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AKTUALITY A OZNÁMENÍ 
10. bienální konference ČSE 

(Kamil Galuščák, Jan Hanousek, Jakub Fischer) 

 

Česká společnost ekonomická vyzývá k přihlašování 

příspěvků ze všech oborů ekonomie a financí na 

10. bienální konferenci, která se uskuteční na 

Vysoké škole ekonomické v Praze v sobotu 

1. prosince 2018. Hlavním řečníkem bude Richard 

Portes (London Business School, CEPR).  

Termín pro zasílání prací je 15. září 2018. Lze 

také zasílat návrhy na celé sekce. Členové ČSE se 

mohou na konferenci registrovat zdarma nejpozději 

do 21. října 2018. Členové ČSE po 21. říjnu 2018 

 a nečlenové ČSE se mohou registrovat po zaplacení 

registračního poplatku 1000 Kč. Účast na konferenci 

je možná i bez příspěvku. Kolektivní členové ČSE 

mohou nominovat účastníky zdarma podle kategorie 

svého členství.  

Konference je organizována ve spolupráci s 

Vysokou školou ekonomickou v Praze a Českou 

národní bankou a podporována Radou vědeckých 

společností ČR. Letošní konference připomíná  

100. výročí založení Československa a 25. výročí 

České republiky. Bude jí předcházet workshop k 

příležitosti 20 let cílování inflace, který se uskuteční 

v České národní bance v Praze 30. listopadu 2018. 

Informace o konferenci a odkazy pro zasílání 

příspěvků a registrace lze nalézt na webové stránce: 

http://www.cse.cz/en/topnews/373.html. 

http://www.cse.cz/
http://www.cse.cz/en/topnews/373.html


Zpravodaj ČSE 2018/1 http://www.cse.cz                   2 

Vyhlášení 25. ročníku soutěže Mladý ekonom roku 

(Kamil Galuščák) 

 

Česká společnost ekonomická vyzývá k účasti na 

25. ročníku soutěže Mladý ekonom roku. Termín pro 

zasílání prací je 20. říjen 2018. 

Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo občané 

působící na území České republiky do 30 let věku 

(tyto podmínky platí i pro případné spoluautory). 

Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze 

jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků 

včetně mezer) včetně abstraktu, klíčových slov a 

JEL klasifikace.  

Odbornou práci (bez uvedení identifikace 

autora/autorů v textu) spolu s netechnickým 

shrnutím v rozsahu maximálně 100 slov pro 

mediální propagaci v případě ocenění a vyplněnou 

přihláškou lze zasílat na e-mailovou adresu 

young.economist@cse.cz nejpozději do 20. října 

2018.  

Každý účastník soutěže se zavazuje v případě 

ocenění krátce prezentovat svou práci při vyhlášení 

výsledků soutěže v rámci 10. bienální konference 

ČSE, která se uskuteční 1. prosince 2018 na Vysoké 

škole ekonomické v Praze.  

Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom 

roku činí 20 000 Kč, za druhé místo 10 000 Kč a za 

třetí místo 5 000 Kč. Prezident společnosti může 

dále udělit „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci 

zabývající se českou hospodářskou politikou. 

„Čestným uznáním prezidenta ČSE za vynikající 

práci“ může být rovněž oceněna práce autora do 

25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn. 

Případné dotazy lze zasílat na adresu 

young.economist@cse.cz. 

Soutěž je podporována Radou vědeckých 

společností ČR. Mediálním partnerem soutěže je 

časopis Bankovnictví. 

Informace o soutěži, přihlášku a statut ceny lze 

nalézt na http://www.cse.cz/cs/aktuality/371.html, 

případně v anglické verzi na: 

http://www.cse.cz/en/topnews/372.html 

 

Vyhlášení Ceny ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení 

(Patricie Velikovská) 

 

Česká společnost ekonomická vyzývá k předkládání 

návrhů na udělení Ceny ČSE za dlouhodobý přínos 

k rozvoji českého ekonomického učení. Návrh musí 

být podán na nominačním formuláři a musí 

obsahovat stručné, avšak výstižné zdůvodnění, jehož 

obsahem je popis přínosu navrhované osoby 

k rozvoji ekonomického učení. Cenu lze udělit 

i společně skupině ekonomů, je-li jejich přínos 

nedílný.   

