
 

ZPRÁVA HOSPODÁŘE ČMS ZA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018—2021 

 

Česká matematická společnost po celou dobu hospodařila s vyrovnaným rozpočtem, 

především díky stabilní podpoře Rady vědeckých společností AV ČR, Matematicko-fyzikální 

fakulty UK, Fakulty jaderného a fyzikálního inženýrství ČVUT, členským příspěvkům a 

příspěvkům na činnost ze spolupořádaných akcí.  

Veškerý majetek ČMS je uložen na účtu vedeném u FIO banky, účet u České spořitelny byl 

zrušený v březnu 2018, část hotovosti je držena v příruční pokladně. 

K 1.1.2018 činilo jmění ČMS celkem 539 911 Kč. K této částce je ale nutné přidat 40 000 Kč, 

dotaci RVS za rok 2017 a 26 871 Kč, členské příspěvky za rok 2014, které administrativní 

chybou nebyly připsané na účet ČMS dříve. Celkově tak lze říci, že na začátku roku 2017 

společnost disponovala  606 782 Kč. 

K 31.12.2021 bylo jmění společnosti 612 465 Kč.  

PŘÍJMY ČMS 

ČMS pravidelně dostává podporu od RVS, v letech 2018—2020 každoročně 40 000 Kč, pro 

rok 2021 jsme po dohodě s hospodářem Jednoty J. Dittrichem žádost zvýšili na 42 000 Kč a 

tato částka nám byla přiznána. Tato částka je určena především na odbornou a spolkovou 

činnost. 

Díky smlouvě s MFF UK dostává ČMS ročně příspěvek na SVOČ 45 000 Kč. Obdobnou 

smlouvu má ČMS uzavřenou i s FJFI ČVUT a to na hodnotu 15 000 Kč ročně.  

Členské příspěvky se každoročně pohybují kolem 30 000 Kč. Další významný zdroj příjmů je 

naše spoluúčast na organizaci několika konferencí. Jde zejména o dvě pravidelné školy, ZŠAA, 

sekce reálná a funkcionální analýza a ROBUST. ČMS dostává příspěvek ve výši 2 % z obratu 

těchto akcí. V roce 2018 šlo o 27 500 Kč, v roce 2021 o 6 740 Kč. Tato částka je poněkud nižší 

než v jiných obdobích, což bylo způsobeno zrušením konferencí v důsledku karanténních 

opatření. 

V roce 2019 přispěla Česká společnost aktuárů na ceny do soutěže SVOČ. V roce 2020 byla 

soutěž SVOČ zrušena a v roce 2021 ceny SVOČ významně podpořila FJFI ČVUT (organizátor 

závěrečného kola), proto jsme ČSpA s žádostí o podporu neoslovili. 



VÝDAJE ČMS 

Kolektivní členství ČMS v Evropské matematické společnosti je placeno přímo RVS. ČMS 

platí kolektivní členství v mezinárodní společnosti ICIAM. Částka se liší podle kurzu USD a ze 

strany ICIAM došlo k mírnému zvýšení příspěvku. V roce 2018 šlo o 4 446 Kč, 2019 o 5 002 Kč, 

roku 2020 o 5 638 Kč a v roce 2021 o 5 164 Kč (jde o vložné a poplatek za převod peněz do 

banky v USA). 

Společnost dále platí cestovní výdaje spojené s účast předsedy ČMS na každoročním setkání 

předsedů národních matematických společností a případně přispívá na cestovní náklady na 

další akce, kde je ČMS reprezentována.  

Střídavě se Slovenskou matematickou společností organizuje ČMS soutěž SVOČ. V letech, 

kdy se soutěž koná v Česku, zajišťuje ceny vítězům ČMS. Dotace činí 10 000 Kč na každou 

soutěžní sekci, obvykle jde o 80—100 000 Kč.  

ČMS dále vyhlašuje každoroční soutěž o podporu akcí pro mladé zájemce o matematiku. 

Jde zejména o příspěvek na korespondenční a výjezdové semináře, soutěže, soustředění. 

Schválená částka se pohybuje od 60 000 do 80 000 ročně v závislosti na stavu hospodaření 

ČMS.  

Na Cenu ČMS pro mladé vědce vyčleňuje společnost jednou za čtyři roky dotaci 40 000 Kč, 

které jsou rozdělené mezi čtyři laureáty ceny.  

VÝHLED DO DALŠÍHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ 

V současné době vyjednává ČMS s dalším potencionálním sponzorem soutěže SVOČ. Pokud 

by k této dohodě došlo, bude možné uvažovat o zvýšení příspěvku na Cenu ČMS, případně o 

zvýšení částky vyčleněné na „soutěž pro mladé“.  

Navrhuji znovu oslovit Českou společnost aktuárů a případně Českou statistickou 

společnost, aby zvážili opakovanou spoluúčast na soutěži SVOČ (například i rozšířením 

soutěžních sekcí o sekci věnovanou aplikacím statistiky v biologii, technice, ekonomii) 

s podílem na finančním zabezpečení cen pro vítěze. 

ČMS se nejspíš v brzké době nevyhne povinnosti používat datovou schránku pro podávání 

daňových přiznání. Prozatím se zdá, že účetnictví ČMS je zvládnutelné vlastními silami, přesto 

se může ukázat jako nezbytné oslovit (a zaplatit) profesionálního účetního alespoň ke 

konzultaci k vedení účetnictví. 

Při současné výši finančních prostředků ČMS a inflačních tlacích se může jako nezbytné 

ukázat hledání termínovaného vkladu, kam by společnost mohla převést část prostředků, pro 

které nemá okamžité využití.  

 

         Daniel Hlubinka 

         Hospodář ČMS 2018—2021  


