Zápis z Valné hromady ČSOV ze dne 11. 9. 2012, Karviná

Přítomno 24 členů ČSOV (viz prezenční listina v příloze č. 1)
Program:
1. Zahájení a schválení programu
2. Zpráva o činnosti ČSOV
3. Plán činnosti na další období
4. Zpráva o hospodaření ČSOV
5. Rozhodnutí o volbě nového pokladníka
6. Cena ČSOV
7. Různé
8. Schválení usnesení
9. Ukončení

1. Zahájení a schválení programu
Valnou hromadu ČSOV zahájil prezident ČSOV doc. Šubrt.
Byl schválen program zasedání.

2. Zpráva o činnosti ČSOV
1) ČSOV má novou webovou adresu www.csov.eu, stránky stále spravuje VŠE, původní
adresa stále funkční – odkazuje sem.
2) V listopadu 2011 proběhlo zasedání rady ČSOV se dvěma hlavními tématy:
- grantová agentura ČSOV: zamítnuto
- studentská soutěž o cenu ČSOV při konferenci MME: schváleno.
3) V květnu proběhlo výjezdní zasedání na Maltě, kterého se zúčastnilo 16 členů
společnosti. Hlavním tématem byla neformální diskuse o budoucí spolupráci členů
ČSOV. Zasedání je možno hodnotit jako úspěšné.
4) V červenci proběhla konference EURO2012 ve Vilniusu s úspěšnou českou účastí.
Příští konference EURO 2013 bude 3.- 4. 7. 2013 v Římě a v roce 2014 bude
konference IFORS 2014 v Barceloně. Sněmu EURA se zúčastnil prof. Fiala – EURO má
čtyři nové časopisy. V rámci EURA pracuje 28 pracovních skupin (WG) s různým
zaměřením, je dobré se zapojit do jejich činnosti.
5) Jsme téměř nejmenší společnost podle počtu členů vzhledem k počtu obyvatel.

3. Plán činnosti ČSOV na další rok
1) Konference MME 2013 se bude konat na VŠP Jihlava ve dnech 11. – 13. 9. 2013.
(Alternativním hostitelem je ZČÚ Plzeň)
2) Bude uspořádáno výjezdní zasedaní společně s Rakouskou společností v dubnu či
květnu 2013. Organizací jsou pověřeni členové z VŠE.
3) Vedení společnosti: Prezident a členové rady společnosti pokračují v práci. Pokladník
Ing. Flusserová bude v roce 2013 končit, je třeba zvolit nového pokladníka.

4. Zpráva o hospodaření
1) Prezident společnosti podrobně seznámil členy s hospodařením ČSOV za období září
2011 – červenec 2012.
2) Členské příspěvky lze nově platit pouze převodem na účet – informace mailem a na
stránkach ČSOV.

5. Cena ČSOV 2012
Soutěž přilákala 67 doktorandů na konferenci a k účasti v soutěži.
V prvním kole byly vyloučeny práce, kde nebyli autory pouze doktorandi. Do druhého kola
tedy postoupilo 31 prací.
V druhém kole práce hodnotili členové programového výboru konference MME (každý 3-4
práce) a tak vybrali 10 nejlepších prací do třetího kola.
Třetí kolo proběhlo přímo na konferenci ve dvou sekcích, kde všichni členové programového
výboru již hodnotili obsah i prezentaci všech prací. (Místo prof. Zimmermanna byla
kooptována prof. Dupačová.)
Byla udělena čestná uznání a předáno 6 cen (finanční odměna byla poslána přímo na účet
laureátů).
Hodnocení v tomto roce mělo dvě části:
Kvalita práce – 1-5 bodů
Kvalita prezentace – 1-5 bodů
Obě hodnocení měla stejnou váhu, celkové pořadí bylo vytvořeno podle průměrného
počtu bodů.

6. Různé
1) Prof. Turnovec informoval o časopise Czech Economic Revue a o možnosti v něm
publikovat. Časopis je od roku 2008 v databázi Scopus.Bude-li zájem, nabízí speciální
číslo věnované konferenci MME 2012, články je nutné poslat do konce listopadu.
Rada společnosti rozhodla o partnerství s tímto časopisem. Časopis navazuje na
Ekonomicko-matematický obzor.

2) Informace o časopise CEJOR - na webové stránce společnosti budou informace o
dostupných číslech pro členy společnosti.
3) Sborník MME 2011 byl zaslán do databáze Thomson Reuters, ale zatím není zařazen,
sborník 2012 byl již rovněž zaslán k posouzení a zařazení. Výsledek není znám.
4) 15. listopadu se uskuteční konference Matematika v ekonomické praxi na VŠP Jihlava

7. Schválení usnesení
Přítomnou členskou základnou na valné hromadě ČSOV bylo schváleno následující usnesení:
Přítomní členové ČSOV:
1) Schvalují zprávu o činnosti ČSOV za uplynulé období – 24 pro
2) Schvalují plán činnosti ČSOV na další období – 24 pro
3) Schvalují zprávu o hospodaření ČSOV za uplynulé období – 24 pro
4) Schvalují zprávu o soutěži doktorských prací - cena ČSOV – 24 pro
V Karviné dne 11. 9. 2012

doc. Ing. Tomáš Šubrt, PhD.
prezident ČSOV
ověřil: prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.

