
Zápis ze 4. zasedání výboru JČMF ze dne 12. prosince 2015 v Praze 

 
Přítomni: 

Předseda JČMF: J. Kubát 

Místopředsedové JČMF: J. Dolejší, D. Hrubý 

Předsedové sekcí (společností): L. Dvořák, E. Fuchs, B. Maslowski, J. Mlynář 

Předsedové poboček: J. Beránek, J. Bouchala, J. Duda, R. Hašek, J. Šimsová, M. Klouček, L. Koudela, J. Mol-

nár, M. Musílek, K. Ryška, L. Sedláček, A. Šolcová, M. Šulc 

Ostatní členové výboru: J. Bielčík, P. Calábek, E. Davidová, Ja. Dittrich, Ji. Dittrich, D. Hlubinka, J. Kříž, M. 

Libra, M. Miler, J. Rákosník, S. Pošta, J. Šimša, M. Šimůnková, J. Valenta, E. Zelendová 

Kontrolní komise: P. Dolanský, K. Lepka 

Hosté: 

J. Zíka 

Omluveni:  

J. Fiala, D. Čermák, J. Kočvara, P. Masopust, J. Novotný, A. Wižďálek, M. Lávička, A. Trojánek, H. Durnová 

 

Program: 

9:00-11:00 

1. Kontrola Usnesení a Programu činnosti JČMF z brněnského sjezdu 

2. Zpráva o hospodaření za rok 2015 a návrh rozpočtu pro rok 2016 

3. Zpráva kontrolní komise 

4. Registrace pobočných spolků u rejstříkového soudu  

5. Zpráva o činnosti sekcí JČMF 

6. Chystané akce – 100 let od úmrtí E. Macha 

11:30-13:00 

7. Host jednání – Ing. J. Zíka / CERMAT – přednáška a diskuse k maturitním a přijímacím zkouškám 

8. Různé 

 

Zasedání řídil předseda JČMF J. Kubát. V úvodu byla minutou ticha uctěna památka kolegů zemřelých v uplynu-

lém období: Prof. RNDr. Michal Lenc, Ph.D. (Brno, ČFS), Doc. František Kamenčák, CSc. (Ostrava, FPS, senior, 

čestný člen), RNDr. Miloš Růžička, CSc. (Praha FO, ČFS, senior, čestný člen), Prof. RNDr. Miroslav Fiedler, 

DrSc. (Praha MO, ČMS, čestný člen). 

 

ad 1. J. Kubát informoval, že vzhledem k faktu, že za půl roku v červnu uplyne polovina čtyřletého funkčního 

období, je nutné zkontrolovat plnění programu ze sjezdu.  

Prvním bodem sjezdu byla matematika a fyzika ve vědě a výzkumu. Tento bod je zajišťován především ČMS a 

ČFS a jejich předsedové se v dalším bodu programu vyjádřili k plnění tohoto bodu, viz bod 5. 

Druhým bodem sjezdu byly programy pro učitele matematiky a fyziky. Program rozesílaný každý měsíc J. Fia-

lou obsahuje řadu položek pro učitele a tento bod konstantně je konstantně plněn. Seminářů a dalších akcí je celá 

řada. 

Třetím bodem – moderní metody a technologie – všechny sekce dělají něco pro tuto podporu, např. FPS pořádá 

akci Veletrh nápadů učitelů fyziky. Dalším příkladem plnění tohoto bodu je konference pořádaná v Č. Budějovi-

cích. 

O olympiádách, které jsou další položkou, promluvili předsedové příslušných komisí v dalších bodech pro-

gramu. 

Spolupráce s ostatními organizacemi byla dalším bodem sjezdu. Jedná se především o spolupráci v rámci RVS – 

tato spolupráce probíhá především u vědeckých sekcí, ale existují i další příklady, např. kontakty v rámci MO 

např. se Slovenskem. 

Komunikace s hlavními aktéry vzdělávací politiky – jde o zastoupení v různých komisích. Nová ministryně ome-

zila trochu kulaté stoly, některé nepokračují. Jednotu zastupují např. kolegové Fuchs a Zelendová. Naši účast by 

bylo třeba posílit. 

