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ZPRÁVY (NEWS)/KYBERNETIKA- 21 (1985), 1 

Stanovy 

Československé kybernetické společnosti při ČSAV* 

V zájmu pokrokového rozvoje a cílů 
československé vědy, stanovených Komunis
tickou stranou Československa, byla utvořena 
Československá kybernetická společnost při 
Československé akademii věd, jež se spravuje 
těmito stanovami: 

Základní ustanovení 

ČI. 1. 

(1) Československá kybernetická společnost 
při Československé akademii věd (dále jen 
„Společnost ČSAV") je dobrovolná, výběrová 
organizace vědeckých, vědecko-pedagogických 
a odborných pracovníků oboru kybernetiky 
sdružených ke společné činnosti, jejímž účelem 
je dle celkové koncepce československé vědy 
podílet se na dalším rozvoji a zvyšování 
úrovně oboru kybernetiky v Československé 
socialistické republice a na koncepční a prog
nostické činnost, jakož i na propagaci a reali
zaci výsledků vědeckovýzkumné činnosti ve 
společenské praxi. 

(2) Společnost ČSAV je společenskou or
ganizací podle zákonač. 68/1951 Sb.; Společnost 
je k ČSAV přidružena rozhodnutím prezídia 
ČSAV na 12. zasedání prezídia ČSAV dne 
24. 2. 1966. 

ČI. 2. 

(1) Samostatnou součástí Společnosti ČSAV 
je Slovenská kybernetická společnost při 
Slovenské akademii věd (dále jen „Společnost 
SAV"). 

(2) Společnost SAV je organizací podle 
zákona č. 68/1951 Sb.; Společnost je k SAV 
přidružena rozhodnutím předsednictva SAV 
VI. bod 3 ze dne 14.2. 1966. 

* Předsednictvo Československé kyberne
tické společnosti při ČSAV se rozhodlo uveřej
nit nové stanovy, které byly schváleny, aby 
byly k dispozici všem členům Společnosti a 
dalším zájemcům o členství. 

ČI. 3. 

(1) Sídlem Společnosti ČSAV je Praha. 
(2) Společnost ČSAV působí na celém území 

ČSSR. Na území Slovenské socialistické 
republiky prostřednictvím Slovenské kyber
netické společnosti. 

ČI. 4. 

Podrobnosti vztahu Společnosti ČSAV a 
Společnosti SAV podle či. 2 těchto Stanov 
upraví hlavní výbor Společnosti ČSAV v do
hodě s hlavním výborem Společnosti SAV. 

ČI. 5. 

(1) Ve své činnosti se Společnost ČSAV řídi 
cíli hospodářského, kulturního a sociálního 
rozvoje vyspělé socialistické společnosti, sta
novenými Komunistickou stranou Českoslo
venska. 

(2) Hlavní zásady činnosti Společnosti 
ČSAV stanoví prezídium ČSAV v dohodě 
s předsednictvem SAV. 

Úkoly Společnosti ČSA V 

ČI. 6 

(1) Společnost ČSAV plní zejména tyto 
úkoly: 
a) podporuje rozvoj kybernetiky podněcová

ním vědecké a vědeckopopulární práce 
s šířením nových poznatků do praxe; 

b) orientuje v souladu s hlavními úkoly 
ČSAV zájem členů na řešení těch otázek 
oboru, které jsou obzvlášť významné z hle
diska celospolečenských potřeb socialistické 
výstavby státu v daném časovém období; 

c) rozvíjí prognostickou činnost, organizuje, 
prohlubuje a koordinuje spolupráci svých 
členů působících ve vědě a praxi; 

d) poskytuje svým členům pomoc při jejich 
odborné práci; 

e) přispívá ke zvyšování odborné a ideologic
ké úrovně svých členů; 
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f) přispívá ke zvyšování odborné úrovně 
svých členů, kteří začínají v oboru pracovat; 

g) může dávat příslušným odborným pracoviš
tím a orgánům podněty k opatření týka
jícím se rozvoje oboru. 
(2) Společnost ČSAV spolupracuje se za

hraničními společnostmi obdobného zaměření, 
především s vědeckými společnostmi působí
cími v SSSR a v ostatních socialistických 
státech. 

