
Zápis ze sjezdu JČMF konaného ve dnech 2.- 4. července 2014 v Brně

2. července, 13.00 – 14.30

Program:
1. Zahájení sjezdu, vystoupení hostů
2. Schválení jednacího řádu a programu jednání, volba předsednictva a komisí sjezdu
3. Zpráva o činnosti JČMF za období 2010-2014
4. Zpráva o hospodaření JČMF
5. Zpráva kontrolní komise
6. Diskuse k předneseným zprávám
7. Zpráva mandátové komise
8. Rozhodnutí o udělení absolutoria

Sjezd zahájil předseda brněnské pobočky J. Beránek a předal slovo předsedovi JČMF J. Kubátovi.
J.  Kubát  přivítal  přítomné  a  hosty:  předsedu  JSMF  doc.  RNDr.  Martina  Kalinu,  CSc.,  děkana  fakulty 

ekonomiky  a  managementu  Univerzity  obrany  plk.  doc.  Ing.  Vladana  Holcnera,  Ph.D.,  prorektora  Masarykovy 
univerzity pro informační technologie prof.  RNDr. Josefa Janyšku, DSc., a člena Rady Jihomoravského kraje Mgr. 
Jiřího Jandu.

Ve své zdravici M. Kalina pozval zástupce JČMF na sjezd JSMF. Uvedl, že i JSMF chystá změnu stanov s tím, 
že  funkční  období  by mělo  být  čtyřleté  podobně  jako  v  JČMF.  Do diskuse  k maturitám nabídl  ukázku  letošních 
maturitních testů ze Slovenska a požadavky k přijímacím zkouškám na technickou univerzitou Hajdarábádu v Indii.

V.  Holcner  přivítal  jménem vedení  Univerzity obrany účastníky sjezdu na půdě  Klubu Univerzity obrany. 
Vyzdvihl dlouhodobou zdařilou spolupráci s brněnskou pobočkou a popřál účastníkům sjezdu zdařilé jednání, které 
naplní všechna očekávání a cíle.

J. Janyška připomněl 95. výročí založení Masarykovy univerzity a přidal se k přání úspěšného průběhu sjezdu.
J. Janda omluvil hejtmana jihomoravského kraje z účasti na dnešním zahájení a popřál plno zdaru v jednání 

sjezdu.  Uvedl,  že  je pro  něj  velká čest  být  součástí  zahájení  tak  významné akce,  jako je  sjezd JČMF. Zmínil,  že 
brněnský  kraj  má  ambice  být  nejlepší  ve  vědě  a  vzdělávání  v  rámci  republiky i  střední  Evropy.  K  tomu stručně 
představil několik zdejších vědeckých  projektů.  

J. Kubát přivítal bývalého předsedu JČMF Š. Zajace, čestné hosty a zástupce sdělovacích prostředků.

Dále  navrhl,  aby  na  čtvrteční  program  byl  zařazen  jako  první  bod  schválení  nových  stanov.  Delegáti 
jednomyslně schválili 

� program jednání, 
� předsednictvo sjezdu ve složení: J. Beránek, Ja. Dittrich, J. Fiala, D. Hrubý, B. Maslowski, 
� komise sjezdu ve složení

� programová komise: D. Hrubý - předseda, J. Bouchala, D. Čermák, K. Lepka, L. Richterek, P. Řepa, 
A. Šolcová, E. Zelendová; 

� komise pro přípravu voleb: B. Maslowski - předseda, P. Calábek, J. Duda, J. Zhouf; 
� komise pro vyznamenání: J. Fiala - předseda, J. Doležalová, R. Holubová, M. Klouček, J. Laitochová, 

H. Lišková, J. Novotný; 
� návrhová komise: Ja. Dittrich - předseda, J. Bielčik, J. Molnár, a 

� jednací řád sjezdu. 
Hlasování se zúčastnilo 35 přítomných z celkem 46 delegátů.

Poté předseda J. Kubát přednesl svůj projev (v příloze 1).

