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Zpráva o činnosti České společnosti ekonomické v roce 2014

1. SLOŽENÍ A ČINNOST ORGÁNŮ ČSE V ROCE 2014
Představenstvo ČSE pracovalo v roce 2014 ve složení, které vzešlo z voleb na Valném shromáždění
12. prosince 2013. Následující tabulka uvádí členy představenstva (v abecedním pořadí) včetně
primární agendy, kterou v roce 2014 zajišťovali:

Jiří Dušek

administrátor webu ČSE

Jakub Fischer

předseda organizačního výboru 8. bienální konference ČSE

Jan Hanousek

předseda programového výboru 8. bienální konference ČSE,
člen hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku 2014

Tomáš Holub

člen organizačního výboru 8. bienální konference ČSE, garant Ceny
Kateřiny Šmídkové

Roman Horváth

prezident ČSE, předseda hodnotící komise soutěže Mladý ekonom
roku 2014

Petr Jakubík

garant projektu Experti do škol

Karel Janda

člen programového výboru 8. bienální konference ČSE

Petr Janský
Milan Jílek

vedení pobočky České Budějovice

Svatopluk Kapounek
Eva Kolcunová

vedení pobočky Ostrava

Viktor Kotlán

člen hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku 2014

Lubor Lacina
Daniel Němec

vedení pobočky Brno od prosince 2014

Martin Macháček

viceprezident ČSE, vztahy s kolektivními členy

Daniel Münich

garant Ceny za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického
učení, člen programového výboru 8. bienální konference ČSE

Barbara Pertold - Gebicka

členka hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku 2014

Jakub Seidler

editor Zpravodaje ČSE

Michal Skořepa

člen hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku 2014

Stanislav Šaroch
Zdeněk Tomeš

vedení pobočky Brno do listopadu 2014

Patricie Velikovská

ekonom ČSE, vedení sekretariátu ČSE, člen organizačního výboru
8. bienální konference ČSE

Eva Zamrazilová
Během roku 2014 se představenstvo sešlo dvakrát (19.5.2014, 16.10.2014), naprostá většina otázek
byla řešena operativně - elektronickou komunikací členů představenstva.
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2. SEMINÁŘE ČSE
V roce 2014 uspořádala ČSE celkem 6 seminářů. Většina z těchto seminářů byla uspořádána
regionálními pobočkami ČSE.

Název

Vystupující

Datum

Město

Agresivita centrálních bank

Luboš Komárek
(Česká národní banka)

18.4.2014

Ostrava

The sovereign debt crisis in the euro
area – where do we stand?

Andreas Dombret
(Deutsche Bundesbank)

28.4.2014

Praha

Financování vysokých škol v ČR –
možnosti a realita v mezinárodním
srovnání

Daniel Münich
(CERGE-EI),
Stanislav Šaroch
(Škoda Auto VŠ)

16.5.2014

Mladá Boleslav

Skandinávský sociální model flexcurity
a ekonomická krize: Jak v této zkoušce
obstál?

Torben M. Andersen
(Aarhus University)

20.5.2014

Brno

Consolidation in the European Mobile
Sector - Is there an Economic Case?

Goran Serdarevič
(Frontier Economics)

12.11.2014 Brno

Aktuální problémy trhu veřejných
zakázek v České republice

Jan Pavel
(VŠE Praha)

