
Zápis ze 165. (7.) schůze výboru ČMS dne 29. října 2008

Přítomni: J. Bouchala, J. Fiala, J. Franců, P. Girg, J. Kratochvíl, O. Krupková, B. Maslowski.

Omluveni: D. Hlubinka, E. Pelantová, J. Rákosník.

Schůzi vedl předseda ČMS J. Kratochvíl podle programu:

1) Zpráva o kongresu EMS
2) Zpráva o SVOČ
3) Medaile JČMF
4) Registrace IČO
5) Členská základna
6) Různé

ad 1) J. Kratochvíl poděkoval všem, kdo se podíleli na přípravě návrhu pro pořádání Evropského ma-
tematického kongresu v Praze v roce 2012. Tento návrh představila Radě EMS na zasedání v Utrechtu
česká delegace ve složení J. Kratochvíl, J. Nešetřil, H. Polišenská a R. Šámal.

V tajném hlasování Rady EMS byl vybrán návrh Polské matematické společnosti, takže 6. evropský
matematický kongres bude svolán do Krakowa.

Dále J. Kratochvíl předložil ke zváženi, zdali by česká matematická komunita měla zájem o pořádání kon-
gresu IMU v roce 2014. Vzhledem k tomu, že Praha nenabízí dostatečně velké a přitom cenově dostupné
zázemí pro světový kongres, rozhodl se výbor prozatím neusilovat o pořádání světového kongresu.

ad 2) J. Kratochvíl poreferoval o průběhu závěrečné konference letošního ročníku SVOČ. Zvláště ocenil,
že záštitu nad SVOČ převzal rektor Masarykovy univerzity J. Zlaťuška a že se organizátorům podařilo
získat podporu od sponzorů. Jmenovitě poděkoval D. Hlubinkovi, že zprostředkoval uhrazení cen pro
vítěze spojené sekce (S3+S4) Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika a Ekonometrie a finanční
matematika jako dar od společnosti Deloitte Česká republika.

Výbor hodlá usilovat o získání dalších sponzorů, m.j. i pro jednotlivé sekce, jako tomu bylo letos u sekce
(S3+S4). Po zkušenostech pořadatelů s obtížemi spojenými se získáváním dotace na organizační ná-
klady pro účastníky soutěže (ubytování, strava) výbor navrhl zvážit změnu modelu financování. Jednou
z možností je zavedení vložného, které by bylo účtováno jednotlivým fakultám, dle počtu přihlášených
soutěžících.

Závěrečnou konferenci jubilejního 10. ročníku SVOČ uspořádá Univerzita P. J. Šafárika v Košicích. Před-
sedou organizačního výboru je M. Horňák.

ad 3) J. Kratochvíl oznámil, že výbor Jednoty připravuje novou edici pamětních medailí. Při této pří-
ležitosti bylo nabídnuto vědeckým sekcím, zdali nemají zájem o edici svých oborových medailí. Cena
grafického návrhu je cca 35 tis. za jednu stranu a cca 300 Kč za kus při minimální zakázce 500 ks.

Dále předsednictvo Jednoty vybídlo ČMS, aby nominovala dva české matematiky, kteří by byli vyobrazeni
na nové medaili. Dosavadní medaile nese portréty matematiků K. Petra a B. Bydžovského.

K otázce, zdali si má ČMS nechat vyrazit novou edici medailí, J. Kratochvíl uvedl, že ČMS má zásobu
více než 100 kusů pamětních medailí z minulé edice, které ovšem nesou insignie Jednoty československých
matematiků a fyziků, což někteří laureáti mohou považovat za již nevhodné. Na druhou stranu, cena
nová edice ve výši cca 185 tis. by pokryla příjmy ČMS na několik let.

Přítomní rozhodli, že o otázce, zdali má být vydána nová edice medailí ČMS, i o nominaci bude rozhodnuto
e-mailovým hlasováním.

ad 4) J. Fiala informoval přítomné, že o IČO lze zažádat přímo na ČSÚ, aniž by bylo nutné registrovat
ČMS na Ministrestvu vnitra jako občanské sdružení, neboť ČMS je ustanovena jako organizační složka
Jednoty s vlastní právní subjektivitou. Výbor pověřil J. Fialu, aby vyřídil přidělení IČO a předal je
hospodáři L. Pickovi, aby mohl dále jednat o zřízení internetového bankovnictví.



ad 5) J. Fiala seznámil výbor s žadateli o členství ve společnosti.
7401 Ing. Karel Dedecius (VŠTE Č. Budějovice)
7403 Jakub Marian (student)
7413 Patrik Čermák (student)
7414 RNDr. Jitka Jablonická (Gymnázium Kunovice)
7464 Ing. Václav Fiala (ZČU Plzeň)
- - - - RNDr. Radovan Daniel (Quistor Central Europe)

Všichni jmenovaní byli jednomyslně přijati, R. Daniel formálně od data přijetí Jednotou.

Ukončení členství
3293 Prof. RNDr. Alexander Ženíšek, DrSc. — na vlastní žádost
1181 RNDr. Antonín Sochor, DrSc. — úmrtí
0046 RNDr. Vojtěch Bartík, CSc. — pro neplacení členských příspěvků
2961 Doc. RNDr. Martin Holodniok, CSc. — pro neplacení členských příspěvků

Společnost má k 29. říjnu 2008 celkem 426 členů.

ad 6)

• J. Kratochvíl informoval přítomné o zařazení členského časopisu Jednoty Pokroky matematiky,
fyziky a astronomie na seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR (viz
http://www.vyzkum.cz) Tento seznam má být využíván při hodnocení těch výsledků výzkumu a
vývoje podporovaného z veřejných prostředků, které jsou vykazovány jako články v českém od-
borném periodiku. Přítomní vyjádřili obavy, že zařazení Pokroků mezi odborné časopisy se může
ukázat jako kontraproduktivní při poukazování na to, že seznam obsahuje časopisy jiných oborů,
jejichž přínos výzkumné práci je diskutabilní.

• P. Girg oznámil, že 23.–26. března 2009 bude v Plzni uspořádána konference International Confe-
rence on Interdisciplinary Mathematical & Statistical Techniques.

Zapsal: J. Fiala


