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S T A N O W 
Jednoty československých matematiků a fysiků v Praze. 

(Schválené mimořádnou valnou schůzi dne 11. červnn 1921.) 

ČI. 1. Jednota československých matematiků a fysiků, jejímž 
sídlem jest Praha, má za účel pěstovati vědy matematické a fysikálni. 

ČI. 2. Účelu toho bude se Jednota domáhati všemi zákonnými 
prostředky, zvláště pak bude: 

a) pořádati přednášky a rozpravy v Praze i mimo Prahu ;̂  
b) tisknouti a vydávati svým nákladem spisy vůbec, jakož i „Časopis", 

je prodávati a provozovati za tím účelem živnost knihtiskařskou, 
knihařskou, biografickou, nakladatelskou a knihkupeckou; 

c) usilovati všemožně, aby dobrá díla co největšího rozšířeni dochá
zela, mimo jiné také poskytováním hmotné podpory spisovatelům; 

d) kupovati knihy a předpláceti odborné časopisy; 
e) zřizovati odbory mimo Prahu v městech, kde jsou vysoké školy. 

ČI. 3. Členové jsou : 
a) čestní, b) zakládající, c) skuteční, d) činni. 

Čestným členem se stává, kdo byl pro vědecký věhlas anebo 
zásluhy o Jednotu valnou schůzi zvolen. 

Zakládajícím členem se stává, kdo výborem přijat, složí do spol
kové pokladny jednou pro vždy příspěvek stanovený valnou schůzi; 
osoba právní příspěvek dvojnásobný, splatný nejvýše ve třech stejných 
ročních lhůtách. 

Skutečným členem jest, kdo výborem přijat odvádí do spolkové 
pokladny roční příspěvek stanovený valnou schůzi. 

Činnými členy mohou býti studující vysokých a středních škol 
a kandidáti profesury, jsou-li přijati výborem a platí-li roční příspěvek 
stanovený valnou schůzi. 

Kdo nebyl výborem přijat, má právo odvolati se k nejbližší valné 
schůzi. 

ČI. 4. Každý člen má právo: 
a) přednášeti, činiti návrhy, rokovati, hlasovati, voliti a. bydlí-li 

v Praze neb nejbližším okoli, též volenu býti; 
b) užívati všeho majetku Jednoty podle platných ustanovení; 
c) užívati všelikých výhod, kterých Jednota při spisech svým nákladem 

vydaných členům poskytuje; „Časopis" dostávaji členové zdarma. 

ČI. 5. Každý člen Jednoty se zavazuje: 
a) že šetřiti bude stanov, všech řádů, ustanovení valné schůze, 

dále pak usnesení výboru potud, pokud nebyla valnou schůzí 
zrušena; 
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b) že zaplatí roční příspěvek do konce ledna, jinak pozbývá nároku; 
na „Časopis"; 

c) že, vystoupí-li, oznámí to výboru; užívá-li však majetku Jednoty 
dále, jest povinen platiti členský příspěvek, dokud vše neodvede. 

ČI. 6. Řádná valná schůze svolána budiž v prvé polovici správ- ; 
niho roku. Správní rok trvá od 1. července do 30. června roku násle
dujícího. Nejméně 10 dní před valnou schůzí buďtež zaslány všem 
členům tištěné zprávy funkcionářů výboru. Mimořádná valná schůze 
svolá se, když se na tom usnese výbor, aneb když žádá za to písemně 
nejméně patnáct členů Jednoty. 

K platnému usnesení valné schůze dostačí přítomnost třiceti členů. 
Kdyby se jich tolik nedostavilo, koná se valná schůze o hodinu po
zději, nehledě ku počtu přítomných. 

ČI. 7. Valné schůzi přísluší: 
a) voliti čestné členy; 
b) posouditi činnost odstupujícího výboru a vědecké rady, schvalo

vati účty za minulý rok a učiniti rozpočet na rok příští; 
c) voliti předsedu, stálého tajemníka, ředitele, pokladníka, členy vý

boru, 6 náhradníků a 3 kontrolující komisaře; 
d) vykládati a měniti stanovy. Ke změně stanov jest zapotřebí, aby 

souhlasily dvě třetiny přítomných členů; 
e) rozhodovati o návrzích podaných výborem anebo jednotlivými 

členy. Tyto druhé návrhy buďtež aspoň od 5 členů podepsány 
a podány předsedovi nejméně 3 dni před valnou schůzí; 

f) stanoviti výši členských příspěvků; 
g) ustanoviti, kolik se převede z jmění výdejného do jmění základ

ního; ze základního jmění smí býti k účelům výdejným použito 
pouze jeho výnosu; 

li) usnášeti se na zřizováni odborů, schvalovati jejich zprávy a sta
noviti dotace na jejich výdaje; 

i) voliti šest členů vědecké rady. 

ČI. 8. V členských schůzích se přednáší a vedou rozpravy vě
decké. Členské schůze řídí člen výboru nebo vědecké rady. 

ČI. 9. Ve valných, výborových a členských schůzích jednoty a ve 
smírčích soudech rozhoduje nadpoloviční většina hlasů, vyjímaje pří
pady žádající jinou většinu a uvedené výslovně ve stanovách. 

ČI. 10. Výbor se skládá z předsedy, stálého tajemníka, ředitele, 
pokladníka a 21 člena. 

Stálý tajemník se volí "doživotně, předseda, ředitel, pokladník 
a ostatních 21 členů na tři léta; z těchto 21 vystupuje po stáří každým 
rokem sedm, první dva roky rozhodne los. Vystouplí členové mohou . 
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býti opět voleni. Vystoupí-li kdo z výboru, doplni se výbor náhrad
níkem, jemuž příslušeji všechna práva a povinnosti člena výboru až 
do nejbližší řádné valné schůze. Povoláni náhradníků za vystouplé 
členy výboru se děje podle počtu hlasů, kterého se jim dostalo při 
volbě. Při rovnosti hlasů rozhoduje los. 

