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ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ SPOLEČNOSTI EKONOMICKÉ
V ROCE 2006
1. SLOŽENÍ A ČINNOST ORGÁNŮ ČSE
Představenstvo ČSE pracovalo v roce 2006 ve složení, které vzešlo z voleb na Valném shromáždění
29. listopadu 2005. Ke změnám došlo pouze u zástupců regionálních poboček ČSE. Členy
představenstva byli: Cahlík Tomáš, Čihák Martin, Frait Jan, Gottvald Jaromír, Hampl Mojmír,
Holub Tomáš, Janáček Kamil, Jurajda Štěpán, Koderová Jitka, Komárek Luboš, Kotlán Viktor,
Kupka Martin, Mertlík Pavel, Münich Daniel, Sedláček Tomáš, Skořepa Michal, Šaroch Stanislav,
Šmídková Kateřina, Turnovec František, Vintrová Růžena, Žák Milan, Hunčová Magdaléna (Ústí
nad Labem), Milan Jílek (České Budějovice), Macháček Martin (Ostrava), Tomeš Zdeněk (Brno),
Dvořák Pavel (J. Hradec) a Duspiva Pavel (Pardubice).
Dne 25. ledna 2006 se představenstvo ČSE sešlo k volbě prezidenta, viceprezidenta a výkonného
výboru ČSE. Představenstvo ČSE zvolilo prezidentem Tomáše Holuba. Viceprezidentem byl zvolen
Luboš Komárek. Za členy výkonného výboru byly dále zvoleni Martin Macháček, Daniela Münich
a Michal Skořepa. V tomto složení pracoval výkonný výbor ČSE po celý zbytek roku 2006.
Na svém jednání 25. ledna 2006 představenstvo dále vyslechlo informace o činnosti ČSE, uvítalo
zprávy o oživení činnosti v regionálních pobočkách v Ostravě a Brně, diskutovalo otázku
administrace webových stránek ČSE, seznámilo se s výsledky hospodaření ČSE za rok 2005
a rozhodlo o přijetí nových individuálních členů.
Další jednání představenstva ČSE proběhlo 1. listopadu 2006. Představenstvo podruhé v historii
udělilo „Cenu České společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos k rozvoji českého
ekonomického učení“, bylo informováno o proběhlé konferenci EALE v Praze a o finiši příprav
IV. Výroční konference ČSE (viz níže), schválilo anglický název ČSE (Czech Economic Society)
a grafickou „mutaci“ jejího anglického loga a vyslovilo podporu zapojení ČSE do zvýšení
standardů ve výuce ekonomie na středních a základních školách.
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2. KONFERENCE EALE V PRAZE
Výroční konference EALE se uskutečnila v Praze ve dnech 21.-23. září 2006. Tato odborná
akademická konference byla první akcí tohoto druhu v postkomunistické zemi. ČSE byla
spolupořadatelem této akce, její zapojení bylo mimo jiné umožněno grantem od Nadace
CERGE-EI. Dalšími lokálními spolupořadateli byly CERGE-EI a IES FSV UK. Místní organizační
výbor pracoval ve složení Štěpán Jurajda, Daniel Münich, Tomáš Holub a Ondřej Schneider.
Konference se zúčastnilo 371 účastníků z 30 zemí na 2 plenárních přednáškách a v 78 paralelních
tematických sekcích s cca 300 přednáškami. Konference pokryla jak čistě akademická témata, tak
otázky týkající se hospodářské politiky. Skrze média oslovila také širší veřejnost. Vybrané
konferenční příspěvky budou otištěny a šířeny v odborném časopise asociace Labour Economics
v roce 2007.
Akce do ČR přivedla nejuznávanější akademiky z Evropy. Konference přestavovala pro českou
akademickou obec jedinečnou možnost se seznámit se špičkovým výzkumem a lidmi, kteří ho
v Evropě realizují. Několik členů ČSE se konference aktivně zúčastnilo přednesením příspěvků
v rámci tematických sekcí, pasivně se mohlo zúčastnit též několik dalších zájemců z řad ČSE, kteří
by jinak tuto příležitost neměli.