Propagace v médiích – ČEZ připravil celý svazek, kde propagoval JČMF ve svých časopisech. I v krajském mě-

řítku, když se pořádají krajská kola olympiád apod., by se mělo dbát na to, aby v krajských denících byli zveřej-

ňováni vítězové, žebříčky atd. Propagace JČMF by mohla být zlepšena. 

Časopisy – J. Kubát informoval, že byl vypsán konkurz na nového vedoucího redaktora PMFA. Přihlásili se dva 

uchazeči. Vybrán byl doc. Slavík z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Od 1. ledna 2016 nastoupí do funkce. 



Současný redaktor kol. Křížek zůstává členem redakční rady, bude mu nápomocen. Jedním z cílů je, aby omladil 

redakční radu.  

Časopis Učitel matematiky – na posledním či předposledním jednání předsednictva JČMF byla schválena dotace 

pro tento časopis. Činnost je z velké části dobrovolná. JČMF uvolní 16 000,- ročně od roku 2015, tj. 4 000,- za 

jedno číslo – z těchto prostředků bude hrazena odměna pro typografa. 

J. Kubát dále informoval podrobně o jednání s ČEZem, které proběhlo před měsícem, konkrétně jednání s p. 

Klaciánem a s p. Píchou. Předchozí pětileté období resp. smlouva skončila 30. září 2015, ČEZ považuje toto ob-

dobí a spolupráci s JČMF za úspěšnou. Bylo jasné už delší dobu, že ČEZ bude finanční dotace omezovat. Na-

dace ČEZ, kterou vede ředitel ing. Puf, dostala méně peněz, proto se nebudou obnovovat některé dohody o spo-

lupráci. Bylo vyjednáno, že JČMF dostane 100 000,- korun, přičemž se nemusí vykazovat, jestli peníze jsou po-

užity na MO a FO či na jaké akce v rámci MO a FO. V 1. kvartálu by měla přijít 60 000,- záloha, předpokládá 

se, že peníze budou rozděleny mezi MO a FO stejným dílem. ČEZ bude pravděpodobně požadovat stručnou 

zprávu o využití oněch prostředků. Zůstává dál v platnosti 3 × 10 000,- Kč pro vítěze MO a 3 × 10 000,- pro ví-

těze FO. Jak je již obvyklé, vítězové soutěží dostanou pouze šeky a teprve po přijetí na fakultu technického za-

měření dostanou peníze. ČEZ dále podporuje oranžovou učebnu za 200 000,- korun. Do této soutěže se hlásilo 

mezi 55 a 60 škol. Komise vybírá prvních 15 a z těchto se vybírá losem jeden vítěz. Letos to bylo gymnázium 

Nad Alejí. 

V září se kol. Kubát, Kříž a Fiala zúčastnili schůzky s p. ředitelkou Lenkou Eckertovou z nadace RSJ, která chce 

podporovat olympiády. P. Eckertová se zúčastnila i na jednání výboru MO. Nejdéle do konce ledna se předpo-

kládá podpis dohody o podpoře. Počítá se i s podporou Matematického klokana. 

J. Kubát dále informoval, že se ozval zástupce firmy Abra kol. Töpferovi, že by tato firma byla ochotna podpo-

rovat kategorii programování. Setkání proběhlo cca před třemi týdny. Tohoto setkání se účastnila kol. Monika 

Ondráková. Bylo dohodnuto, že MO kategorie P by firma Abra byla ochotna podporovat částkou zhruba 100 

000,- Kč. Dále firma projevila zájem o kolektivní členství, celkem by tedy jejich podpora činila 10 000,- Kč 

v rámci kolektivního členství + 90 000,- Kč na podporu MO. Počítá se s tím, že by zástupci firmy byli pozváni i 

na celostátní kolo MO.  

Dále J. Kubát informoval, že cca před týdnem v Senátu bylo vyhlašování cen MŠMT za vědu a výzkum. Jedna 

z cen byla cena Milady Paulové. Jednota, ČFS, ČMS, GAČR daly ten samý návrh, a sice na dr. A. Valkárovou. 

Ještě v minulém období byla členkou předsednictva JČMF a vedla ČFS. Kolegové Dolejší, Mlynář a Kubát se 

vyhlášení zúčastnili. Za celou JČMF dr. Valkárové J. Kubát poblahopřál. 

Dále J. Kubát informoval, že byla podána žádost o podporu na nový projekt pro nadané žáky – autorem žádosti 

je E. Fuchs. 

