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1. SLOŽENÍ A ČINNOST ORGÁNŮ ČSE V ROCE 2012
Představenstvo ČSE pracovalo v roce 2012 ve složení, které vzešlo z voleb na Valném shromáždění
3. listopadu 2011. Následující tabulka uvádí členy představenstva (v abecedním pořadí) včetně
primární agendy, kterou v roce 2012 zajišťovali:

Martin Čihák
Jakub Fischer

předseda organizačního výboru bienální konference 2012

Mojmír Helísek

vztahy s kolektivními členy

Tomáš Holub

garant spoluúčasti ČSE na konferenci Computing in Economics and Finance
2012

Roman Horváth

viceprezident ČSE, předseda programového výboru bienální konference
2012

Petr Jakubík

prezident ČSE, garant soutěže Mladý ekonom roku 2012

Karel Janda
Milan Jílek

vedení pobočky České Budějovice

Štěpán Jurajda

garant seminářů ČSE konaných na půdě CERGE-EI

Eva Kolcunová

vedení pobočky Ostrava

Viktor Kotlán

garant projektu na podporu výuky ekonomie na středních školách

Lubor Lacina
Martin Macháček

garant Ceny za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení

Patricie Velikovská

vedení sekretariátu ČSE, ekonom ČSE

Daniel Münich
Vladimír Pikora
Jakub Seidler

editor Zpravodaje ČSE

Michal Skořepa

administrátor webu ČSE

Stanislav Šaroch
Kateřina Šmídková
Zdeněk Tomeš

vedení pobočky Brno

Eva Zamrazilová
Během roku 2012 se představenstvo sešlo třikrát (24.1. 2012, 2.4.2012, 24.9.2012), naprostá většina
otázek byla řešena operativně - elektronickou komunikací členů představenstva.
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2. SEMINÁŘE ČSE
V roce 2012 uspořádala ČSE celkem 10 seminářů, z toho 5 v Praze a 5 na regionálních pobočkách.
Jejich seznam je uveden níže. Řada z těchto seminářů byla uspořádána ve spolupráci s kolektivními
členy ČSE.

Název

Vystupující

Datum

Město

Jak (ne)přežít dluhy v ČR (úpadek,
osobní bankrot)

Dagmar Bařinová (VŠB-TU
Ostrava), Ladislav Olšar
(Krajský soud)

4.1.2012

Ostrava

Fiskální opatření v zemích EU v
souvislosti s krizí

Květa Kubátová,
Ladislav Průša (VŠFS)

8.2.2012

Praha

Bylo možné finanční krizi včas
indikovat? Je možné během finanční
krize (úspěšně) investovat?

Pavel Kohout (NERV)

18.4.2012

Ostrava

Výzvy budoucnosti: Zvládne ČR
strukturální reformy?

Pavel Mertlík
(Raiffeisenbank, a.s.)

26.4.2012

Karviná

How we have survived financial
crisis in Iceland?

Fridrik Rafn Larsen
(Reykjavík University)

14.5.2012

Ostrava

What economists have learnt from
the present crisis?

Stefano Zamagni
(Bologna University)

18.5.2012

Praha

Modely financování sociálních
služeb

Ladislav Průša (Výzkumný
ústav práce a sociálních
věcí), Jiří Horecký (Asociace 25.6.2012
poskytovatelů sociálních
služeb ČR)

Praha

Úloha státu ve finančním sektoru:
Pohled ze Světové banky

Martin Čihák
(MMF, Světová banka)

18.9.2012

Praha

The Economics Hub and Spoke
Network

Alexis Walkiers

14.11.2012

Brno

Agresivita centrálních bank

Luboš a Zlatuše Komárkovi
(ČBN)

