Zápis z Valné hromady/Členské schůze ČSOV ze dne 13. 9. 2017
v Hradci Králové, Univerzita Hradec Králové
Přítomno 36 členů – viz prezenční listinu v příloze č. 1

Program:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Zahájení valné hromady/členské schůze končící prezidentkou doc. Talašovou
Schválení programu a zapisovatele
Zpráva o činnosti ČSOV
Zpráva o hospodaření ČSOV
Projednání nových stanov ČSOV
Volby orgánů ČSOV podle nových stanov
Různé

1) Zahájení valné hromady/členské schůze ČSOV, schválení programu a
zapisovatele
Valnou hromadu/Členskou schůzi 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 2016 proběhla konference MME v Liberci. Sborník z konference již je v databázi
Web of Science. Prezidentka poděkovala organizátorům v čele s prof. Žižkou za úspěšnou
konferenci.
b) V červnu 2016 proběhlo výjezdní zasedání ČSOV ve Velkých Bílovicích, jehož hlavní
pracovní náplní byly recenze příspěvků na MME 2017.
c) Informace o konferencích IFORS a EURO 2016, konference EURO bude ve Valenci v roce
2018, v Dublinu v roce 2019 a konference IFORS v 2020 bude v Soulu.
d) Členská schůze vzala zprávu o činnosti na vědomí.
e) I nadále budou našimi representanty v EURO prof. Fiala a v IFORS prof. Jablonský.

3) Zpráva o hospodaření ČSOV
a) Valná hromada vzala na vědomí zprávu o hospodaření ČSOV za období červenec 2016 až
srpen 2017, kterou přednesla Ing. Kuncová.
b) Valná hromada souhlasí s omezením počtu bankovních účtů ČSOV (v současné podobě
4), pokladník Ing. Kuncová je pověřena řešením.

4) Projednání nových stanov ČSOV
a) Bylo potřeba uvést stanovy ČSOV do souladu ze změnou zákona a bylo nutno odstranit
některé nelogičnosti v nich obsažené. Stanovy dostali členové předem k připomínkám, ty
byly již zapracovány.
b) Valná hromada je nyní členskou schůzí.

c) Další připomínky
a. Změna funkčního období volených orgánů ČSOV ze 3 na 2 roky – hlasování – pro
1, proti 29, zdrželo se 6 – tato změna byla odmítnuta
b. Rada ČSOV schvaluje jednorázové výdaje vyšší než 20000,- Kč (zjednodušení při
trvalých platbách EURO, IFORS, CEJOR) – hlasování – přijato jednomyslně
c. Umožnění odvolání – změna odstavce 3.13 – Proti rozhodnutí Rady o vyloučení je
možné odvolat se k nejbližší členské schůzi – přijato jednomyslně
d) S uvedenými úpravami byly nové stanovy schváleny jednomyslně.
e) Doc. Dlouhý zařídí jejich odeslání do rejstříku.

5) Volby orgánů ČSOV podle nových stanov
a)
b)
c)
d)

Volby prezidenta ČSOV proběhly veřejně.
Navržen byl doc. Plevný a byl schválen jednomyslně.
bývalý prezident společnosti je doc. Talašová.
Viceprezident společnosti byl volen tajně. Návrhy byly prof. Jablonský a doc. Černý.
prof. Jablonský
doc. Černý
neplatné

25
8
3

e) Viceprezidentem byl zvolen prof. Jablonský.
f) Dále byli tajným hlasování zvoleni 4 členové rady.
1. kolo
doc. Brožová
doc. Kopa
prof. Ramík
prof. Vlach
prof. Fiala
doc. Hančlová
doc. Dlouhý
doc. Bartoška
Doc. Černý

22
17
20
9
16
18
23
4
11

2. kolo
doc. Kopa
doc. Hančlová

12
24

g) Členy rady byli zvoleni doc. Dlouhý, doc. Brožová prof. Ramík a doc. Hančlová.
h) Prezident ČSOV jmenoval pokladníka Ing. Kuncovou a tajemníka doc. Fábryho.

6) Diskuse a různé
Organizace konferencí
- Konference MME v roce 2018 se bude konat na Fakultě managementu v Jindřichově
Hradci.

Zapsala: doc. RNDr. Helena Brožová, CSc.
Ověřili: doc. Jana Talašová CSc., doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

Příloha:
1) Prezenční listina
2) Zpráva o hospodaření ČSOV za období červenec 2016 až srpen 2017