J. Kubát zmínil, že se bude konat evropská soutěž pro dívky (pro čtyřčlenná dívčí družstva) v matematice, která 

by měla být příští jaro v Rumunsku. V rozpočtu JČMF se s touto soutěží nepočítá. Rumuni hradí veškeré ná-

klady pobytu. Nadace pro vzdělávání p. ing. Prausové by pak měla finančně zajistit letenky. Tím by financování 

účasti na této soutěži mělo být pokryto. J. Šimša podotkl, že vše bude hrazeno mimo rozpočet JČMF. D. Hrubý a 

J. Kubát vyjádřili názor, že počet soutěží by JČMF neměla rozšiřovat, spíš by se měla zaměřit na kvalitu. 

J. Kubát v závěru prvního bodu programu zmínil, že stále trvá požadavek, abychom se v tomto funkční období 

snažili sehnat nějakého stálého sponzora, i malý příspěvek JČMF v rozpočtu velmi pomůže.  

Co se týče místa konání olympiád, bylo připomenuto, že celostátní kolo 65. MO bude v Pardubicích, FO bude 

v Bílovci. 

ad 2. Hospodář S. Pošta přednesl zprávu o hospodaření za rok 2015 a zprávu o plánovaném rozpočtu JČMF na 

rok 2016. Hospodaření za rok 2015 bude, díky vysokým příspěvkům z nakladatelství Prometheus, ziskové. Roz-

počet na další rok 2016 je koncipován jako mírně ztrátový, avšak s tím, že nepočítá se ziskem, který JČMF pra-

videlně dostává v souvislosti s podílem v nakladatelství Prometheus, velmi pravděpodobně by proto rozpočet i 

v příštím roce měl být ziskový. J. Rákosník zmínil mimořádnou výši podílu na zisku nakladatelství Prométheus, 

která přijde na účet JČMF ještě letos. Bylo zdůrazněna mimořádnost tohoto příspěvku a nutnost tyto peníze ne-

rozházet, ale zodpovědně s nimi v budoucnu průběžně nakládat tak, aby přinesly co největší užitek. 

ad 3. J. Dolanský přednesl zprávu kontrolní komise. Komise zprávu o rozpočtu doporučuje ke schválení.  

J. Kubát p. Veronice Holické, sekretářce JČMF ve funkci od března 2015, poděkoval za její obětavou a pečlivou 

práci. Poděkování zaznělo rovněž bývalému hospodáři JČMF J. Dittrichovi. 

O návrhu rozpočtu na rok 2015 bylo hlasováno, všichni přítomní jednomyslně hlasovali pro přijetí návrhu, 0 

účastníků se zdrželo, 0 bylo proti. 

ad 4. J. Kubátem byl, co se týče registrace pobočných spolků u rejstříkového soudu, zmíněn průběh registrace, 

který se zatím nepodařilo dokončit ani u prvních čtyř poboček, neboť od soudu byl vrácen s upozorněními na 

záležitosti, které je třeba v návrzích opravit, týkají se především toho, že název musí odsouhlasit členská schůze. 

J. Kubátem byl dále vysloven názor, že pobočka Pardubice je nakloněna spíše názvu obsahujícímu slovní spojení 

„spolková pobočka“ a ne „pobočný spolek“.  

J. Rákosník řekl, že si můžeme neoficiálně samozřejmě říkat „pobočka“ nebo jakkoliv jinak, ale musíme podle 

zákona uvádět „pobočný spolek“, protože v zákoně je termín „pobočný spolek“. 



A. Šolcová zmínila, že je rozumné vyhovět soudu a používat „pobočný spolek“ a mezi sebou neoficiálně použí-

vat „pobočka Praha“ či „Pražská pobočka“. J. Rákosník zmínil, že logo se přitom upravovat nemusí, neboť ne-

musí obsahovat oficiální tvar názvu. 

E. Fuchs zmínil, že problematická situace je u registrace sekcí, např. u SUMY. Jak je totiž známo, schválení 

změny názvu nemůže udělat výbor, ale musí ho udělat členská schůze SUMY, která čítá mnoho lidí a sezvat je 

na schůzi je prakticky neřešitelný problém. Není jasné, jestli se toto bude muset udělat nebo ne. 