5.12.2012

Praha
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3. SOUTĚŽ MLADÝ EKONOM ROKU 2012
Česká společnost ekonomická udělila na své 7. bienální konferenci dne 24. listopadu 2012 v Praze
tradiční ocenění mladým ekonomům (do 30 let). Ocenění Mladý ekonom roku je prestižní soutěží
sponzorovanou ČSOB, která je každoročně pořádána již od roku 1994. Jejím primárním cílem je
podpora mladých talentů v oblasti ekonomie. Vítězové minulých ročníků této soutěže jsou nyní
úspěšní ekonomové působící doma i v zahraničí. Mezi držitele tohoto ocenění patří například
ekonom z CERGE-EI Filip Matějka, který úzce spolupracuje s laureátem Nobelovy ceny za
ekonomii Christopherem Simsem.
V letošním roce cenu Mladý ekonom roku získali Tomáš Havránek a Marek Rusnák, ekonomové
ČNB a studenti doktorského programu na Institutu ekonomických studií UK. Oceněná práce
shrnuje odhady toho, jak dlouho trvá, než se akce centrální banky plně promítnou do cenové
hladiny. Studie ukazuje, že průměrné zpoždění transmise měnové politiky prezentované
v akademických studiích je 29 měsíců, přičemž výsledný vliv na cenovou hladinu odpovídá téměř
jednoprocentnímu poklesu při zvýšení úrokové míry o jeden procentní bod. Fungování měnové
politiky v nových členských státech EU je ovšem výrazně rychlejší než ve velkých vyspělých
ekonomikách. V případě České republiky činí zpoždění transmise pouze 15 měsíců oproti
48 měsícům v eurozóně.

Mladý ekonom roku 2012 Tomáš Havránek prezentuje vítěznou práci na 7. bienální konferenci ČSE

Na druhém místě se v soutěži umístil Petr Sedláček působící jako odborný asistent na Institutu
makroekonomie a ekonometrie Univerzity v Bonnu Ve své práci prezentuje model, který
vysvětluje, proč mladé a nové firmy vytvářejí relativně více pracovních míst oproti na trhu déle
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zavedeným podnikům. Nové firmy jsou rizikovější a díky přirozené selekci mnoho z nich rychle
odchází z trhu. Avšak mladé firmy, které přežijí, jsou v průměru produktivnější oproti podnikům
působícím déle na trhu a vytvářejí relativně více pracovních míst. Pro výkon ekonomiky je tento
přirozený proces selekce klíčový a jeho narušení má negativní důsledky. Například pokud vláda
vynaloží jedno procento hrubého domácího produktu na snížení nezaměstnanosti v podobě podpory
mladých existujících firem naruší tím tento proces selekce, a tím se sníží průměrná produktivita
a hrubý domácí produkt se propadne o dva procentní body. To vše navzdory mírnému růstu
zaměstnanosti.
Na třetím místě se umístili Anna Kochanová a Vahagn Jerbashian působící na CERGE-EI.
V oceněném článku empiricky ukazují, že intenzivnější využití a širší osvojení telekomunikačních
technologií výrazně zvyšuje úroveň konkurence na trzích se službami a výrobky. Ve své práci dále
ukázali, že tento efekt je silnější v zemích s vyšší kvalitou telekomunikační infrastruktury. Jejich
výsledek podporuje názor, že využití telekomunikačních technologií může snížit náklady vstupu
nových firem na trh.
Cena Karla Engliše za práci zabývající se českou hospodářskou politikou byla udělena Janě
Votápkové a Pavlíně Žílové z Institutu ekonomických studií UK. Oceněná práce zkoumá vliv
poplatků ve zdravotnictví na poptávku po zdravotní péči, konkrétně ambulantních návštěv u lékaře.
Analýza využívá reformy z roku 2009, kdy byly poplatky zrušeny pro pacienty do 18 let věku.
Výsledky ukazují, že po zrušení poplatků nedošlo k signifikantnímu nárůstu návštěv u lékaře. Dále
bylo zjištěno, že na poptávku po zdravotní péči mají určující vliv pohlaví, peněžní příjem a počet
členů v domácnosti.
Čestným uznáním prezidenta České společnosti ekonomické pro autora práce do 25 let věku byla
v rámci soutěže Mladý ekonom roku oceněna absolventka Institutu ekonomických studií UK
Barbora Šútorová. Ve své práci analyzovala dopad přísnějších kapitálových požadavků
definovaných v rámci nového regulatorního rámce Basel III na banky v Evropské unii. Její
výsledky naznačují, že nutnost zvýšení kapitálových požadavků povede k mírnému poklesu
úvěrování i ziskovosti bank.
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Zleva: prezident ČSE Petr Jakubík, Tomáš Havránek, Marek Rusnák, Pavlína Žílová, Petr Sedláček, Jana Votápková a
Petr Knapp člen představenstva ČSOB a.s.
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3. CENA ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS
Česká společnost ekonomická uděluje příležitostně cenu za dlouhodobý přínos k rozvoji českého
ekonomického myšlení významným osobnostem české ekonomické vědy. Tato cena byla v rámci
7. bienální konference udělena prof. Františku Turnovcovi z Institutu ekonomických studií UK za
rozvoj kooperativní teorie her a jejího využití v oblastech tvorby hospodářské politiky
a kolektivního rozhodování v komplikovaných vlastnických strukturách. Prof. Turnovec, který je v
pořadí šestým laureátem této ceny, má za sebou bohatou kariéru v oblastech matematické ekonomie
a příbuzných oborů. Vystudoval matematickou ekonomii, posléze získal doktorát z matematiky a
ekonomie. Již od 70. let působil jako hostující profesor na zahraničních univerzitách, v letech 1993–
2000 působil na CERGE-EI, kde byl od roku 1994 do 1999 ředitelem. Od roku 2000 je profesorem
ekonomie na Institutu ekonomických studií UK.

