
  
Milé kolegyně, milí kolegové,  

Dovolte mi úvodem pozdravit Vás jménem nového výboru, který byl ustaven po lednové valné 

hromadě. Pro ty z Vás, kteří se valné hromady nezúčastnili a nečetli zápis z jejího konání jen 

připomenu, že do výboru byli zvoleni následující členové: Zuzana Stašová, Gábina Babulíková, Daniela 

Tamášová, Šárka Holišová a Daniel Svoboda. Bohužel, a zdá se, že se to ve výboru Askot stává takovou 

nešťastnou tradicí, ihned po ustavení výboru na svoji funkci rezignovala Gábi Babulíková, a to z důvodu 

vyčerpání z práce v předchozím výboru… Pro ostatní členy výboru to znamená poměrně významnou 

komplikaci, celá řada rozhodnutí musí být schvalována minimálně 4 členy, což tedy v naší situaci 

znamená jednomyslný souhlas. Nicméně i přes tyto obtíže výbor začal relativně standardně fungovat 

s následujícím rozložením funkcí:  

Daniel Svoboda – předseda výboru a správa webových stránek 

Daniela Tamášová – tajemnice výboru  

Zuzana Stašová – pokladník a technické otázky 

Šárka Holišová – PR, spolupráce s externími organizacemi 

Vzhledem k tomu, že zvolit pátého člena výboru je dle platných stanov poměrně těžkopádný proces, 

rozhodli jsme se fungovat během roku 2018 ve čtyřech s tím, že pátý člen by se zvolil při příští valné 

hromadě. Tímto vás tedy již nyní v předstihu prosím, abyste zvážili možnost se o funkci ve výboru na 

příští VH ucházet. Pátého člena, za předpokladu, že si to po týdnu opět nerozmyslí, velice rádi 

uvítáme!!!  

Od lednového zvolení se náš výbor sešel zatím dvakrát. Rád bych vás tedy ve stručnosti informoval o 

tématech, kterými se nyní zabýváme.  

1. Webové stránky 

Všichni, nebo téměř všichni jste asi zaznamenali, že předchozí výbor provedl rekonstrukci 

našich webových stránek. S jejich spuštěním se bohužel objevila celá řada méně či více 

závažných nedodělků, které se nyní postupně snažíme řešit. Z dřívější komunikace již víte, že 

se potýkáme především s problémem nulového zabezpečení nových stránek – funkce 

poptávky přes webový formulář není nijak zabezpečena proti robotickému zasílání spamů, 

totéž platí o zasílání žádostí nových uchazečů. V současné době hledáme způsob, jak do 

stránek tyto chybějící součásti co nejjednodušeji a pokud možno i nejlevněji dodělat a budu 

Vás průběžně informovat o dalším vývoji.  

Stránky rovněž nenabízejí funkci SEO optimalizace, což zjednodušeně řečeno vede k tomu, že 

náš web je na internetu naprosto neviditelný a pokud někdo nepřistoupí na stránky přímo 

zadáním webové adresy askot.cz, v žádném vyhledávači dnes prakticky nemá šanci nás najít. 

Je to bohužel výrazné zhoršení oproti předchozí verzi webových stránek, které tuto funkci 

podporovaly celkem slušně (totéž platí i o jejich zabezpečení). V tuto chvíli se snažíme najít 

někoho, kdo by nám v tomto pomohl a pokusil se do stránek dostat alespoň ty funkce, které 

byly obsaženy v předchozí verzi. Jak již jsem uvedl, budu vás průběžně informovat o dalším 

vývoji. Touto cestou bych vás také rád vyzval, abyste se na výbor (případně rovnou na mne) 

obrátili v případě, že se stránkami budete mít jakýkoli problém, případně podnět na jejich 

vylepšení (množí se např. dotazy na důvod neabecedního řazení seznamu členů – přiznám se, 

že i pro mne je to trochu záhada…). Jen na závěr na dokreslení graf návštěvnosti našich stránek 

za posledních 12 měsíců, kde je jasně vidět, že od ledna jsou naše stránky prakticky mrtvé… 



  
 

 

 

 

 
 

2. Výbor na základě četných dotazů ze strany členů diskutoval o perspektivě členství ve FIT po 

roce 2018. Pro celý rok 2018 máme členství uhrazeno a o dalším postupu bychom chtěli 

rozhodnout v průběhu roku, a to i na základě vašich připomínek.  