Ja.  Dittrich  přednesl  stručnou  zprávu  o  hospodaření.  Připomněl,  že  podrobné  zprávy  jsou  schvalované 
každoročně výborem a nabídl je případným zájemcům k nahlédnutí. Uvedl, že naposledy měla JČMF ztrátu v roce 2010 
a to ve výši 230 tis. Kč. V následujících letech  bylo dosaženo zisku a to 381 tis. Kč v roce 2011, poté 113 tis. Kč v roce  
2012 a  vloni  539 tis.  Kč.  Na  dobrém hospodářském výsledku se  projevily  následující  faktory:  zvýšení  členských 
příspěvků,  nábor  kolektivních  členů,  navýšení  dotace  MŠMT na  pořádání  soutěží  a  podíl  ze  zisku  nakladatelství 
Prometheus. Kromě těchto zdrojů získala JČMF každoročně dotaci AV ČR ve výši 270 tis. a sponzorské příspěvky na 
organizaci soutěží. Například na pořádání olympiád dostává JČMF pravidelně 120 tis. Kč od ČEZ, v posledních dvou 
letech 100 tis. Kč  od nadace Karla Janečka, a další příspěvky v řádu desítek tis.  Kč od několika jiných sponzorů. 
Celkový peněžní majetek JČMF se pohyboval od necelých 2 mil. Kč k 1. 1. 2010 do 2,8 mil. Kč k 1.1. 2014.

P. Dolanský přednesl zprávu kontrolní komise (v příloze 2).
J. Kubát připomněl smlouvu se skupinou ČEZ o partnerství při pořádání olympiád.

V diskusi vystoupil Š. Zajac. Nejprve zmínil několik historických událostí. Dále uvedl, že funkční období bylo velice 
úspěšné. Akcentoval zvýšení informatické úrovně. Připomněl zásluhy J. Rákosníka, který z pozice zástupce ředitele MÚ 
AV ČR vylepšil podmínky pro činnost sekretariát JČMF.



J.  Beránek  zahájil  hlasování:  Zpráva  o  činnosti  byla  schválena  jednomyslně.  Zpráva  o  hospodaření  byla 
schválena jednomyslně s tím, že hospodář se zdržel hlasování. Činnost odstupujícího hospodáře Ja. Dittricha odměnili 
přítomní potleskem. Zpráva kontrolní komise byla schválena jednomyslně.

Za mandátovou komisi J. Beránek uvedl, že z 46 delegátů je přítomno 35, a že sjezd je usnášeníschopný.
Sjezd jednomyslně odsouhlasil udělení absolutoria odstupujícímu výboru.
J. Kubát poděkoval hostům za účast na zahájení sjezdu a vyhlásil přestávku.

Čtvrtek 3. 7. 2014, 9.00 – 12.00

Program:
1. Zpráva volební komise, schválení volebního řádu
2. Návrhy komise pro sjezdová vyznamenání
3. Diskuse
4. Volby předsedy JČMF, výboru JČMF a kontrolní komise JČMF
5. Zpráva o výsledcích voleb

Ja. Dittrich představil úpravy stanov JČMF (plné znění s vyznačením úprav je v příloze 3). Uvedl, že některé 
změny stanov ukládá JČMF nový občanský zákoník, např. úpravu názvu a definici statutárního orgánu.

V diskusi byla zevrubně rozebírána práva kolektivních členů a jejich zástupců, zastupování statutárního orgánu 
a další náměty.

Před hlasováním Ja. Dittrich upozornil, že změny stanov mohou být schváleny pouze dvoutřetinovou většinou 
všech delegátů, tedy alespoň  31 hlasy. Sjezd schválil znění stanov s tím, že později na sjezdu bude ještě upřesněna 
formulace vymezující statutárního zástupce, jeho volbu, práva a povinnosti (40 hlasů pro, žádný hlas proti, nikdo se 
nezdržel).

B. Maslowski přečetl volební řád sjezdu a doporučil provést drobné stylistické změny, Upravený volební řád 
byl schválen jednomyslně.