Prof. František Turnovec

Zleva: Martin Macháček (člen představenstva ČSE),
Prof. František Turnovec, Petr Jakubík (prezident ČSE)
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4. BIENÁLNÍ KONFERENCE ČSE
V prostorách Vysoké školy ekonomické se 24. listopadu uskutečnila již sedmá bienální konference
České společnosti ekonomické (ČSE), v rámci níž dochází každé dva roky k pravidelnému
setkávání významných českých ekonomů, a to jak z řad akademiků, tak analytiků a tvůrců
hospodářských politik. Hlavními řečníky byl srbský ex-guvernér Dejan Šoškić a viceguvernér
České národní banky Vladimír Tomšík.

Srbský ex-guvernér Dejan Šoškić

Viceguvernér České národní banky Vladimír Tomšík

Na akci byli přítomni vedle domácích ekonomů také zahraniční hosté a dále došlo k vyhlášení ceny
pro mladé ekonomy (do 30 let věku) i ceny udělené za dlouhodobý přínos k českému
ekonomickému myšlení. Předání cen vítězům soutěže Mladý ekonom roku 2012 sponzorované
ČSOB moderoval Petr Jakubík, prezident a člen představenstva ČSE odpovědný za organizaci této
soutěže. Krátkou řeč pronesl také zástupce generálního partnera soutěže Petr Knapp, člen
představenstva ČSOB. Následné předání Ceny ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého
ekonomického učení moderoval Martin Macháček, člen představenstva ČSE odpovědný za tuto
cenu.
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V odpolední části konference následovaly přednášky v tematických sekcích. Jedna z nich byla
určena středoškolským učitelům ekonomie, v rámci ní vystoupil člen představenstva ČSE Vladimír
Pikora s přednáškou na téma „Stav české ekonomiky v kontextu doznívající finanční a ekonomické
krize“. Dále byl členkou představenstva ČSE Evou Zamrazilovou prezentován nový projekt ČSE
zaměřený na podporu výuky ekonomie na středních školách. Tématická sekce byla zakončena
diskuzí současných problémů výuky ekonomie na středních školách moderovaná členem
představentsva ČSE Luborem Lacinou.

