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Zasedání Valné hromady ČMT dne 14. 3. 2018 

 

zasedací místnost Odboru mechaniky č. 158, Fakulty strojní, Dejvice 

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

Program :  

1) Zahájení 
2) Udělení čestného členství 
3) Informace o umístění sekretariátu ČVUT 
4) Zprávy předsedy, jednatele, pokladníka, revizní komise a předsedy ediční rady. 
5) Informace o nutnosti předat funkci předsedy vhodnému kandidátovi. 
6) Diskuse ke zprávám.  
7) Různé 

 
1. Zahájení 

 
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. Udělení čestného členství 
 
Prof. Vampola sdělil, že v tomto roce nemáme žádné úmrtí, ale vzhledem k vysokému 
věku a s tím spojenými zdravotními potížemi dva členové oznámili, že ukončují své 
členství. V současné době má ČMT 120 členů. Situace ČMT nevypadá dobře z hlediska 
stárnoucí členské základny která ubývá a mladí lidé  nemají o členství zájem. Před VH 
proběhlo dílčí zasedání členů výboru a byl proveden výběr oceněných členů. Prof. 
Vampola přednesl návrh udělit titul Čestný člen ČMT dlouholetým členům ČMT – 
RNDr. Jiřímu Holendovi, CSc. a Ing. Robertu Víchovi, DrSc. Valná hromada vyslovila 
s návrhem souhlas. Jelikož jmenovaní nebyli přítomni, budou jim diplomy zaslány 
poštou.  
 

3. Informace o změně adresy a umístění sekretariátu. 
 
V tomto bodě informoval předseda ČMT  přítomné členy, že v důsledku výpovědi ČMT 
z VŠCHT, byl sekretariát a všechny související doklady a knihy přestěhovány na půdu 
Fakulty strojní ČVUT, Technická 4. Tento přesun se uskutečnil na základě souhlasu 
děkana FS, prof. Valáška. Prof. Vampola navrhl přítomným zřízení virtuální kanceláře 
ČMT na půdě FS ČVUT a přeregistraci ČMT na výše uvedenou adresu.  Virtuální 
kancelář bude k dispozici členům ČMT od pondělí do pátku v době od 9:00 – 14:00 na 
tel. 224357420. Valná hromada vyslovila s návrhem souhlas.  
 

4. Zpráva předsedy 
 
Předseda prof. Vampola přednesl zprávu o činnosti ČMT za uplynulé funkční období.  
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V uplynulém roce se výbor ČMT sešel k projednávání problémů na schůzi dne 
10.10.2017. Vzhledem k tomu, že většina členů předsednictva je z Fakulty strojní, 
setkání probíhala průběžně a řešily se dílčí úkoly.  
Prof. Vampola vyzval přítomné k hlasování o vyjádření absolutoria: 
Valná hromada jednohlasně vyslovila absolutorium k hospodaření a činnosti ČMT za 
rok 2017. Žádný ze zúčastněných nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. 
Předseda ČMT hovořil o těžké situaci ČMT. O českou technickou literaturu není zájem  

mezi studenty ani mezi odbornou veřejností. Výhled tedy není optimistický. Žádná 

vydavatelská činnost na tento rok naplánovaná není.  

 

Zpráva jednatele  

 

  Ing. Steinbauer byl z jednání omluven. Žádné informace nejsou. 

Zpráva místopředsedy 
 
Ing. Beneš seznámil přítomné s aktuálním stavem webových stránek. Máme zaplacenou 
doménu za 300,- ročně – ceskamaticetechnická.cz a funguje také mail@ceskamatice.cz 

 
 
Zpráva pokladníka 
 

Přehled finančního hospodaření ČMT v r. 2017 

Stav k 1.1.2017: 
 

                   Stav k 31.12.2017:  

Běžný účet u ČSOB 819 006,91                    Běžný účet u ČSOB 802 446,65 

Konzervativní fond 232 698,68                    Konzervativní fond 232 813,17 

Pokladní hotovost 739,00                    Pokladní hotovost 5 937,00 

Celkem 1 052 444,59 Kč                    Celkem 1 041 196,82 Kč 

   Struktura příjmů a výdajů v r. 2017 
Příjmy:       Výdaje:  
běžný úč. – úroky ……………… 199,46   odměna sekretariát…… ………..14 025,00 