Poté navrhl, aby se skrutátory stali členi dosavadní volební komise, což bylo v hlasování přijato.
Před uzavřením kandidátky se dotázal, zdali jsou další kandidáti na předsedu JČMF. Žádný další návrh vznesen 

nebyl. Dále doplnil, že mezi kandidáty na členy výboru byli doplněni D. Hlubinka, M. Šimůnková, J. Valenta a přečetl 
jejich stručné charakteristiky. Opět  se otázal, zda jsou další návrhy na kandidáty do výboru a do kontrolní komise. 
Žádné nebyly, proto požádal přítomné delegáty, aby si na své hlasovací lístky na volby do výboru dopsali jména tří 
nových kandidátů.

Poté vyhlásil volby předsedy a posbíral hlasovací lístky. Po krátké přestávce byly vyhlášeny výsledky. Celkem 
37 hlasy byl  RNDr. Josef Kubát zvolen předsedou JČMF, dva hlasy byly proti,  jeden byl neplatný.  B. Maslowski 
poblahopřál novému předsedovi a předal mu slovo. J. Kubát poděkoval za vyslovenou důvěru a řekl, že JČMF bude 
prosazovat, aby se matematika stala povinným maturitním předmětem. Věří, že spolupráce mezi všemi složkami JČMF 
bude zdárně pokračovat, že JČMF bude svou pozici na veřejnosti zlepšovat a že racionální návrhy předkládané JČMF 
budou přijaty. 

B. Maslowski uvedl, že J. Kubát odstupuje z kandidátky do výboru JČMF. Poté vyhlásil volby do výboru a do 
kontrolní komise.

Zatímco skrutátoři vyhodnocovali volby, představil J. Fiala návrhy na udělení sjezdových vyznamenání. Uvedl, 
že návrhy byly zaslány v předstihu emailem, konkrétně 15 návrhů na udělení čestného členství, 19 návrhů zasloužilých 
členství, 130 čestných uznání a 54 návrhů na vyznamenání za pedagogickou činnost. Komise u dvou návrhů na udělení 
zasloužilých členství doporučila,  aby byly doplněny. J.  Fiala přečetl doplnění návrhů  na vyznamenání  PhDr. Ivana 
Buška a prof. RNDr. Aloise Klíče, CSc..

Dále J. Fiala uvedl, že od rozeslání návrhů se ukázalo, že J. Taufer již před časem zemřel, proto jeho jméno 
doporučil ze seznamu vyřadit. Dále, M. Hudcová, A. Sekaninová, A. Synek, J. Thomas a V. Viktora, navrhovaní na 
vyznamenání  za  pedagogickou  činnost,  jsou  navrhování  ze  stejných  důvodů  i  na  jiná  vyznamenání,  proto  bylo 
rozhodnuto, že příslušné návrhy na udělení pedagogického vyznamenání byly vyřazeny.

J.  Kubát  uvedl,  že  P. Šedivý před třemi týdny zemřel.  Protože byl  jedním z nejvýznamnějších pracovníků 
fyzikální olympiády, doporučil, aby v tomto případě bylo čestné členství uděleno in memoriam.

J. Fiala připomněl způsob úpravy hlasovacích lístků pro udělení vyznamenání. Dále navrhl, aby vyhodnocením 
hlasovaní byli pověřeni zástupci komise H. Lišková a J. Fiala.  Na podnět  A.  Šolcové byli přibráni ještě  J. Dolejší, 
M. Šimůnková  A.  Vojkůvková.  V diskusi  J.  Fiala  odpověděl  na  několik  dalších  připomínek  A.  Šolcové.  Přítomní 
delegáti schválili složení komise pro vyhodnocení hlasování, poté bylo hlasování zahájeno.

J. Kubát seznámil sjezd s dopisem V. Dlaba (v příloze 4), v němž kritizoval práci časopisu Učitel matematiky. 
Přítomní členové redakční rady uváděné námitky odmítli jako nepodložené. Po rozsáhlé diskusi J. Kubát uzavřel debatu 
s tím, návrh odpovědi bude předložen zítra.