Člen představenstva ČSE Vladimír Pikora

Členka představenstva ČSE Eva Zamrazilová
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5. ČLENSKÁ ZÁKLADNA A HOSPODAŘENÍ ČSE V ROCE 2012
Počet individuálních členů ČSE, kteří měli ke konci roku 2012 řádně zaplacen členský příspěvek,
dosáhl 206 (přijato 28 nových členů/členství ukončeno 26 členům), oproti 204 ke konci roku 2012,
což ukazuje na zastavující se trend snižování členské základny, který byl zaznamenán v
předchozích letech.
Kromě individuálních členů významně podporují činnost ČSE její kolektivní členové. Během
posledních 3 let nás finančně podpořily následující instituce: Bankovní institut vysoká škola, a.s.;
Česká národní banka; Česká spořitelna, a.s.; Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých
Budějovicích; Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská-Technická Univerzita v Ostravě;
Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně; Institut ekonomických studií, UK
FSV; Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice; Nadace CERGE-EI, Obchodně
podnikatelská fakulta v Karviné - Slezská univerzita v Opavě; Provozně ekonomická fakulta
Mendelovy univerzity v Brně; Raiffeisenbank, a.s.; Rozhodčí soud České republiky, k.s.; Škoda
Auto Vysoká škola; Ústav práva a právní vědy, o.p.s.; Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká
škola ekonomie a managementu, o.p.s.; Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.; Moravská vysoká
škola Olomouc.

V loňském roce finančně podporovaly činnost ČSE následující instituce:
Kolektivní členský příspěvek k 31.12.2012:
Česká spořitelna, a.s.
Česká národní banka
Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
Škoda Auto a.s. Vysoká škola
Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Bankovní institut vysoká škola, a.s.
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Moravská vysoká škola Olomouc
Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s.
Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
Ekonomicko-správní fakulta, Univerzita Pardubice
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
Celkem

40 000 Kč
20 000 Kč
15 000 Kč
14 000 Kč
12 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
3 000 Kč
136 000 Kč

Kromě kolektivních členů významně podporují činnost ČSE také Nadace CERGE-EI a Rada
vědeckých společností České republiky působící při Akademii věd ČR. Nefinanční podporu
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poskytují Česká národní banka, CERGE-EI, Vysoká škola ekonomická v Praze a Institut
ekonomických studií FSV UK.
Hospodaření ČSE v roce 2012 skončilo ztrátou ve výši -15 tis. Kč. Příjem z individuálních
členských příspěvků se snížil (o 11 tis. Kč), příjem od kolektivních členů ČSE se zvýšil (o 44 tis.
Kč).
Na běžném účtu a v pokladně ČSE bylo ke konci roku 2012 476 tis. Kč.

V Praze 10. dubna 2013
PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D.
prezident ČSE

(Tato Zpráva byla schválena představenstvem ČSE dne 16.4.2013)
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PŘÍLOHA: HOSPODAŘENÍ ČSE ZA ROK 2012
Příjmy od 1.1.2012 do 31.12.2012
Individuální členské příspěvky
Kolektivní členské příspěvky
Dotace od AV ČR - 7. bienální konference ČSE
Dotace od Nadace CERGE-EI - CEF 2012
Dotace od Nadace CERGE-EI - 7. bienální konference ČSE
Registrace na 7. bienální konferenci ČSE
Úroky z běžného účtu
Celkem

55 201 Kč
136 000 Kč
53 000 Kč
50 000 Kč
100 000 Kč
16 000 Kč
60 Kč
410 261 Kč

Výdaje od 1.1.2012 do 31.12.2012
Hrubé mzdy související s administrací
Software
Bankovní poplatky
Domena cse.cz
Internet
Odborná literatura a školení
Provoz kanceláře
Mobilní telefon
Poštovné
CEF 2012
Finanční výdaje na 7. bienální konferenci:

111 000 Kč
10 280 Kč
4 794 Kč
1 530 Kč
2 095 Kč
3 106 Kč
4 885 Kč
124 Kč
100 Kč
50 000 Kč
236 899 Kč

Catering
Desky

120 000 Kč
2 875 Kč

Hrubé mzdy související s konferencí

41 500 Kč

Náplně do tiskárny + drobné potřeby

1 271 Kč

Letenka

7 563 Kč

Visačky

450 Kč

Logo ČSE
Mladý ekonom 1. - 3. místo

1 200 Kč
35 000 Kč

Cena Karla Engliše

5 000 Kč

Čestné uznání

2 000 Kč

Cena za dld. přínos

2 750 Kč

Desky na diplomy
Hrubé mzdy související se soutěží Mladý ekonom

790 Kč
16 500 Kč

Celkem

424 813 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů
Finanční prostředky k 31.12.2012
Běžný účet
Pokladna
Celkem

-14 552 Kč
432 644 Kč
43 688 Kč
476 332 Kč
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