Návrhy lze podávat do 30. září 2018 na emailovou 

adresu cse@cse.cz. 

Představenstvo ČSE se návrhy bude zabývat na 

svém podzimním zasedání. Jejich projednávání se 

řídí statutem ceny. Členové ČSE mají právo zasílat 

představenstvu návrhy na udělení Ceny. 

Představenstvo se návrhem podaným členem ČSE 

zabývá tehdy, pokud si jej osvojí alespoň jeden člen 

představenstva. 

Cena bude slavnostně předána v průběhu 

10. bienální konference ČSE v Praze 1. prosince 

2018. Součástí předání ceny bude přednáška jejího 

nositele. 

Nominační formulář a statut ceny jsou k dispozici na 

http://www.cse.cz/cs/aktuality/385.html, případně 

v anglické verzi na: 

http://www.cse.cz/en/topnews/386.html 

 

Vyhlášení 3. ročníku Ceny Kateřiny Šmídkové  

(Tomáš Holub) 

 

Česká společnost ekonomická vyzývá k nominacím 

na – v pořadí třetí – Cenu 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 Svěřenského 

fondu Kateřiny Šmídkové. Členové ČSE mají právo 

zasílat návrhy na udělení Ceny. Komise rozhodující 

o udělení ceny se návrhem podaným členem ČSE 

zabývá tehdy, pokud si jej osvojí alespoň jeden člen 

představenstva.  

mailto:young.economist@cse.cz
mailto:young.economist@cse.cz
http://www.cse.cz/cs/aktuality/371.html
http://www.cse.cz/en/topnews/372.html
mailto:cse@cse.cz
http://www.cse.cz/cs/aktuality/385.html
http://www.cse.cz/en/topnews/386.html
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Návrhy na udělení Ceny je třeba zasílat na 

emailovou adresu cse@cse.cz do 30. září 2018 s 

vyplněným nominačním formulářem.  

Cena bude slavnostně předána v průběhu 

10. bienální konference ČSE dne 1. prosince 2018 v 

Praze. Součástí předání ceny bude přednáška její 

nositelky. 

Nominační formulář a statut ceny lze nalézt na: 

http://www.cse.cz/cs/aktuality/285.html, případně 

v anglické verzi na: 

http://www.cse.cz/en/topnews/388.html. 

 

V Budapešti bylo podepsáno Memorandum o porozumění mezi ekonomickými asociacemi České 
republiky, Maďarska, Polska a Slovenska  

(Kamil Galuščák) 

 

Zástupci zemí Visegrádské skupiny, které 

reprezentují Českou republiku, Maďarsko, Polsko a 

Slovensko, podepsali v roce 1991 dohodu o 

spolupráci. V návaznosti na snahy zemí střední 

Evropy spolupracovat v oblastech společného zájmu 

a jejich dalšího rozvíjení podepsali představitelé 

České společnosti ekonomické, Maďarské 

ekonomické asociace, Polské ekonomické 

společnosti a Slovenské ekonomické společnosti 

Memorandum o spolupráci v oblasti ekonomického 

výzkumu, ekonomického vzdělávání a výměny 

informací. 

Ekonomické asociace zemí „V4“ jsou připraveny 

organizovat bienální ekonomické konference, 

udělovat cenu nejlepším mladým ekonomům a 

spolupracovat při výměně informací. 

Memorandum bylo podepsáno 22. března 2018 v 

Budapešti během konference „Economics 

Reformation“, kterou pořádala Maďarská 

ekonomická asociace ve spolupráci s Budapest 

Institute of Banking Zrt, MNB Department of 

Corvinus University of Budapest, Eötvös Loránd 

University Institute of Business a s Českou, 

Slovenskou a Polskou ekonomickou asociací. Za 

Českou společnost ekonomickou Memorandum 

podepsal prezident ČSE Kamil Galuščák. 