ČI. 7 

(1) Ke splnění svých úkolů Společnost 
ČSAV: 
a) pořádá vědecké a pracovní konference, 

přednášky, diskuse, kursy, zájezdy apod.; 
b) vyjadřuje se k vědecké a publikační činnosti 

v oboru a iniciativně se podílí na publi
kační praxi; 

c) může vydávat pro své potřeby publikace 
mající vztah k činnosti Společnosti ČSAV; 

(2) Orgány Společnosti ČSAV a orgány 
Společnosti SAV koordinují pořádání jednot
livých akcí uvedených v odst. 1. 

Členěni Společnosti ČSA V 

ČI. 8 

K efektivnímu zajišťování úkolů se Společ
nost ČSAV může členit na pobočky a odborné 
skupiny. 

ČI. 9 

Pobočky jsou zřizovány podle územního 
principu v místech, kde jsou pro jejich činnost 
předpoklady. Sdružují členy Společnosti 
zejména ve významných vědeckých, pedago
gických nebo průmyslových centrech. 

ČI. 10 

Odborné skupiny jsou zřizovány podle 
odborného zaměření členů Společnosti ČSAV. 
Sdružují členy Společnosti ČSAV podle jejich 
odborného zájmu nebo podle specializace 
jejich odborné činnosti. 

Členství 
ČI. 11 

(1) Členství je individuální. 
(2) Členství může být též čestné. 

ČI. 12 

(1) Individuálními členy jsou řádní členové. 
(2) Rádným členem se může stát vědecký, 

vědecko-pedagogický, vedecko-technický nebo 
odborný pracovník, který v oboru kybernetiky 
aktivně pracuje a vykazuje, nebo vykázal 
tvůrčí činnost, jestliže se písemně přihlásí 
za člena a prohlásí, že souhlasí s posláním a 
s úkoly Společnosti a je ochoten zúčastnit se 
svou činností na jejich plnění. 

(3) Přihláška za člena vyžaduje doporučení 
dvou řádných členů Společnosti ČSAV. 

(4) Členství vzniká přijetím za člena, za
placením zápisného a členských příspěvků 
na jeden rok. 

(5) O přijeli rozhoduje předsednictvo hlav
ního výboru Společnosti ČSAV. Proti jeho 
rozhodnuli je možno se odvolat do 30 dnů 
k hlavnímu výboru. 

ČI. 13 

(1) Čestným členem Společnosti ČSAV se 
může stát významný domácí nebo zahraniční 
vědecký nebo odborný pracovník působící 
v oboru kybernetiky. 

(2) Čestné členy volí valné shromáždění. 

ČI. 14 

(1) Každý člen pracuje v jedné z poboček. 
(2) Každý člen se může zúčastnit činnosti 

v jedné nebo v několika odborných skupinách. 

Cl. 15 

Členům přísluší právo: 

a) zúčastnit se valného shromáždění a podílet 
se najehojednání; 

b) volit a být volen do orgánů Společnosti 
ČSAV; 

c) být členy komisí, pracovních skupin, dele
gací apod., vytvářených orgány Společnosti 
ČSAV; 

d) podávat návrhy a hlasovat o návrzích po
daných na všech schůzích, konferencích 
a jiných odborných akcích organizovaných 
Společností ČSAV; 
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e) být informován o pořádání všech akcí 
Společnosti ČSAV; 

f) přednostně získávat za stanovenou cenu 
časopisy a publikace vydávané Společností 
ČSAV. 

Povinnosti členů 

ČI. 16 

Členové jsou povinni: 
a) zachovávat ustanovení stanov a aktivně se 

podílet na plnění úkolů Společnosti ČSAV; 
b) plnit usnesení orgánů, kterými se stanoví 

konkrétní úkoly jednotlivých členů; 
c) odpovědně plnit funkce, kterými byli po

věřeni a zajišťovat konkrétní úkoly; 
d) přispívat k přenášení nových vědeckých a 

odborných poznatků do praxe; 
e) platit členské příspěvky. 