J. Rákosník navrhl, že zajistit právní pomoc při vyjasnění diskutovaných otázek okolo registrace (případně pro 

všechny vědecké společnosti/spolky, které jsou jejími členy, nechat připravit jasné instrukce k postupu při regis-

traci) by mohla RVS. 

A. Šolcová upozornila, že čestné prohlášení budou asi muset podávat všichni členové výboru, nejen předsedové.  

B. Maslowski řekl, že záleží na tom, jak je definován statutární orgán. 

J. Kubát shrnul, že na vedení RVS se předsednictvo výboru JČMF zkusí v problému registrací obrátit. Poté bude 

informovat pobočky a sekce, jak pokračovat v procesu registrace dál.  

ad 5. J. Mlynář informoval o činnosti ČFS. Letošní hlavní akcí byla Soutěžní přehlídka čili popularizace – na 

pořádání se podílel J. Dolejší. Dále J. Mlynář zmínil, že ČFS je členem Evropské fyzikální společnosti, v rámci 

které proběhlo setkání předsedů z „V4“, a to na konferenci polských fyziků, s ohledem na přání předsedy EFS 

věnovat se lobbingu v Bruselu. Je to věc finančně náročná a je podporována zejména z nových zemí (Maďarsko, 

Bulharsko), které zastávají názor, že Brusel by měl co nejvíce tlačit na národní vlády, aby podporovaly myšlenku 

začlenění fyzikálního výzkumu do jednotné Evropy, některé státy se cítí vyčleněny např. z CERNu apod., což 

naštěstí není náš případ. Byla založena komise pro strategii, tohoto založení se zúčastnila Alice Valkárová, vše je 

zatím ve stádiu zrodu. Momentálně začíná příprava soutěže M. Odehnala – J. Mlynář informoval, že tuto pří-

pravu zajistí J. Bielčík. Dále p. sekretářka ČFS, p. Žižkovská, končí ve funkci, ale podařilo se sehnat zdatnou 

nástupkyni. 

ad 6. 100let od smrti Ernsta Macha bude 19. února. Tomuto výročí se intenzivně věnují v Brně, konkrétně E. 

Mach se narodil v Chrlicích u Brna. Další středisko, kde budou oslavy probíhat, je Vídeň. Tam je filozofický 

kroužek, který považuje za svého zakladatele Ernsta Macha. V Brně bude probíhat konference, které se zúčastní 

pravděpodobně J. Bičák, dále pak J. Drahoš – předseda AV. Počítá se s vyvěšením pamětní desky 18. února 

v Praze. J. Mlynář dále informoval, že je zatím otázka, kdo bude pozván na slavnostní odhalení desky. To pro-

běhne venku. Po odhalení bude k dispozici posluchárna, cca 50 míst, kde proběhnou přednášky, pravděpodobně 

budou tři nebo čtyři. Bude snaha zajistit po přednáškách malé občerstvení, což je ale otázka peněz, odhad vy-

chází na 20 000,- Kč. Na setkání budou pozváni redaktoři Pokroků, ale i jiných časopisů. Tiskové oddělení Uni-

verzy Karlovy společně s ČFS připraví pozvánky. 

J. Mlynář vyjádřil záměr ČFS E. Macha zdůrazňovat po celý rok. Ve Vídni bude probíhat velká konference 

v červnu k tomuto výročí. Ty nejvýznamnější práce E. Macha vznikly ale v Praze, proto ČFS přivítá všechny 

náměty na odborníky, kteří by byli ochotni udělat na příslušná témata kvalitní přednášky. 

J. Kubát zmínil, že obdržel dopis od prof. Černohorského z Brněnské pobočky o programu oslav. 

B. Maslowski okomentoval akce ČMS. SVOČ se bude konat příští rok v Brně, o tuto soutěž se postará Jan 

Franců a Luboš Pick. Záštitu převzal rektor VUT. Soutěž proběhne v areálu VUT Brno a porotci budou ubyto-

váni v hotelu Palacký. Předpokládá se, že soutěž bude na slušné úrovni. Loni, když se konala SVOČ na Sloven-

sku, kolegové rozšířili počet informatických sekcí nejprve na čtyři. Nakonec se sekce slučovaly a byly tři, ale 

byly velmi naplněné. Počet v matematických sekcích byl menší, některé sekce byly prázdnější a nenaplnily se. 