3. VÝROČNÍ KONFERENCE ČSE
V pořadí již čtvrtá konference ČSE se konala v sobotu 25. listopadu 2006 v prostorách Vysoké
školy ekonomické (VŠE) v Praze. Konference se uskutečnila za finanční podpory Nadace
CERGE-EI a Rady vědeckých společností při AV ČR. Nefinanční podporu konferenci poskytly
VŠE v Praze, která dala bezplatně k dispozici své prostory, a Česká národní banka, která
zprostředkovala a financovala účast hlavního řečníka R. Disneye na konferenci.
Program konference přilákal téměř 150 účastníků, což oproti minulé konferenci v listopadu 2004
představuje nárůst zhruba o pětinu. Udržení příznivého trendu internacionalizace domácího
odborného ekonomického života potvrzuje skutečnost, že dvě třetiny příspěvků byly předneseny
v angličtině.
Organizaci konference obstaral pětičlenný organizační výbor ČSE ve složení Tomáš Holub
(předseda), Jitka Koderová, Luboš Komárek, Patricie Mederová a Daniel Münich. Přípravou
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programu byl pověřen programový výbor, jehož členy byli Pavel Mertlík (předseda), Tomáš Cahlik,
Štěpán Jurajda, Luboš Komárek a Kateřina Šmídková.
Konferenci zahájil těsně po 9. hodině v centrální aule Rajské budovy VŠE prezident ČSE Tomáš
Holub. Účastníky konference poté krátce přivítal také rektor VŠE Richard Hindls. Výroční
přednášku následně přednesl hlavní host konference, Richard Disney, profesor ekonomie na
University of Nottingham a výzkumný pracovník na Institute for Fiscal Studies. R. Disney se ve své
přednášce zaměřil na otázku vhodného nastavení parametrů reformy penzijního systému tak, aby
domácnosti využívaly různé alternativy žádoucím způsobem. Mimo jiné popsal britskou zkušenost
se zavedením možnosti, aby obyvatelé přesunuli část svých plateb z průběžného do fondového
systému. Zájem o tento přesun byl několikanásobně větší, než britské úřady očekávaly. Ex post
analýza R. Disneyho a jeho kolegů ukázala, že tento masivní zájem bylo možné předpokládat,
protože nově nabídnutá alternativa byla po započtení všech s ní spojených úlev a výhod výrazně
atraktivnější než průběžný systém. Podle R. Disneyho lze z této epizody vyvodit obecné poučení, že
obyvatelstvo je mnohdy schopno rozpoznat výhodnost různých alternativ lépe než vládní experti.
Dalším bodem dopoledního programu konference bylo vyhlášení laureátů ceny Mladý ekonom roku
a Ceny Karla Engliše. Na programu konference bylo dále předání Ceny ČSE za dlouhodobý přínos
k rozvoji českého ekonomického učení. Cena tentokrát putovala do rukou Prof. Ing. Karlu
Koubovi, DrSc.. Ten ve svém osobně laděném vystoupení upozornil na roli, kterou v jeho kariéře i
celkově ve vývoji české ekonomie v obtížných 60. a 70. letech hrála na domácí scéně vůdčí
osobnost J. Goldmanna a v zahraničí podpora, kterou ekonomům „východního bloku“ poskytovali
někteří západní ekonomové (např. Fritz Machlup). Dále se krátce zamyslel nad politickou
průchodností realizace zásadních strukturálních reforem v současnosti.
Po přestávce následoval první blok prezentací příspěvků v sekcích, na nějž odpoledne navázal
druhý blok. Během celé konference zaznělo v 11 sekcích dopoledne a v 10 sekcích odpoledne téměř
80 referátů. Představeny byly empirické i teoretické práce pokrývající celou řadu témat
z nejrůznějších oblastí tradiční ekonomie, objevily se však i práce z relativně nových oborů, jako je
výpočetní ekonomie a experimentální ekonomie. V souladu se směřováním České republiky
k budoucímu členství v eurozóně se řada přednášejících zabývala otázkami spojenými s nominální
a reálnou ekonomickou konvergencí a s přípravou ekonomiky na vstup do měnové unie. Hned
několik příspěvků se také přímo či nepřímo týkalo dlouhodobě probíhající debaty o potřebnosti
a optimální podobě penzijního systému. Podobně jako na minulé konferenci byla speciální sekce
věnována současnému stavu českého ekonomického výzkumu a jeho měření.
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Závěr konference měl jako tradičně podobu panelové diskuze, jejímž tématem byla „Fiskální
stabilita“. Diskuze se jako panelisté účastnili Bohdan Hejduk (náměstek ministra financí ČR),
Vladimír Bezděk (ČNB), Pavel Štěpánek (Česká bankovní asociace) a Květa Kubátová (VŠE).
Panel moderoval prezident ČSE Tomáš Holub. Panelisté se shodli na základním poznatku, že české
veřejné finance je třeba – a to bez ohledu na plnění maastrichtských kritérií – ozdravit, přičemž
