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ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ SPOLEČNOSTI EKONOMICKÉ 
V ROCE 2007 

 
 
1. SLOŽENÍ A ČINNOST ORGÁNŮ ČSE 
 
Představenstvo ČSE pracovalo v roce 2007 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). 

 

Na svém jednání 25.9.2007 projednávalo představenstvo ČSE následující body: 

i. Představenstvo ČSE udělilo potřetí ve své historii Cenu České společnosti ekonomické za 

dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení. Jejím laureátem se stal prof. Jan 

Kmenta, Ph.D., který získal jednoznačnou podporu přítomných členů představenstva. 

ii. Představenstvu ČSE byl představen návrh na vytvoření seznamu ekonomických výzkumníků v 

ČR a měření jejich výkonnosti. Autory návrhu jsou: Tomáš Cahlík, Martin Macháček, Daniel 

Münich, Andreas Ortmann, Hana Pesetová a František Turnovec. Tuto iniciativu 

představenstvo obecně uvítalo. Shodlo se, že v názvu seznamu musí být jasně uvedeny 

databáze, na nichž je seznam založen. Musí být rovněž vyjasněno, co je smyslem seznamu. 

Důležitá je rovněž jeho otevřenost vůči zařazení dalších ekonomů, kteří splní příslušná kritéria. 

Autoři návrhu zpracují a představenstvu předloží podrobnější projekt, který bude řešit tyto a 

další představenstvem diskutované aspekty. Představenstvo upřesněný projekt posoudí a 

rozhodne o konečné formě účasti ČSE na této aktivitě.  

iii. Představenstvo schválilo Zprávu o činnosti za rok 2006, která byla vypracována prezidentem  

T. Holubem. Představenstvo se shodlo, že bude iniciována změna stanov ve smyslu 
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každoročního vyhotovování Zprávy o činnosti. Důvodem je jak transparentnost vedení 

společnosti, tak i snazší získávání peněžních zdrojů.  

iv. Představenstvo bylo prezidentem ČSE a členy výkonného výboru informováno o provozních  

a hospodářských záležitostech ČSE, zejména o získávání finančních prostředků na rok 2008, 

řešení webových stránek ČSE, administrativní podpoře ČSE a zajišťování účetních a daňových 

konzultací pro ČSE. 

v. Představenstvo stručně diskutovalo organizaci Valného shromáždění plánovaného  

na 22. listopadu 2007. Shodlo se, že optimálním řečníkem pro Výroční přednášku by byl prof. 

Jan Kmenta, Ph.D. 

vi. Představenstvo schválilo přijetí tří nových individuálních členů ČSE.  

vii. M. Skořepa informoval o tom, že se na základě dohody výkonného výboru aktivně zapojil do 

přípravy Národní strategie finančního vzdělávání, jejímž gestorem je Ministerstvo financí. 

Upozornil, že ČSE se tak – v souladu se svými stanovami – začala angažovat vedle podpory 

ekonomického výzkumu (cestou seminářů a konferencí) také v podpoře výuky ekonomie. 

 

Výkonný výbor ČSE pracoval i nadále ve složení: Tomáš Holub (prezident ČSE), Luboš Komárek 

(viceprezident), Martin Macháček, Daniel Münich, Michal Skořepa a Patricie Mederová 

(asistentka). Během roku 2007 se sešel celkem dvakrát, většina otázek byla řešena operativně 

formou „per rollam“. 

 

Na Valném shromáždění 22. listopadu 2007 došlo k volbě nového představenstva (viz níže), které 

se však ke svému prvnímu jednání a volbě nového výkonného výboru sešlo až 22. ledna 2008. 

 

2. KONFERENCE 
V roce 2007 se ČSE podílela na pořádání Výroční konference Society for Economic Dynamics 

(SED) v Praze. Tato prestižní konference se konala ve dnech 28.-30. června 2007 a v ČR její 

organizaci zajišťovali zejména Radim Boháček a Michal Kejak z CERGE-EI. Na konferenci byly 

prezentovány poslední vědecké poznatky teoretického a aplikovaného výzkumu ze všech hlavních 

oblastí ekonomie. Plenární přednášky přednesli Dilip Abreu (Princeton University, Princeton, 

USA), Robert Shimer (University of Chicago, Chicago, USA) a Kenneth Wolpin (University of 

Pennsylvania, Philadelphia, USA). Mimo to  proběhlo více než 90 tematických sekcí, na nichž bylo 

prezentováno přes 350 příspěvků. Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce 

http://www.economicdynamics.org/sed2007.htm.  

