
Zápis z XVI. valného shromáždění ČMS konaného 12. února 2018 v Praze

Přítomni: M. Tvrdý, E. Pelantová, M. Vlach (do 17:40), V. Janovský, J. Fiala, M. Lávička, G. Holubová, M. Brandner,
A.  Kazda,  T.  Roubíček,  S.  Tomiczková,  P.  Girg,  J.  Pospíšil,  H.  Turčinová,  L.  Pick,  M. Rozložník,  J.  Kratochvíl,
J. Flejberk, M. Plešinger, J. Rákosník, J. Franců, V. Dlab, J. Bečvář, P. Tichý, I. Netuka, Z. Strakoš

Shromáždění bylo zahájeno v 17:10. V úvodu B. Maslowski navrhl následující program:

1. volba komisí
2. zpráva o činnosti
3. zpráva o hospodaření
4. zpráva kontrolní komise
5. stanovení programu činnosti pro období 2018 - 2020
6. volby do výboru a kontrolní komise
7. závěrečné usnesení

Program byl schválen jednomyslně.
 
ad 1. Do návrhové komise byli navrženi M. Brandner a J. Rákosník.
Do programové komise byli navrženi L. Pick a H. Turčinová.
Do volební komise byli navrženi G. Holubová a Z. Strakoš.
Všechny tři komise byly schváleny jednomyslně.

ad 2. Zprávu o činnosti ČMS v období 2014 - 2018 přečetl a promítl B. Maslowski. Zpráva je přiložena.

ad 3. Zprávu o hospodaření ČMS v období 2014 - 2018 za nepřítomného hospodáře D. Hlubinku přečetl a promítl
B. Maslowski. Zpráva je přiložena.

ad 4. Zprávu o kontrolní komise přečetl M. Tvrdý. Zpráva je přiložena.

V rozpravě se nejprve J. Rákosník dotázal, zdali je pokles jmění o cca 160 tis. Kč směrodatný, neboť na posledním
valném shromáždění bylo kontrolní komisí doporučeno dostupné prostředky využívat. J. Kratochvíl odpověděl, že tento
pokles souvisí s novou aktivitou - podporou akcí pro mladé a že je adekvátní. B. Maslowski uvedl, že pokles je ve
skutečnosti nižší, neboť ještě nebyla vyplacena dotace RVS a že budoucí vývoj může podstatně ovlivnit mnoho faktorů,
např.  sponzorství  SVOČ.J.  Rákosník připomněl,  že letos lze očekávat vyšší  výdaje také v souvislosti  s  pořádáním
zasedání Rady EMS.

B. Maslowski otevřel otázku, zdali je vhodné nadále zajišťovat tištěnou verzi Informací ČMS. J.  Rákosník
upřesnil,  že tiskneme cca 200 ks,  náklady jsou cca 15-20 tis.  Kč,  ovšem nejvíce práce je s přípravou distribuce a
zejména s kontrolou platnosti adres. Z. Strakoš doporučil, aby tištěné verze byly k dispozici pro případné zájemce jen
na sekretariátu JČMF. T. Roubíček doporučil, aby zájemcům o tištěnou verzi  byly zvýšeny členské příspěvky, což
J. Fiala zavrhl pro neadekvátní náklady související s implementací příslušného pravidla. J. Rákosník doporučil, aby
výsledné rozhodnutí bylo ponecháno v pravomoci výboru.

B.  Maslowski  požádal  přítomné  o  souhlas  s  doplněním  organizačního  a  jednacího  řádu  o  ustanovení
upřesňující  hlasování  per  rollam  v  následujícím  znění:  „Každý  člen  výboru  může  požádat  výbor  o  posouzení
neodkladných záležitostí  per  rollam písemnou formou.  Lhůta  pro  posouzení  se  stanoví nejméně na  tři  dny.  Návrh
posuzovaný  per  rollam  se  považuje  za  schválený,  jestliže  s  ním  ve  stanovené  lhůtě  písemně  vysloví  souhlas
nadpoloviční  většina  všech členů  výboru a  pokud předseda výboru  ani  předkladatel  návrh  nestáhnou.  Připouští  se
vyjádření  elektronickou  cestou,  t.j.  e-mailem.  Zápis  o  usnesení  schváleném  per  rollam  se  připojuje  k  zápisu
z nejbližšího následujícího zasedání.“ Přítomní jednomyslně souhlasili s úpravou.

ad 5. L. Pick přednesl návrh programu činnosti pro období 2018 - 2022. Program je přiložen. J. Kratochvíl doplnil, že
v oblasti rozvoje mezinárodních vztahů budeme také pořádat konferenci CSASC v roce 2020. B. Maslowski a L. Pick
podali vysvětlení k podpoře vydávání přehledových matematických článků v časopise Pokroky MFA. Program činnosti
byl schválen jednomyslně.

ad 6. G. Holubová přednesla zprávu o výsledcích voleb. Protokol o výsledcích voleb je přiložen.

ad 7. Návrh usnesení přednesl J. Rákosník. Doplňující návrh J. Kratochvíla zvýšit odměnu hospodáři byl schválen
poměrem hlasů: 23 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Upravený text usnesení byl schválen jednomyslně. Usnesení je přiloženo.

Valné shromáždění bylo ukončeno v 18:50.



Zapsal J. Fiala