 

 

Konference „Economics Reformation“, aneb co by na to řekl Rodrik? 

(Kamil Galuščák) 

 

Dne 22. března  2018 se v Budapešti konala 

konference „Economics Reformation“, kterou 

pořádala Maďarská ekonomická asociace ve 

spolupráci s několika maďarskými univerzitami a s 

ekonomickými asociacemi Slovenska, Polska a ČR 

(ty byly reprezentovány jejich předsedy). Její téma 

bylo poněkud netradiční. V prosinci 2017 skupina 

ekonomů vyvěsila na dveře London School of 

Economics 33 tezí požadující reformu ekonomie 

(http://www.rethinkeconomics.org/projects/reformat

ion). Autoři této iniciativy kritizují nezdravý 

monopol neoklasické ekonomie, která údajně není 

schopna sebereflexe, a poukazují na nedostatek 

plurality a využívání podnětů z jiných oborů a na 

absenci diskuse. Ekonomický mainstream podle nich 

nedokáže řešit hlavní problémy světa, jakými jsou 

chudoba, nerovnost, ekologická krize a finanční 

nestabilita. Cílem konference bylo získat názory 

ekonomické obce na tuto iniciativu. 

Před odjezdem do Budapešti jsem provedl mezi 

členy představenstva ČSE malý průzkum, co si o 

této iniciativě skupiny britských ekonomů myslí. 

Reakce byly kritické. Zaznívaly hlasy, že iniciativa 

je jednostranná a nevyvážená, příliš zaujatá proti 

mainstreamu a že pomíjí nové směry a poznatky 

v ekonomii. Tyto odpovědi jsem na konferenci 

prezentoval. Nutno říct, že podobně to viděla také 

většina ostatních vystupujících. Diskuse byla 

zajímavá, protože téma má dopady také na to, jak 

učit ekonomii. 

Když jsem se připravoval na tuto konferenci, 

vzpomněl jsem si na nedávno vydanou knihu Daniho 

Rodrika „Economics Rules“. Byla napsána v reakci 

na kritiku vůči ekonomům a ekonomickým 

mailto:cse@cse.cz
http://www.cse.cz/cs/aktuality/285.html
http://www.cse.cz/en/topnews/388.html
http://www.rethinkeconomics.org/projects/reformation/
http://www.rethinkeconomics.org/projects/reformation/
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modelům a jejich údajné neschopnosti naslouchat a 

předpovídat krize jako byla ta z let 2008-2009.  

Rodrik ekonomii obhajuje jako sociální vědu a říká, 

že vědou jí dělají právě modely, které samy o sobě 

nemají žádné ideologické zabarvení, ale také 

nenabízejí jednoznačná řešení. Kritizuje ovšem 

ekonomy za to, že modely někdy aplikují 

v nesprávných kontextech („economists are prone to 

mistake a model for the model“). Modely se skládají 

z předpokladů (je potřeba se ptát, které z nich jsou 

kritické) a z mechanismů. Používají jazyk 

matematiky, protože to je činí jasnými a 

konzistentními (ale nebyl to vždy přístup všech). 

Autor píše, že ekonomie se vyvíjí horizontálně tím, 

že se vyvíjejí nové modely zahrnující další a nové 

předpoklady, spíše než vertikálně jako třeba ve 

fyzice, kde nové teorie nahrazují předchozí. Příklady 

takových nových předpokladů z nedávné historie 

jsou nedokonalá konkurence, asymetrické informace 

a behaviorální ekonomie (známý příklad, proč rodiče 

vyzvedávají své děti ze školky později, než mají, a 

to poté, co školka místo výzev zavedla poplatky).  