prvním minimálním krokem je návrat k dodržení již schválených střednědobých výdajových rámců.
Prezident ČSE ukončil panel i celou konferenci krátce před 18. hodinou.
Čtvrtou výroční konferenci ČSE lze hodnotit jako zdařilou akci, na níž byla prezentována řada
kvalitních ekonomických studií. Poprvé se jednalo o plnohodnotně mezinárodní akci, o čemž svědčí
řada řečníků působících v zahraničí i převaha příspěvků prezentovaných v angličtině. Získané
finanční i nefinanční podpory umožnily zorganizovat kvalitní logistické zázemí konference, které
rovněž přispělo k úspěchu celé akce.
Profesor Richard Disney během své přednášky na IV. Výroční konferenci ČSE
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4. SEMINÁŘE ČSE
V roce 2006 uspořádala ČSE v Praze a Středočeském kraji celkem 25 seminářů. Jejichž seznam je
uveden níže (řazeno od posledního k prvnímu). Řada z těchto seminářů byla uspořádána ve
spolupráci s kolektivními členy ČSE. Dále se konalo rovněž 13 seminářů regionálních poboček
ČSE, z nichž nejaktivnější byly Ostrava a Brno.
96. Problémy kurzového konvergenčního kritéria při vstupu ČR do eurozóny
Mojmír Helísek (Vysoká škola finanční a správní), Stanislav Šaroch (ŠkodaAuto Vysoká škola), Eva
Kaňková (Česká zemědělská univerzita v Praze) a Michal Pazour (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR)
95. Worlds Apart: Measuring International and Global Inequality
Branko Milanovic (The World Bank)
94. Co plyne z vývoje cen nemovitostí a ostatních aktiv pro českou ekonomiku
Pavel Kohout (PPF, a.s.) a Luboš Komárek (Česká národní banka)
93. Defining Financial Stability and the Public Sector's Role
Garry Schinasi (IMF)
92. Účast ČR v kurzovém mechanismu ERM II - načasování, předpoklady, důsledky
Luboš Komárek (Česká národní banka)
91. Recent Developments in Macroeconometric Modeling for Policy Analysis
Adrian Pagan (Australian National University)
90. Půlstoletí vývoje světových peněz
Luboš Komárek (Česká národní banka)
89. Zdislav Šulc – ústřední postava českého samizdatu
88. Přijetí nového insolvenčního zákona: konec jedné a začátek další cesty
Petr Dostál (správce konkursní podstaty ČKD Dopravní systémy),Bohumil Havel (Právnická fakulta
Západočeské univerzity), Jiří Havel (místopředseda vlády ČR), Jiří Pospíšil (poslanec a místopředseda
ústavněprávního výboru PS PČR) , Tomáš Richter (IES a Clifford Chance), Miroslav Zámečník (ekonom)
87. Koordinace hospodářské politiky v EU na příkladu České republiky
Marek Mora (DG-ECFIN, Evropská komise)
86. Srovnání trhu a státu když je racionalita nerovnoměrně omezena
Pavel Pelikán (The Ratio Institute, Stockholm a Vysoká škola ekonomická, Praha)
85. Konkurenční výhoda a inovační výkonnost České republiky v mezinárodním srovnání
Karel Müller (CES VŠEM), Anna Kadeřábková (CES VŠEM), Karel Klusáček (TC AV ČR)
84. The Basic Laws of Economics: Evidence from Experiments
Charles R. Plott (California Institute of Technology)
83. Dluhový problém a finanční krize
Pavel Dvořák (Fakulta Managementu VŠE v Praze)
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82. Cost inefficiency in commercial banks and the risk of failure
Jiří Podpiera (Česká národní banka)
81. Strategie hospodářského rozvoje ČR
Jiří Havel (Místopředseda vlády ČR)
80. Adverse Impacts of Improper Antimonopoly Regulation
Robert D. Willig (Princeton University)
79. Výzkum, inovace a informační společnost
Karel Müller (CES VŠEM), Marek Rojíček (CES VŠEM), Josef Basl (CES VŠEM)
78. Financial Stability Issues at the ČNB (Reflections and Experience of an EU Twinning
Project)
Peter Spicka (Deutsche Bundesbank, Resident Twinning Adviser v ČNB)
77. Institucionální kvalita a podmínky pro podnikání v České republice
Milan Žák (CES VŠEM), Anna Kadeřábková, Petr Kavalíř (CG Partners)
76. Goods, Positional Goods and Relational Goods: New Perspectives in Economic Thinking
Benedetto Gui (Univerzita Padova) a Luca Crivelli (Univerzita Lugano)
75. Does Openness Imply Greater Exposure?
Klaus Schmidt-Hebbel (Central Bank of Chile)
74. Růst, stabilita a konkurenceschopnost české ekonomiky 1996-2005
Vojtěch Spěváček (CES VŠEM), Mojmír Hájek (CES VŠEM), Růžena Vintrová (CES VŠEM)
73. Kořeny českého reformního myšlení před r. 1989
Karel Půlpán (IES FSV UK), Milan Sojka (IES FSV UK), Jitka Koderová (FFÚ VŠE v Praze), Petr Švarc (IES
FSV UK), Jan Čech (IES FSV UK)
72. Získávání renty velkými akcionáři: případ dividendové politiky v České republice
Jan Bena (CERGE-EI a London School of Economics)

