Zápis z Valné hromady ČSOV ze dne 7. 9. 2016 v Liberci, TUL Liberec
Přítomno 29 členů - viz prezenční listina v příloze č. 1

Program:
1) Zahájení Valné hromady, schválení programu a zapisovatele
2) Zpráva o činnosti ČSOV
3) Zpráva o hospodaření ČSOV
4) Konference MME v dalších letech
5) Různé

1) Zahájení Valné hromady, schválení programu a zapisovatele
Valnou hromadu ČSOV zahájila prezidentka ČSOV doc. Talašová představením programu
zasedání. Program byl schválený všemi přítomnými členy, zapisovatelem byla stanovena doc.
Brožová.

2) Zpráva o činnosti ČSOV
a) V září 2015 proběhla konference MME v Chebu. Sborník z konference zatím není v databázi
Web of Science. Prezidentka poděkovala organizátorům v čele s doc. Plevným za úspěšnou
konferenci.
b) V červnu 2015 proběhlo výjezdní zasedání ČSOV v Rakousku.
c) Proběhla konference EURO 2016 v Poznani, v roce 2017 bude konference IFORS v Quebecku a
potom EURO ve Valenci 2018, Dublinu 2019 a IFORS v 2020 v Soulu.
Valná hromada vzala zprávu o činnosti na vědomí.

3) Zpráva o hospodaření ČSOV
a) Seznámení s hospodařením společnosti za rok 2015. Největší příjmy plynuly ze členských
příspěvků, největším výdajem bylo výjezdní zasedání v Rakousku, dále poplatky EURO, IFORS a za
časopis CEJOR. Společnost má 4 účty u ČS a ČSOB.
Valná hromada bere zprávu o hospodaření na vědomí.
b) Volba pokladníka: navržena Ing. M. Kuncová, PhD. Prezidentka společnosti navrhla veřejné
hlasování.
Valná hromada jednomyslně zvolila nového pokladníka Ing. Martinu Kuncovou, PhD.

4) Diskuse a různé
Organizace konferencí
- Prezidentka společnosti doporučila malé zvýšení vložného na konferenci
o 3000,- Kč pro doktorandy
o 5000,- Kč pro členy společnosti
o 6000,- Kč pro ostatní
o Pro zahraniční účastníky bude vložné v EUR podle aktuálního kurzu.

-

-

Organizátorům konference se doporučuje realizovat dotazník pro objednání obědů a
výběr sociálního programu a využít tyto informace pro tvorbu co nejaktuálnějšího
programu, neboť je stále problém s účastí na konferenci.
Proběhla diskuse ohledně uspořádání konference MME v příštích letech, jako
organizátoři byly vyzvány fakulty v Jindřichově Hradci, případně Hradci Králové.

Webové stránky společnosti
- Prof. J. Jablonský navrhnul již loni zveřejnění seznamu členů ČSOV na webových
stránkách společnosti. Alespoň po přihlášení členů by měl být seznam dostupný.
- Na stránkách společnosti musí být doplněna základní témata zájmu, z nichž by si členové
vybrali a zaškrtli ta, která tvoří profil jejich zájmu. Tato témata by byla také použita pro
bližší charakteristiku příspěvků na konferenci MME (zaškrtáváním). Tím by bylo
podpořeno recenzní řízení, protože by bylo možno snáze najít recenzenta z podobné
oblasti. A také by se snáze seskupovaly příspěvky do sekcí na konferenci.
- Sborník z konferenci MME by měl být dostupný na stránkách společnosti.
Sborník konference
- Sborník konference i nadále nebude v tištěné podobě, pouze elektronicky, a měl být
dostupný na stránkách společnosti (viz výše).
- Musí být aktualizovány šablony sborníku, měly by být podrobnější. Příspěvky by měly být
charakterizovány výběrem z témat či oblastí na konferenci (viz výše).
- Je nutno eliminovat různá ISBN a zavést jednotné ISSN a také DOI s možností indexace ve
SCOPUSu, což bylo projednáno již na minulé valné hromadě ale nerealizováno.
Doktorská soutěž
- Do sekce doktorské soutěže je potřeba již předem vybrat 6 nejlepších příspěvků, porota
by neměla přímo na konferenci hodnotit všechny přihlášené příspěvky.
Fungování společnosti
- Viceprezident doc. Dlouhý zjistí, zda není nutná přeregistrace či aktualizace registrace
společnosti v souvislosti se změnami v zákonech.

Zapsala: doc. RNDr. Helena Brožová, CSc.
Ověřil: Doc. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr. MSc., viceprezident

Příloha č. 1: Prezenční listina