 

http://www.economicdynamics.org/sed2007.htm
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Mimo to se ČSE zapojila do pořádání malé studentské konference „Fiskální udržitelnost“, jejímž 

hlavním organizátorem bylo Centrum pro finanční trhy (CEFT) působící při VŠE Praha (viz 

http://www.vse.cz/zpravy/news.php?ID=9877). Akce se konala  na této vysoké škole dne 14. března 

2007 a prezident ČSE T. Holub na ní vystoupil s úvodním slovem na téma makroekonomických 

dopadů připravované fiskální reformy. 

 

3. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ 
Valné shromáždění ČSE se konalo 22. listopadu 2007 od 17:00 do velké aule Institutu 

ekonomických studií FSV UK v Opletalově ulici 26, Praha 1. Na programu byly následující body: 

Veřejná část 

1.  Ustanovení volební komise a zahájení voleb do představenstva a RK ČSE 

2. Udělení Ceny ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení  
Profesoru Janu Kmentovi  

3.  Přednáška Prof. Jana Kmenty „Ekonometrie včera a dnes“  

4.  Vyhlášení výsledků soutěže Mladý ekonom a Cena Karla Engliše 2007  
 
Neveřejná část 

5.  Zpráva prezidenta o činnosti ČSE za období od posledního VS ČSE 

6.  Zpráva o činnosti poboček ČSE  

7.  Zpráva revizní komise 

8.  Rozpočet a hlavní směry činnosti ČSE na následující období 

9.  Návrhy na úpravy stanov ČSE 

10. Vyhlášení výsledků voleb do představenstva a revizní komise ČSE 
 
 
Veřejná část Valného shromáždění přilákala poměrně slušný počet účastníků, což lze připsat 

zejména výroční přednášce Prof. Kmenty. Bližší informace k této veřejné části jednání jsou 

uvedeny v dalších bodech této zprávy. Stinnou stránkou neveřejné části jednání byla nízká účast 

členů ČSE; voleb do představenstva i hlasování o dalších otázkách fungování ČSE se zúčastnilo jen 

něco málo přes 30 individuálních členů. Valné shromáždění jednomyslně schválilo Zprávu 

prezidenta ČSE o činnosti, Zprávu o činnosti poboček, Zprávu revizní komise (bez výhrad). Po 

diskusi vyslovilo jednomyslně souhlas s rámcovým rozpočtem a hlavními směry činnosti ČSE na 

další období a odsouhlasilo změny ve stanovách ČSE navržené výkonným výborem. 

 

Na Valném shromáždění bylo zvoleno nové představenstvo v následujícím složení: Cahlík Tomáš, 

Čihák Martin, Gottvald Jaromír, Helísek Mojmír, Holub Tomáš, Jakubík Petr, Jurajda Štěpán, 

Koderová Jitka, Komárek Luboš, Kotlán Viktor, Macháček Martin, Műnich Daniel, Šaroch 

http://www.vse.cz/zpravy/news.php?ID=9877


Stanislav, Sedláček Tomáš, Skořepa Michal, Šmídková Kateřina, Vintrová Růžena, Zamrazilová 

Eva, Žák Milan. 

 

Revizní komise byla zvolena ve složení Horčicová Milena, Körner Pavel, Michal Mejstřík. 
 

Prezident ČSE Tomáš Holub podává Zprávu o činnosti na Valném shromáždění 

   

 
4. SEMINÁŘE ČSE 
 
V roce 2007 uspořádala ČSE celkem 22 seminářů, z toho 15 v Praze a 7 na regionálních pobočkách. 

Jejich seznam je uveden níže (řazeno od posledního k prvnímu). Řada z těchto seminářů byla 

uspořádána ve spolupráci s kolektivními členy ČSE. Oproti minulému roku došlo k poklesu počtu 

seminářů v Praze i na pobočkách. Výzvou do budoucna nadále zůstává větší využití odborných 

sekcí ČSE při pořádání seminářů; tyto sekce jsou stále jenom dvě a navíc nejsou příliš aktivní. 

