
Zápis ze 161. (3.) schůze výboru ČMS dne 4. ledna 2007

Přítomni: J. Bouchala, J. Fiala, J. Franců, D. Hlubinka, J. Kratochvíl, M. Krbec, O. Krupková, E. Pe-
lantová, L. Pick, J. Rákosník

Omluveni: M. Čadek, P. Girg, B. Maslowski

Hosté: J. Nešetřil, M. Pergel, P. Přikryl

Program: 1) SVOČ
2) Zpráva o činnosti a o hospodaření za rok 2006
3) EMS kongres

ad 1) Předseda výboru J. Kratochvíl přivítal přítomné a zahájil schůzi. Jako první bod navrhl následující
postup podávání prací: Soutěžící zašlou jeden tištěný výtisk na adresu pořadatele závěrečné konference
a zároveň podají elektronicky svoji práci spolu s posudkem na centrální webové adrese SVOČ. Na této
adrese budou veřejně přístupné názvy a abstrakty zaslaných prací. Vlastní práce a příslušné posudky
budou k dispozici porotcům v zaheslované části stránek. Stránky SVOČ neprodleně připraví M. Pergel.

Dále referovala O. Krupková o stavu příprav závěrečné konference soutěže SVOČ. Ta proběhne na Pří-
rodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Navržený termín je 16.–18. května (středa až
pátek). Vzhledem k tomu, že obvykle se soutěž pořádá v úterý až čtvrtek, uložil výbor O. Krupkové, aby
se pokusila sjednat termín 15.–17. května.

Ubytování soutěžících a porotců je zajištěno na kolejích a ubytovnách UP. Rektor UP přislíbil organi-
zátorům soutěže podporu v pokrytí místních výdajů. J. Kratochvíl oznámil, že ještě stále není uzavřeno
jednání s MŠMT o pravidelné dotaci soutěže.

Výbor odsouhlasil uzávěrku přihlášení prací do soutěže na 24. dubna 2007. Propozice soutěže budou
vyhlášeny bezprostředně poté, co bude definitivně stanoven termín závěrečné konference.

ad 2) Hospodář L. Pick stručně zopakoval zprávu o hospodaření, kterou přednesl na minulé schůzi
J. Kratochvíl. V souvislosti s tím, že některé platby je obtížné provést včas, navrhl, aby účet společnosti
byl spravován přes internet, což výbor schválil.

J. Kratochvíl stručně připomněl nejdůležitější akce ČMS v loňském roce a to: X. konferenci českých ma-
tematiků, během níž se uskutečnilo 12. valné shromáždění ČMS, dále 2. česko-katalánskou matematickou
konferenci, 7. ročník SVOČ, 34. zimní školu abstraktní analýzy a ROBUST 2006.

ad 3) J. Nešetřil navázal na svůj příspěvek na minulé schůzi. Ohlasy členů ČMS byly veskrze pozitivní,
proto nechal zpracovat průzkum o možných lokalitách pro uspořádání kongresu. Z průzkumu vyplynulo, že
by bylo možné využít např. kongresový areál na Jižním městě, který má dostatečnou ubytovací kapacitu
i vhodný počet konferenčních sálů. Připomněl, že v Praze je možné využít zkušeností pořadatelských
agentur z pořádání astronomického či lingvistického kongresu. Dále uvedl, že v přihlášce bychom měli
zdůraznit, že rok 2012 je zároveň rok 150. výročí založení Jednoty.

Po zevrubné diskuzi J. Nešetřil slíbil, že spolu s J. Kratochvílem a J. Rákosníkem připraví předběžnou
verzi přihlášky k pořádání kongresu. Další jednání o kongresu EMS a obsahu příslušné přihlášky navrhuje
na 7. února. Všichni členové výboru jsou na tuto schůzku zváni.

Zapsal: J. Fiala


