
ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD

ČESKÉ MATEMATICKÉ SPOLEČNOSTI

Čl. 1. Základní ustanovení

(1) Česká matematická společnost (dále jen ČMS) je sekcí Jednoty českých
matematiků a fyziků (dále jen Jednoty) vytvořenou podle čl. 17 stanov
Jednoty ze dne 8.7.1993.

(2) V ČMS se sdružují členové Jednoty, matematici a pracovníci příbuz-
ných oborů, kteří aktivně vědecky pracují v těchto oborech nebo se na
tuto práci aktivně připravují a chtějí se účastnit činnosti ČMS. Dále
se na činnosti ČMS mohou podílet ti kolektivní členové Jednoty, kteří
využívají nebo hodlají využívat výsledky vědecké práce v matematice
nebo mají o takovou práci zájem a chtějí podporovat rozvoj české ma-
tematiky.

(3) ČMS se ve své činnosti řídí stanovami Jednoty a tímto organizačním a
jednacím řádem.

Čl. 2. Poslání ČMS

(1) ČMS rozvíjí činnost Jednoty (čl. 4 a 5 stanov Jednoty) se zaměřením na
vědeckou práci v matematice, výuku matematiky na vysokých a střed-
ních školách. ČMS podporuje a organizuje styk našich a zahraničních
matematiků a využívá k tomu mimo jiné možností mezinárodních a
zahraničních společností matematiků, v nichž může se souhlasem před-
sednictva ústředního výboru Jednoty reprezentovat kolektivní členství
Jednoty. Vychází přitom ze zásad činnosti Jednoty stanovených sjezdem
a z plánu činnosti Jednoty stanoveného ústředním výborem Jednoty.

(2) K plnění svého poslání ČMS využívá všech možností a forem činnosti
Jednoty (čl. 4 a 5 stanov Jednoty) a spolupracuje s ostatními sekcemi
a pobočkami Jednoty.
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Čl. 3. Členství v ČMS

(1) Členství v ČMS je řádné a kolektivní.

(2) Řádným členem ČMS se může stát člen Jednoty, který aktivně vědecky
pracuje v matematice nebo v příbuzném oboru nebo se na vědeckou
práci připravuje.

(3) Kolektivním členem ČMS se může stát kolektivní člen Jednoty (čl. 8
stanov Jednoty), který má zájem na rozvoji matematiky a aplikaci
výsledků matematického výzkumu. Kolektivní člen určí své zástupce
pro jednání a písemný styk s ČMS. Počet zástupců určuje výbor ČMS.

(4) Členy ČMS přijímá výbor ČMS na základě jejich písemné přihlášky
v souladu s čl. 7 a 8 stanov Jednoty.

Čl. 4. Práva a povinnosti členů ČMS

(1) Řádný člen ČMS má právo:

a) volit a být volen do orgánů ČMS;

b) být členem odborných skupin a komisí ČMS;

c) být informován o činnosti a akcích ČMS a zúčastňovat se jich za
podmínek stanovených pro členy ČMS;

d) podávat návrhy na činnost ČMS a vyjadřovat se k její činnosti;

e) využívat výhod plynoucích z kolektivního členství Jednoty v mezi-
národních a zahraničních vědeckých společnostech a z dohod Jed-
noty s těmito společnostmi.

(2) Kolektivní člen má právo:

a) prostřednictvím svých zástupců volit do orgánů ČMS;

b) být informován o činnosti a akcích ČMS a vysílat na ně své pra-
covníky;

c) podávat návrhy na činnost ČMS a vyjadřovat se k její činnosti;

d) obracet se na výbor ČMS s žádostmi o zprostředkování odborných
posudků, oponentur, recenzí a konzultací ve všech matematických
oborech.
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(3) Členové ČMS a zaměstnanci kolektivních členů ČMS mohou být fi-
nančně zvýhodňováni při akcích pořádaných Jednotou nebo ČMS.

(4) Členové ČMS jsou povinni:

a) zachovávat ustanovení stanov Jednoty a organizačního a jednacího
řádu ČMS;

b) plnit usnesení orgánů ČMS, kterými se stanoví úkoly členů ČMS;

c) platit členské příspěvky stanovené ČMS.

Čl. 5. Zánik členství

Členství v ČMS zaniká:

a) zánikem členství v Jednotě podle čl. 13 stanov Jednoty;

b) písemným prohlášením člena, že z ČMS vystupuje;

c) nezaplacením členských příspěvků ČMS po dobu dvou let, ač byl člen
o zaplacení upomenut.

Čl. 6. Řídící a kontrolní orgány ČMS

(1) Řídící orgány ČMS jsou:

a) valné shromáždění členů ČMS;

b) výbor ČMS;

c) předsednictvo výboru ČMS.