Zánik členství 

(1) Individuální členství ve Společnosti 
ČSAV zaniká: 

a) písemným prohlášením člena, že ze Spo
lečnosti ČSAV vystupuje; 

b) nezaplacením členských příspěvků po dobu 
dvou let, ač byl člen o zaplacení upomenut; 

c) vyloučením člena. 

(2) Vyloučen může být člen z vážných dů
vodů, zejména jedná-li v rozporu s povinnost
mi, jež mu ukládají stanovy nebo jestliže hrubě 
porušil zásady socialistické morálky. O vylou
čení rozhoduje předsednictvo. Proti rozhodnutí 
se může vyloučený člen odvolat k hlavnímu 
výboru. 

Orgány Společnosti ČSA V 

ČI. 18 

(1) Orgány Společnosti ČSAV, které zajišťu
jí a řídí všechny úseky její činnosti jsou: 

a) valné shromáždění 
b) hlavní výbor 
c) předsednictvo hlavního výboru (dále jen 

„předsednictvo '). 
(2) Kontrolním orgánem Společnosti ČSAV 

pro činnost hospodářskou jsou revizoři. 

Valně shromážděni 

ČI. 19 

(1) Valné shromáždění všech Členů je nej
vyšším orgánem Společnosti ČSAV. 

(2) Valnému shromáždění přísluší: 
a) určovat v souladu se zásadami stanovenými 

orgány ČSAV hlavní směry činnosti Spo
lečnosti ČSAV pro období do příštího 
řádného valného shromáždění; 

b) schvalovat zprávu hlavního výboru o čin
nosti Společnosti ČSAV za období posled
ního valného shromáždění; 

c) schvalovat zprávu revizorů za období od 
posledního valného shromáždění; 

d) volit čestné členy; 
e) určovat počet členů hlavního výboru, 

předsednictva, počet revizorů a počet 
náhradníků uvedených orgánů s přihlédnu
tím k celkovému počtu členů; 

f) usnášet se na zásadních hospodářských 
opatřeních; 

g) určovat výši zápisného a členských příspěv
ků; 

h) volit: 
— členy hlavního výboru a jejich náhrad

níky 
— revizory a jejich náhradníky; 

ch) zřizovat a rušit odborné skupiny Společ
nosti; 

i) usnášet se na stanovách a jejich změnách; 
j) usnášet se na zrušení Společnosti ČSAV. 

ČI. 20 

(1) Řádné valné shromáždění se koná 
jednou za tři roky. Svolává je hlavní výbor. 

(2) Hlavní výbor může svolat mimořádné 
valné shromáždění z vlastního podnětu. Mimo
řádné valné shromáždění svolá hlavní výbor 
vždy na žádost alespoň jedné třetiny členů, 
nejpozději do jednoho měsíce od předložení 
písemné žádosti. 

(3) Hlavní výbor oznámí termín konání 
valného shromáždění všem členům nejméně 
40 dnů před tímto termínem, spolu s pro
gramem. 

(4) Hlavní výbor oznámí termín konání 
mimořádného valného shromáždění nejméně 
15 dní před tímto termínem, spolu s důvodem 
svolání mimořádného valného shromáždění. 
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ČI. 21 
(1) Valnému shromážděni předsedá a jeho 

jednání řídí předseda, popřípadě některý 
z místopředsedů nebo jiný člen předsednictva, 
který byl pověřen řízením valného shromáždění. 

(2) Valné shromážeění je způsobilé se u-
snášet je-li přítomna alespoň polovina členů. 
Nesejde-li se v určenou dobu potřebný počet 
členů, koná se valné shromáždění o hodinu 
později a je způsobilé se usnášet za jakého
koliv počtu přítomných. 

(3) Usnesením valného shromáždění je 
návrh, pro který hlasovala většina přítomných. 

(4) K usnesení o změně stanov nebo o zániku 
Společnosti ČSAV se vyžaduje souhlas dvou 
třetin přítomných členů. 

