
Návrh na úpravu Stanov Jednoty českých matematiků a fyziků 

Návrhová komise sjezdu obdržela jeden návrh na změnu stanov předložený společně Českou mate-
matickou společností a Českou fyzikální společností (návrh na úpravu čl. 20, odst. 2). Komise k němu 
přidala vlastní návrhy na zpřesnění znění Stanov a na odstranění nekonzistentností. 

 

Návrhy na změny obsahu 

Čl. 5, písm. g 

Stávající znění: 
g) spolupracuje s mezinárodními a zahraničními společnostmi obdobného zaměření, zejména s Evrop-

skou matematickou společností a Evropskou fyzikální společností; 

Navrhované znění: 
g) spolupracuje s mezinárodními a zahraničními společnostmi obdobného zaměření, zejména s Evrop-

skou matematickou společností, Evropskou fyzikální společností, Mezinárodní matematickou unií 
a Mezinárodní unií pro čistou a aplikovanou fyziku; v posledních dvou jmenovaných plní roli tzv. 
Adhering Organization podle stanov obou organizací; 

 

Čl. 7, odst. 2: Navrhuje se vypustit, protože zbytečně zatěžuje administrativu a není v souladu se zave-
denou praxí. Původní odst. 3 přeznačit na odst. 2. 

Stávající znění: 
2. Přihláška za individuálního člena vyžaduje doporučení výboru pobočky nebo sekce Jednoty. 

 

Čl. 18, odst. 1: Navrhuje se změnit značení písmeny tak, aby začínalo od a.  

 

Čl. 20, odst. 2 

Stávající znění: 
2. Účastníky sjezdu s hlasovacím právem jsou delegáti, zvolení v pobočkách podle směrnic a klíče sta-

novených výborem Jednoty. Sjezdu se dále s poradním hlasem mohou zúčastnit členové výboru 
Jednoty, členové kontrolní komise, zástupci poboček, sekcí a odborných komisí Jednoty a pozvaní 
hosté. 

Navrhované znění: 
2. Účastníky sjezdu s hlasovacím právem jsou delegáti zvolení v pobočkách a sekcích podle směrnic a 

klíče stanovených výborem Jednoty. Sjezdu se dále s poradním hlasem mohou zúčastnit členové 
výboru Jednoty, členové kontrolní komise, zástupci poboček, sekcí a odborných komisí Jednoty a 
pozvaní hosté. 

 

Čl. 39, odst. 1: Navrhované znění dává znění do souladu s čl. 23 odst. 3. 

Stávající znění: 
1. Jednota zanikne, usnese-li se na tom dvoutřetinová většina účastníků sjezdu Jednoty. 

Navrhované znění: 
1. Jednota zanikne, usnese-li se na tom dvoutřetinová většina všech delegátů sjezdu Jednoty. 

 

Čl. 23, odst. 3 – se vyžaduje souhlas dvoutřetinové většiny všech delegátů 



Návrhy gramatických úprav 

Čl. 11, písm. e: Navrhuje se vložit za slovo „přihlásí“ čárku. 

Stávající znění: 
e) přednostně získávat časopisy a publikace vydávané Jednotou, k jejichž odběru se přihlásí a využívat 

členské slevy na akce pořádané JČMF. 

 

Čl. 13, odst. 2, poslední věta: Navrhuje se vložit za slovo „zrušeno“ čárku. 

Stávající znění: 
Člen, jehož členství má být zrušeno má právo se účastnit projednávání své záležitosti. 

 

 

 

 

 

 

Návrh na úpravu interních pravidel pro udělování vyznamenání JČMF 

Tato pravidla nejsou nikde publikována. Výbor je vyhlašuje před konáním každého sjezdu. Pravidla 
neobsahují explicitní požadavek, že vyznamenaný musí být členem Jednoty. V části věnované peda-
gogickému vyznamenání je však věta „Diplom vyznamenání JČMF za pedagogickou činnost se předá 
vyznamenanému členu JČMF na sjezdu, v nepřítomnosti na schůzi složky JČMF, která vyznamenání 
navrhla.“ Uvozující věta poslední části pravidel hovoří o udělování sjezdových vyznamenání členům 
JČMF. V případě čestného členství je to v rozporu s č. 9 Stanov JČMF. V případě čestného uznání a 
pedagogického vyznamenání však považujeme za vhodné podmínku na členství v JČMF odstranit. 

 

 