Náhradníci a kontrolující komisaři se volí na rok. 

ČI. 11. Schůze výboru se konaji podle potřeby; k platnému 
usnášení dostačí přítomnost 13 členů. Člen výboru, který nepřišel 
třikráte po sobě do seděni, neomluviv se náležitě, považuje se za 
vystouplého. 

Jednotlivé výkony rozděluje sobě výbor sám. Všeliká činnost směřu
jící k dosažení účelů Jednoty, pokud není vyhrazena valné schůzi nebo 
vědecké radě, přísluší výboru; zvláště pak výbor: 

a) přijímá členy, vyjímaje čestné ; 
b) kupuje knihy a předplácí časopisy; 
c) určuje, které spisy mají býti péčí a nákladem Jednoty vydány 

s které podporovány; 
d) uzavírá se spisovateli smlouvy o honorář a rozhoduje o dalších 

podmínkách při vydáváni spisů, jichž cenu prodejnou určuje; 
e) jmenuje jednatele Jednoty na ústavech; 
f) volí redakci časopisu; 
g) spravuje jměni spolkové; 
h) vydává spolkové řády. 

Pro jednotlivé úkoly může z členů Jednoty zřizovati dočasné ko
mise nebo povolávati důvěrníky. 

ČI. 12. Předseda zastupuje Jednotu vně, předsedá ve výboru i ve 
valných schůzích a podpisuje listiny vydané Jednotou. 

Za nepřítomnosti předsedy zastupuje jej místopředseda neb stálý 
tajemník neb ředitel. 

Stálému tajemníku náleží jednati s členy cizozemskými, akade-
mie.ni a jin/mi institucemi vědeckými, jednateli s členy tuzemskými. 

Ředitel spravuje všechny vnitřní záležitosti Jednoty, hlavně při
jímá v nepřítomnosti pokladníka všechny peníze Jednotu došlé, obsta
rává vedeni živnostenských podniků Jednoty, svolává ve srozumění 
s předsedou výbor ke schůzím, podpisuje výplatní poukazy a podává 
výroční zprávu valné schůzi. Za jeho souhlasu může výbor pověřiti 
některé své členy, aby v dorozumění s ředitelem a za jeho odpověd
nosti zastupovali ředitele v přesně vymezených oborech ředitelovy 
působnosti. 

Pokladník spravuje veškeré peněžité jmění a na písemný poukaz 
ředitelův vydává peníze. 
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Účetní správce dohlíží na účetnictví a sestavuje s pokladníkem 
a ředitelem bilanci. 

Knihovnici pečuji o pořádek v knihovně a čítárně, podávají ve 
výboru zprávy o návrzich vědecké rady na koupi knih a časopisů, 
sestavuji a doplňují katalogy a vedou seznam došlých časopisů. 

Archivář spravuje archiv. 
Zapisovatel vede protokoly o valných a výborových schůzích. 
Kontrolující komisaři zkoumijf veškeré účty a doklady a revidují 

jměuf spolkové kdykoli, nejméně však třikráte do roka; před řádnou 
valnou schůzi jsou povinni provésti podrobnou revisi. 

Všechny účty buďiež vyloženy ve spolkové kanceláři 8 dnf před 
řádnou valnou schůzi členům k volnému nahlédnutí. 

ČI. 13. Vědecká rada se skládá ze dvou sekci, matematické 
a fysikálni. Valná schůze volí do každé sekce na tři léta tři členy 
Jednoty nehledě na to, jsou-li současně členy výboru čili nic. Odstu
pujíc! členové mohou býti znovu zvoleni. Do každé sekce vysílá výbor 
po jednou svém členu. Každá sekce zvolí si předsedu a pořadatele. 

Úkolem vědecké rady je, připravovati pro členské schůze vě-
dícké přednášky, věnovati pozornost vyučováni matematicko-fysikálnimu, 
pořádati exkurse a miti společně s knihovníky péči o doplňováni kni
hovny. Záležitosti knihovní projednávají se na společných schůzích 
obJu sekci a knihovniků za plné parity všech účastněných. 

Společné schůíe svolává první knihovník, předsedají jim střídavě 
předsedové sekcí. 

ČI. 14. Veškeré jednáni spolkové děje se česky nebo slovensky. 

ČI. 15. Spory mezi členy o věcech spolkových rozsuzuje neod
volatelným rozhodnutím smírčí soud, do kterého jmenuje každá strana 
dva důvěrníky ze členů Jednoty. Ti si pak zvolí za předsedu někte
rého člena výboru; není-li zvolen do osmi dnů ode dne vyzvání, 
jmenuje ho výbor. 

Sp3ry mezi výborem, odbory a členy rozsuzuje valná schůze. 

ČI. 16. Jednota zaniká, čítá-li méně než třicet členů; veškeré 
jmění Jednoty připadne pak České Akademii pro vědy a uměni s tou 
podmínkou, aby ho bylo použito k vydáni matematických a fysikálních 
spisů. 

Kdyby byla Jednota rozpuštěna, připadne veškeré její jmění taktéž 
České Akademii pro vědy a umění, s tou však podmínkou, aby je 
tak dlouho spravovala, dokud by se nezřidil podobný spolek. 

Nárok na toto jmění bude miti spolek, který má ve svých sta-
stanovách, jméno vyjímaje, články 1, 2, 14 a 16. 
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