(5) Valné shromáždění volí členy a náhrad
níky hlavního výboru, revizory a jejich ná
hradníky tajným hlasováním na základě před
ložené kandidátní listiny. 

Hlavní výbor 

ČI. 22 

Hlavní výbor řídí činnost Společnosti ČSAV 
v období mezi valnými shromážděními. 

ČI. 23 

Hlavní výbor zabezpečuje v souladu se zása
dami stanovenými příslušnými orgány ČSAV 
realizaci jednotné koncepce činnosti celé 
Společnosti ČSAV při rozvoji a zvyšování 
úrovně kybernetiky, při uplatňováni výsledků 
československé vědy v praxi a při spolupráci 
se zahraničními organizacemi. 
Hlavnímu výboru přísluší: 
a) volit členy předsednictva a jejich náhradníky; 
b) schvalovat zprávu o činnosti Společnosti 

ČSAV za běžný rok; 
c) schvalovat zprávu o hospodaření Společ

nosti ČSAV za běžný rok; 
d) schvalovat plán činnosti Společnosti ČSAV 

na následující rok, po jeho projednání 
ve vědeckém kolegiu technické kybernetiky 
a elektrotechniky ČSAV, ke kterému je 
Společnost ČSAV přiřazena; 

e) schvalovat finanční plán na následující rok, 
po projednání s příslušnými orgány ČSAV; 

f) pověřovat předsednictvo hlavního výboru 
plněním konkrétních úkolů. 

g) zabezpečovat přípravu valného shromáždě
ní, včetně přípravy návrhů kandidátních 
listin (ČI. 21, odst. 5); 

h) zřizovat pobočky Společnosti ČSAV, po
případě stanovit jejich územní obvod; 

ch) zřizovat komise pověřené plněním kon
krétních úkolů a jmenovat jejich členy; 

i) rozhodovat o odvolání ve věcech členství. 

ČI. 24 

(1) Schůze hlavního výboru svolává před
seda nebo místopředseda, který předsedu 
zastupuje, podle potřeby, nejméně však třikrát 
do roka. Předseda svolá schůzi hlavního výboru 
vždy do dvou týdnů, byl-li o to požádán 
alespoň třetinou členů hlavního výboru. 
Nesvolá-li předseda v takovém případě schůzi 
hlavního výboru, může tak učinit některý 
z místopředsedů. 

(2) Schůze hlavního výboru řídí předseda, 
popřípadě některý z místopředsedů. 

(3) Hlavní výbor je způsobilý se usnášet, 
je-li přítomna alespoň polovina jeho členů. 

(4) Usnesením hlavního výboru je návrh, 
pro který hlasovala většina přítomných, nebo 
pro nějž při rovnosti hlasů hlasoval předseda. 

Předsednictvo 

ČI. 25 

(1) Předsednictvo je výkonným orgánem 
hlavního výboru. 

(2) Předsednictvo volí ze svéVío středu před
sedu, místopředsedy, vědeckého tajemníka a 
hospodáře. 

ČI. 26 

Předsednictvu přísluší: 
a) zajišťovat běžné úkoly, týkající se činnosti 

Společnosti ČSAV; 
b) zajišťovat úkoly, kterými je pověřil hlavní 

výbor; 
c) rozhodovat o věcech členství ve stanove

ných případech. 

ČI. 27 

(1) Schůzi předsednictva svolává předseda 
nebo místopředseda, který předsedu zastupuje, 
podle potřeby, zpravidla však šestkrát do roka. 
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(2) Schůze předsednictva řídí předseda, 
popřípadě některý z místopředsedů. 

(3) Předsednictvo je způsobilé se usnášet, 
je-Ii přítomna alespoň polovina jeho členů. 

(4) Usnesením předsednictva je návrh, pro 
který hlasovala většina přítomných, nebo pro 
nějž při rovnosti hlasů hlasoval předseda. 

Cl. 28 

(1) Dohled na hospodářskou činnost Spo
lečnosti ČSAV, vykonávají revizoři, kteří 
z hospodářského hlediska posuzují i plnění 
úkolů Společnosti ČSAV. 

