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1. SLOŽENÍ A ČINNOST ORGÁNŮ ČSE V ROCE 2011 
 
Představenstvo ČSE pracovalo v roce 2011 - stejně jako v roce 2010 - ve složení, které vzešlo 

z voleb na Valném shromáždění 3. prosince 2009. Následující tabulka uvádí členy představenstva 

(v abecedním pořadí) včetně primární agendy, kterou v roce 2011 zajišťovali: 

 

Martin Čihák  

Jakub Fischer   

Michal Hlaváček  

Mojmír Helísek  vztahy s kolektivními členy 

Tomáš Holub   

Roman Horváth  člen hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku 

Petr Jakubík  
viceprezident ČSE, garant soutěže Mladý ekonom roku 2011, člen hodnotící 
komise soutěže Mladý ekonom roku 

Milan Jílek  vedení pobočky České Budějovice 

Štěpán Jurajda  
garant seminářů ČSE konaných na půdě CERGE-EI, člen hodnotící komise 
soutěže Mladý ekonom roku 

Eva Kolcunová  vedení pobočky Ostrava 

Luboš Komárek  editor Zpravodaje ČSE 

Viktor Kotlán člen hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku 

Martin Macháček  člen hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku 

Marek Mora  

Daniel Münich  

Michal Skořepa  
prezident ČSE, administrátor webu ČSE, garant Valného shromáždění ČSE 
2011 

Stanislav Šaroch  

Kateřina Šmídková  

Zdeněk Tomeš  vedení pobočky Brno 

Eva Zamrazilová  

 

Během roku 2011 se představenstvo sešlo dvakrát (24.1.2011, 19.9.2011), naprostá většina otázek 

byla řešena operativně - elektronickou komunikací členů představenstva. 
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2. SEMINÁŘE ČSE 

V roce 2011 uspořádala ČSE celkem 19 seminářů, z toho 3 v Praze a 16 na regionálních pobočkách. 

Jejich seznam je uveden níže. Řada z těchto seminářů byla uspořádána ve spolupráci s kolektivními 

členy ČSE. 

 

Název Vystupující Datum Město 

Ekonomický pohled do zákulisí "tiché" 
pozemkové reformy v ČR 

David Slavata (VŠB-TU 
Ostrava) 

8.3.2011 Ostrava 

The Government Economic Agenda in a 
Society of Unequally Rational 
Individuals 

Pavel Pelikán (VŠE 
Praha) 

30.3.2011 Brno 

Zajištění měnového rizika v současné 
firemní praxi v ČR 

Radek Strouhal 
(PROMET GROUP) a Jiří 
Hučín (UniCredit Bank 
Czech Republic) 

6.4.2011 Ostrava 

Evropská integrace: jak dál? 
Mojmír Hampl (ČNB) a 
Tomáš Sedláček (ČSOB) 

7.4.2011 Praha 

Krize eurozóny - scénáře budoucího 
vývoje 

Lubor Lacina (Ústav 
financí PEF MZLU Brno) 

3.5.2011 
České 
Budějovice 

Cooperation between academia and 
official statistics: Chances and obstacles 

Petr Hackl (former 
Director General of 
Statistics Austria) 

5.5.2011 Brno 

Důchodová reforma - proč, jak a jak ne? 
Vladimír Bezděk 
(Generali Slovensko) 

6.5.2011 Mladá Boleslav 

Lessons from the European Debt Crisis 
Paolo Manasse 
(University of Bologna) 

11.10.2011 
Ostrava - 
Karviná 

The survival of EMU needs common 
fiscal discipline, not common fiscal 
policy 

Pavel Pelikán (VŠE 
Praha) 

25.10.2011 Brno 

Lze se současné ekonomické krizi bránit? 
Roman Hlawiczka 
(Komerční banka) 

2.11.2011 Ostrava 

Some economics of two-sided markets 
Norbert Maier (London 
Economics a ÚOHS) 

2.11.2011 Brno 
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Finanční a ekonomická krize: Odraz v 
ekonomickém výzkumu 

R. Horváth, K. Šmídková. 
D. Vávra 

3.11.2011 Praha 

Monetary Exit Strategy and Fiscal 
Spillovers 

Jan Libich (La Trobe 
University, Melbourne) 

22.11.2011 Ostrava 

Co-movement and stability of money 
market rates: A garch-analysis for 
Sweden, Denmark and the UK 

Hubert Gabrisch (Halle 
Institute for Economic 
Research) 

23.11.2011 Brno 

Asset-price boom-bust cycles and credit: 
what is the scope of macro-prudential 
regulation? 

