Zápis z Valné hromady ČSOV ze dne 11.9.2013, Jihlava
Přítomno 25 členů ČSOV (viz prezenční listina v příloze č.1)
Program:
1) Zahájení a schválení programu
2) Zpráva o činnosti ČSOV
3) Zpráva o hospodaření ČSOV
4) Volby členů rady, pokladníka a tajemníka ČSOV
5) Konference MME v dalších letech
6) Různé
7) Schválení usnesení
8) Uvedení nového prezidenta do funkce a ukončení Valné hromady

1) Zahájení a schválení programu
Valnou hromadu ČSOV zahájil dosluhující prezident ČSOV doc. Šubrt představením
programu zasedání – program byl schválen všemi přítomnými členy.

2) Zpráva o činnosti ČSOV
1) V březnu 2013 proběhlo na ČZU v Praze jednání rady ČSOV. Zápis z tohoto jednání je
umístěn na stránkách www.csov.eu. Na jednání byla dohodnuta pravidla
doktorandské soutěže konané každoročně v rámci konference MME. Programový
výbor konference vybere max. 12 finálních prezentací, z nichž 6 nejlepších bude
odměněno. Odměny budou hrazeny organizátorem konference z vybraného
vložného.
2) Bude nutné dořešit odebírání časopisu Czech Economic Review.
3) Výjezdní zasedání ve Valticích se ukázalo jako dobré, doporučeno každoročně
podobné akce opakovat.
4) Stránky www.csov.eu administruje M.Rada z VŠE.

3) Zpráva o hospodaření ČSOV
1) Seznámení s hospodařením společnosti za období září 2012 – červenec 2013. V roce
2012 přibyl na účet společnosti výnos z uspořádané konference MME, naopak
největším výdajem bylo vydání speciálního čísla CEJOR. V roce 2013 pak patří mezi
největší příjmy vybrané členské příspěvky, mezi výdaje výjezdní zasedání společnosti.
2) Členské příspěvky se budou platit převodem či složenkou na účet společnosti dle
pokynů na stránkách.

4) Volby členů rady, pokladníka a tajemníka ČSOV
1) V roce 2013 končí funkční období 2 členkám rady (doc. Hančlová, doc. Talašová),
pokladníkovi (Ing. Flusserová) a tajemníkovi (Ing. Fábry). Dále je nutné zvolit nového
vice-prezidenta, neboť dle regulí ČSOV se doc. Dlouhý stává současným prezidentem
společnosti. Byla odsouhlasena volební komise (doc. Dlouhý, doc. Černý).
2) Na funkci pokladníka navržena Ing. Martina Zouharová. Z přítomných členů hlasovalo
24 členů pro její zvolení, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Ing.
Zouharová byla tedy zvolena novým pokladníkem. Prezident a tajemník společnosti
zajistí předání agendy pokladníka mezi ing. Flusserovou a ing. Zouharovou, včetně
zajištění přístupových práv k bankovním účtům společnosti.
3) Na funkci tajemníka společnosti navržen stávající tajemník Ing. Fábry. Z přítomných
členů se 23 vyjádřilo pro jeho zvolení, 1 se zdržel hlasování, nikdo nebyl proti. Ing.
Fábry byl tedy znovu zvolen do funkce tajemníka společnosti.
4) Volba vice-prezidenta - kandidáti:
a. Doc. Talašová
b. Doc. Plevný
V prvním hlasování nebyl vice-president zvolen nadpoloviční většinou přítomných
(doc. Talašová 10 hlasů, doc. Plevný 11 hlasů, 3 neplatné hlasy), proto byla volba
opakována s výsledkem: doc. Talašová 13 hlasů, doc. Plevný 10 hlasů, 1 neplatný
hlas. Vice-prezidentem byla tedy zvolena doc.Talašová.
5) Volba 2 členů rady: navrženi tito kandidáti:
a. Prof. Vlach
b. Doc. Hančlová
c. Doc. Plevný
d. Doc. Černý
Hlasování přítomných členů: prof. Vlach 17 hlasů, doc. Hančlová 12 hlasů, doc. Plevný
11 hlasů, doc. Černý 7 hlasů. Doc. Dlouhý upozornil na situaci, že nelze volit
kandidáta, který již v radě v předchozím období byl, tj. doc. Hančlová byla vyřazena.
Následně odstoupil i doc. Černý (na vlastní žádost) a hlasováním Valné hromady byli
23 hlasy (1 člen se zdržel hlasování) do rady jmenováni prof. Vlach a doc. Plevný.

5) Konference MME v dalších letech
1) V roce 2014 je plánována konference MME v Olomouci. Zástupkyně pořadatelské
školy, doc. Talašová, požádala členy společnosti o názor, zda by konference měla být
ve dnech úterý-čtvrtek či středa-pátek. V hlasování podpořilo 6 členů první návrh, 10
členů druhý návrh a 7 členům je výběr dnů lhostejný – byl tedy odhlasován stávající
model konference konané ve dnech středa-pátek.
2) V roce 2015 se konference uskuteční v Plzni či v Chebu.

6) Různé
1) Na webové stránky ČSOV by měla být zařazena historie ČSOV.
2) Dotaz na průběh doktorandské soutěže konané v rámci MME 2013: do soutěže se
přihlásilo 40 doktorandů. V prvním kole byly vyloučeny práce, kde nebyli autory
pouze doktorandi, v druhém kole práce hodnotili členové programového výboru
(každý 7-8 prací) a bodováním tak vybrali 10 finalistů. Třetí kolo proběhne v rámci
konference 12.9., finanční odměny budou předány v hotovosti spolu s diplomy.
3) Bylo by vhodné uvažovat o speciálním čísle časopis CEJOR s rozšířenými příspěvky
z aktuální konference.
4) Další výjezdní zasedání se uskuteční na jaře 2014, pravděpodobnou destinací bude
Rakousko. Termín a místo bude upřesněno.
5) Pro konferenci MME 2014 je vhodné již nyní uvažovat o vhodných řečnících – návrhy
lze posílat doc.Talašové.
6) Organizátoři MME 2014 promyslí, jak dořešit problém redakčního systému pro
konferenci (vlastní či převzatý systém).
7) Návrhy na nové členy ČSOV s doporučením 2 stávajících členů lze zasílat tajemníkovi
společnosti Ing. Fábrymu.
8) Ustanoveno, že na dalších konferencích MME bude vždy prezident společnosti
předsedou programového výboru konference.

7) Schválení usnesení
Usnesení o zasedání Valné hromady bylo jednohlasně schváleno.

8) Uvedení nového prezidenta do funkce a ukončení Valné hromady
Odstupující prezident doc. Šubrt (nově vice-prezident) předal funkci novému prezidentovi
doc. Dlouhému, který v krátkosti pozdravil účastníky Valné hromady a informoval o svých
plánech při vedení společnosti. Následně byla Valná hromada ukončena.

V Jihlavě 11.9.2013

doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.
prezident ČSOV

zapsala:

ověřili:

Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

prof. Ing. Josef Jablonský, CSc.
člen Rady ČSOV
Ing. Jan Fábry, Ph.D.
tajemník ČSOV
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