5. SOUTĚŽ MLADÝ EKONOM ROKU 2006 A CENA KARLA ENGLIŠE
Česká společnost ekonomická upořádala již potřinácté soutěž o Mladého ekonoma roku a o Cenu
Karla Engliše. Pořádání soutěže patří spolu s organizováním seminářů a odborných konferencí mezi
stěžejní aktivity ČSE.
Soutěž o Mladého ekonoma roku je vyhlašována vždy jednou ročně a mohou se ji se svými pracemi
účastnit čeští státní příslušníci nebo ekonomové působící na území ČR do třiceti let věku k datu
uzavírky soutěže. Práce jsou anonymně hodnoceny pětičlennou komisí složenou z předních českých
ekonomů, kterou jmenuje představenstvo ČSE. Kromě vítěze a dvou následujících příček v klání
o Mladého ekonoma roku vyhlašuje prezident společnosti také Cenu Karla Engliše za nejlepší práci
zabývající se hospodářskou politikou a může rovněž udělit Čestné uznání začínajícím ekonomům
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do pětadvaceti let věku. Třináctý ročník opět potvrdil vysokou kvalitu prací. Z celkem dvaceti
přihlášených prací byly téměř dvě třetiny sepsány anglicky.
Vyhlášení výsledků soutěže Mladý ekonom roku, jejímž generálním partnerem je Česká spořitelna,
a.s., proběhlo v rámci programu IV. Výroční konference ČSE konané v prostorách VŠE v Praze dne
25. listopadu 2006. Mladým ekonomem roku se stal Michal Bauer, student doktorského programu
FSV UK v Praze za práci Does Education Matter in Patience Formation? Evidence from Ugandan
Villages (spoluautorství Julie Chytilová a Pavel Streblov). Druhé místo obsadil Roman Horváth,
doktorský student FSV UK v Praze a zaměstnanec České národní banky s prací Real-Time TimeVarying Equilibrium Interest Rates: Evidence on the Czech Republic. Třetí místo bylo uděleno
Petru Jakubíkovi, zaměstnanci České národní banky za práci Macroeconomic Environment and
Credit Risk. Cena Karla Engliše, jejímž generálním partnerem je týdeník Ekonom, byla udělena
práci Romana Horvátha. Čestným uznáním prezidenta ČSE byl vyznamenán Jakub Seidler, student
magisterského stupně na FSV UK v Praze za práci Dopady přímých zahraničních investic na
měnový kurz hostitelské země.
Michal Bauer přebírá cenu Mladý ekonom roku 2006
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Roman Horváth přebírá Cenu Karla Engliše

