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1. SLOŽENÍ A ČINNOST ORGÁNŮ ČSE V ROCE 2017
Představenstvo ČSE pracovalo v roce 2017 ve složení, které vzešlo z voleb na Valném shromáždění
26. listopadu 2015. Následující tabulka uvádí členy představenstva (v abecedním pořadí) včetně
primární agendy, kterou v roce 2017 zajišťovali:

Josef Bič

vztahy s kolektivními členy ČSE

Jiří Dušek

administrátor webu ČSE

Jakub Fischer
Kamil Galuščák

viceprezident ČSE, garant seminářů ve spolupráci s ČNB

Jan Hanousek
Tomáš Holub

správce svěřenského fondu Ceny Kateřiny Šmídkové

Milena Horčicová

správkyně svěřenského fondu Ceny Kateřiny Šmídkové

Roman Horváth

člen hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku 2017, správce
svěřenského fondu Ceny Kateřiny Šmídkové

Petr Jakubík

garant projektu Experti do škol

Karel Janda
Petr Janský

člen hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku 2017

Milan Jílek

vedení pobočky České Budějovice

Svatopluk Kapounek

člen hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku 2017

Eva Kolcunová

vedení pobočky Ostrava

Viktor Kotlán
Lubor Lacina
Daniel Němec

vedení pobočky Brno

Martin Macháček

prezident ČSE, předseda hodnotící komise soutěže Mladý ekonom
roku 2017

Daniel Münich
Barbara Pertold - Gebicka

členka hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku 2017

Jakub Seidler

editor Zpravodaje ČSE

Michal Skořepa

člen hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku 2017

Patricie Velikovská

ekonom ČSE, vedení sekretariátu ČSE

V revizní komisi ČSE, která rovněž vzešla z voleb na Valném shromáždění 26. listopadu 2015,
pracovali Liběna Kantnerová, Leoš Vítek a Jan Vlachý. Koordinátorem projektu Experti do škol byl
Jaroslav Ambrož.
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Představenstvo v roce 2017 zasedlo 24. ledna a 22. června, obě zasedání se konala v prostorách
CERGE-EI v Praze 1 v ulici Politických vězňů 7. Operativní záležitosti byly řešeny elektronickou
komunikací členů představenstva.

2. SEMINÁŘE ČSE
V roce 2017 uspořádala ČSE celkem 11 seminářů, některé ve spolupráci s Českou národní bankou
(ČNB). Semináře se konaly v Praze, Brně, Českých Budějovicích a Ostravě. Kromě těchto
seminářů byla na Valném shromáždění ČSE dne 30. listopadu 2017 zorganizována panelová
diskuze na téma "Budoucnost ekonomického modelování a prognózování".

Název

Vystupující

Datum

Město

The German Energy Revolution

Han-Werner Sinn

24. 02. 2017 Brno

Český penzijní systém a návrhy na
jeho reformu
Měnová politika ČNB – jak jí rozumět
Good and Bad Transitions
Je etnická nesnášenlivost nakažlivá?
Trade, Protectionist Challenges and
Global Value Chains
Prognózy HDP – nakolik jsou
přesným vodítkem vývoje ekonomiky?
Policy Challenges in Economic and
Monetary Union
Dlouhodobá konvergence ve Střední
Evropě
Proces přijetí eura v České republice
Úloha ČNB v regulaci a dohledu nad
finančním trhem v ČR