12.11.2014 Olomouc
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3. BIENÁLNÍ KONFERENCE ČSE
Česká společnost ekonomická (ČSE) uspořádala dne 29. listopadu 2014 již osmý ročník bienální
konference 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.
Konferenční prostory laskavě poskytla Vysoká škola ekonomická. Po přivítání účastníků
prorektorem VŠE doc. J. Fischerem a prezidentem ČSE doc. R. Horváthem vystoupil se svojí
přednáškou profesor Fabrizio Coricelli z Paris School of Economics. Profesor Coricelli je známý
odborník v oblasti makroekonomie, který publikoval výzkumné články v řadě prestižních journalů
jako Journal of Economic Literature nebo Economic Policy a zastával různé manažerské a
poradenské pozice v řadě mezinárodních organizací jako IMF nebo EBRD. Jeho přednáška byla
na téma „Credit market imperfections and recoveries from financial crises.“ Profesor Coricelli
mluvil o možnostech úvěrování v souvislosti se současnou finanční a ekonomickou krizí v eurozóně
a o realističnosti dalších podpůrných politik jako zvýšení inflačního cíle.
Na akci byli přítomni vedle domácích ekonomů také zahraniční hosté a dále došlo k vyhlášení cen
pro mladé ekonomy (do 30 let věku) i ceny udělené za dlouhodobý přínos k českému
ekonomickému myšlení. Předání cen vítězům soutěže Mladý ekonom roku 2014 moderoval Roman
Horváth, prezident a člen představenstva ČSE odpovědný za organizaci této soutěže. Následné
předání Ceny ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení moderoval Daniel
Münich, člen představenstva ČSE odpovědný za tuto cenu.
V odpolední části konference následovaly přednášky v tematických sekcích. Jedna z nich byla
určena středoškolským učitelům ekonomie, v rámci níž vystoupil Vladimír Pikora s přednáškou na
téma „Stav domácí a světové ekonomiky a výhled na rok 2015“. Dále následovaly “Příklady
aktuálních empirických výzkumů v oblasti ekonomie,“ které prezentoval Daniel Münich (CERGEEI) a na závěr sekce informoval Jaroslav Ambrož (ČSE) o aktuálním stavu projektu Experti do škol,
který se setkal s velkým úspěchem u řady středoškolských učitelů a jehož pilotní verze odstartovala
v několika středních školách.
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4. SOUTĚŽ MLADÝ EKONOM A CENA KARLA ENGLIŠE
Během konference ČSE udělila ceny mladým ekonomům do 30 let věku. Ocenění Mladý ekonom
roku je jedna z klíčových aktivit ČSE. Tato prestižní soutěž, která je každoročně pořádána již od
roku 1994, má primárně za cíl podporu mladých talentů v oblasti ekonomie. Vysokou úroveň
soutěže potvrzuje úspěšná kariéra vítězů minulých ročníků, kteří působí jak doma, tak i v zahraničí.
Řada vítězů pracuje na významných manažerských pozicích finančních institucí nebo na prestižních
univerzitách.
1. místo v soutěži Mladý ekonom roku 2014 získal Vojtěch Bartoš, doktorand na CERGE-EI.
Oceněná práce s názvem „Sharing norms during seasonal food shortages: Experimental evidence
from Afghanistan“ se zabývá tzv. field experimenty a zkoumá, jak souvisí tvorba norem ve
společnosti v závislosti na existenčních podmínkách ekonomických aktérů.
Na druhém místě v soutěži se umístila Olga Popova, ekonomka CERGE-EI a IOS, Regensburg, se
svojí prací s názvem „Can Religion Insure against Aggregate Shocks to Happiness? The Case
of Transition Countries“. Článek se zabývá ekonomií náboženství. Konkrétně si klade otázku, zda
v tranzitivních ekonomikách, které procházely rozsáhlými strukturálními reformami, může víra
pomoci lépe snášet krátkodobě negativní dopady reforem. Kvalitu článku dokládá i to, že text byl
publikován ve významném časopise Journal of Comparative Economics.
Na třetím místě se umístila doktorandka na CERGE-EI Klára Kalíšková. V oceněném článku s
názvem „Labor Supply Consequences of Family Taxation: Evidence from the Czech Republic“ se
snaží odpovědět na otázku, zda společné zdanění manželů snižuje nabídku práce ze strany žen za
použití detailních dat z České republiky. Článek byl publikován ve významném časopise Labor
Economics.
Cena Karla Engliše za práci zabývající se českou hospodářskou politikou byla udělena Simoně
Malované, doktorandce Institutu ekonomických studií UK. Práce s názvem „Foreign Exchange
Interventions at the Zero Lower Bound in the Czech Economy: A DSGE Approach“ se zabývá
vytvořením dynamického stochastického modelu všeobecné rovnováhy pro Českou republiku
a v rámci tohoto modelu odhaduje dopady kurzových opatření České národní banky z listopadu
2013.
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Čestným uznáním prezidenta České společnosti ekonomické pro autora práce do 25 let věku byla
v rámci soutěže Mladý ekonom roku oceněna Dominika Rečková, magisterská studentka Institutu
ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze. Ve své práci „Publication Bias in Measuring
Anthropogenic Climate Change“ vyhodnocovala pomocí metod tzv. meta-analýzy, zda předchozí
studie o globálním oteplování nalézaly, že globální oteplování je způsobeno člověkem. Zároveň
analyzovala, zda některý typ výsledků má ceteris paribus větší šanci být publikován ve vědeckém
časopise.
Poslední ročník soutěže Mladý ekonom roku opět potvrdil, že česká ekonomie může významně
přispět k řešení soudobých ekonomických otázek z oblasti ekonomické teorie, které mají dopady do
ekonomické praxe.

5. CENA ČSE ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS ČESKÉMU EKONOMICKÉMU
UČENÍ
ČSE během 8. bienální konference dále udělila Cenu za dlouhodobý přínos českému
ekonomickému myšlení prof. Osvaldu Vašíčkovi z Masarykovy univerzity za významný příspěvek
k rozvoji aplikované makroekonomie v ČR v oblasti makroekonomické analýzy a praktického
modelování reálných ekonomik. Profesor Vašíček ve své laureátské přednášce diskutoval zejména
vývoj v oblasti kvantitativní makroekonomie.