Počet účastníků se přesouvá k informatice. Některé oblasti informatiky, ke kterým mají matematici daleko, jsou 

nyní zkoumány, neví se, jak by měly vypadat práce a co by mělo být za kritéria pro jejich hodnocení. 

B. Maslowski dále zmínil mladé členy a podporu mladých. Bylo podpořeno cca osm projektů loni za zhruba 

40 000,- Kč. Příslušné akce teď začínají běžet. Jsou využívány mimo jiné i k propagaci Jednoty. Na příslušné 

stránce na Facebooku, která se začíná pomalu plnit a rozvíjet, jsou fotografie z příslušných akcí. Další akce se 

budou konat v příštím kalendářním roce. Mnohé z akcí jsou tradiční. Některé akce by se mohly podporovat tra-

dičně v budoucnu, je snaha ale nechat i další možnosti otevřené pro nové přihlášky. B. Maslowski dále informo-

val o probíhajících jednáních o sponzorství FJFI na soutěž SVOČ. Bylo obnoveno jednání s firmou Ernst & 

Young, která byla v minulosti tradičním sponzorem. Dotace Akademie je na soutěž SVOČ tradičně zčásti využí-

vána. 

Letos se bude v rámci ČMS organizovat pět workshopů, z nichž dva jsou nové. V příštím roce by měla proběh-

nout CSASC – konference organizovaná pěti národními matematickými společnostmi, Čechy, Slováky, Slovinci, 

Katalánci a Rakušany. V 1. pol. roku 2018 by měla konference proběhnout v ČR, na ní by měla proběhnout 

volba nového výboru ČMS, a to podle stejného modelu, jako to bylo roku 2010. 

J. Rákosník připomněl, že Evropská matematická společnost byla založena před 25 lety. Při této příležitosti se 

22. října konalo slavnostní zasedání v Paříži v Institutu Henri Poincarého. Kromě ohlédnutí za historií EMS byly 

do programu zařazeny přednášky předních matematiků o nejnovějších výsledcích ve čtyřech vybraných oborech 

a panelová diskuse týkající se postavení matematiky, jejího dalšího rozvoje a výuky. EMS se etablovala, využívá 

svých kontaktů v Bruselu k lobování pro matematiku a její podporu, udržuje kontakty s AMS atd. 



J. Rákosník komentoval vznik nové struktury v matematice, sítě Eu-Maths-In. Je to jakási síť národních sítí. U 

nás existuje tato síť také a prezentuje se na stránkách eu-maths-in.cz. Je to organizace poměrně volná, ale silná. 

Cílem je podporovat aplikovanou matematiku a průmyslovou matematiku a možnosti užití a podpory. Matema-

tika se stává popelkou, politici mají pocit, že matematika je všude a nemusí se podporovat, stačí, když se mate-

matici přihlásí do projektů jiných věd. To je však nepříliš chytrá myšlenka. Eu-Maths-In proto vyvíjí lobbistický 

tlak na EU, v souvislosti s programem „Horizon 2020“. Do činnosti Eu-Maths-In je zapojeno několik institucí u 

nás a řada jednotlivců. Pomalu se slibně začínají rozbíhat různé aktivity. 

Na 46. Akademickém fóru vystoupila s obsáhlou prezentací o E. Machovi dr. E. Těšínská (viz odkaz 

http://jcmf.cz/sites/default/files/Z-3_AF-LXVI_E.Tesinska_Ernst_Mach.pdf). 

L. Dvořák shrnul aktivity ve FPS. V předešlém roce proběhlo pět velkých akcí pro učitele. Konference Moderní 

trendy, konference Elixír do škol, přehlídka prací z didaktiky fyziky, dále Veletrh nápadů učitelů fyziky v Praze 

a konečně celostátní konference Jak získat žáky pro fyziku ve Vlachovicích – té se zúčastnilo okolo 50 účast-

níků. Plán na příští rok čítá čtyři akce. Opět se plánuje Konference regionálních center (Elixír do škol), ta pro-

běhne v květnu, dále opět proběhne Soutěž prací z didaktiky fyziky, ta bude v Českých Budějovicích. Plánuje se 

též Veletrh nápadů, bude se konat v Brně na pedagogické fakultě. Konečně je naplánován Seminář moderní tech-

nologie ve výuce fyziky, který se bude konat v listopadu. 

