
AKADEMIE V�D �ESKÉ REPUBLIKY 
RADA PRO ZAHRANI�NÍ STYKY 
Doc. RNDr. Blanka �íhová, DrSc. 
p�edsedkyn� 
 
 
 

 

�ESKÝ KOMITÉT PRO MATEMATIKU 

ZPRÁVA O �INNOSTI ZA ROK 1999 

 

 

�eský komitét pro matematiku se v roce 1999 sešel na dvou sch�zích. V mezidobí také 

n�kolikráte zasedalo p�edsednictvo �KM a projednávalo b�žné záležitosti, systematicky byly 

projednávány informace Mezinárodní matematické unie (IMU) a ve spolupráci 

s Matematickou v�deckou sekcí Jednoty �eských matematik� a fyzik� ší�eny v matematické 

obci �R: 

• Komitét schválil návrh výkonného výboru IMU p�ijmout Evropskou matematickou 

spole�nost a Latinsko-Karibskou matematickou spole�nost jako organizace IMU 

p�idružené. 

• Komitét schválil statut nov� utvo�eného Výboru pro elektronické informace a komunikaci 

i jeho složení pro prvé 4-leté funk�ní období. 

• Komitét vzal na v�domí personální zm�ny ve výboru IMU pro rozvoj. 

• Komitét bude informovat �eskou matematickou ve�ejnost o výzv� IMU k jednotlivým 

�lenským zemím, aby se ucházely o uspo�ádání Mezinárodního matematického kongresu 

v r. 2006 (1998-Berlín, 2002-Peking). Komitét se však domnívá, že v sou�asnosti není 

v našich silách ucházet se zodpov�dn� o nominaci. 

• P�ísp�vek IMU za �eskou republiku je pro rok 2000 op�t 2.400 ChF, byli jsme vyzváni 

k jeho zaplacení. 

• S organizátory konferencí Equadiff a Toposym (MFF UK a MÚ �SAV) je jednáno o výši 

p�ísp�vku IMU na organizaci obou konferencí  ( u minulých konferencí byly poskytnuty 

prost�edky ve výši 7000,- respektive 8000,- ChF.) 

• Valné shromážd�ní Matematické v�decké sekce J�MF 1.3.1999 schválilo návrh nového 

složení komitétu: 

-    Prof. P. Drábek (Západo�eská Univerzita v Plzni) 

- Prof. P. Hájek (Ústav Informatiky �AV v Praze) 



- Prof. J. Kolá� (Masarykova Univerzita v Brn�) 

- Dr. P. Krej�í (Matematický ústav �AV v Praze) 

- Dr. B. Maslowski (Matematický ústav �AV v Praze) 

- Prof. I. Netuka (MFF UK v Praze) 

- Prof. J. Nešet�il (MFF UK v Praze) 

- Prof. J. Št�pán (MFF UK v Praze) 

- Prof. V. Sou�ek (MFF UK v Praze) 

- Doc. J. Trlifaj (MFF UK v Praze) 

- Doc. J. Vanžura (Matematický ústav �AV v Brn�) 

Na svém prvním zasedání 20.12.1999 komitét zvolil do funkce p�edsedy prof. J. Št�pána,     

do funkce místop�edsedy prof. P. Drábka, tajemníkem výboru se stal Dr. B. Maslowski. 

 

 

 

V Praze 9.2.2000      Prof. RNDr. Josef Št�pán, DrSc.  
p�edseda �KM 
KPMS MFF UK  
Sokolovská 83  
186 75 Praha 8 

 
 
 
 
PS. Aktuální adresa �KM je: 
 RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. 
 MÚ CSAV  

Žitná 25  
115 67 Praha 1       

 tel: 22090734  
e-mail: maslow@math.cas.cz 

 
 


