
Zápis ze 182. (2.) schůze výboru ČMS dne 7. října 2014

Přítomni: J. Bouchala, L. Dvořáková, D. Hlubinka, J. Fiala, J. Franců, B. Maslowski, J. Rákosník, 
T. Vejchodský, 

Omluveni: L. Pick, P. Girg, J. Kratochvíl, M. Lávička 

Hosté: P. Exner, M. Tůma

Program:
1. Zasedání EC EMS
2. EU-MATH-IN.CZ
3. Finance
4. Stanovy
5. Informace ČMS
6. Webové stránky ČMS
7. Další přednáška cyklu "Matematika a..."
8. Iniciativa JČMF pro nové mladé členy
9. Různé

Ad 1.  Prof.  Exner,  který byl nově zvolen předsedou Evropské matematické společnosti  (EMS),
informoval  o  plánovaném  zasedání  Výkonného  výboru  EMS.  ČMS  se  bude  podílet  na  jeho
organizaci a financování. Prof. Exner byl pozván i na následující schůze výboru ČMS.

Ad  2.  Prof.  Tůma  informoval  o  nové  oborové  skupině  ČMS pro  aplikovanou  a  průmyslovou
matematiku EU-MATH-IN.CZ. Tato skupina byla přijata do Evropské sítě EU-MATH-IN. Jakmile
vzniknou  její  webové  stránky,  bude  příslušný  odkaz  umístěn  na  webu  ČMS.  Dále  byl  výbor
seznámen s připravovaným grantovým návrhem na MŠMT pro podporu této skupiny a také se
zvažovaným členstvím ČMS  v celosvětové organizaci ICIAM.

Ad 3.  D. Hlubinka seznámil výbor se stavem účtu a  proběhla diskuse o výhodnějším uložení
volných prostředků. D. Hlubinka zjistí podmínky spořících účtů pro právnické osoby u vybraných
bank  a  porovná  je  s  konzervativními  dluhopisy  nabízenými  Českou  spořitelnou.  Dále  bylo
rozhodnuto oslovit sponzory SVOČ již v tomto roce, přestože SVOČ 2015 bude organizovaná na
Slovensku. Sponzoři budou informováni o průběhu SVOČ 2014, bude jim poděkováno a budou
upozorněni, že bychom uvítali jejich podporu v roce 2016.

Ad 4.  V souladu s  novým občanským zákoníkem byla  na  sjezdu JČMF schválena  aktualizace
stanov. Výbor diskutoval sladění nových stanov s Organizačním a jednacím řádem ČMS a nutnost
schválit jeho nové znění valným shromážděním ČMS. Připraví skupina J. Rákosník, J. Fiala, B.
Maslowski.

Ad 5.  Výbor projednal  přípravu nového čísla  oběžníku Informace ČMS,  které  bude obsahovat
(předběžně) mj. zprávu ze sjezdu JČMF (J. Fiala), materiály z valného shromážděni a zápisy výboru
(T. Vejchodský), příspěvek o letošní SVOČ (L. Pick), informace o EU-MATH-IN.CZ (Z. Strakoš), o
přednáškách "Matematika a …"  (B. Maslowski), o Tříkrálové konferenci (J. Fiala). Číslo připraví
J. Rákosník a podklady žádá do 31. října. 

Ad 6. Aktualizací informací na webu ČMS byl pověřen T. Vejchodský. Informace a zápisy dodá B.
Maslowski  a  P.  Girg.  J.  Fiala  byl  požádán  o  změnu  na  hlavní  stránce  JČMF  (nahradit  slovo
Kontakty slovem Struktura) pro usnadnění orientace na stránkách.



Ad 7.  Další přednáška v cyklu „Matematika a ...“ se uskuteční na přelomu listopadu a prosince.
Jako přednášející  byl  navržen prof.  M. Křížek s přednáškou o pražském orloji.  Co nejdříve ho
osloví T. Vejchodský a B. Maslowski.

Ad 8. Na základě podnětu ze Sjezdu JČMF byla vytvořena pracovní skupina ve složení J. Fiala, L.
Dvořáková a D. Hlubinka, která v rámci podpory nových mladých členů ČMS připraví do konce
roku podklady pro finanční podporu projektů navrhovaných mladými členy ČMS.

Ad 9. B. Maslowski informoval, že zástupcem ČMS na Konferenci slovenských matematiků bude
L. Pick. J. Rákosník oznámil, že Jean-Pierre Bourguignon, prezident European Research Council
(ERC) navštíví Prahu a v pátek 31. října 2014 přednese v MÚ AV ČR 11. přednášku Eduarda Čecha
následovanou diskusním panelem na téma ERC a matematika.

Zapsal T. Vejchodský