Proběhlo valné shromáždění FPS, aby byl odsouhlasen návrh nového organizačního a jednacího řádu. Přestože 

to bylo u příležitosti konference, sešlo se jen 24. Ukazuje to nereálnost možnosti sejití se více než poloviny lidí 

na jednom místě. V návrhu organizačního a jednacího řádu FPS, který má výbor schválit, byl dodatečně upraven 

počet členů kontrolní komise, původní počet byl dva, v zákoně je ale zmíněn počet tři, proto je počet upraven na 

tři. 

L. Dvořák zmínil problém chybějících dat o učitelích fyziky. Psal na MŠMT před několika měsíci, od náměstka 

J. Fidrmuce byla obdržena odpověď, že šetření bude provedeno na začátku kalendářního roku. Možná se tedy již 

v blízké budoucnosti bude vědět odpověď na otázku, kolik je učitelů fyziky na našich školách, jakou mají struk-

turu, aprobaci a další podrobnosti.  

Výbor dále hlasoval o organizačním a jednacím řádu FPS: všichni hlasovali pro předložený návrh, nula členů 

bylo proti, žádný se nezdržel. 

E. Fuchs dále shrnul akce SUMY v letošním roce. V příštím roce se plánují zhruba tytéž akce, jako ty, které pro-

běhly v uplynulém roce. V uplynulém roce proběhly Dva dny s didaktikou matematiky v Praze – akce zaměřena 

na ZŠ. Každoroční SVOČ – zaměřena na studenty učitelství – proběhla v červnu. Pro střední odborné školy byla 

určena akce v Ústí nad Orlicí. Proběhla též tradiční akce pro žáky ve věku 10–16 let v Litomyšli v říjnu. V listo-

padu proběhla konference o využití počítačů ve výuce matematiky v Českých Budějovicích. Všechny zmíněné 

akce proběhly standardně a úspěšně.  

E. Fuchs zmínil fakta o projektech, které proběhly či probíhají pod JČMF a jejich celkovou výhodnost pro 

JČMF. V současné době probíhá finalizace přípravy podání projektu pro nadané žáky s požadovanou dotací 

493 000,- pro rok 2016. Byly uzavřeny letos dva dlouhodobé projekty, které proběhly za podpory EU – v letech 

2012–2014 běžel projekt Matematika pro všechny – na konci června 2015 proběhlo závěrečné schválení. Projekt 

Lektorky, určený pro mateřské školy, běžel v letech 2014–2015, byl k 30. 6. 2015 ukončen, na přelomu srpna a 

září 2015 byl schválen. Celkový rozpočet projektů byl asi 14 milionů korun. E. Fuchs podotkl, že zde na 

schůzích výboru bylo dříve zmíněno, že JČMF musela v průběhu projektů zaplatit jisté částky mimo rámec obdr-

žené dotace, avšak ti, co znají, jak přesně probíhají uvedená financování projektů, ví, že zatímco účastník pro-

jektu musí všechny platby dělat okamžitě a je penalizován i za jednodenní prodlení, tak MŠMT proplácí zpětně 

nárokované financi i s několikaměsíčním zpožděním, např. finance žádané v lednu proplácí v červnu, přičemž 

MŠMT nezajímá, jak má být projekt v mezidobí financován. Projekt mohl být uskutečněn pouze díky pomoci 

ústředí JČMF, které finančně projekt v mezidobí financovalo, a také díky vstřícnosti brněnské pobočky, která 

projektu „půjčila“ 600 000,- Kč. V průběhu projektů se objevily nepříjemné věci, např. penále za neplnění roz-

počtové kázně a podobně. E. Fuchs podotkl jako příklad, že uvedené pokuty a penále vznikají třeba tím, že se-

kretářka projektu, zaměstnaná na poloviční úvazek, musí předkládat podrobný rozpis činnosti ve své pracovní 

době. Tak sekretářka například na začátku roku popíše svoji činnost jako vyřizování korespondence, avšak po 

půl roce, v srpnu, je takový záznam vyhodnocen jako nedostatečný. Takový výdaj je pak hodnocený jako nezpů-

sobilý a je automaticky nahlášen finančnímu úřadu. Ten nezkoumá, zda je podobné neuznání logické či nikoliv, 

pouze stanoví sankci, přičemž protože porušení rozpočtové kázně nastalo v únoru na začátku roku, je třeba za-

platit i úroky z prodlení, přestože o celé záležitosti se řešitel projektu dozví v srpnu. Takovýchto pokut uhradila 