(2) Revizoři podávají zprávu o hospodaření 
valnému shromáždění a hlavnímu výboru, 
který se bez přihlédnutí k jejich návrhům 
nemůže usnést o účetní závěrce ani o úhradě 
ztráty. 

Organizace vnitřních složek Společnosti 
ČSAV 

ČI. 29 

(1) Činnost pobočky řídí 3 až 5 členný výbor 
pobočky, volený na plenární schůzi členy 
pobočky. 

(2) Výbor pobočky se skládá z předsedy, 
místopředsedy, tajemníka, popřípadě z dalších 
členů. 

(3) Předseda pobočky se zúčastňuje schůzí 
hlavního výboru nebo předsednictva, projedná-
vají-li se věci týkající se pobočky. 

ČI. 30 

(1) Činnost odborné skupiny řídí 3 členný 
výbor odborné skupiny, volený na plenární 
schůzi členy, kteří se podle svého odborného 
zaměření přihlásili k práci v odborné skupině. 

(2) Výbor se skládá z předsedy a vědeckého 
tajemníka, příp. dalšího člena. 

(3) Předseda odborné skupiny je oprávněn 
zúčastňovat se schůzí hlavního výboru Spo
lečnosti. 

ČI. 31 

Výbory poboček a odborných skupin svo
lávají plenární schůzi svých členů podle 
potřeby, nejméně jednou ve funkčním období. 

Společná ustanovení 

ČI. 32. Komise Společnosti 

(1) Předsednictvo Společnosti ČSAV může 
vytvářet vhodné koordinační, popřípadě pra
covní orgány pro organizování spolupráce 
s ostatními vědeckými společnostmi při ČSAV 
a SAV, nebo s jinými společenskými organiza
cemi, s vysokými školami nebo s vědeckými 
a výzkumnými ústavy, příp. pro přípravu a 
k plnění některých speciálních úkolů např. 
hospodářské povahy. 

(2) Členy komisí zřízených podle odst. 1 
jsou jen řádní členové. Do práce komisí mohou 
být přizváni nečlenové Společnosti jako od
borní poradci. Komise jednají podle pokynů 
předsednictva. 

ČI. 33 

Hmotné prostředky k plnění úkolů Společ
nosti ČSAV 

(1) K hospodářskému zajištění plnění úkolů 
Společnosti ČSAV slouží: 

a) členské příspěvky a zápisné; 
b) převzatý majetek; 
c) prostředky poskytované ČSAV, popřípadě 

jinými orgány; 
d) příjmy vyplývající z vlastní činnosti Spo

lečnosti ČSAV; 
e) dary a dědictví. 

(2) Při hospodaření se společnosti ČSAV 
řídí obecnými předpisy a pokyny ČSAV. 

ČI. 23. Zastoupení Společnosti ČSA V 

(1) Společnost ČSAV zastupuje a jejím 
jménem jedná předseda. 

(2) Za Společnost ČSAV se předseda pod
pisuje tak, že k názvu Společnosti ČSAV 
připojí svůj podpis s uvedením funkce. 

(3) Hlavní výbor může zmocnit též jiné členy 
předsednictva, popřípadě další členy, aby 
v rozsahu, jejž určí, Společnost ČSAV zastu
povali a jednali jejím jménem. Osoby takto 
zmocněné připojují k podpisu dodatek vy
jadřující jejich zmocnění. 

ČI. 35. Informace 

Usnesení orgánů Společnosti ČSAV, jež se 
týkají jejich členů a jiné závažné skutečnosti, 
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oznamují se členům dopisy nebo členskými její majetek, jenž zbude po úhradě závazků 
zprávami nebo informacemi v odborném nebo Československé akademii věd s podmínkou, 
denním tisku. že jej odevzdá jiné dobrovolné organizaci, která 

by se do tří let po zániku Společnosti ČSAV 
Závěrečná ustanovení ustavila pro plnění obdobných úkolů v přísluš-

Čl. 36. Zánik Společnosti ČSA V ném oboru. 