J. Fiala uvedl,  že každý návrh na vyznamenání získal alespoň  36 z 39 hlasů,  a proto všechna navrhovaná 
vyznamenání byla udělena.



J. Valenta promítl vývoj logotypu JČMF a doporučil, aby se postupně vrátilo k užívání loga navrženého v roce 
1940 grafikem C.  Boudou.  V současném logu písmeno J zasahuje do vnější  kružnice a není povedené i  z  dalších 
typografických hledisek.

J. Kubát vyjmenoval předsedy poboček a sekcí, neboť jsou členy výboru de lege: J. Beránek (Brno), R. Hašek 
(České Budějovice), M. Musílek (Hradec Králové), K. Ryška (Jihlava), J. Hazi (Karlovy Vary), M. Šulc (Liberec), J. 
Molnár (Olomouc), J. Duda (Opava), J. Bouchala (Ostrava), L. Koudela (Pardubice), P. Masopust (Plzeň), A. Šolcová 
(Praha), M. Klouček (středočeská p.), J. Šimsová (Ústí nad Labem), L. Sedláček (Zlín), B. Maslowski (ČMS), E. Fuchs 
(SUMA), J. Mlynář (ČFS), L. Dvořák (FPS).

A. Trojánek informoval o XVII. semináři o filosofických otázkách matematiky a fyziky, který se bude konat ve 
dnech 18.-21. srpna ve Velkém Meziříčí a pozval přítomné, aby se semináře zúčastnili. J. Molnár uvedl, že 20.-22. srpna 
se  v  Uherském hradišti  koná  X.  letní  škola  s  didaktikou matematiky.  Učitelé  2.  stupně  ZŠ a gymnázií  se  mohou 
zúčastnit zadarmo. J. Kubát uvedl, že 17.-19. září pořádá pardubická pobočka konferenci učitelů matematiky středních 
škol. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol bude 6.-8. listopadu v Srní. L. Dvořák uvedl, že poslední 
víkend  v  srpnu  bude  Veletrh  nápadů  učitelů  fyziky.  A.  Valkárová  pozvala  přítomné  na  18.  konferenci  českých  a 
slovenských fyziků, konanou ve dnech 16.-19. září v Olomouci.

B.  Maslowski  vyhlásil  výsledky  voleb  do  výboru.  Zvoleno  bylo  19  kandidátů:  J.  Bielčík,  P.  Calábek, 
E. Davidová, Ja. Dittrich, Ji. Dittrich, J. Dolejší, J. Fiala, D. Hlubinka, D. Hrubý, J. Kříž, M. Lávička, D. Novotný, 
S. Pošta, J. Rákosník, J. Šimša, A. Trojánek, J. Valenta,  A. Wižďálek, E. Zelendová.

Do kontrolní komise byli zvoleni D. Čermák, P. Dolanský a K. Lepka. Jako náhradnice kontrolní komise byla 
zvolena I. Vojkůvková.

Mezi zbylými pěti kandidáty do výboru bylo provedeno druhé kolo voleb, přičemž nadpoloviční počet hlasů 
získala jen M. Šimůnková. Žádní náhradníci zvoleni nebyli.

Pátek 4. 7. 2014, 9.00 – 12.00

Program:
1. Návrh programu činnosti JČMF pro období 2010-2014
2. Diskuse
3. Schválení programu činnosti JČMF
4. Schválení usnesení sjezdu
5. Udělení sjezdových vyznamenání
6. Projev předsedy JČMF
7. Zakončení sjezdu

V úvodu jednání J. Kubát přivítal hosta sjezdu, Ing. Pavla Puffa, ředitele strategického náboru Skupiny ČEZ.

Poté  představil  složení  nového  předsednictva  výboru  JČMF:  J.  Kubát  (předseda),  J.  Dolejší,  D.  Hrubý 
(místopředsedové), J. Fiala (tajemník), S. Pošta (hospodář), B. Maslowski (ČMS), J. Mlynář (ČFS), E. Fuchs (SUMA), 
L. Dvořák (FPS). První jednání předsednictva výboru bude 16. září v Praze.

