
Zápis z XV. valného shromáždění České matematické společnosti
konaného 9. 3. 2016 v Praze

Předseda B. Maslowski zahájil jednání valného shromáždění (dále jen VS) České matematické 
společnosti, sekce Jednoty českých matematiků a fyziků (dále jen ČMS) v 17.20.

B. Maslowski seznámil přítomné s následujícím programem VS:

1. Změna názvu a Oganizačního a jednacího řádu ČMS
2. Různé

Program schůze byl jednomyslně schválen. Pro hlasovalo 20 účastníků, nikdo nebyl proti a nikdo se
nezdržel hlasování.

Poté proběhla volba návrhové komise ve složení Jiří Fiala a Jiří Veselý. Pro hlasovalo 18 účastníků, 
nikdo nebyl proti, dva se zdrželi hlasování. Návrhová komise byla zvolena.

Jako skrutátoři byli navrženi Daniel Hlubinka a Luboš Pick. Pro hlasovalo 18 účastníků, nikdo 
nebyl proti, dva se zdrželi hlasování. Skrutátoři tedy byli zvoleni.

Ad 1. B. Maslowski vysvětlil potřebu změnit název ČMS a Organizační a jednacího řád (dále jen 
OJŘ) a podrobně seznámil přítomné se všemi navrhovanými změnami.

Následně proběhla diskuse. A. Šolcová se tázala, ze by se „stanovy JČMF“ v čl. 15, ods. (1) OJŘ 
neměly psát s velkým S a na možnost vypustit slovo „sekce“ v čl. 1, ods. (1) OJŘ. B. Maslowski a 
J. Fiala pak vysvětli z jakých důvodů je OJŘ formulován právě tímto způsobem.

Poté se hlasovalo o změně názvu ČMS na „Česká matematická společnost, pobočný spolek Jednoty 
českých matematiků a fyziků“. Pro návrh hlasovalo 21 účastníků, nikdo nebyl proti a nikdo se 
nezdržel hlasování. Návrh byl tedy přijat.

Dále se hlasovalo o upraveném znění OJŘ. Pro upravené znění hlasovalo 21 účastníků, nikdo nebyl 
proti a nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl tedy přijat.

Na závěr jednání k tomuto bodu přednesl J. Fiala návrh usnesení valného shromáždění. Pro návrh 
hlasovalo 21 účastníků, nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl tedy přijat.

Ad 2. B. Maslowski informoval o připravovaném druhém kole soutěže o podporu ČMS pro akce 
zaměřené na mladé zájemce o matematiku, především středoškolské studenty. Dále informoval o 
založení profilu ČMS na Facebooku, který se osvědčil jako vhodné medium pro propagaci akcí 
ČMS především mezi studenty.

Po tomto bodu bylo VS ukončeno.

Přílohy
 Nově schválené znění OJŘ
 Usnesení VS

Zapsal T. Vejchodský, ověřil B. Maslowski


