Zápis ze zasedání rady ČSOV dne 24.11.2011
Přítomni: doc. Brožová, prof. Fiala, doc. Hančlová, prof. Jablonský, doc. Lukáš, doc. Šubrt,
doc. Talašová,
Omluveni : doc. Dlouhý, prof. Ramík

Program
1.
2.
3.
4.

Diskuse nad podobou a statutem Grantové agentury
Příprava studentské soutěže o nejlepší prezentaci na MME
Příprava pracovního semináře ČSOV na jaře 2012
Různé

Ad 1)
Projekt Grantové agentury byl prozatím odložen, k domyšlení, dopracování a projednání na příští
valné hromadě ČSOV.
Ad 2)
Všemi hlasy byla schválena „Studentská soutěž o Cenu ČSOV“
Cena ČSOV se bude udělovat u příležitosti konference Mathematical Methods in Economics
(MME) a to počínaje rokem 2012.
Do soutěže se mohou hlásit studenti doktorského studia prostřednictvím webových stránek
konference MME.
Příspěvky přihlášené do soutěže budou oponovány dvěma nezávislými oponenty.
Oponenty kladně posouzené příspěvky budou dále posouzeny Programovým výborem
konference MME. Programový výbor určí 6 nejlepších příspěvků, ze kterých bude ustanovena
zvláštní sekce na konferenci MME.
Autorům vybraných příspěvků (šesti jednotlivcům) bude uhrazeno vložné na konferenci
MME.
Po prezentaci příspěvků vyhodnotí členové Programového výboru 1. - 3. místo.
Výsledky soutěže budou zpravidla vyhlášeny na závěrečném plenárním zasedání konference
MME.
1. místo bude ohodnoceno Cenou ČSOV spojenou s finanční odměnou ve výši 10 000 Kč.
2. resp. 3. místo bude ohodnoceno částkami 5 000 Kč resp. 3 000 Kč.
Ad 3)
Rada posoudila návrh prof. Fialy na organizaci pracovního semináře na Maltě v první polovině měsíce
června 2012. Seminář bude 4-5 denní. Detaily rozpracuje prof. Fiala a prof. Jablonský.

Ad 4)
1. Změny v hospodaření konferencí MME
Rada posoudila návrh na změny v hospodaření konference MME a stanovila, že počínaje
rokem 2012 bude každá pořádající vysoká škola povinna:
předložit Radě ČSOV plánovaný rozpočet ke schválení,
předložit Radě ČSOV vyúčtování,
odvést na účet ČSOV částku alespoň 20 000 Kč.
2. Rada pověřila doc. Šubrta registrací domény csov.eu pro budoucí užití.

V Praze dne 25.11.2011
Doc. Ing. Tomáš Šubrt, Ph.D.