Laurent Clerc (Banque de 
France) 

25.11.2011 Praha 

A game theory perspective into cartel 
formation and stability 

Paula Ramada (London 
Economics; ÚOHS) 

1.12.2011 Brno 

2012 – Mayové nebo Fénix? 
Viktor Kotlán (Česká 
spořitelna) 

5.12.2011 Ostrava 

The Impact of Macroeconomic News and 
Central Bank Communication on the 
Exchange Rate: Evidence from Central 
and Eastern Europe 

Evžen Kočenda (CERGE-
EI) 

8.12.2011 Brno 

Foreign Currency Loans and Loan 
Arrears of Households in CEEC 

Jarko Fidrmuc (Zeppelin 
University) 

8.12.2011 Brno 
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3. SOUTĚŽ MLADÝ EKONOM ROKU 2011 

Česká společnost ekonomická udělila v rámci svého valného shromáždění dne 3. listopadu 2011 v 

Praze tradiční ocenění mladým ekonomům (do 30 let). Mladý ekonom roku je prestižní ocenění, 

každoročně udělované již od roku 1994. Primárním cílem je podpora mladých talentů v oblasti 

ekonomie. Vítězové minulých ročníků jsou úspěšnými ekonomy. Mezi držitele tohoto ocenění patří 

například současný viceguvernér ČNB Mojmír Hampl nebo bývalý náměstek ministra pro evropské 

záležitosti Marek Mora, nyní působící ve funkci šéfa kabinetu generálního tajemníka Rady EU. 

V letošním roce cenu Mladý ekonom roku získal Peter Ondko, doktorand na CERGE-EI, za práci, 

ve které se zabýval vlivem produktivity firem při rozhodování o akvizicích. Studie si všímá 

výrazných odlišností dvou hlavních teoretických konceptů vyskytujících se v literatuře. První z nich 

předpokládá jednoduchou přenositelnost firemního „know-how“, a z tohoto důvodu nákup 

neproduktivních firem produktivními. Druhá teorie předpokládá, že k dosažení zisku je nutná 

spolupráce „specializovaných“ firem s komplementárními technologiemi, přičemž v rámci tohoto 

vztahu je „know-how“ obou firem nekompatibilní. Na rozdíl od prvního přístupu tato teorie 

implikuje, že efektivní firmy kupují efektivní firmy a ty méně efektivní kupují jiné méně efektivní. 

Rozdílnost předpokladů těchto teorií motivovala autora vítězné práce k oddělenému zkoumání 

horizontálních a vertikálních akvizic. Pro empirickou analýzu jsou využity informace o akvizicích 

mezi soukromými firmami podnikajícími v původních členských zemích Evropské unie. Výsledky 

pro horizontální akvizice jsou v souladu s první zmiňovanou teorií, tedy oproti porovnatelným 

firmám jsou firmy kupované v horizontálních akvizicích méně produktivní a po akvizici jejich 

produktivita výrazně roste. Pro vertikální akvizice je naopak charakteristické párování firem se 

srovnatelnou produktivitou, což je v souladu s druhou zmíněnou teorií. Vítězná práce tak ukázala, 

že k testování jednotlivých teorií je nutné oddělené zkoumání obou typů akvizic. 

Na druhém místě se v soutěži umístil doktorský student CERGE-EI Vahagn Jerbashian. Ve své 

práci navrhl model s endogenním ekonomickým růstem, ve kterém je zdrojem růstu odvětví 

telekomunikací. Pomocí tohoto modelu analyzuje způsoby, kterými telekomunikační odvětví 

přispívá k ekonomickému růstu, a zaměřuje se na analýzu vlivu struktury tohoto trhu. Studie 

ukazuje, že při neexistenci bariér vstupu přispívají k růstu jak přímé tak nepřímé síťové externality. 