Pokud jde o kritiku absence diskuse, veřejnost podle 

Rodrika není vystavena celé šíři názorů, které 

zaznívají mezi ekonomy. Ekonomové jsou často 

vědci, kteří jsou ve své komunikaci zvyklí používat 

příliš mnoho „jestliže“ a „ale“. Připouští, že jejich 

veřejná vystoupení mohou být oproti tomu, co 

zaznívá v akademických debatách, vychýlena na 

stranu obhajoby trhů, protože propagátoři restrikcí 

jsou často organizovaní. 

Rodrik se ve své knize obsáhle věnuje dalším dvěma 

kritikám soudobé ekonomie: otázce hodnot a údajné 

absenci plurality. K té první si klade otázku, zda 

hlavní předpoklad většiny modelů o maximalizaci 

vlastní spotřeby takové chování ve společnosti 

normalizuje. Odpovídá, že klíčová je efektivní 

alokace zdrojů, což nevylučuje jiné hodnoty, a že 

morální exhortace jsou zajímavé, ale v ekonomii 

fungují pobídky. Ekonomové berou svět jako daný. 

To nemá nic společného s jejich vlastními 

hodnotami či etickými přístupy. 

V otázce plurality rozlišuje pluralitu závěrů a 

pluralitu metod. Jednoznačně říká, že v jakémkoli 

akademickém oboru se metody nemohou příliš 

odchylovat od převládající praxe. Dále uvádí, 

jakými proměnami prošla ekonomie za poslední tři 

desetiletí. Konkrétními příklady popisuje nové 

směry, které byly ovlivněny obory mimo ekonomii: 

behaviorální ekonomii, randomizované kontrolované 

experimenty a institucionální rozvoj. Závěry Rodrik 

shrnuje v podobě deseti přikázání pro ekonomy a 

deseti dalších pro neekonomy. 

Neznám výstižnější odpověď na protestní iniciativu 

33 tezí, než je tato Rodrikova kniha. Pokud ji má 

někdo ze čtenářů, nechť se o ni podělí v příštím čísle 

Zpravodaje nebo na podzimní bienální konferenci 

ČSE. Pozvánku lze nalézt v tomto Zpravodaji a také 

na webových stránkách ČSE. 

 

Výsledky druhého kola Ekonomické olympiády 

(Martina Bacíková, INEV) 

 

Jakub Groman, student čtvrtého ročníku Gymnázia 

Mikuláše Koperníka v Bílovci, se stal podruhé za 

sebou vítězem celorepublikového finále 

Ekonomické olympiády. Cenu pro vítěze – sto tisíc 

korun v rozdrcených bankovkách – převzal 

21. června 2018 v reprezentativních prostorách 

České národní banky, která soutěž pořádanou 

neziskovou organizací Institut ekonomického 

vzdělávání (INEV) zaštiťuje.  

Na druhém místě skončil Michal Pitr, student 

septimy gymnázia Nový PORG v Praze. Jako třetí se 

umístil Pavel Králík ze třetího ročníku Obchodní 

akademie v Brně. 

Finále Ekonomické olympiády v Praze, do něhož 

postoupilo z krajských kol téměř 50 studentů, mělo 

písemnou a ústní část. Po vyhodnocení písemného 

testu postoupilo 10 studentů s nejvyšším počtem 

bodů k ústní zkoušce, kde finalisté čelili otázkám 

porotců, mezi nimiž byli Pavel Potužák, předseda 

správní rady INEV a přednášející na Vysoké škole 

ekonomické, a Mojmír Hampl, člen správní rady 

INEV a viceguvernér ČNB. V písemné i ústní části 

byl kladen důraz na schopnost studentů samostatně 

ekonomicky uvažovat a vyvodit závěry na základě 

znalosti ekonomických pojmů a principů. 

Ekonomickou olympiádu pořádá a odborně 

garantuje Institut ekonomického vzdělávání z.ú. 

