Zápis z jednání správní rady Czech National Team o. p. s.
Adresa společnosti:
Czech National Team o. p. s.
Nádraží 549, Újezd u Brna, 664 53

Dne 15. 10. 2016

Místo jednání:
K Pastevníku 105
Brušperk, 739 44

Hlavní body jednání:
1) Odměna správcům týmových počítačů
2) Změna řazení projektů na subdoméně „projekty.czechnationalteam.cz“
3) Obeslání aktivních členů na projektu PrimeGrid
4) Vydání druhé tiskové zprávy společnosti
5) Zveřejnění popisu a fotek nových týmových počítačů, včetně seznamu přispěvatelů
6) Registrace nové týmové domény
Prezenční listina:
Vít Kliber (předseda správní rady)
David Lucák
Dušan Vykouřil (ředitel společnosti)
1) Odměna správcům týmových počítačů
Členové správní rady schválili odměnu provozovatelům týmových počítačů, ve výši 10%
provozního času. Po tuto dobu bude moci správce hostované počítače provozovat na svůj
účet. Odměnu si může vybírat i po částech, dle vlastního uvážení, jen je třeba to předem
oznámit některému ze členů správní rady.
Pro výběr projektu na grafické kartě je potřeba dodržet stejná pravidla, která jsou schválená
pro dárce společnosti. Tedy kreditový zisk nesmí být nižší, než 75% běžně provozovaného
projektu.
2) Změna řazení projektů na subdoméně „projekty.czechnationalteam.cz“
Sekce s projekty bude přepracována tak, aby se při otevření stránky zobrazily jen ty
projekty, jejichž aktivita serveru je dlouhodobě na 50% provozního času. Zbylé projekty
bude moci čtenář zobrazit ruční volbou.
3) Obeslání aktivních členů na projektu PrimeGrid
Byla projednána žádost na jednorázové obeslání aktivních členů týmu, na projektu
PrimeGrid. Před obesláním bude na webu vydán článek o každoročním PrimeGrid turnaji,
na který budou aktivní členové upozorněni.
4) Vydání druhé tiskové zprávy společnosti
Vedení společnosti se rozhodlo vydat ve spolupráci s Českou astronomickou společností
tiskovou zprávu, k významnému úspěchu dosaženému na projektu Asteroids@home. Dalším
cílem tiskové zprávy bude oslovení vědeckých organizací, s ohledem na vyhledání nového
výzkumu pro druhý český projekt distribuovaných výpočtů v naší republice.

5) Zveřejnění popisu a fotek nových týmových počítačů, včetně seznamu přispěvatelů
Dušan Vykouřil a Vít Kliber se zavázali co nejdříve doplnit na subdoménu
„stats.czechnationalteam.cz“ popis a fotky posledních pořízených týmových počítačů.
Zároveň k nim bude zveřejněn seznam dárců původního hardware, díky jejichž
rekonstrukci bylo možné tyto nové stroje pořídit.
6) Registrace nové týmové domény
Na základě předešlých jednání, se členové správní rady dohodli na zřízení nové týmové
domény, pro propagační účely. Dále byla stanovena pravidla, dle kterých bude vybráno a
veřejně odhlasováno její jméno.

Přílohy:
1x originál programu schůze