V opačném případě jsou důležité pouze přímé síťové externality. V případě exogenních bariér 

vstupu model ukazuje, že ekonomický růst a blahobyt roste s počtem telekomunikačních firem a se 

stupněm konkurence. Naopak, pokud jsou bariéry vstupu endogenní, ekonomický růst nezávisí na 

stupni konkurence ani na počtu firem. Dále analýza předkládá optimální tržní strukturu pro 
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telekomunikační odvětví z pohledu společenského blahobytu a navrhuje směry regulačních politik v 

této oblasti, které zvyšují efektivnost a společenský blahobyt. Navržený model může být využit také 

pro analýzu v jiných odvětvích, které jsou výrazně závislé na vědě a výzkumu. 

Na třetím místě se umístili doktorští studenti Institutu ekonomických studií UK Tomáš Havránek 

a Zuzana Havránková, kteří ve své práci studují vliv přímých zahraničních investic na růst 

produktivity v hostitelských zemích. Tento efekt bývá často využíván jako odůvodnění pobídek pro 

přímé zahraniční investice. Očekává se, že domácí firmy ve stejných odvětvích hostitelské země se 

učí od zahraničních investorů, zvyšují svoji produktivitu, a přímé zahraniční investice tak přispívají 

k rozvoji celé ekonomiky. Desítky vědeckých prací ale ukázaly, že tento efekt se významně liší pro 

různé země. Autoři oceněného článku sbírají tyto práce a analyzují, na čem závisí efekty 

zahraničních investic. Jejich výsledky naznačují, že nejdůležitějším faktorem je rozdíl ve vyspělosti 

mezi zemí, která investici přijímá, a zemí, odkud investor pochází. Jsou-li rozdíly mezi oběma 

zeměmi příliš veliké, nemají podle této studie zahraniční investice pozitivní efekt na domácí firmy. 

Kromě uvedených hlavních cen, byl čestným uznáním prezidenta České společnosti ekonomické 

pro autora práce do 25 let věku oceněn Tomáš Klinger, student Institutu ekonomických studií UK. 

Ten se ve své práci zabýval modelem bankovního systému, pomocí kterého testoval dopady 

různých regulatorních opatřeních z pohledu zajištění finanční stability.  

 
Prezident ČSE Michal Skořepa (vlevo) a viceprezident ČSE Petr Jakubík (vpravo) předávají ocenění Mladý ekonom 

roku 2011 Peteru Ondkovi 
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4. VALNÉ SHROMÁŽD ĚNÍ ČSE 

Valné shromáždění ČSE se konalo dne 3. listopadu 2011 od 17:00 hodin v malé aule Institutu 

ekonomických studií FSV UK v Praze. V průběhu veřejné části nejprve viceprezident ČSE Petr 

Jakubík, garant soutěže Mladý ekonom roku 2011, vyhlásil výsledky této soutěže. Následně 

vystoupil vítěz soutěže za rok 2011 Peter Ondko a krátce prezentoval svou vítěznou práci. 

Následovala panelová diskuse na téma "Finanční a ekonomická krize: Odraz v ekonomickém 

výzkumu", v rámci které vystoupili Roman Horváth (IES FSV UK) a Michal Kejak (CERGE-EI). 

Oběma vystupujícím náleží dík i za to, že se pokusili posluchačům interpretovat i prezentace 

dalších dvou řečníků (Kateřina Šmídková, David Vávra), kteří se pro nemoc museli omluvit. 

 
Zprava: Prezident ČSE Michal Skořepa uvádí řečníky Roman Horvátha a Michala Kejaka 

V neveřejné části pak prezident ČSE Michal Skořepa představil přítomným členům ČSE Zprávu o 

činnosti ČSE za období 2010-2011, zprávu revizní komise a návrh hlavních směrů činnosti a 

základních parametrů rozpočtu ČSE pro období dalších dvou let. Výsledek hlasování (předepsaného 

stanovami ČSE) u všech těchto čtyř položek byl jednoznačně kladný. Na závěr neveřejné části 

prezident oznámil výsledky voleb do představenstva a revizní komise na období 2012-2013, které 

probíhaly během veřejné části.  