(INEV) po záštitou České národní banky. Správní 

rada institutu se skládá z ekonomů z České národní 

banky a Vysoké školy ekonomické. Ekonomická 

olympiáda má k dispozici vysoce kvalifikované 

odborníky (autory úloh, lektory, konzultanty a 

organizační pracovníky) převážně z řad pedagogů, 

vědeckých pracovníků, odborníků z praxe a 

vysokoškolských studentů. 

Více informací: www.ekonomickaolympiada.cz 

 

http://www.ekonomickaolympiada.cz/
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Experti do škol 

(Jaroslav Ambrož, koordinátor projektu) 

 

I letos Česká společnost ekonomická organizuje 

projekt Experti do škol zaměřený na podporu 

ekonomie na středních školách formou přednášek 

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.  

V rámci současného ročníku, jež probíhá od 1. ledna 

2018 až do konce roku s výjimkou letních prázdnin, 

se již uskutečnilo 19 přednášek z plánovaných 40, a 

to např. na školách v Praze, Brně, Českých 

Budějovicích či Třinci. Letní prázdniny se pro 

studenty středních škol již sice rychle blíží, projekt 

však probíhá i na podzim a členové ČSE se tak stále 

mohou do projektu přihlásit, a to koordinátorovi 

projektu Jaroslavu Ambrožovi na e-mailové adrese 

vzdelavani@cse.cz. 

 

 

Projekty v aplikované ekonomii 2018 na CERGE-EI 

(Martina Jakubův, Filip Pertold, CERGE-EI) 

 

V Centru pro ekonomický výzkum a doktorské 

studium (CERGE-EI) proběhne na podzim třetí 

ročník úspěšného programu Projekty v aplikované 

ekonomii pro nadané studenty, kterého se zúčastní 

vybraných 30 studentů z různých škol v ČR.   

Program je určen pro nadané středoškoláky, kteří 

chtějí do hloubky porozumět ekonomii a naučit se 

používat výzkumnou metodologii v praxi. S pomocí 

výzkumníků CERGE-EI se studenti zapojí do 

konkrétního výzkumného projektu, naučí se 

používat metody výzkumu a získají zpětnou vazbu 

a podněty pro budoucí projekty. Součástí je také 

workshop anglického odborného projevu, který jim 

pomůže s prezentací jejich výsledků. 

"Rostoucí zájem ze strany studentů je překvapivý i 

pro nás. Jsou velmi motivovaní a vysoké procento z 

nich program dokončí, přestože je poměrně 

náročný. Některé školy projekty svých studentů 

rozvíjejí dál a zpětná vazba je výborná," řekl 

koordinátor projektu, Filip Pertold. "Studenti 

oceňují, že si mohou vyzkoušet práci v reálném 

akademickém prostředí. Zabývají se ekonomickými 

tématy z různých úhlů, na to při běžné výuce 

zpravidla nebývá čas,” dodal. 

Program je podporován Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR. Pracovním jazykem je 

angličtina. Shrnutí závěrečných prezentací loňského 

ročníku (včetně krátkého videa) jsou dostupné zde 

nebo na CERGE-EI blogu. 

 

mailto:vzdelavani@cse.cz
https://cz.cerge-ei.cz/udalosti/aplikovana-ekonomie-pro-talentovane-stredoskolaky
https://cz.cerge-ei.cz/udalosti/aplikovana-ekonomie-pro-talentovane-stredoskolaky
https://www.cerge-ei.cz/students/economics-projects-for-high-school-students
https://www.cerge-ei.cz/students/economics-projects-for-high-school-students
https://blog.cerge-ei.cz/?p=3261
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INFORMACE ZE SEMINÁŘŮ 
 

Počátky behaviorální ekonomie v Čechách  

(Eva Kolcunová)  

 

Dne 7. března 2018 se konal na Ekonomické fakultě 

VŠB – TU Ostrava seminář pod názvem Počátky 

behaviorální ekonomie v Čechách. Vystoupil 

dr. Michal Skořepa (Česká spořitelna). Přítomno 

bylo kolem 70 posluchačů, vč. pedagogů EkF. O 

seminář byl velký zájem, proto byl i pořízen 

videozáznam. M. Skořepa přizpůsobil své 

vystoupení faktu, že EkF teprve zavede výuku 

behaviorální ekonomie. Hovořil o svých důvodech, 

proč a kdy se behaviorální ekonomií začal zabývat. 