Šárka Holišová písemně kontaktovala nové vedení FIT se žádostí o poskytnutí bližších informací 

ohledně záměrů a plánů nového vedení FIT – zejména ve vztahu k členským organizacím. Na 

základě toho bude moci výbor lépe posoudit výhodnost dalšího setrvání ASKOT v této federaci. 

Konečné rozhodnutí o setrvání nebo případném vystoupení bychom pak s největší 

pravděpodobností nechali až na rozhodnutí valné hromady. Do té doby se vám pokusíme 

poskytnout alespoň základní informace o přínosech, výhodách či nevýhodách našeho členství. I 

v této otázce uvítáme vaše podněty.  

3. Dalším ne příliš zábavným, nicméně nutným úkolem je aktualizace informací o naší asociaci 

v obchodním rejstříku a na portálu justice.cz. Nejsou tam totiž uvedeny vůbec žádné údaje o 

statutárních orgánech, o našich stanovách apod. Je to otravná a velice zdlouhavá 

administrativní práce – úřednický šiml řehtá o 106. Velké dík za to patří Daniele Tamášové, 

která se do toho zakousla a vypadá to, že se jí to brzy podaří dotáhnout do zdárného konce.  

 

4.  Nová legislativa v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR) 

Tato záležitost se dotkne jak Askotu jakožto právnické osoby, tak ale i nás všech jakožto OSVČ. 

Dohodli jsme se, že bychom zkusili připravit nějakou ucelenou informaci pro členy, abychom 

všichni věděli, jak od konce května (?) postupovat. Případně zajistit i krátké informační setkání. 

Zatím vyčkáváme, až budou k dispozici veškeré prováděcí předpisy. S Petrem Kauckým jsme se 

dohodli, že na přípravě budeme spolupracovat s JTP, která se samozřejmě tímto tématem také 



  
zabývá. Zuzana Stašová přišla i s možností spolupráce se slovenskou asociací SAPT, i to 

případně zkusíme.  

 

5. Problematika malých jazyků  

Diskutovali jsme o možnostech, jak podpořit další rozvoj sekcí malých jazyků. Výbor se shodl, 

že podpora malých jazyků je naší prioritou, jsme schopni podpořit smysluplné projekty, ve 

spolupráci s ÚTRL se případně dohodnout na pronájmu kabin pro různá cvičení. Pokud o 

takovouto podporu ze strany Askotu máte zájem, kdykoli se na nás obraťte s vaším případným 

projektem a společně se domluvíme, co by bylo či nebylo možné.  

Takováto podpora formou různých cvičení, refresherů apod. se samozřejmě netýká jen malých 

jazyků, i velké jazykové sekce mohou předložit projekt, který následně můžeme podpořit.  

 

6. Členský příspěvek 

Výbor rozhodl, že nebude nadále uplatňovat praxi navýšení členského příspěvku z 2.200 Kč na 

2.500 Kč v případě jeho neuhrazení do 1. července. Naopak jsme se dohodli, že bychom od 

příštího roku přistoupili k opačnému přístupu – ne metoda biče, ale metoda cukru – při 

včasném uhrazení členského příspěvku by se platila snížená sazba. To je ale zatím ve fázi 

projektu na příští rok, pro letošek tedy platí, že členský příspěvek ve výši 2.200 Kč je splatný do 

konce května, a to pouze bankovním převodem na účet 2100536899 / 2010. Nezapomeňte, 

prosím, vždy uvést do poznámky vaše jméno, abychom platbu mohli správně přiřadit. Rovněž 

připomínám, že číslo účtu je uvedeno v záložce Kontakty na našich webových stránkách.  

 

To je tedy takový stručný přehled záležitostí, kterými se v současné době zabýváme. Budete-li 

mít jakýkoli podnět, kdykoli se na nás můžete obrátit – buď jednotlivě na konkrétní členy 

výboru v závislosti na tématu, nebo na výbor jako takový (možno mailem na info@askot.cz – 

je přeposílán všem členům výboru). Rádi bychom, aby výbor o věcech nerozhodoval sám bez 

účasti členů, ale naopak bychom chtěli vyzvat k aktivní spoluúčasti – máte-li témata, která vás 

zajímají, nebo která by dle vašeho názoru měla být v rámci Askotu řešena, ozvěte se, rádi si váš 

názor či vaše podněty vyslechneme.  

Všem, kteří dočetli až do konce bych rád popřál, ať se vám daří a ať se všichni v hojné míře 

setkáváme v kabinách při tlumočení😊 

 

Za výbor Askotu 

Daniel Svoboda 
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