- čl. příspěvek …………. 7 920,00   známky, obálky, pokl. dokl. ……2 113,00 
pokladna – čl. přísp. ………   2 000,00                 daň ze mzdy …………………………. 2 250,00 
konzervat. fond-výnosy …….   114,49   telefony ………………………………….. 159,72 
       Bonaqua, kytice ………………………. 664,00 
       Doména …………………………………… 378,00 
       poplatky ČSOB …………………….. 1 892,00 
Příjmy celkem             10 233,95   Výdaje celkem                         21 481,72 

 
 

Zpráva revizní komise 

Zprávu revizní komise za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 přednesl doc. Ing. Jan 
Urbánek. 
Kontrolu hospodaření České matice technické za rok 2017 provedla revizní komise ve 
složení Ing. Lenka Zimová a doc. Ing. Jan Urbánek, CSc. dne 22. února 2018. 
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. 

 

Zpráva předsedy ediční rady. 
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Předseda ediční rady doc. Lorenz se ze zasedání VH omluvil. Zprávu přednesl prof. 
Vampola. S politováním sdělil, že se v roce 2017 nevydala žádná kniha s pomocí ČMT. 
Nebyly vydány ani plánované dva tituly – prof. Jiříček: Elektroakustika, a doc.  Chyský: 
Asynchronní elektrické pohony s pulzním frekvenčním řízením. S ohledem na absenci 
vydaných knih nebyla udělena cena prof. Danilevského. 
 

5. Informace o nutnosti předání funkce předsedy. 
 

Prof. Vampola informoval přítomné, že FS získala velký projekt na kterém je 
zainteresován. Vzhledem ke své dlouhodobé pracovní vytíženosti nemá možnost se plně 
věnovat funkci předsedy ČMT. Hledá se tedy zájemce, který by se ujal tohoto postu. 
Funkci přímo přítomným nabídl. Nikdo neměl zájem. 
 

6. Diskuse ke zprávám  
 
Tento bod je spojen s bodem Různé. 
 

7. Různé 
 
Diskuktovalo se, v souvislosti se změnou adresy, o možnosti modifikace stanov.  Další 
diskuse se týkaly možnosti zda se pokusit získat projekty. Znamenalo by to však i 
závazek. Musí se rozhodnout, zda by byl o projekt vůbec zájem, kdo to bude řešit a jak 
s financováním. Další diskuse se zabývaly tématem oživení funkce ČMT. Co můžeme 
mladým lidem nabídnout a jak v nich podnítit zájem o členství? Situace v tomto směru 
není vůbec růžová. Bylo by škoda, kdyby zanikla organizace, která má za sebou dlouhou  
historii a stála u zrodu české techniky. Prof. Caha  navrhl publikovat doktorské práce. 
Doc. Šrytr navrhoval spolupráci s někým silným, třeba s vydavatelstvím ČVUT. 
Vzhledem k tomu, že byl zvolen nový rektor, hodilo by se hovořit o ČMT i s ním. Prof. 
Vampola přislíbil sjednat audienci u rektora.  Jednání s panem rektorem se účastní 
vybraná skupina ve složení: prof. Vampola, prof. Caha, doc. Šrytr a Ing. Beneš. Doc. Šrytr 
také navrhl informovat o situaci ČMT Akademický senát ČVUT. Přítomní s tímto 
návrhem souhlasili a prof. Vampola přislíbil, že tak učiní a kontaktuje doc. Achtenovou.  
Bylo domluveno a odsouhlaseno členy VH, že se všichni zamyslí nad tím, jak oživit ČMT 
a do 15.4. prostřednictvím mailu- mail@ceskamatice.cz  pošlou své návrhy. Vzhledem 
k ekonomickému vývoji prof. Vampola navrhl zvýšení platu sekretářky, který 
dlouhodobě stagnuje. Valná hromada souhlasila s tím, ať míru ohodnocení určí 
předseda ČMT sám. Dále prof. Vampola poděkoval za pomoc při stěhování kanceláře 
ČMT členům Ing. Zavřelovi, Ing. Benešovi a Ing. Steinbauerovi. 

 
 
Předseda ČMT, prof. Vampola poděkoval všem přítomným za účast a 18. jednání 
výroční Valné hromady ČMT ukončil v 16.00. 

 
 

Prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola 
               předseda výboru ČMT 

 
 

19.3.2018                                    Zapsala: Mgr. Hana Kovalčíková 

mailto:mail@ceskamatice.cz