6. CENA KATEŘINY ŠMÍDKOVÉ
ČSE vyhlásila 1. ročník Ceny Kateřiny Šmídkové. Cena je udělována na památku významné české
ekonomky prof. Kateřiny Šmídkové, dlouholeté členky představenstva ČSE, profesorky ekonomie
na IES FSV UK a ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu ČNB. Smyslem Ceny je
ocenit české ekonomky (žijící v ČR nebo v zahraničí) a zahraniční ekonomky dlouhodobě žijící v
ČR s mimořádně kvalitní publikační činností a podpořit jejich další profesní rozvoj.
Cena je spojena s peněžitou odměnou ve výši 100 tisíc Kč financovanou z prostředků odkázaných
prof. Kateřinou Šmídkovou.
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7. PROJEKT EXPERTI DO ŠKOL
ČSE organizovala nový projekt Experti do škol, který podporuje výuku ekonomie na středních
školách a seznamuje studenty středních škol v České republice s aktuálním ekonomickým děním
z pohledu uznávaných českých ekonomů z řad vysokoškolských pedagogů a finančních odborníků.
Cílem je přiblížit středoškolským studentům ekonomii v praxi a motivovat je ke studiu na vysokých
školách s ekonomickým zaměřením.
Bylo realizováno 8 přednášek na téma Veřejná doprava a její financování, Rodokmen peněz,
Inflace, Zahraniční obchod, Ekonomie jako sociální věda a Finanční (ne)gramotnost. Přednášky
proběhly na středních školách v Praze, Ostravě, Plzni a Blansku.
Financování projektu zabezpečila ČSE z vlastních zdrojů.

8. ČLENSKÁ ZÁKLADNA A HOSPODAŘENÍ ČSE V ROCE 2014
Počet individuálních členů ČSE, kteří měli ke konci roku 2014 řádně zaplacen členský příspěvek,
dosáhl 205, což je pouze o 1 příspěvek méně než v roce 2013.
Kromě individuálních členů významně podporují činnost ČSE i její kolektivní členové. V roce 2014
finančně přispěly ČSE následující kolektivní členové. Celková částka činila 94 tis. Kč.
- Česká národní banka
- Bankovní institut Vysoká škola
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
- Masarykova univerzita
- Mendelova univerzita v Brně
- Moravská vysoká škola Olomouc
- Slezská univerzita v Opavě
- Univerzita Pardubice
- Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
- Vysoká škola ekonomie a managementu
- Vysoká škola finanční a správní
- ŠKODA AUTO Vysoká škola
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Kromě kolektivních členů významně podpořila činnost ČSE také Nadace CERGE-EI a Rada
vědeckých společností působící při Akademii věd ČR. Nefinanční podporu během konání
VIII. bienální konference rovněž poskytla Vysoká škola ekonomická v Praze.
Hospodaření ČSE v roce 2014 ovlivnilo pořádání bienální konference a také ztráta generálního
sponzora soutěže Mladý ekonom roku. Výsledná ztráta činí 56 tis. Kč. Příjem z individuálních
členských příspěvků se oproti roku 2013 zvýšil (o 5 tis. Kč), příjem od kolektivních členů ČSE se
snížil (o 5 tis. Kč). Společnost čerpala prostředky z dotace od Rady vědeckých společností
Akademie věd ČR.
Nejvýznamnější část ve výdajích společnosti zaujímají mzdy na zabezpečení provozu ČSE a dále
výdaje související s pořádáním 8. bienální konference ČSE.
Na běžném účtu a v pokladně ČSE bylo ke konci roku 2014 419 tis. Kč.

V Praze, 27. června 2015
doc. Roman Horváth, Ph.D.
prezident ČSE

(Tato Zpráva byla schválena představenstvem ČSE dne 11. září 2015)
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PŘÍLOHA: HOSPODAŘENÍ ČSE ZA ROK 2014
Příjmy od 1.1.2014 do 31.12.2014
Individuální členské příspěvky
Kolektivní členské příspěvky
Dotace od AV ČR
Nadační příspěvek Nadace CERGE-EI (projekt Experti do škol 2015)
Registrace na 8. bienální konferenci ČSE
Úroky z běžného účtu
Celkem
Výdaje od 1.1.2014 do 31.12.2014
Agenda ČSE - Hrubé mzdy
Software
Bankovní poplatky
Doména cse.cz
Poštovné a ceniny
Provoz kanceláře
Majetek do 40 tis. Kč
Smuteční věnec
Mobilní telefon
Mladý ekonom 2014 - Ceny výhercům
Mladý ekonom 2014 - Hrubé mzdy komise
Mladý ekonom 2014 - Potřeby pro diplomy
Bienální konference 2014 - Hrubé mzdy organizátorům
Bienální konference 2014 - Coricelli + Cena za dld. přínos
Bienální konference 2014 - Potřeby
Bienální konference 2014 - Raut
Projekt Experti do škol - Hrubé mzdy za přednášky
Projekt Experti do škol - administrativa
Celkem
Rozdíl příjmů a výdajů
Finanční prostředky k 31.12.2014
Běžný účet
Pokladna
Celkem

57 651 Kč
94 000 Kč
60 000 Kč
100 000 Kč
15 981 Kč
37 Kč
327 669 Kč
112 500 Kč
8 554 Kč
5 210 Kč
1 693 Kč
757 Kč
545 Kč
22 388 Kč
3 000 Kč
151 Kč
42 000 Kč
15 000 Kč
790 Kč
36 500 Kč
16 170 Kč
11 149 Kč
70 000 Kč
16 000 Kč
21 700 Kč
384 107 Kč
-56 438 Kč
368 576 Kč
50 510 Kč
419 086 Kč
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