Dále J. Kubát přečetl svou odpověď  V. Dlabovi, se závěrem „V současné době JČMF nepovažuje za nutné 
vyhlásit Vámi navrhované konkurzní řízení. Nově zvolený výbor a předsednictvo výboru JČMF bude stále sledovat 
činnost redakční rady časopisu. Finančně bude časopis Učitel matematiky podporovat JČMF.“ Po diskusi J. Kubát stáhl 
bod z jednání s tím, že bude přenesen na předsednictvo.

Na dotaz J. Zhoufa, zdali předsedové oddělení pražské pobočky jdou de lege členy výboru, odpověděl Š. Zajac, 
že nikoli, protože podle stanov se tento případ vztahuje pouze na předsedy poboček. J. Fiala upřesnil, že v předchozím 
období byli všichni tři předsedové oddělení zvoleni členy výboru.

D. Hrubý představil program činnosti JČMF (v příloze 5). Protože k programu byla vznesena řada připomínek, 
bylo jednomyslně  schváleno, aby tyto podněty byly zpracovány návrhovou komisí a výsledné znění programu bylo 
předloženo ke schválení na předsednictvu výboru JČMF na jeho prvním jednání 16. září.

B. Maslowski uvedl,  že na setkání Rady EMS, které se konalo 28. června v San Sebastianu, byl P. Exner 
zvolen předsedou Evropské matematické společnosti.

Přítomní  delegáti  jednomyslně  schválili  návrh  českého  národního  komitétu  pro  matematiku  ve  složení: 
R. Blaheta, O. Došlý, M. Engliš, E. Feireisl, J. Flusser, J. Kratochvíl, J. Nešetřil, J. Picek, L. Pick, P. Pudlák, Z. Ryjáček, 
V. Souček.

J. Kubát oznámil, že předsedou kontrolní komise byl zvolen P. Dolanský.



J. Chvalina přednesl za F. Pochylého vyznání matematice (v příloze 6).

Ke stanovám Ja.  Dittrich uvedl,  že  občanský zákoník nijak nepředepisuje  zastupování  statutárního  orgánu 
spolku.  Poté  navrhl  následující  úpravu  stanov  sjezdu,  týkající  se  zastupování  předsedy  jako  statutárního  orgánu: 
„Nemůže-li předseda po dobu tří měsíců vykonávat svoji funkci, pověří předsednictvo výboru výkonem jeho povinností 
včetně povinností statutárního orgánu některého z místopředsedů.“ Úprava byla schválena 35 hlasy. 

Ja. Dittrich přednesl usnesení, které bylo jednomyslně schváleno (v příloze 7).

Po přestávce byla předána sjezdová vyznamenání přítomným laureátům a následně  i medaile za spolupráci 
P. Puffovi.

Ve svém závěrečném projevu J. Kubát uvedl, že je členem JČMF od roku 1966. Zažil mnoho sjezdů, ale tak 
pracovní jako ten letošní doposud nezažil. Nesmírně ocenil, že na sjezdu byla bohatá diskuse a že velká většina delegátů 
vydržela na sjezdu až do samého konce jednání. Upřímně poděkoval organizátorům, brněnské pobočce a především 
předsedovi pobočky J. Beránkovi a hospodáři K. Lepkovi. 

K. Lepka připojil své poděkování spolupořádajícím institucím, Univerzitě obrany, zejména personálu Klubu 
UO, personálu restaurace Plzeňský dvůr, personálu vinárny a vinných sklepů v Čejkovicích, hudebníkům z cimbálky 
Lilie a kolegům a kolegyním z brněnské pobočky, zejména J. Novotné. 

Závěrem J.  Kubát předběžně pozval  všechny účastníky na příští  sjezd do Ostravy. Všem popřál hodně  sil, 
tolerance, zdraví a trpělivost nejen při vyučování matematice a fyzice. Uvedl, že doufá, že následující období bude 
aspoň tak úspěšné, jako to poslední. Tímto ukončil jednání sjezdu a popřál všem šťastnou cestu domů.


