Zápis z Valné hromady ČSOV ze dne 10. 9. 2014, Olomouc
Přítomno 30 členů ČSOV (viz prezenční listina v příloze č. 1)

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

1)

Zahájení Valné hromady, schválení programu a zapisovatele
Zpráva o činnosti ČSOV
Zpráva o hospodaření ČSOV
Konference MME v dalších letech
Informace z mezinárodních konferencí
Různé

Zahájení Valné hromady, schválení programu a zapisovatele

Valnou hromadu ČSOV zahájil prezident ČSOV doc. Dlouhý představením programu zasedání.
Program byl schválený všemi přítomnými členy, zapisovatelem byla stanovena dr. Kuncová.

2)

Zpráva o činnosti ČSOV
a) V září 2013 proběhla konference MME na VŠPJ v Jihlavě. Sborník z konference byl opět
přijat do databáze Web of Science
b) V červnu 2014 proběhlo výjezdní zasedání ČSOV v Zell am See za reprezentativní účasti
členů ČSOV a také členů Slovenské společnosti pro operační výzkum
c) MME 2014 se v současnosti koná v Olomouci, zařazena již tradiční studentská soutěž,
poprvé vyzkoušen redakční systém pro recenzi publikací.
d) Současná valná hromada není volební, volby proběhnou až v roce 2015.

3)

Zpráva o hospodaření ČSOV
a) Seznámení s hospodařením společnosti za období září 2013 - červenec 2014. Největší
příjmy plynuly ze členských příspěvků, největším výdajem bylo výjezdní zasedání
v Rakousku.
b) Členské příspěvky jsou nyní placeny pouze bezhotovostně na účet společnosti.

4)

Konference MME v dalších letech
a) V roce 2015 uspořádá konferenci MME Západočeská univerzita v Plzni, místo konání dle
zvážení ZČU (Plzeň nebo Cheb)

b) Pro rok 2016 zatím není navržen pořadatel, probíhají jednání s UHK a Fakultou
managementu VŠE v Jindřichově Hradci.

5)

Informace z mezinárodních konferencí
a) Prof. Fiala informoval o konferenci IFORS v Barceloně, včetně sněmu EURO, hodnoceny
pracovní skupiny a výsledky konferencí.
b) Konference EURO 2015 se uskuteční 12.-15.7. v Glasgow, v roce 2016 pak v Poznani,
v roce 2017 bude opět IFORS.

6)

Různé
a) Žádost České ekonometrické společnosti o finanční podporu na 14. ročník studentské
ekonometrické soutěže (15 tisíc Kč) přednesla prof. Pánková. V této soutěži jsou
oceňovány teoreticky zaměřené práce z oblasti ekonomie, je určena doktorandům i
studentům bak. a magisterských oborů. K této žádosti proběhla diskuse, doporučeno,
aby Česká ekonometrická společnost zavedla a monitorovala placení členských poplatků.
Návrh, aby pro tento rok ČSOV přispělo pouze 10 tisíci Kč (zbytek ekonometrická
společnost získá z jiných zdrojů). Návrh podpořilo 27 přítomných členů ČSOV, 3 se
hlasování zdrželi, nikdo nebyl proti. ČSOV tedy přispěje 10 tis. Kč na zmíněnou soutěž.
b) Plánované další výjezdní zasedání ČSOV, uskuteční se pravděpodobně na Znojemsku,
termín bude upřesněn.
c) Ve studentské soutěži pořádané v rámci konference MME bylo vybráno 6 nejlepších
prací, které budou prezentovány na čtvrteční sekci vedené prof. Vlachem. Následně
porota, ve složení prof. Ramík, doc. Hančlová, prof. Jablonský, doc. Lukáš, doc. Šubrt,
doc. Talašová vybere vítěze a určí další pořadí. Vyhlášení výsledků proběhne na večerním
rautu.
d) Speciální číslo časopisu CEJOR z loňského ročníku MME je sestavováno, z 35 došlých
příspěvků nebylo 9 akceptováno, ostatní jsou nyní v recenzním řízení, výsledek lze
očekávat koncem listopadu. Časopis má nyní IF 0,787.
e) Informace doc. Hančlové o konferenci SMSIS (Strategic Management and Its Support by
Information Systems) pořádané na Ekon.fakultě VŠB-TU Ostrava ve dnech 21.-22.5.2015.
Více viz http://www.ekf.vsb.cz/smsis/en/index.html.

V Olomouci, dne 10. 9. 2014
Zapsala: Martina Kuncová
Ověřil: Martin Dlouhý, prezident společnosti

Příloha č. 1: Prezenční listina