Název semináře Přednášející Datum Pobočka 
Productivity  Spillovers from  Foreign Direct 
Investment: Panel Data Evidence from the Czech  
Republic Pavel Vacek 18.12.2007 Praha 
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Aktuální stav příprav na zavedení eura v ČR Oldřich Dědek 7.11.2007 Praha 
Dilemmas of regional policy in post-socialist 
economy. The case of special economic zones in 
Poland Krzysztof Gwosdz 30.10.2007 Ostrava 
Inflation targeting and the role of real objectives Carl E. Walsh 17.9.2007 Praha 
Defining Recent and Prospective Developments 
in Monetary Policy Lars Svensson 28.6.2007 Praha 
Russian exchange rate and monetary policy IIKKA KORHONEN 7.6.2007 Praha 
Combining labour market flexibility and security: 
Benchmarking EU countries against Danish 
model Raul Eamets 7.5.2007 Praha 
Unemployment duration:Has long become longer 
or short become shorter? Pedro Portugal 3.5.2007 Praha 

Trendy vývoje peněz ve světě Luboš Komárek 26.4.2007 
České 
Budějovice

Macroeconomic Environment and Credit Risk Petr Jakubík 25.4.2007 Praha 
Ekonomická a finanční integrace ČR do globální 
ekonomiky: rizika a výzvy pro finanční stabilitu Adam Geršl 23.4.2007 Ostrava 
Podnikatelské prostředí v ČR Václav Petříček 23.4.2007 Pardubice 

Inovační výkonnost a inovace ve službách 
Anna Kadeřábková, Michal 
Pazour, Zdeněk Kučera 17.4.2007 Praha 

Konkurenceschopnost odvětví a informační 
společnost 

Marek Rojíček, Jan Pour, Viliam 
Grácz  10.4.2007 Praha 

Estimating Time-Varying Policy Neutral Rate in 
Real Time Roman Horvath 4.4.2007 Praha 

Institucionální kvalita a podmínky podnikání 
Milan Žák, Václav Šmejkal, 
Daniel Trnka 27.3.2007 Praha 

Růst, poptávka a stabilita 
Vojtěch Spěváček, Eva 
Zamrazilová 20.3.2007 Praha 

Does Education Matter in Patience Formation? 
Evidence from Ugandan Villages Michal Bauer, Julie Chytilová 15.3.2007 Praha 

Reálná a nominální konvergence 
Růžena Vintrová, Václav 
Žďárek 13.3.2007 Praha 

Novely daňových a účetních zákonů pro rok 
2007 Hana Čermáková 13.3.2007 

České 
Budějovice

Ekonomie kriminality Libor Dušek 7.3.2007 Brno 
Benchmarking a jeho využití ve veřejné správě 
ČR Rostislav Honus 20.2.2007 Ostrava 
 
 
5. SOUTĚŽ MLADÝ EKONOM ROKU 2007 A CENA KARLA ENGLIŠE 
 

Česká společnost ekonomická upořádala již počtrnácté 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 

do pětadvaceti let věku. Čtrnáctý ročník opět potvrdil vysokou kvalitu prací. Z celkem sedmnácti 

přihlášených prací byly více než tři čtvrtiny sepsány anglicky. 

 

Vyhlášení výsledků soutěže Mladý ekonom roku, jejímž generálním partnerem byla opět (avšak 

zřejmě naposledy) Česká spořitelna, a.s., proběhlo v rámci programu Valného shromáždění ČSE 

dne 22. listopadu 2007 na Institutu ekonomických studií FSV UK. Mladým ekonomem roku se stal 

Tomáš Svítil s prací „Who is in your "Faves"?: A social network model of cellular service choice“. 

Druhé místo obsadil Tomáš Konečný, autor práce „Trade Substitution  

and Immigrant Networks“. Třetí místo bylo uděleno Filipu Rozsypalovi za práci „Uncertainty in 

Macroeconomics: Making RBC Path Dependent“. Čestným uznáním prezidenta ČSE byl 

vyznamenán Tomáš Havránek za práci „The Supply of Foreign Direct Investment Incentives: 

Subsidy Competition in an Oligopolistic Framework“. Cena Karla Engliše, jejímž generálním 

partnerem je týdeník Ekonom, byla udělena Janu Zápalovi, autorovi práce „Consumption Tax 

Incidence: Evidence from the Natural Experiment in the Czech Republic“. 

 
Filip Rozsypal přebírá ocenění za 3. místo v soutěži Mladý ekonom roku 2007  
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6. CENA ČSE ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS A VÝROČNÍ PŘEDNÁŠKA 
 

Česká společnost ekonomická udělila Cenu ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého 

ekonomického učení Prof. Janu Kmentovi, Ph.D., a to za významný příspěvek k rozvoji 

ekonometrie.  

