
Statut soutěže o cenu Mladý ekonom roku 
 

1. Jednou z klíčových aktivit ČSE je udělování ceny Mladý ekonom roku členům 
české ekonomické obce (Stanovy, čl. III, odst. 3). 

2. Soutěž o cenu Mladý ekonom roku je vyhlašována jednou ročně. 

3. Do soutěže bude přijata pouze práce, která splňuje následující podmínky: 

a.  práce je původním dílem autora (skupiny autorů) a je dostatečně odlišná od 
prací zaslaných tímto autorem (skupinou autorů) do soutěže v některém z jejich 
předchozích ročníků; 

b. téma práce spadá do oblasti ekonomie jako vědecké disciplíny; 
c.  maximální délka práce je 30 stran (do 54 tis. znaků včetně mezer) zahrnujících 

abstrakt (v délce 100-200 slov), klíčová slova, seznam literatury a případně 
tabulky a grafy; 

d. práce může být napsána v jazyce českém (případně slovenském) nebo 
anglickém; 

e. práce byla zaslána spolu s vyplněnou přihláškou (umístěna na internetových 
stránkách ČSE) a netechnickým shrnutím v českém jazyce v rozsahu 
maximálně 100 slov, v němž bude popsána nejen základní  myšlenka práce, ale 
také příklad jejího možného využití v praxi ; 

f.  věk autora (každého ze skupiny autorů) práce je do 30 let včetně ke dni 
uzávěrky soutěže; 

g.  státní příslušnost autora (každého ze skupiny autorů) je česká nebo jde o autora 
(skupinu autorů) působícího na území České republiky. 

4.  Práce jsou vyhodnocovány komisí jmenovanou představenstvem ČSE z řad jeho 
členů. Komise má minimálně 5 členů, práce se vyhodnocují anonymně a mohou 
být konzultovány s členy odborných sekcí ČSE. Každý člen komise hodnotí 
každou práci splňující výše uvedené podmínky. Výsledkem hodnocení u každého 
člena komise je pořadí prací. 

5.  Pořadí prací v soutěži se stanovuje podle prostého průměru z pořadí přidělených 
jednotlivými hodnotiteli. V případě rovnosti pořadí lze udělit ocenění na daném 
místě více než jedné práci. 

6.  Cenu „Mladý ekonom roku“ získává autor práce s nejlepším pořadím. Ocenění 
získávají také autoři prací, které skončily na dalších dvou místech. Prezident 
společnosti může udělit „Cenu Karla Engliše“, a to za nejlepší práci zabývající se 
českou hospodářskou politikou. Prezident společnosti může dále za mimořádně 
zdařilou práci udělit „ Čestné uznání prezidenta ČSE za vynikající práci“ autorovi 
nebo autorům do 25 let včetně (netýká se spoluautorů prací, jejichž další autor 
uvedenou věkovou hranici již překročil). Toto ocenění lze získat jen jednou za 
život a to pouze v případě, že oceněný autor práce nebyl v aktuálním nebo 



některém z dřívejších ročníků oceněn jednou ze třech hlavních cen (neskončil na 
prvních třech místech). 

7.  Účastníci soutěže se zavazují v případě svého ocenění krátce prezentovat svou 
práci v rámci oficiálního vyhlášení výsledků soutěže. Současně souhlasí s tím, aby 
jejich kontaktní údaje byly předány případnému partnerovi soutěže pro případ, že 
by jim chtěl nabídnout spolupráci, stáž apod. 

8.  Ocenění autoři jsou vyhlášeni zpravidla na výroční konferenci ČSE, valném 
shromáždění, nebo při jiné vhodné veřejné příležitosti. Zároveň s vyhlášením jsou 
jim předány ceny, a to prezidentem společnosti nebo organizátory soutěže z řad 
výkonného výboru a zástupci případného partnera soutěže. Výsledky soutěže a 
oceněné práce jsou následně zveřejňovány na internetových stránkách ČSE. 
Netechnická shrnutí vítězných prací budou sloužit jako podklad pro mediální 
propagaci soutěže. 

 
 

V Praze, 26.2.2011 