Jaroslav Vostatek

07. 03. 2017 Praha

Vojtěch Benda
Leszek Balcerowicz
Julie Chytilová
João Amador

12. 04. 2017
27. 04. 2017
05. 05. 2017
15. 05. 2017

Jiří Šindelář

17. 05. 2017 Praha

Thomas Wieser

12. 06. 2017 Praha

Miroslav Singer

11. 10. 2017 Brno

Pavlína Žáková
Tomáš Nidetzký

4. 12. 2017 České Budějovice
12. 12. 2017 České Budějovice

České Budějovice
Brno
Ostrava
Praha
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3. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČSE
Valné shromáždění se konalo 30. listopadu 2017 od 17:00 hodin ve velké aule Institutu
ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (IES FSV UK) v Opletalově ulici
26, Praha 1. V průběhu veřejné části nejprve prezident ČSE Martin Macháček, garant soutěže
Mladý ekonom roku 2017, vyhlásil výsledky této soutěže. Následovala panelová diskuse na téma
"Budoucnost ekonomického modelování a prognózování", kterou prezident moderoval a v rámci níž
vystoupili Jan Brůha (ČNB), Michal Skořepa (Česká spořitelna), Zbyněk Štork (Ministerstvo
financí ČR) a David Vávra (OGResearch). Následně vítěz soutěže Mladý ekonom 2017, Mykola
Babiak, krátce prezentoval svou vítěznou práci.
V neveřejné části pak prezident ČSE představil přítomným členům ČSE Zprávu o činnosti
společnosti za období 2016 – 2017 a návrh hlavních směrů činnosti a základních parametrů
rozpočtu ČSE pro období dalších dvou let., člen revizní komise Jan Vlachý přednesl zprávu revizní
komise, a předsedové poboček ČSE krátce přednesli zprávy o činnosti poboček v Brně, Českých
Budějovicích a Ostravě. Na závěr neveřejné části byly oznámeny výsledky voleb do představenstva
a revizní komise na období 2018 – 2019.
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4. SOUTĚŽ MLADÝ EKONOM ROKU 2017 A CENA KARLA ENGLIŠE
V roce 2017 proběhl již 24. ročník soutěže Mladý ekonom roku a Cena Karla Engliše. 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. V roce 2017 bylo do soutěže zasláno 15 prací, což bylo o 1
soutěžní příspěvek méně, než v roce předchozím. Vyhlášení výsledků a předání výher proběhlo v
rámci Valného shromáždění ČSE.
Laureátem ceny Mladý ekonom roku 2017 se stal Mykola Babiak (CERGE-EI). Cenu získal za
práci „Generalized Disappointment Aversion, Learning, and Asset Prices.“
Vítězná práce Mykoly Babiaka, je z oblasti finanční ekonomie a podtrhuje význam zobecněné
averze ke zklamání (GDA) v modelech oceňování aktiv. Autor zkoumá příčiny pozorovaných
prémií spojených s cenami derivátů a zjišťuje, že investoři jsou ochotni platit vysokou prémii, aby
se zajistili proti nepříznivému vývoji ekonomických fundamentů. V autorem prezentovaném
modelu mají agenti větší averzi vůči ztrátám oproti tomu, nakolik preferují zisky. Jejich spotřeba a
portfoliové volby jsou tak robustní vůči jejich asymetrickým preferencím. Tento mechanismus
vysvětluje vysoké rizikové prémie.
Druhé místo v soutěži Mladý ekonom získal Nikoloz Kudashvili (CERGE-EI) za práci „Sources
of Statistical Discrimination: Experimental Evidence from Georgia“.
Autor prostřednictvím terénního experimentu realizovaného mezi gruzínskými pronajímateli půdy
zkoumá zdroje statistické diskriminace vlivem rozdílné důvěry v zahraniční a domácí investory.