Seznámil přítomné s historií jejího vzniku a jejími 

hlavními „propagátory“. Analyzoval postavení 

behaviorální ekonomie v systému společenských věd 

a vyzvedl příbuzné obory. Rovněž demonstroval 

odlišné pohledy behaviorální ekonomie a 

ekonomického mainstreamu na předmět zkoumání, 

tj. homo economicus. Poté představil klasifikaci 

rozhodování v ekonomii, představil empirické 

metody, které behaviorální ekonomie používá a 

analyzoval úlohu psychologie v experimentech, 

jejichž provádění je pro behaviorální ekonomii 

nezbytné. Přítomní měli možnost se zúčastnit také 

dvou experimentů/pokusů, jejichž výsledky byly 

autorem na místě demonstrovány a vyhodnoceny. Po 

vystoupení M. Skořepy následovala živá a bohatá 

diskuse.  

 

Otázka přijetí eura v ČR   

(Milan Jílek)  

 

Počátkem dubna zavítal na Ekonomickou fakultu JU 

v Českých Budějovicích pan Marek Mora, člen 

Bankovní rady České národní banky. Tématem 

semináře bylo Přijetí Eura v ČR s podtitulkem 

Ekonomická konvergence k eurozóně a přijetí 

Evropského fiskálního paktu. Pan Marek Mora, 

jakožto ekonom s unikátní zkušeností z vrcholných 

orgánů EU i z orgánů tvořících hospodářskou 

politiku na národní úrovni, využil své zkušenosti k 

formulaci kritického (či možná spíše realistického) 

názoru na evropskou měnovou integraci. 

Východiskem přednášky bylo známé trilema 

měnové politiky rozšířené o poznatek, že ani při 

volném pohybu kapitálu a plovoucím kurzu není 

měnová politika plně autonomní a musí reflektovat 

vlivy globálního finančního cyklu (Helene Rey, 

2013). Aby monetární politika byla autonomní, musí 

být využívány makroobezřetnostní nástroje 

(kapitálové rezervy, monitorování systémově 

významných institucí atd.). Režimy plovoucího 

kurzu tlumí dopady globálního finančního cyklu 

(Obstfeld, Ostry a Qureshi, 2017) a vlastní měna je 

tedy spíše tlumičem než generátorem šoků (Audzei a 

Brázdik, 2015). Z předložených argumentů 

vyplynulo, že není zcela jednoznačná odpověď na 

otázku, zda může malá otevřená ekonomika mít 

nezávislou měnovou politiku. V dlouhém období lze 

předpokládat, že režim devizového kurzu spíše nemá 

vliv na hospodářský růst. Tato úvaha redukuje 

zavedení nebo nezavedení eura na zejména politické 

rozhodnutí.  

Maastrichtská smlouva stanoví, že euro je měna EU. 

Navíc, Česká republika, na rozdíl od Dánska, nemá 

vyjednaný opt-out a má tedy formálně povinnost 

euro přijmout. Posuzování připravenosti ČR pro 

zavedení eura provádí evropské instituce (EC a 

ECB) a instituce národní (MFČR a ČNB). Plnění 

podmínek pro zavedení eura Českou republikou 

ukazuje, že ČR je připravena, resp. může být v 

relativně krátké době připravena, podmínky splnit. 

Jaké však budou potenciální přínosy jednotné měny 

pro ČR? Přínosem by jistě bylo odstranění 

kurzového rizika, nižší transakční náklady, vyšší 

cenová transparentnost a větší konkurence na trhu. 

