Zápis z Valné hromady ČSOV
dne 9. 9. 2009, Kostelec nad Černými lesy
Přítomno 28 členů ČSOV (viz prezenční listina v příloze č. 1)
Program:
1. Zahájení a schválení programu (P. Fiala)
2. Zpráva o činnosti ČSOV (P. Fiala)
3. Zpráva o hospodaření ČSOV (M. Kuncová)
4. Konference MME 2010 (8.-10.9. HK, ČB, Brno, Karviná, Jihlava)
5. EURO a IFORS meeting (P. Fiala, J. Jablonský)
6. Volby
7. Různé
8. Schválení usnesení
9. Ukončení

1. Zahájení a schválení programu
Valnou hromadu ČSOV zahájil prezident ČSOV Prof. Fiala a seznámil členy s návrhem
programu, ke kterému nebyly žádné připomínky.

2. Zpráva o činnosti ČSOV
1) Komunikace a agenda EURO, IFORS
Prof. Fiala a prof. Jablonský informovali o EURO a IFORS. Podána zpráva o existenci
IFORS discussion club, do kterého se lze zapojit – přihlašovací jméno je shodné
s mailovou adresou člena ČSOV, heslo: CSOR.
Prof. Jablonský informoval o možnostech publikací v časopise CEJOR a o přípravě
speciálního čísla, které bude věnované konferenci EURO 2007 konané v Praze. Byl
podán návrh na zaplacení 1 čísla z peněz ČSOV – cca 3000 euro.
2) Jednání se zástupci CEJOR
3) Informace o konferencích
4) Neformální seminář ČSOV (Kraví hora) – hodnocen jako úspěšný
5) Stránky ČSOV
6) Příprava MME 2009
7) Soutěž pro studenty – prozatím se nepodařilo rozjet, není zájem ze strany studentů,
diskuse, jak toto zlepšit
8) Prof. Ramík podal zprávu o účasti na sněmu EURO

3. Zpráva o hospodaření
Ing. Kuncová podrobně seznámila členy s hospodařením ČSOV za období září 2008 –
červenec 2009. Podrobně viz příloha č. 2.

4. Konference MME 2010
Pro konferenci MME 2010, která se bude konat ve dnech 8.-10.9.2009, byly navrženy čtyři
možné lokality: Hradec nad Moravicí (pořádající SLU Opava), Hradec Králové (UHK), České
Budějovice (JČU) a Jihlava (VŠPJ). Zástupci jednotlivých pořádajících škol (SLU Opava –
prof. Ramík, UHK – prof. Pelikán, JČU – Ing. Friebel, VŠPJ – Ing. Kuncová) předloží
nabídky na pořádání konference do 15.10.2009 novému prezidentovi ČSOV – doc. Lukášovi
– nejlépe mailem (lukasl@kso.zcu.cz). Nabídky se mohou vztahovat i na pořádání konference
v dalších letech. Jelikož v roce 2011 bude 20. výročí založení společnosti, bylo by vhodné
vybrat reprezentativní lokalitu.

5. EURO a IFORS Meeting
Prof. Fiala a prof. Jablonský informovali o plánovaných konferencích EURO a IFORS: 2010
– EURO v Lisabonu, 2011 - IFORS v Melbourne, 2012 – EURO ve Vilniusu.

6. Volby
a) Na návrh prezidenta prof. Fialy byli zvoleni dva členové komise pro sčítání volebních
lístků – H. Brožová, J. Hančlová.
b) Navržení kandidáti:
Viceprezident: T. Šubrt, M. Dlouhý
Členové rady: H. Brožová, J. Jablonský, J. Pelikán, J. Ramík, Vlach
Tajemník: J. Fábry
Pokladník: L. Flusserová
c) Výsledky tajného hlasování pro navržené kandidáty:
Bylo odevzdáno 28 platných hlasovacích lístků.
nový viceprezident (na 6 let 9/2009 – 9/2011): T. Šubrt (17 hlasů),
noví členové Rady ČSOV (na 6 let 9/2009 – 9/2015): J. Ramík, J. Jablonský,
H. Brožová
tajemník ČSOV (na 2 roky): J. Fábry (28),
pokladník ČSOV (na 2 roky): L. Flusserová (28).
Jména podtržených kandidátů znamenají jejich zvolení (znovuzvolení) dle
stanov ČSOV.
d) P. Fiala uvítal nastupujícího prezidenta ČSOV L. Lukáše. Shrnutí nového vedení
ČSOV uvádí příloha č.3.

7. Různé
a) J. Dupačová požaduje pravidelné dodávání časopisů i v případě, že se nedostaví na
konferenci MME. Jelikož počet objednaných časopisů neodpovídá počtu členů ČSOV
(časopisů je výrazně méně), bude potřeba určit systém přerozdělování jednotlivých čísel
mezi členy ČSOV.
b) P. Fiala sestavuje informační materiál o ČSOV pro IFORS.
c) J. Jablonský připomíná, že je v nabídce mnoho letních a zimních škol, kde je možné se
účastnit.
d) P. Fiala informuje o plánované konferenci AHP 2011 – kandidátskými městy jsou Praha
a Neapol.
e) H. Brožová – návrh uspořádat konferenci MCDA – nutno promyslet a případně
naplánovat (zejména z hlediska financí).

8. Schválení usnesení
Přítomnou členskou základnou ČSOV bylo schváleno následující usnesení:
Přítomní členové ČSOV:
a) Souhlasí se zprávou o činnosti ČSOV za uplynulé období.
b) Souhlasí se zprávou o hospodaření ČSOV za uplynulé období.
c) Souhlasí s navrženými kandidáty na pořadatele MME 2010 a s výběrem pořadatele
podle výsledku jednání se zástupci potenciálních pořadatelů.
d) Souhlasí s podporou časopisu EJOR ve výši 3000 euro.
e) Bere na vědomí výsledky voleb funkcionářů ČSOV.

V Kostelci nad Černými lesy dne 9. 9. 2009

……………………………………………………
Prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc.
prezident ČSOV