Jeho výsledky ukazují, že nájemní cena půdy požadovaná pronajímateli je v případě zahraničních
investorů přibližně o 50 % vyšší, než u domácích investorů, míra diskriminace je však výrazně
nižší, naznačují-li zahraniční investoři ochotu hledat i mezi jinými pozemky a uhradit nájemní cenu
předem. To znamená, že diskriminace je většinou dána stereotypy ohledně nákladů na hledání a
platební spolehlivosti zahraničních investorů. Prostor pro diskriminaci založenou na preferencích,
tedy animozitě vůči specifické skupině lidí, je tak žádný nebo velmi malý.
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Třetí místo v soutěži Mladý ekonom získali Martin Hodula (VŠB-TU Ostrava) a Lukáš Pfeifer
(ČNB a Ambis, a.s.) s prací „An Alternative Indicator for Setting the Countercyclical Capital Buffer
under IRFS9: The Case of the Czech Republic“.
Tato práce reaguje na nedávné výzkumy, dle kterých může nový koncept očekávaných ztrát,
využívaný pro účely stanovení opravných položek, zvýšit procykličnost bankovního sektoru. V
článku je představen nový indikátor finančního cyklu, který na rozdíl od dosud využívaných
indikátorů odráží cyklická rizika spojená s novým konceptem a zohledňuje obezřetnost bank během
cyklu. Navrhovaný indikátor je proto vhodným doplňkem ke stávajícím přístupům pro stanovení
sazby proticyklické kapitálové rezervy. To potvrzují i výsledky několika ekonometrických cvičení,
z nichž plyne, že navrhovaný indikátor přispívá k přesnějšímu vyhodnocení budoucích systémových
rizik, dává makroobezřetnostní autoritě větší prostor pro rozhodování a znázorňuje podhodnocení
rizik bankami během finančního boomu.
Cenu Karla Engliše zabývající se českou hospodářskou politikou obdržela Dominika
Kolcunová (IES FSV UK a ČNB). V článku nazvaném „Estimating the Effective Lower Bound for
the Czech National Bank’s Policy Rate“ se autorka zabývá odhadem efektivní dolní hranice pro
úrokové sazby České národní banky.
Efektivní dolní hranice je determinována hodnotou, pod kterou by byla držba hotovosti výhodnější
než vklady s negativním výnosem, a je odhadnuta na základě nákladů na uskladnění a pojištění
hotovosti, nákladů na ztrátu pohodlnosti, která je spojena s elektronickými platbami, a na základě
přímých nákladů na ziskovost bank. Celkově autorka odhaduje, že efektivní dolní hranice leží pod
hodnotou -1%. Práce rovněž ukazuje, že negativní úrokové sazby by nestačily na takové uvolnění
měnových podmínek, jaké bylo dosaženo kurzovým závazkem ČNB.
Cenu prezidenta ČSE pro autory do 25 let získal Petr Pleticha (IES FSV UK a IDEA při
CERGE-EI) za příspěvek „Entrepreneurship in the Information Age: An Empirical Analysis of the
European Regions“.
V této práci autor analyzuje vztah mezi digitalizací a podnikáním v Evropě. Nižší růst produktivity
pozorovaný v posledních letech vyvolává otázky týkající se šíření technologií. Autor zkoumá
podnikání jako jeden z kanálů šíření technologií a zaměřuje se na technologický pokrok v oblasti
digitalizace. Podle jeho výsledků je digitalizace spojena s vyšší mírou zakládání podniků a také s
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nižší pravděpodobností přežití. Tento vztah se liší v čase a prostoru. Veřejné politiky a strategie
podniků tak mohou zvažovat komplementaritu mezi digitalizací a podnikáním.

