSOB …………………….. 1 861,00 
Příjmy celkem             14 066,66   Výdaje celkem                         19 124,72 

 

Zpráva revizní komise 

Zprávu revizní komise za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 přednesla Ing. Lenka 
Zimová. 
Kontrolu hospodaření České matice technické za rok 2016 provedla revizní komise ve 
složení Ing. Lenka Zimová a doc. Ing. Jan Urbánek, CSc. dne 9. února 2017. 
Bylo konstatováno, že hospodaření i způsob vedení účtů, příjmů a vydání je bez závad. 
Úplné znění revizní zprávy je přílohou tohoto zápisu a uloženo na sekretariátě ČMT. 

 

5. Zpráva předsedy ediční rady. 
 

Předseda ediční rady doc. Lorenz podal informaci o ediční činnosti za rok 2016.  
S politováním bylo konstatováno, že v minulém roce nebyly vydány žádné knihy s 
podporou ČMT. Nebyly vydány ani plánované dva tituly - Jiříček: Elektroakustika, a  
Chyský: Asynchronní elektrické pohony s pulzním frekvenčním řízením . 
S ohledem na absenci vydaných knih v roce 2016 nebyla udělena cena prof. 
Danilevského. 
 

6. Diskuse ke zprávám. 
 

Diskuse se zaobírala tématy spolupráce s Wikipedií (recenzivní posudky – nabídka 
hlavně pro starší kolegy) a název domény ČMT. Diskuse se účastnili – prof. Vampola, 
doc. Lorenz, Ing. Steinbauer, Ing. Beneš, doc. Křemen, doc. Šťastný, Ing. Vondráček … 
Závěry z diskuse: 

- Bude udělán průzkum a členové se vyjádří k názvu domény 
- VH souhlasí, že v případě zániku domény ČVUT budou stránky dodavatele 

přesměrovány. Maximální finanční zatížení  je částka 2000,- Kč. ročně. 
Tyto závěry byly odhlasovány – 16 pro, nikdo není proti, nikdo se nezdržel. 
 

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 2016. Žádný ze zúčastněných nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
 

8. Volba členů výboru. 
 

Prof. Vampola informoval o ukončení volebního období členům výboru: 
- Ing. Lenka Zimová – revizní komise 

- Ing. Petr Beneš, Ph.D. - místopředseda 

- doc. Ing. Karel Lorenz, CSc. – předseda ediční rady 

- Ing. František Vdoleček, CSc. – člen výboru 

- Prof. Ing. Zdeněk Caha, CSc. – člen výboru 

- Prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola – předseda ČMT 
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Výše jmenovaní neodmítli nabídku na další pokračování ve svých funkcích ve výboru 
ČMT. V následujícím hlasování byli jednohlasně všemi zúčastněnými – 16 osob pro - 
do svých funkcí zvoleni na volební období v délce 3 roky.      

 
9.  Různé 

Ing. Vondráček - seznámil přítomné s činností A.S.I. ČR a informoval o představě 
možné spolupráci s ČMT. 
Asociace strojních inženýrů ČR, která má sídlo zde na FS nabízí účast na svých 
přednáškách 1x/měs. v Út  
- A.S.I. nabízí možnou účast na svých exkurzích (publikuje se v 1.p. na nástěnce za 
bufetem a na webu FS) 
- jako člen ČMT navrhuji se v ČMT také věnovat publikacím o českých osobnostech - 
technikům a vědcům. Vzorem je nová knižní edice pro mládež: Vědci, vynálezci a 
podnikatelé v českých zemích. Vydává ČMSA. 
- v nové době je třeba hledat nové formy podpory event. vydávání české technické 
literatury (stručné přehledy jednotlivých oborů, publikace česko - anglické aj.). 
Pozval přítomné a event. další zájemce na: 
 
TECHNICKÉ ÚTERKY -  1. pololetí 2017 (Pořádá Asociace strojních inženýrů ČR a Senior klub FS 
ČVUT v konfer. Sále v přízemí od 15,- hod. (Dejvice, Technická 4) 

 
 10. 1.  Doc. RNDr. Danuše  Procházková, DrSc. : 
             Havárie v civilním leteckém provozu a jejich příčiny 
  7. 2.  Ing. Jan Zdebor, CSc. :  

Tlakové nádoby JR výroby ŠKODA, historie a budoucnost ? 
 7. 3.  Mgr. Hanslian David, Ph. D. : 
             Větrné elektrárny 
4. 4.   Doc. Ing. Václav Vacek: 
             Spolupráce ČVUT na projektu CERN LHC Ženeva 
2. 5.   Prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.: 
              Výzkum a vývoj vesmíru 
6. 6.  Ing. Martin Daněk: 
               Pokročilé PVD povlakování pro náročné aplikace 
 
Předseda ČMT, prof. Vampola poděkoval všem přítomným za účast a jednání Valné 
hromady ČMT ukončil v 15:30h. 

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola 
               předseda výboru ČMT 

 
 
 

17.2.2017                                     Zapsala: Mgr. Hana Kovalčíková 