6. CENA ČSE ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS
Česká společnost ekonomická udělila Cenu ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého
ekonomického učení Prof. Ing. Karlu Koubovi, DrSc., a to za významný příspěvek k analýze
systémových změn ekonomiky a ekonomických reforem.
Česká společnost ekonomická (ČSE) příležitostně uděluje tuto cenu významným osobnostem české
ekonomické vědy, které svým dílem obohatily studnici ekonomického poznání. Karel Kouba je
druhým laureátem této ceny.
Prof. Ing. Karel Kouba, DrSc. je profesorem katedry institucionální ekonomie Institutu
ekonomických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. S výjimkou vynuceného
působení v podnikové sféře v letech 1971 až 1988 strávil celý svůj profesní život na domácích
i zahraničních univerzitách a ve výzkumných institutech. Byl významným představitelem českého
ekonomického myšlení v reformním období 60. let minulého století. V letech 1964-1971 pracoval
v Ekonomické ústavu ČSAV, v letech 1969-1970 byl jeho ředitelem. Zároveň byl v r. 1968 zvolen
předsedou Československé ekonomické společnosti a tuto funkci zastával do roku 1970. V letech
1988-1991 působil v Prognostické ústavu ČSAV, od té doby zastává svou současnou pozici na FSV
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UK. V tomto období až do současnosti se zabýval zejména studiem procesu ekonomické
transformace

