
Zápis z průběhu mimořádného valného shromáždění MVS JČMF dne 3. září 2004

Program: 1) Volba volební a návrhové komise
2) Návrh změn Organizačního a jednacího řádu sekce, diskuse
3) Návrh změn systému placení členských příspěvků, diskuse
4) Hlasování o obou změnách
5) Schválení usnesení valného shromáždění

Schůzi zahájil předseda sekce J. Kratochvíl a přivítal přítomné členy sekce a hosty.

ad 1) Do volební komise byli navrženi: P. Girg, D. Hlubinka a M. Štědrý. Tato komise byla schválena 24
hlasy, nikdo nebyl proti, 3 se hlasování zdrželi. Do návrhové komise byli navrženi: P. Drábek J. Fiala a
A. Kufner, a byli schváleni 24 hlasy, nikdo nebyl proti, 3 se hlasování zdrželi.

ad 2) J. Fiala seznámil přítomné s navrženými změnami Organizačního a jednacího řádu sekce, J. Kra-
tochvíl vysvětlil důvody, jež k nim vedly. V diskuzi se P. Hájek otázal, zdali tato změna ovlivní právní
subjektivitu společnosti, J. Rákosník odpověděl, že nikoli a že i nadále bude společnost formálně zařazena
jako sekce Jednoty. To ovšem i dle stávajících pravidel umožňuje, aby sekce uzavírala smlouvy o spolupráci
s partnerskými společnostmi (buď samostatně nebo prostřednictvím Jednoty). Dále J. Fiala přečetl pasáž
z dopisu Z. Nádeníka. J. Kratochvíl poté vyzval hosta J. Dittricha, předsedu České fyzikální společnosti,
aby seznámil přítomné s tím, jak proběhla obdobná změna v bývalé Fyzikální vědecké sekci. A. Kufner se
otázal, zdali se v rámci nové společnosti plánuje sloučení s Matematickou pedagogickou sekcí Jednoty, a J.
Rákosník za výbor odpověděl, že se o tom neuvažuje, neboť v současnosti mají obě sekce vlastní program
a záměry. Závěrem se J. Franců otázal, zdali sekce hodlá rozšířit svou působnost i na informatiku, zde P.
Hájek upozornil, že tato disciplína je již zastoupena Českou společností pro kybernetiku a informatiku
(ČSKI) a Czech Research Consortium for Informatics and Mathematics (CRCIM), obě pod patronátem
AV ČR. Zároveň někteří členové naší sekce jsou také aktivní v tomto oboru.

ad 3) J. Fiala seznámil přítomné se stávajícími kategoriemi placení členských příspěvků: V Jednotě i
v sekci již byla zrušena kategorie mimořádného členství, naproti tomu Jednota zavedla systém slev pro
studující do 28 let, důchodce a ženy v domácnosti. Na úvod diskuse byla nejprve přečtena další pasáž
z dopisu Z. Nádeníka. Z rozpravy vyplynulo, že by bylo vhodné automaticky přiřknout slevu na příspěvky
sekci v okamžiku, kdy bude stanovena v Jednotě, a tím předejít možným diskrepancím.

ad 4) Volební komise přepočítala vybrané a doručené hlasovací lístky. Oba návrhy byly schváleny většinou
hlasů (změna OJŘ: 118 pro, 2 proti, 3 neplatné, změna placení příspěvků 119 pro, 0 proti, 4 nepatné)
Po vlastním hlasování J. Franců přednesl námět, zdali by do budoucna bylo možné hlasovat elektronicky
prosřednictvím internetu. V obecné diskuzi byl tento námět přijat, bude ale třeba zajistit adekvátní
bezpečnost hlasování.

ad 5) Závěrečné usnesení valného shromáždění předložené návrhovou komisí pak bylo přijato jednomy-
slně.

Zapsal: J. Fiala