(2) Kontrolním orgánem ČMS jsou její revizoři.

Čl. 7. Valné shromáždění členů ČMS

(1) Valné shromáždění členů ČMS je nejvyšším orgánem ČMS. Každý člen
má právo účastnit se valného shromáždění členů ČMS.
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(2) Valné shromáždění členů ČMS je svoláváno výborem ČMS nejméně
jednou za čtyři roky. O jeho svolání jsou členové ČMS informováni
sdělením v členském časopise Jednoty, v informačním bulletinu ČMS
nebo přímou pozvánkou.

(3) Valné shromáždění členů ČMS volí své předsednictvo, které řídí jeho
průběh.

(4) Valné shromáždění členů ČMS projednává zprávu o činnosti a hospo-
daření výboru ČMS za uplynulé období a schvaluje ji.

(5) Valné shromáždění členů ČMS schvaluje návrh na výši členských pří-
spěvků ČMS.

(6) Valné shromáždění členů ČMS projednává a schvaluje návrh organi-
začního a jednacího řádu ČMS a jeho změn. Organizační a jednací řád
ČMS a jeho změny nabývají platnosti po schválení ústředním výborem
Jednoty.

(7) Valné shromáždění členů ČMS volí tajným hlasováním členy a náhrad-
níky výboru ČMS a dva revizory v souladu s čl. 8 tohoto organizačního
a jednacího řádu.

(8) Usnesení valného shromáždění členů ČMS se přijímá, jestliže pro ně
hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů ČMS.

(9) Valné shromáždění členů ČMS stanoví směry činnosti ČMS pro dané
funkční období.

(10) Během funkčního období výboru ČMS lze svolat mimořádné valné shro-
máždění členů ČMS. Mimořádné valné shromáždění členů ČMS svolává
výbor ČMS

a) podle vlastního uvážení;

b) žádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů ČMS;

c) na základě usnesení ústředního výboru Jednoty.

Čl. 8. Výbor ČMS
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(1) Výbor ČMS řídí činnost ČMS v období mezi valnými shromážděními
členů ČMS. Má dvanáct členů.

(2) Výbor ČMS se volí takto:

a) dosavadní výbor ČMS na základě návrhů členů ČMS připraví kan-
didátní listinu nového výboru;

b) na pozvánce k valnému shromáždění členů ČMS, na němž se má
volit nový výbor ČMS, se uvede jako zvláštní bod volba nového
výboru ČMS;

c) s pozvánkou na toto valné shromáždění členů ČMS dostane každý
člen ČMS jeden kandidátní lístek a informaci o způsobu voleb;

d) každý člen ČMS může volit odevzdáním kandidátního lístku na
valném shromáždění členů ČMS anebo korespondenčně tak, že
odešle kandidátní lístek výboru ČMS do určeného termínu;

e) kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu odevzdaných hlasů,
se pokládají za zvolené;

f) zvolení kandidáti se seřadí podle počtů získaných hlasů sestupně;
prvních dvanáct zvolených kandidátů se stane členy výboru ČMS,
další pak jeho náhradníky.

(3) Výbor ČMS volí ze svého středu předsedu, místopředsedy, tajemníka a
hospodáře ČMS.

(4) Funkční období výboru ČMS je čtyřleté. Člen výboru může vykonávat
tutéž funkci nejvýše tři období za sebou.

(5) Výboru ČMS kromě úkolů uvedených v jiných částech tohoto organi-
začního a jednacího řádu přísluší:

a) zajišťovat plnění programu činnosti ČMS;

b) přijímat nové členy ČMS a doporučovat předsednictvu ústředního
výboru Jednoty;

c) vést evidenci členů ČMS;

d) dbát, aby všichni členové ČMS byli řádně informováni o akcích
ČMS;

e) zřizovat pracovní komise ČMS;
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f) jmenovat zástupce ČMS do komisí Jednoty;

g) doporučovat žádosti o zahraniční cesty členů ČMS v rámci zahra-
ničních styků Jednoty;

h) podávat návrhy na publikace vydávané Jednotou;

i) vypracovávat plán činnosti a hospodaření ČMS na běžný rok, za-
bezpečovat a kontrolovat jeho plnění;

j) koordinovat činnost odborných skupin ČMS;

k) podávat zprávu o činnosti a hospodaření příslušným orgánům Jed-
noty;

l) podávat valnému shromáždění členů ČMS zprávu o činnosti a hos-
podaření;

m) pečovat o archivaci materiálů o činnosti ČMS;

n) podávat návrhy na udělení vyznamenání Jednoty členům ČMS.

