Zápis z Valné hromady ČSOV ze dne 9. 9. 2015 v Chebu
Přítomno 35 členů - 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
Volby
Konference MME v dalších letech
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. M. Kuncová.

2)

Zpráva o činnosti ČSOV
a) V září 2014 proběhla konference MME v Olomouci. Sborník z konference byl opět přijat
do databáze Web of Science.
b) V červnu 2014 proběhlo výjezdní zasedání ČSOV ve Znojmě za reprezentativní účasti
členů ČSOV a také členů Slovenské společnosti pro operační výzkum
c) MME 2015 se v současnosti koná v Chebu, zařazena již tradiční studentská soutěž, opět
byl využit redakční systém pro recenzi publikací.
d) Současná valná hromada je volební. Prezidentovi končí mandát, bude tedy mimo jiné
volen viceprezident, který se stane za dva roky budoucím prezidentem.

3)

Zpráva o hospodaření ČSOV
a) Seznámení s hospodařením společnosti za období září 2014 - červenec 2015. Největší
příjmy plynuly ze členských příspěvků, největším výdajem bylo výjezdní zasedání. Valná
hromada bere zprávu o hospodaření na vědomí.
b) Členské příspěvky jsou nyní placeny pouze bezhotovostně na účet společnosti.

4)

Volby
a) Prezidentem se stává Jana Talašová, viceprezidentem do roku 2015 Martin Dlouhý
b) Volba druhého viceprezidenta (budoucího prezidenta): Ustanovena volební komise Ing.
V. Skočdopolová, prof. M. Vlach. Na kandidáty navrženi doc. H. Brožová a doc. M. Plevný.
Hlasovalo 33 přítomných členů, hlasování: doc. M. Plevný (20), doc. H. Brožová (13).
Zvolen: doc. M. Plevný
c) Rada má aktuálně 6 členů, 3 z nich končí mandát (doc. H. Brožová, prof. J. Jablonský, prof.
J. Ramík), za právě zvoleného doc. M. Plevného je třeba zvolit také nového člena. Volba
čtyř nových členů Rady: navrženi doc. H. Brožová, dr. J. Bartoška, doc. M. Kopa, prof. J.
Jablonský, prof. J. Ramík. Hlasování: doc. H. Brožová (29), dr. J. Bartoška (13), doc. M. Kopa
(20), prof. J. Jablonský (28), prof. J. Ramík (26). Do rady zvoleni doc. H. Brožová, prof. J.
Jablonský, prof. J. Ramík, doc. M. Kopa. V Radě nadále zůstává prof. P. Fiala a prof. M.
Vlach.
d) Volba tajemníka společnosti: navržen jediný kandidát doc. J. Fábry. Prezident společnosti
navrhl veřejné hlasování – valná hromada hlasováním schválila. Doc. J. Fábry zvolen všemi
přítomnými.
e) Volba pokladníka: navržena Ing. M. Zouharová. Prezident společnosti navrhl veřejné
hlasování – valná hromada hlasováním schválila. Ing. M. Zouharová zvolena všemi
přítomnými.

5)

Konference MME v dalších letech
Proběhla diskuse ohledně uspořádání konference MME v roce 2016, organizátorem bude
Ekonomická fakulta TUL (ve spolupráci se členy Fakulty strojní, katedry výrobních
systémů).

6)

Různé
a) Prof. P.Fiala a prof. J. Jablonský informovali o sněmu EURO v Glasgow (z každé země
zástupce národní společnosti) – v roce 2016 bude EURO v Poznani (3.-6.7.), v roce 2017
IFORS v Kanadě v Quebecu, v roce 2018 bude EURO ve Valencii. Jednání o pracovních
skupinách EURO (cca 20 skupin), doporučeno zapojit se. Dále na EURO jednáno o rozpočtu
a o možných žádostech o podporu, proběhla i volba nových orgánů společnosti.
b) Prof. P. Fiala a prof. J. Jablonský informovali o jednání s vydavatelstvím Springer o časopisu
CEJOR. Přislíbeno snížení poplatků za časopis a elektronický přístup k vydaným číslům.
c) Doc. M. Dlouhý a prof. J. Jablonský informovali o plánované mezinárodní konferenci o DEA
(2017 v Praze)

d) Prof. V. Pánková připomněla, že v loňském roce bylo vyhověno žádosti České
ekonometrické společnosti o finanční podporu na 14. ročník studentské ekonometrické
soutěže (15 tisíc Kč). Žádost podmíněna konsolidací financí České ekonometrické
společnosti, k čemuž došlo, společnost nyní nabízí partnerství při organizování soutěže.
Navrhována dohoda o sdíleném financování na dobu neurčitou s možností kdykoli dohodu
vypovědět (50% tj. nejvýše 7,5 tisíce Kč od každé společnosti) a spoluorganizaci soutěže.
Protinávrh: podpora pouze pro rok 2015. Hlasování o protinávrhu (tj. o podpoře pouze pro
rok 2015): pro 31, proti 4 – odhlasováno spolufinancování na rok 2015.
e) Prof. J. Jablonský navrhuje zveřejnění seznamu členů ČSOV na webových stránkách
společnosti.
f) Nová prezidentka J. Talašová nastínila své působení v ČSOV včetně spolupráce při
organizaci konference MME. Za důležité považuje eliminovat negativní trendy odsouvání
termínů a neúčast na konferenci a vylepšit proces recenzování. Nápady prodiskutovány,
rada ČSOV spolu s organizátory další konference MME domluví následný postup.
g) Doc. J. Hančlová navrhuje, aby sborníky byly nadále v elektronické podobě s daným ISBN,
který bude odesílán do databáze Thomson, eliminace různých ISBN a zavedení DOI. Návrh
postoupen radě ČSOV.
h) Dr. I. Krejčí navrhuje zavedení ISSN s možností indexace ve SCOPUSu. Návrh postoupen
radě ČSOV.

Zapsala: Ing. Martina Kuncová, Ph.D.
Ověřil: Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc., viceprezident

Příloha č. 1: Prezenční listina