Jestliže Společnost ČSAV zanikne, připadne 

Založení ústřední odborné sekce 
„Operační výzkum" Komitétu 
aplikované kybernetiky ČSVTS 

V r. 1984 byla v rámci Komitétu pro apliko
vanou kybernetiku (KAK) ČSVTS zřízena 
ústřední odborná sekce "operační výzkum" 
(ÚOSOV) s federální působností. 

Klade si za cíl organizovat, koordinovat 
a podporovat odbornou činnost v uvedené 
oblasti. Operační výzkum je přitom chápán 
jako modelování pro rozhodování a řízení, 
které se týká aplikačních oblastí prognostiky, 
strategického plánování, řízení zdrojů, plá
nování výroby, řízení zásob, informačních 
systémů, rozmisťovacích a vyhledávacích pro
blémů, rozvrhování, síťové analýzy a otázek 
spolehlivosti a obnovy. Vychází přitom z teore
tických disciplin, kterými jsou především 
optimální programování, teorie grafů a toků 
v sítích, optimální řízení, matematická sta
tistika, stochastické procesy, teorie hromadné 
obsluhy, teorie měření, teorie rozhodování, 
teorie her, simulace, dynamické programování, 
ekonomická kybernetika, heuristické metody. 
Nasazení výpočetní techniky dokresluje tuto 
charakteristiku operačního výzkumu. 

V nejbližší budoucnosti se ÚOS OV bude 
podílet na uspořádání či přímo bude pořádat 
řadu odborných akcí celostátního charakteru 
se zahraniční účastí, jako např.: Algoritmy 
rozvrhování a řízení hutní a strojírenské 
výroby (1984), Teorie optimalizace a směry 
jejího praktického využití (1985) a Dekompo
zice a agregace v informačních a řídicích 
systémech (1986). Kromě toho ÚOS OV 
uspořádá několik akcí menšího rozsahu. 

Důležitým úsekem činnosti ÚOS OV bude 
spolupráce s jinými odbornými sekcemi popř. 

komitéty ČSVTS (např. odborné sekce při 
KVŘ) a s mezinárodními organizacemi, 
zejména s příslušnou odbornou sekcí NTO 
SSSR, s příslušnou odbornou sekcí Federace 
vědeckotechnických společností zemí socialis
tického společenství a s Mezinárodní federací 
operačního výzkumu (IFORS). 

ÚOS OV bude spolupracovat při zajišťo
vání konzultační služby, zapojí se do řešení 
tématických úkolů a do socialistické soutěže, 
zejména v oblasti komplexních racionalizač
ních brigád a mezinárodní socialistické sou
těže. Bude napomáhat výraznějšímu uplatňo
vání metod operačního výzkumu v plánovací 
praxi. 

ÚOS OV zaměří své úsilí také na spolupráci 
s resortem školství a na výchovu mládeže. 
Tím ovšem výčet plánované činnosti této 
odborné sekce nekončí. Pro potřeby členů 
a spolupracovníků ÚOS OV bude vydáván 
informační zpravodaj, uvažuje se o organizaci 
výměny algoritmů metod operačního výzkumu 
atd. 

Předsedou ÚOS OV byl jednomyslně zvolen 
doc. RNDr. M. Vlach, DrSc. z M F F UK 
Praha, místopředsedou prof. ing. A. Laščiak, 
DrSc. z VŠE Bratislava, vědeckým tajemníkem 

-RNDr. J. Frolík, CSc. z INORGY Praha a 
jednatelem doc. RNDr. K. Zimmermann, 
CSc. z MFF UK Praha. 

Všichni zájemci o práci v ústřední od
borné sekci KAK „Operační výzkum" jsou 
srdečně vítáni. (Podmínkou členství v sekci 
je členství v ČSVTS). Nechť se laskavě písemně 
přihlásí u jednatele sekce na adresu: 

doc. RNDr. K. Zimmermann, CSc. 
Matematicko-fyzikální fakulta UK 
Malostranské nám. 25 
118 00 Praha 1 

Milan Vlach 
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