(7) Schůzi výboru ČMS připravuje, svolává a řídí předseda ČMS. Schůze
výboru ČMS se koná nejméně dvakrát do roka. Výbor ČMS je způsobilý
se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina jeho členů. Výbor ČMS se
usnáší prostou většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů se pokládá za
přijatý návrh, pro který hlasoval předseda.

(8) Tajemník výboru pořizuje z každého jednání výboru zápis, který je za-
sílán členům výboru ČMS a předsednictvu ústředního výboru Jednoty.

(9) Předseda výboru ČMS nebo jeho zástupce se zúčastňuje schůzí před-
sednictva ústředního výboru Jednoty.

(10) Nemůže-li předseda výboru ČMS vykonávat svou funkci, zastupuje jej
pověřený místopředseda výboru ČMS.

(11) Náhradníci výboru se účastní činnosti výboru ČMS, mohou být po-
věřováni zajišťováním dílčích úkolů výboru ČMS; rozhodování výboru
se účastní s hlasem poradním. Uvolní-li se místo ve výboru odchodem
některého člena, povolá výbor jednoho náhradníka za člena výboru.

Čl. 9. Předsednictvo výboru ČMS
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(1) Předsednictvo výboru ČMS je výkonným orgánem výboru ČMS.

(2) Předsednictvo výboru ČMS je tvořeno předsedou výboru ČMS, mís-
topředsedy, tajemníkem, hospodářem a případně dalšími členy výboru
zvolenými výborem ČMS.

(3) Předsednictvo výboru ČMS svolává předseda výboru ČMS podle po-
třeby v období mezi zasedáními výboru ČMS.

(4) Předsednictvo výboru ČMS řesí neodkladné úkoly, informuje výbor
ČMS o své činnosti a je výboru ČMS za tuto činnost odpovědno.

Čl. 10. Revizoři ČMS

(1) Valné shromáždění členů ČMS, na kterém je volen nový výbor ČMS,
volí alespoň dva revizory ČMS. Jejich funkční období je čtyřleté, sho-
duje se s funkčním obdobím výboru ČMS.

(2) Úkolem revizorů ČMS je:

a) kontrolovat hospodaření ČMS;

b) podávat valnému shromáždění členů ČMS a podle potřeby výboru
ČMS zprávu o hospodaření ČMS s návrhem usnesení o účetní
uzávěrce.

Čl. 11. Odborné skupiny ČMS

(1) Odborné skupiny sdružují členy ČMS se společným zájmem o určitý
obor problematiky v činnosti ČMS. Odbornou skupinu zřizuje na návrh
členů výbor ČMS a informuje o tom ústřední výbor Jednoty.

(2) K práci v odborné skupině se může přihlásit každý člen Jednoty. Člen
Jednoty může pracovat i ve více odborných skupinách.

(3) Činnost odborné skupiny řídí výbor odborné skupiny volený na plenární
schůzi odborné skupiny.

(4) Výbor odborné skupiny se skládá z předsedy, tajemníka, hospodáře a
případně z dalších členů. Funkce mohou být podle potřeby spojovány.
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(5) Předseda odborné skupiny je zván podle potřeby na schůze výboru
ČMS.

(6) Každá odborná skupina informuje prostřednictvím svého předsedy vý-
bor ČMS o své činnosti.

Čl. 12. Pracovní komise ČMS

(1) Pro zajištění různých výkonů zřizuje výbor ČMS pracovní komise.

(2) Předseda komise je ve své funkci odpovědný výboru ČMS.

Čl. 13. Hospodářské zajištění činnosti ČMS

(1) Činnost ČMS je hospodářsky zajišťována:

a) příspěvky řádných členů;

b) příspěvky kolektivních členů;

c) finančními prostředky z rozpočtu Jednoty;

d) příjmy vyplývajícími z vlastní činnosti ČMS;

e) dary a dědictvími.

(2) Hospodaření ČMS zajišťuje a eviduje hospodář ČMS.

(3) Při hospodaření se ČMS řídí obecnými předpisy a pokyny Jednoty.
K zabezpečení hospodářských prací využívá ČMS podle zvláštních do-
hod sekretariát Jednoty.

Čl. 14. Zastupování ČMS

(1) ČMS zastupuje a jejím jménem jedná její předseda.

(2) Výbor ČMS může zplnomocnit též jiné členy výboru, případně další
členy ČMS, aby ve vymezeném rozsahu ČMS zastupovali a jednali jejím
jménem.

Čl. 15. Právní postavení ČMS

(1) ČMS má právní subjektivitu ve smyslu čl. 38 stanov Jednoty.

(2) ČMS má své razítko a tiskopisy. Jejich vzor a text, jakož i oprávnění
je používat, schvaluje předsednictvo ústředního výboru Jednoty.
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