Zápis z XIV. valného shromáždění ČMS
konaného 5.6. 2014 v Plzni
Předseda B. Maslowski zahájil jednání VS v 16.00.
VS zvolilo návrhovou komisi ve složení J. Fiala (předseda), J. Bouchala a Ľ. Balková, programovou
komisi ve složení J. Rákosník (předseda) a J. Bečvář, P. Lachout a volební komisi ve složení P. Drábek
(předseda), J. Benedikt a J. Pospíšil.
Předseda B. Maslowski přednesl zprávu o činnosti za uplynulé období.
Hospodář D. Hlubinka přednesl zprávu o hospodaření za uplynulé období.
Člen revizní komise M. Tvrdý přednesl revizní zprávu.
Všechny tři zprávy vzalo VS na vědomí. J. Rákosník představil návrh programu činnosti ČMS na
následující období.
Diskuse ke zprávám a programu činnosti:
B. Maslowski zhodnotil činnost za poslední 4 roky. Série přednášek Matematika a … se ukázala jako
velmi úspěšný projekt ČMS. Naopak za neúspěch označil nedostatečnou komunikaci s členskou
základnou. Během tohoto období jsme uspořádali velmi zdařilé Setkání předsedů evropských
matematických společností a úspěšně se podíleli na organizaci oslav 150. výročí JČMF (předsedkyně
EMS prof. Sanz-Solé se na pozvání ČMS zúčastnila slavnostního shromáždění v Karolinu).
Dále na valném shromáždění vystoupil J. Rákosník a přednesl krátký příspěvek o digitální
matematické knihovně DML-CZ. Obsah DML-CZ se průběžně mění. Postupuje se podle principu
,,moving wall”. Cílem je mimo jiné zpřístupnit kompletní díla významných českých matematiků.
V současnosti je přístup k dílům O. Borůvky a V. Jarníka. Plánují se zpřístupnit díla Čecha a J. Nečase.
Dále J. Rákosník pohovořil o evropské matematické knihovně EUDML. Zmínil, že bude třeba založit
mezinárodní sdružení (12 partnerů). Ve Varšavě již proběhla první schůze. Nakonec J. Rákosník
předvedl novou webovou stránku ČMS pod stránkami JČMF.
J. Bouchala informoval o nově vzniklé odborné skupině pro aplikovanou a industriální matematiku. B.
Maslowski následně poskytl další informace o této odborné skupině a současném stavu zapojení do
mezinárodních struktur. Dále proběhla krátká diskuse na toto téma.
M. Lávička navrhl oslovit SIAM, zda se může odborná skupina pro aplikovanou a industriální
matematiku stát kolektivním členem.
J. Pospíšil v rámci diskuze vznesl dotaz ohledně české redakce ZentralBlattu a jejího webového
rozhraní. J. Rákosník odpověděl, že webové rozhraní bude uvedeno v brzké době. Dále referoval
ohledně personálních změn v redakci české redakce ZentralBlattu. Náklady na českou redakci platí
z jedné poloviny Matematický ústav AV ČR.
Následně proběhla diskuze na téma reprezentace české matematické obce v mezinárodních
matematických organizacích IMU, EMU. Zejména bylo diskutováno, jakým způsobem má ČMS rozvíjet
spolupráci. Bylo doporučeno uzavírání bilaterálních dohod s dalšími společnostmi.

J. Fiala zmínil též podporu CSASC (společná konference několika menších matematických společností)
a pořádání Tříkrálové konference (konference zaměřená na zvané řečníky ze zámoří původem z Česka
nebo Slovenska).
Dále byly diskutovány změny vyplývající z nové občanského zákoníku. JČMF se bude muset změnit na
spolek a její sekce se budou muset změnit na přidružené spolky. Nový občanský zákoník bude též
vyžadovat svolání členské schůze jednou za rok. Budeme muset vytvořit nový jednací řád v souladu
s novým občanským zákoníkem.
Padl rovněž návrh na zvýšení členských příspěvků ČMS.
Dále bylo v diskuzi zmíněno, že bude třeba předložit nové složení Národního komitétu pro
matematiku a to do 27 dní.
Dalším bodem předloženým k diskuzi bylo vydávání časopisu Informace ČMS. J. Rákosník již nemůže
pokračovat v redakci z důvodu časové vytíženosti. Otázka je, zda pokračovat v jejím vydávání. Nejsou
pokračovatelé ani redakce ani přispěvatelů. Z pléna padl jak návrh, že bychom měli Informace dále
vydávat, tak i návrh ukončit tištěné vydávaní a dále pokračovat již jen elektronickou formou. Nakonec
však převládl názor oživit vydávání tištěných Informací.
Následně se hlasovalo o programu na další 4 roky. Program byl schválen jednohlasně, 2 se zdrželi.
Následně proběhla krátká diskuze k návrhu usnesení, materiál návrhové komise byl mírně upraven a
doplněn.
Poté se slova ujal předseda volební komise P. Drábek a oznámil výsledky voleb.
Na závěr J. Fiala přednesl návrh usnesení valného shromáždění. Usnesení bylo schváleno, nikdo
nehlasoval proti, zdržel se 1.

Zapsal P. Girg