Česká společnost ekonomická (ČSE) příležitostně uděluje tuto cenu významným osobnostem české 

ekonomické vědy, které svým dílem obohatily studnici ekonomického poznání.  Jan Kmenta je v 

pořadí třetím laureátem této ceny. Vůbec poprvé však byla tato cena udělena ekonomovi českého 

původu, který větší část své dosavadní profesní kariéry působil v zahraničí.  

Prof. Jan Kmenta, Ph.D. je emeritním profesorem University of Michigan a zároveň hostujícím 

profesorem na CERGE-EI v Praze. V roce 1955 získal bakalářský titul na University of Sydney,  

v roce 1959 titul M.A. a v roce 1964 doktorský titul na Stanford University. V letech 1973-1993 

přednášel na University of Michigan, hostoval rovněž na několika dalších světových univerzitách. 

Je členem řady odborných asociací a v minulosti působil v redakčních radách mnoha renomovaných 

profesních časopisů. V roce 1989 získal čestný doktorát na německé University of Saarland, v roce 

1998 se stal prvním držitelem medaile Karla Engliše udělované Akademií věd ČR.  

Z hlediska kvality a šíře publikační činnosti patří Janu Kmentovi mezi ekonomy českého původu 

naprosto výjimečné postavení. Je autorem mezinárodně velice uznávané učebnice The Elements  

of Econometrics, která byla prvně vydána v roce 1971. Byl dále co-editorem několika odborných 

knih, které pojednávají o metodologii konstruování ekonometrických modelů. Publikoval nespočet 

prací zabývajících se ekonometrickou teorií a empirií, včetně odhadů produkčních funkcí, 

posuzování strukturálních ekonometrických modelů a problematiky odhadů na datech s chybějícími 

pozorováními. Jeho práce otiskly přední světové odborné časopisy. Ve svých pracích vždy 

konstruktivně a metodologicky zdůrazňoval evidentně úzký vztah mezi ekonomií a ekonometrií. 

Po roce 1989 se Jan Kmenta aktivně zapojil do českého ekonomického vzdělávání a na CERGE-EI 

dovedl k doktorátu celou řadu ekonomů z nové generace. Má české a americké občanství a žije 

střídavě v obou zemích. Podrobnější životopis Jana Kmety je k dispozici na internetové stránce 

http://www.cerge.cuni.cz/pdf/people/cvkmenta.pdf. 

Cena byla profesoru Kmentovi slavnostně předána v průběhu Valného shromáždění ČSE ve čtvrtek 

22. listopadu 2007 na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Při 

příležitosti převzetí ceny přednesl Jan Kmenta veřejnou přednášku na téma „Ekonometrie včera  

a dnes“. Tato přednáška byla finančně podpořena dotací od Rady vědeckých společností při 

Akademii věd ČR.  

 

http://www.cerge.cuni.cz/pdf/people/cvkmenta.pdf


Profesor Jan Kmenta během své Výroční přednášky   

 
 
 
7. DALŠÍ AKTIVITY ČSE 
 
ČSE pokračovala ve vydávání svého Zpravodaje, který v roce 2007 vyšel celkem dvakrát. 

Uskutečnila  se rovněž anketa mezi čtenáři Zpravodaje. Do sekretariátu ČSE došlo celkem 52 

odpovědí. Odpovědělo tedy zhruba 30 % členů ČSE. Z odpovědí vyplynulo, že naprostá většina 

respondentů čte všechny části Zpravodaje aspoň někdy, přičemž oblíbené jsou zejména informace 

ze seminářů. Řada respondentů připojila také pochvalná vyjádření nebo naopak kritické připomínky 

k obsahu Zpravodaje a k činnosti ČSE obecněji. Hned několik respondentů například navrhovalo 

rozšíření Zpravodaje o ucelené články, dále se mimo jiné objevil užitečný námět omezit v rámci 

Zpravodaje avíza jednotlivých akcí pořádaných mimo ČSE a spíše upozornit na webové adresy, na 

nichž jsou vedeny celé systematické a neustále aktualizované databáze těchto akcí. Někteří 

respondenti navrhovali zvýšení grafického standardu Zpravodaje. Ke změnám v grafice Zpravodaje 

již došlo, postupně budou realizovány i některé další náměty. 

 

Hlavním informačním kanálem ČSE nadále byla její webová stránka www.cse.cz. V roce 2007 

pracoval výkonný výbor na novém způsobu administrace této stránky, aby vyřešil problémy s její 
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aktuálností. Jako nejvhodnější bylo vybráno řešení nabízené firmou Media Factory, jehož výhodou 

je zejména jednoduchá obsluha a umožnění vkládat zprávy více pověřenými osobami (např. členové 

výkonného výboru). Jednorázový poplatek činí 9500 CZK+DPH (pro centrálu ČSE) a shodnou 

částku bude stát i navázaný modul pro stránky poboček ČSE. K realizaci tohoto řešení dojde 

počátkem roku 2008. 