JČMF za zmíněné dva projekty v součtu asi 90 000,- Kč. Přitom ale projekty často dotovaly standardní akce Jed-

noty, např. onu akci v Ústí nad Orlicí, akci v Českých Budějovicích a podobně, a to částkou o něco vyšší než 

1 000 000,- Kč. JČMF vložila do projektů celkem 172 000,- Kč, po vyúčtování všech projektů se jí přitom vrá-

tilo o 54 000,- Kč více. Navíc suma zřejmě není konečná, neboť JČMF by měla dostat v budoucnu vratku penále, 

proti kterému bylo podáno odvolání, to ale může trvat poměrně dlouhou dobu, např. na odvolání podané v roce 

2012 finanční úřad zareagoval v roce 2015. Takto by JČMF měla obdržet ještě dalších 45 000,- Kč. E. Fuchs 

shrnul, že z těchto údajů je jasné, že projekty nejsou pro JČMF žádným způsobem nevýhodné. 

http://jcmf.cz/sites/default/files/Z-3_AF-LXVI_E.Tesinska_Ernst_Mach.pdf


J. Kubát zmínil, že podepsal dvě žádosti – již zmíněnou podporu talentované mládeže a projekt na podporu Tur-

naje mladých fyziků (jehož návrh sestavil Hynek Němec). J. Kříž zmínil informace o tomto projektu. Jedná se o 

projekt VYDRA, jde o přípravu pro účastníky soutěže. 

J. Šimša zmínil, že je celkově spokojen s úrovní MO, se zájmem žáků, že MO velmi pomáhá program Excelence 

středních škol, kdy na školy prvních šesti úspěšných řešitelů jsou posílány slušné částky přímo s určením na od-

měny příslušných učitelů. Výrazně se zlepšila v letošním roce situace se sponzorstvím MO, J. Šimša poděkoval 

vedení Jednoty za péči, kterou MO poskytuje, především za příspěvky na financování soutěže. 

J. Kříž zmínil, že FO má novou ústřední komisi, její jmenování ministerstvo školství učinilo od 1. září 2015. 

Jsou problémy s úlohovou komisí FO, protože profesor P. Šedivý odváděl v minulosti mnoho práce, která se 

těžko nahrazuje. Letošní ročník byl popsán jako zabezpečený, snad se podaří situaci zvládat i v budoucnosti. J. 

Kříž zmínil poděkování Jednotě, vedení, hospodáři. Letošní (2015) celostátní kolo proběhlo v Českých Budějo-

vicích, příští bude v Bílovci. V červenci proběhla MFO, čeští účastníci vybojovali stříbrné a bronzové medaile, 

celkově se jednalo o úspěšný ročník. Medailisté byli oceněni nadací B. J. Horáčka v Českém ráji. Tato cena, 

„Praemium Bohemiae“ je dotována částkou 35 000,- za stříbrnou a 20 000,- za bronzovou medaili. Nadační fond 

J. Heyrovského předává také za každou olympiádu ceny, je nominován vždy jeden laureát, zpravidla někdo, kdo 

se objevuje na předních místech FO ve více po sobě proběhlých ročnících. J. Kříž zmínil, že vyhlášení proběhne 

v nejbližší budoucnosti.  

ad 7. Host jednání – Ing. J. Zíka / ředitel CERMAT – pronesl přednášku a následně proběhla bohatá diskuse 

k tématu maturitních a přijímacích zkoušek. Byl podrobně rozebírán a komentován současný stav. Prezentace 

ing. Zíky je účastníkům schůze výboru JČMF k dispozici jako příloha tohoto zápisu. 

ad 8. J. Rákosník informoval o novinkách v České digitální matematické knihovně DML-CZ (www.dml.cz), kde 

v sekci osobností je nově prezentováno dílo E. Čecha. Brzy bude následovat M. Kössler a připravuje se M. 

Lerch. 

J. Molnár informoval o situaci v soutěži Matematický klokan jako o dobré a stabilní. 

 

Zapsal S. Pošta.  

          RNDr. Josef Kubát 

          předseda JČMF 

 

 

http://www.dml.cz/

