
Usnesení XVI. zasedání valného shromáždění České matematické společnosti,  
sekce JČMF, konaného dne 12. února 2018 v Praze 

 
Valné shromáždění:  

1. schvaluje zprávu odstupujícího výboru ČMS JČMF o činnosti za uplynulé období 
přednesenou předsedou B. Maslowským, schvaluje hospodářskou zprávu předlože-
nou hospodářem D. Hlubinkou a bere na vědomí revizní zprávu přednesenou revizo-
rem M. Tvrdým; 

2. souhlasí s udělením odměny ve výši 4000 Kč hospodáři D. Hlubinkovi za obětavou a 
pečlivou starost o hospodaření ČMS v uplynulém období; 

3. uděluje absolutorium odstupujícímu výboru ČMS a děkuje členům výboru a revizorům 
za obětavou práci v době jejich funkčního období; 

4. vyslovuje poděkování členům ČMS, kteří se aktivně podíleli na její činnosti; 

5. schválil úpravu Jednacího a organizačního řádu týkající se jednání výboru ČMS per 
rollam doplněním následujícího bodu:  

„Každý člen výboru může požádat výbor o posouzení neodkladných záležitostí per 
rollam písemnou formou. Lhůta pro posouzení se stanoví nejméně na tři dny. Ná-
vrh 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 elektro-
nickou cestou, tj. e-mailem. Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje 
k zápisu z nejbližšího následujícího zasedání.“ 

6. bere na vědomí výsledky voleb nového výboru ČMS a revizorů ČMS; 

7. schvaluje program činnosti na následující období; 

8. ukládá výboru, aby předložil sjezdu JČMF návrh nového složení Českého komitétu 
pro matematiku pro období 2018–2022 a aby se podílel na návrhu změny stanov Jed-
noty českých matematiků a fyziků upravující postavení komitétu v její struktuře; 

9. ukládá výboru, aby zlepšil informovanost o činnosti ČMS a to nejen mezi svými řado-
vými členy a uvnitř JČMF, ale i směrem k médiím a veřejnosti. Ukládá výboru, aby 
zajistil pravidelnější vydávání Informací ČMS a aby našel způsob, jak výrazně snížit 
počet tištěných verzí. 

 
Návrhová komise: Marek Brandner, Jiří Rákosník 
 