 

ČSE získala dva granty od Nadace CERGE-EI, které budou využity v roce 2008. První grant ve 

výši 100 tis. Kč je určen na Výroční konferenci ČSE 2008 ve výši 100 tis. Kč, druhý grant ve výši 

205 tis. Kč bude využit na uspořádání Doctoral Student Workshop v rámci Financial Management 

Association European Conference. 

 

8. ČLENSKÁ ZÁKLADNA A HOSPODAŘENÍ ČSE V ROCE 2007 
 
Počet individuálních členů ČSE ke konci roku 2006 dosáhl 250, oproti 272 v roce 2005. Trend 

poklesu počtu individuálních členů pokračoval i v roce 2007, do jehož konce zaplatilo příspěvky 

198 členů (některé platby však mohou doběhnout ještě počátkem roku 2008). 

 

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, Univerzita Pardubice –  

Fakulta ekonomicko-správní, 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. 

V roce 2007 zaplatilo příspěvky 9 kolektivních členů. 

 

Hospodaření ČSE bylo v roce 2007 podstatně ovlivněno spolupořádáním Výroční konference SED 

v Praze (viz výše) a náklady (zejména mzdovými) souvisejícími ještě s pořádáním Výroční 

konference EALE v Praze v roce 2006. V důsledku těchto akcí skončilo hospodaření ČSE dle 

očekávání schodkem, a to téměř 62 tis. Kč. Pořádání konference SED však mělo pro ČSE celkově 

neutrální dopad do jejího hospodaření, protože na tuto akci získala ČSE grant od Nadace CERGE-

EI ve výši 200 tis. Kč (peníze přijaty v roce 2006) a grant od Rady vědeckých společností ve výši 

42 tis. Kč. (peníze přijaty v roce 2007). Zároveň ČSE získala od Nadace CERGE-EI dva granty na 

akce plánované na rok 2008 (viz výše) v celkové výši 305 tis. Kč, které zlepšily cash-flow ČSE 

ještě v roce 2007. Běžné náklady na činnost ČSE byly zhruba pokryty vybranými příspěvky 

individuálních a kolektivních členů (téměř 129 tis. Kč). 

 



Na běžném účtu a v pokladně ČSE bylo ke konci roku 2007 přes 683 tis. Kč. Z toho 305 tis. Kč jsou 

účelové dotace na akce plánované v roce 2008 a zhruba 60-70 tis. Kč jsou nevyčerpané prostředky 

z dřívějších akcí, které budou počátkem roku 2008 vráceny dárcům. I po odečtení těchto částek se 

však vlastní finanční situace ČSE vyvíjí příznivě.  

 
Finanční prostředky k 31.12.2007

Běžný účet 675 702,16 Kč     
Pokladna 7 733,50 Kč         
Celkem 683 435,66 Kč     

Příjmy od 1.1.07 do 31.12.2007
Individuální členské příspěvky 59 501,00 Kč       
Kolektivní členské příspěvky 69 300,00 Kč       
Dotace od AV ČR 70 000,00 Kč       
Dotace od CERGE EI - FMA 2008 + Výroční konference 2008 305 000,00 Kč     
Úroky z běžného účtu 712,98 Kč            
Celkem 504 513,98 Kč     

Výdaje od 1.1.07 do 31.12.2007
SED konference 242 000,00 Kč     
Mzdy 207 828,55 Kč     
Srážková daň 14 632,00 Kč       
Zálohová daň 34 143,00 Kč       
Bankovní poplatky 4 289,50 Kč         
Poplatky za doménu cse.cz 1 517,00 Kč         
Internet 9 381,05 Kč         
Webová stránka 11 900,00 Kč       
Software 4 441,00 Kč         
Kancelářské potřeby 948,00 Kč            
Mladý ekonom 22 470,00 Kč       
Mobilní telefon 500,00 Kč            
Cena za dld. přínos (pero) 2 490,00 Kč         
Drobný majetek 6 777,00 Kč         
Jízdné na VH 2007 2 793,50 Kč         
Celkem 566 110,60 Kč     
Rozdíl příjmů a výdajů 61 596,62 Kč-        
 
 
Tomáš Holub 
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