5. PROJEKT EXPERTI DO ŠKOL
ČSE v roce 2017 opět organizovala 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. Projekt byl v tomto roce spolufinancován Radou
vědeckých společností působící při Akademii věd ČR (RVS). Zpětná vazba ze strany středních škol
byla velmi pozitivní a řada škol vyjádřila přání účastnit se projektu i v budoucnosti.
Bylo realizováno 24 přednášek, např. na téma Spotřební úvěry − Na co si dát pozor při sjednávání
tohoto typu úvěrů, Peníze a jejich padělání, Makroekonomická analýza a prognóza v praxi, či
Zdaňování příjmů z brigád studentů. Přednášky proběhly na středních školách v Praze, Brně,
Ostravě, Táboře, Karlových Varech, Hluboši, Orlové, Příbrami, Lysé nad Labem a Blansku.

6. MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Na základě rozhodnutí představenstva se ČSE v roce 2017 stala národním členem International
Economic Association (IEA), sdružující ekonomické asociace z řady zemí celého světa. Prezident
ČSE rovněž přijal pozvání vedení Maďarské ekonomické asociace a zúčastnil se 55. kongresu této
asociace v Egeru (7. – 9. září 2017), kde jednal – spolu s prezidenty ekonomických asociací ze
Slovenska a Polska – o možné vzájemné spolupráci ve visegrádském prostoru.

7. ČLENSKÁ ZÁKLADNA A HOSPODAŘENÍ ČSE V ROCE 2017
Počet individuálních členů ČSE, kteří měli ke konci roku 2017 řádně zaplacen členský příspěvek,
dosáhl 170, což je o 12 příspěvků méně než v roce 2016. Kromě individuálních členů významně
podporují činnost ČSE i její kolektivní členové. Celková částka podpory činila v roce 2017 99 tis.
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Kč. V tomto roce finančně přispěli ČSE následující kolektivní členové (bez uvedení konkrétních
fakult).
Česká národní banka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Masarykova univerzita
Mendelova univerzita v Brně
Moravská Vysoká škola Olomouc
Slezská univerzita v Opavě
Škoda Auto Vysoká škola
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Pardubice
VŠB-TU Ostrava
Vysoká škola ekonomie a managementu
Vysoká škola finanční a správní
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS
Kromě kolektivních členů významně podpořila činnost ČSE také RVS. Nefinanční podporu během
konání Valného shromáždění ČSE rovněž poskytl IES FSV UK.
Hospodaření ČSE ovlivnily zejména projekty Experti do škol a Valné shromáždění ČSE, na něž
jsme získali finanční prostředky v podobě dotace od RVS. Výsledná ztráta v roce 2017 činí 5 594
Kč. Příjem z individuálních členských příspěvků se oproti roku 2016 zvýšil (o 28 tis. Kč), příjem od
kolektivních členů se také zvýšil (o 16 tis. Kč). Nejvýznamnější část ve výdajích ČSE zaujímají
mzdy na zabezpečení provozu ČSE a dále výdaje spojené s uvedenými projekty.
Na běžném účtu a v pokladně ČSE bylo ke konci roku 2017 161 tis. Kč.

V Praze, 15. ledna 2018
prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D.
prezident ČSE
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PŘÍLOHA: HOSPODAŘENÍ ČSE ZA ROK 2017
Příjmy od 1.1.2017 do 31.12.2017
Individuální členské příspěvky
Kolektivní členské příspěvky
Dotace od Rady vědeckých společností AV ČR
Úroky z běžného účtu
Vratka z ČS
Celkem
Výdaje od 1.1.2017 do 31.12.2017
Hrubé mzdy administrace ČSE
Projekt Experti do škol 2017
Administrace
Mzdy přednášející (24 přednášek)
Projekt Valné shromáždění 2017
Ceny soutěž Mladý ekonom 2017
Potřeby pro diplomy
Hrubé mzdy komise ME 2017
DPP Mohylová (přepis panelu)
Software
Bankovní poplatky
Poštovné a ceniny
Mobil ČSE
Webová stránka ČSE
Cestovné
Silniční daň
Celkem
Rozdíl příjmů a výdajů
Finanční prostředky k 31.12.2017
Běžný účet
Pokladna
Celkem

77 999 Kč
99 000 Kč
63 000 Kč
14 Kč
399 Kč
240 412 Kč
119 500 Kč
21 000 Kč
28 800 Kč
42 000 Kč
2 053 Kč
18 000 Kč
1 500 Kč
3 148 Kč
2 955 Kč
704 Kč
572 Kč
1 693 Kč
4 031 Kč
50 Kč
246 006 Kč
-5 594 Kč
152 289 Kč
8 861 Kč
161 150 Kč
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