
Zápis ze 154. (8.) schůze výboru ČMS dne 24. listopadu 2004

Přítomni: J. Bouchala, J. Fiala, J. Franců, D. Hlubinka, J. Kratochvíl, B. Maslowski

Omluveni: M. Krbec, S. Staněk, M. Tvrdý

Hosté: P. Drábek, P. Holub, S. Míka

Program: 1) Vládní program hodnocení výzkumu a vývoje
2) Zpráva o hospodaření
3) SVOČ
4) Plán akcí na rok 2005
5) Členská základna
6) Různé

Schůzi řídil předseda společnosti J. Kratochvíl dle programu:

ad 1) V úvodu schůze poreferoval kol. Drábek o nové metodice hodnocení VaV (platné už pro rok 2004),
kde budou zohledňovány pouze práce otištěné v impaktovaných časopisech a v neimpatovaných časopisech
ze seznamu sestaveným Radou vlády pro VaV. Při sestavování tohoto seznamu byly vyloučeny všechny
matematické časopisy s vyjímkou jediného. Navíc s kol. Drábkem jako předsedou Národního komitétu
pro matematiku nikdo seznam nekonzultoval. Dostal se mu do ruky jako členu Komise pro neživou
přírodu při Radě vlády a kol. Drábek vznesl podivení nad skutečností, že z jejich komise odešel seznam
s připomínkami na duplicitní uvádění něktreých časopisů, ale bez škrtů v matematických časopisech. Ty
však nebyly do výsledného seznamu zařazeny. O vyřazení matematických časopisů tedy rozhodoval někdo
zcela jiný než příslušná komise.

Členové výboru vyjádřili svůj nesouhlas s tímto postupem a připravili společný dopis ČMS a Národního
komitétu pro matematiku Ing. Martinu Jahnovi, místopředsedovi vlády pro ekonomiku, pod jehož kom-
petence program financování VaV spadá. Mimo jiné bude v dopise připomenuto, že otázky týkající se
VaV by měly být konzultovány s národními vědeckými společnostmi a komitéty, a že jmenovitě Jednota
i ČMS jsou pro tento účel reprezentativními zástupci matematické obce v naší vlasti.

ad 2) D. Hlubinka přednesl účetní zprávu o EMS weekendu. Akce byla dotována 224 tis. Kč (154
EMS, 20 JČMF, 50 MFF UK) a výdaje činily 197 tis. Kč. Na účtu konference tak zbývá 27 tis. Kč.
Výbor odsouhlasil vyplatit kol. Feireislovi honorář 3 tis. za přednesení plenární přednášky a odměny za
administrativní a organizační výpomoc (D. Hlubinka, J. Fiala 3 tis., H. Čásenská, H. Polišenská 2 tis.,
D. Král, O. Pangrác, D. Piguet 1 tis.). Přebytek cca 11 tis Kč bude vrácen EMS.

Stav účtu Společnosti činí 344.049,- Kč. Po započtení očekávaných výloh a přijetí členských příspěvků
lze očekávat, že hospodaření Společnosti letos skončí cca 20 tis. ziskem.

Pro příští rok Společnost zažádala Jednotu o dotaci z fondů RVS Akademie ve výši 40 tis. Kč (20 tis. na
odborné aktivity sekce, 20 tis. SVOČ).

Jednota se stala od května t.r. plátcem DPH. Od nového roku je Jednota povinna vést podvojné účetnictví
a proto plánuje pořídit nový účetní systém, který by měl být k dispozici i všem pobočkám a sekcím.

ad 3) Závěrečná konference SVOČ proběhne 24.-26. května na hradě v Nečtinách. Za pořádající ZČU se
schůze zúčastnili kol. Míka (kooptován do řídícího výboru soutěže) a kol. Holub. Nově bude mít soutěž
10 sekcí:

(S1) Matematická analýza — Teorie funkcí a funkčních prostorů
(S2) Matematická analýza — Teorie diferenciálních a integrálních rovnic
(S3) Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika
(S4) Ekonometrie a finanční matematika
(S5) Matematické struktury — Algebra, topologie a geometrie
(S6) Matematické struktury — Teorie grafů a kombinatorika
(S7) Teoretická informatika
(S8) Aplikovaná informatika



(S9) Aplikovaná matematika — Numerická analýza
(S10) Aplikovaná matematika — Matematické modely dynamiky

Sekce vnikly rozdělením všech původních sekcí na dvě nové sekce. Bude-li v nějaké sekci méně než šest
prací, bude tato sekce sloučena podle původního schématu. Propozice budou vyhlášeny jakmile je odsou-
hlasí i slovenská strana (do 14 dnů).

Výbor odsouhlasil, aby bylo letos umožněno podat buď čtyři vytištěné exempláře práce nebo jeden vy-
tištěný exemplář plus tři kopie CD s prací v elektronické podobě. Pokud se tento systém osvědčí, bude
nabízen i dalších letech.

ad 4) Kromě SVOČ plánuje sekce uspořádat Česko-katalánskou matematickou konferenci v termínu 27.-
28. května. Konference pravděpodobně proběhne v Malostranské budově MFF UK a očekává se 4-5 sekcí
(kombinatorika, teorie čísel, geometrie, analýza). Katalánské straně bude nabídnuta účast studentů ve
SVOČ (mimo soutěž), s možností spolupráce na pořádání SVOČ v dalších letech.

Z tradičních akcí lze očekávat ROBUST a Zimní školu abstraktní analýzy. Vzhledem k nové povinnosti
Jednoty odvádět DPH, projedná hospodář nejprve s organizátory akcí, zdali se za současných podmínek
akce uspořádají pod hlavičkou Společnosti či nikoli.

ad 5) J. Fiala seznámil výbor s třemi žadateli o členství ve Společnosti.

6386 RNDr. Šárka Gergelitsová (Gymnázium Benešov), ČSGG
6868 RNDr. Světlana Tomiczková (ZČU Plzeň), ČSGG
- - - - RNDr. Tomáš Kaiser, Dr. (ZČU Plzeň)

Všichni tři žadatelé byli jednomyslně přijati do ČMS, Dr. Kaiser formálně od data přijetí Jednotou.

ad 6) J. Fiala předal zastupujícímu hospodáři D. Hlubinkovi nové razítko Společnosti. Druhý exemplář
zůstává v rukou tajemníka.

Zapsal: J. Fiala