a

z akademické

půdy

aktivně

a

originálně

přispíval

do

zásadních

hospodářskopolitických debat naší nedávné minulosti. Byl členem některých poradních orgánů
vlády ČR, vědeckých rad několika domácích vysokých škol a redakčních rad řady odborných
ekonomických časopisů.
Cena byla profesoru Koubovi slavnostně předána v průběhu IV. výroční konference ČSE v sobotu
25. listopadu 2006.
Profesor Karel Kouba během svého vystoupení na IV. Výroční konferenci ČSE

7. DALŠÍ AKTIVITY ČSE
ČSE pokračovala ve vydávání svého Zpravodaje, který v roce 2006 vyšel celkem třikrát. Hlavním
informačním kanálem ČSE nadále byla její webová stránka www.cse.cz.
ČSE získala grant Nadace CERGE-EI, který jí umožní v roce 2007 spolupořádat výroční konferenci
Společnosti pro ekonomickou dynamiku (Society for Economic Dynamics; SED) v Praze.
Konference se bude konat 28.-30. června. Na konferenci budou prezentovány poslední vědecké
poznatky teoretického a aplikovaného výzkumu ze všech hlavních oblastí ekonomie. Plenární
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přednášky přednesou Dilip Abreu (Princeton University, Princeton, USA), Robert Shimer
(University of Chicago, Chicago, USA) a Kenneth Wolpin (University of Pennsylvania,
Philadelphia, USA). Program konference bude sestaven z vybraných vyžádaných i obdržených
příspěvků. Příspěvky ze všech oblastí ekonomie je možno zasílat do 15. února 2007. Další
informace jsou dostupné na http://www.economicdynamics.org/sed2007.htm.
ČSE se dohodla na užší spolupráci s European Economic Association. Spolupráce bude spočívat v
reciproční slevě členských příspěvků pro členy partnerské asociace ve výši 10 %, uvedení
vzájemných odkazů na webových stránkách obou asociací a vzájemném informování
o významných akcích. Žadatelé o členství v EEA by tedy měli uvádět své členství v ČSE za účelem
získání zmíněné slevy. Další informace: http://www.eeassoc.org/.

8. ČLENSKÁ ZÁKLADNA A HOSPODAŘENÍ ČSE V ROCE 2006
Počet individuálních členů ČSE ke konci roku 2006 dosáhl 250 v porovnání 272 členy, kteří
zaplatili členské příspěvky v roce 2005. Dosavadní trend snižování členské základny se tak zatím
nepodařilo zastavit, pokles se však postupně zmírňuje.
Kromě individuálních členů významně podporují činnost ČSE i její kolektivní členové. Za poslední
tři roky to byly následující instituce: Česká národní banka, Česká spořitelna, a.s., ČSOB, a.s.,
Deloitte Czech Republic, Economia, a.s, IES FSV UK, Linde Technoplyn, a.s., Nadace CERGE-EI,
NEWTON College, a.s., Raiffeisenbank, a.s, Škoda Auto Vysoká škola, Vysoká škola ekonomická
v Praze a Vysoká škola finanční a správní.
Hospodaření ČSE bylo v roce 2006 podstatně ovlivněno spolupořádáním Výroční konference
EALE v Praze (viz výše). V důsledku této mimořádné akce skončilo hospodaření schodkem téměř
270 tis. Kč. Tento schodek byl očekáván, jednalo se o částečné vyčerpání grantu od Nadace
CERGE-EI, v rámci něhož byly v předchozích letech akumulovány finanční prostředky
na termínovaném účtu ČSE určené k uspořádání konference EALE. Tato akce vedla rovněž
k mimořádně velkým výnosům i nákladům ČSE v roce 2006. K definitivnímu vyúčtování
konference EALE dojde v roce 2007. V roce 2006 bylo hospodaření ČSE naopak zlepšeno přijetím
dalšího grantu od Nadace CERGE-EI určeného k spolupořádání výroční konference SED v Praze
(viz výše). Tyto prostředky budou vyčerpány v roce 2007.
Za pozitivní lze považovat skutečnost, že IV. Výroční konference ČSE v roce 2006 skončila
s finančním schodkem jen cca 1 tis. Kč, a to díky získaným finančním i nefinančním podporám (viz
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výše). Běžné náklady na činnost ČSE byly více než pokryty vybranými příspěvky individuálních
a kolektivních členů (187 tis. Kč), takže vlastní finanční situace ČSE (po očištění o účelové dotace
a granty vázané na realizaci konkrétních projektů) se v roce 2006 dále zlepšila.
Účetní závěrka ČSE
Číslo Ukazatel
Řádku
1.

Počáteční
stav

Peněžní prostředky
- pokladna

Konečný stav

16 274,50

285,50

997 949,73

744 746,73

- běžný účet v bance + termínovaný účet
Výnosy celkem

2 552 097,83

2.
-

z toho členské
kolektivní)

příspěvky

(individuální

+

187 000

Náklady celkem

2 821 289,83

3.
-

z toho mzdové náklady *)

4.

Výsledek hospodaření (ř. 2 minus ř. 3)

5.

Počet členů ČSE

78 950
- 269 192 Kč
250

Tomáš Holub
Prezident ČSE
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