Prezident a viceprezident ČSE pro období 2012-2013 budou zvoleni na nejbližším jednání nového 

představenstva. 
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5. ČLENSKÁ ZÁKLADNA A HOSPODA ŘENÍ ČSE V ROCE 2011 
 

Počet individuálních členů ČSE, kteří měli ke konci roku 2011 řádně zaplacen členský příspěvek, 

dosáhl 204, oproti 171 ke konci roku 2010.  

Kromě individuálních členů významně podporují činnost ČSE i její kolektivní členové. Za poslední 

tři roky to byly následující instituce: Bankovní institut vysoká škola, a.s., Česká národní banka, 

Česká spořitelna, a.s., ČSOB, a.s., Economia, a.s, Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita, České 

Budějovice, Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská-Technická Univerzita v Ostravě, 

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity, Institut ekonomických studií, UK FSV, 

Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice, 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. 

Kromě kolektivních členů významně podporují činnost ČSE v posledních letech také Nadace 

CERGE-EI a Rada vědeckých společností působící při Akademii věd ČR. Mediální podporu 

společnosti zajišťuje měsíčník Bankovnictví.  

Hospodaření ČSE v roce 2011 skončilo přebytkem ve výši 98 tis. Kč. Příjem z individuálních 

členských příspěvků se zvýšil (o 16 tis. Kč), příjem od kolektivních členů ČSE se snížil (o 57 tis. 

Kč). Pokles oproti roku 2010 je způsoben nadprůměrnou výší kolektivních členských příspěvků v 

roce 2010, kdy společnost obdržela mimořádný kolektivní příspěvek ve výši 60 tis. Kč. V současné 

době společnost zvažuje přechod na podvojné účetnictví. Podvojné účtování by mělo zamezit 

zkreslování hospodářského výsledku společnosti, ke kterému dochází v důsledku časového 

nesouladu mezi příjmem a čerpáním dotací na pořádané akce. 

Na běžném účtu a v pokladně ČSE bylo ke konci roku 2011 zhruba 491 tis. Kč.  

 
 
 
V Praze 20. ledna 2012  

          Mgr. Michal Skořepa, Ph.D. 
         prezident ČSE 
 
 
 
(Tato Zpráva byla schválena představenstvem ČSE dne 30.1.2012) 
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PŘÍLOHA: VÝSLEDOVKA HOSPODA ŘENÍ ČSE ZA ROK 2011 
 
 

Příjmy od 1.1.2011 do 31.12.2011   

Individuální členské příspěvky 66 501 Kč 

Kolektivní členské příspěvky  92 000 Kč 

Smlouva o reklamě 40 000 Kč 

Dotace od AV ČR 56 000 Kč 

Úroky z běžného účtu 41 Kč 

Vrácené poplatky od ČS 100 Kč 

Celkem  254 642 Kč 

Výdaje od 1.1.2011 do 31.12.2011   

Hrubé mzdy 108 500 Kč 

Mzdy související s konáním VS 2011 a ME 2011 36 500 Kč 

Mzdy související s běžným provozem ČSE 72 000 Kč 

Přeplatek na srážkové dani za rok 2010 -150 Kč 

Soutěž Mladý ekonom 36 430 Kč 

Software 524 Kč 

Bankovní poplatky 3 934 Kč 

Web cse.cz 2 534 Kč 

Drobný majetek 2 419 Kč 

Poštovní ceniny 150 Kč 

Provoz kanceláře: 2 052 Kč 

Mobilní telefon 183 Kč 

Internet 1 869 Kč 

Celkem 156 393 Kč 

Rozdíl p říjmů a výdaj ů 98 249 Kč 

Finanční prost ředky k 31.12.2011   
Běžný účet  490 782 Kč 
Pokladna  102 Kč 
Celkem 490 884 Kč 

 