Prohloubení obchodu a investic vlivem zavedení 

eura je nejisté, česká ekonomika je již velmi silně 

ekonomicky integrována. Nákladem zavedení 

jednotné měny by byla ztráta měnového kurzu jako 

přizpůsobovacího mechanismu, možná i nižší stupeň 

ekonomické suverenity. Celkově lze usuzovat, že 

čím vyšší je ekonomická sladěnost s eurozónou a 

čím větší flexibilita ekonomiky, tím vyšší by měly 

být přínosy oproti nákladům zavedení jednotné 

měny. Je však ČR ekonomicky sladěná s eurozónou? 

Konvergovala již česká ekonomika dostatečně k 

ekonomice eurozóny? Konvergence byla poměrně 

dynamická do roku 2008, zpomalila však během 

světové finanční krize. Reálná konvergence byla 

obnovena rokem 2013, ale cenová konvergence stále 

zaostává. Pokud se jedná o strukturální podobnost 

české ekonomiky, ta také není dokonalá. ČR je 

charakteristická poněkud vyšším podílem průmyslu 

a nižším podílem služeb. Strukturální podobnost je 

ale důležitá proto, že snižuje riziko asymetrických 

dopadů hospodářských šoků. Silná obchodní a 

vlastnická vazba ČR na eurozónu zvyšuje výhody 
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eliminace potenciálních kurzových výkyvů a lze tak 

konstatovat, že obchodní a vlastnická struktura jsou 

hlavními argumenty pro euro. Analýzy ČNB dále 

ukazují na vysoký stupeň cyklické sladěnosti ČR a 

eurozóny. Z tohoto pohledu by ztráta nezávislé 

měnové politiky neměla být velkým problémem pro 

ČR (viz teorie OCA). Při ztrátě vlastní měnové 

politiky však hraje zásadní roli fiskální proticyklická 

politika. Aktuální fiskální pozice ČR dává slušné 

předpoklady k tomu, aby fiskální politikou svou roli 

plnit mohla, dlouhodobější výhledy však ukazují na 

nepokrytá rizika vyplývající ze stárnutí populace. 

Jestliže dosavadní argumenty naznačují spíše dobrou 

připravenost a přínosy zavedení jednotné měny v 

ČR, dalším úhlem pohledu by mělo být hodnocení 

stavu eurozóny, tady uskupení, ke kterému se ČR 

má připojit. Analýzy ukazují v tomto případě 

divergenci reálného HDP i reálných efektivních 

devizových kurzů, rozdílné dynamiky vládního 

dluhu i diferenciaci výnosů vládních dluhopisů. A to 

nejen u některých relativně malých členských zemí 

eurozóny, ale také např. u Itálie. Eurozóna reaguje 

na vývoj změnami v makroekonomickém 

managementu. Novými prvky jsou Bankovní unie 

(stále nedokončená), posílený rozpočtový dohled, 

sledování makroekonomických nerovnováh, 

instrumenty krizového řízení, Evropský semestr 

(doporučení pro jednotlivé země), Pakt Euro plus a 

Fiskální pakt. 

Hospodářskou situaci v eurozóně však stále nelze 

hodnotit jako dostatečně stabilizovanou. Některé 

(velké) ekonomiky nekonvergují a existuje řada 

nedořešených a sporných otázek. Lze očekávat, že 

vstup do eurozóny bude podmíněn účastí v nových 

institucích a mechanismech a s náklady spojenými 

se vstupem do ESM. Zajímavým argumentem a 

zřejmě nejsilnějším závěrem semináře je domněnka, 

že závazek ČR vstoupit do eurozóny je po 

provedených reformách (např. právě dodatečné 

finanční závazky vůči ESM) právně diskutabilní.   

 

Eurozóna v pohybu 

(Hana Lipovská) 

 

Brněnská pobočka České společnosti ekonomické ve 

spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou 

Masarykovy univerzity pořádala 11. dubna 2018 

diskusi s vrchním ředitelem České národní banky 

prof. Oldřichem Dědkem. Hosté z řad studentů 

brněnských ekonomických škol, akademických 

pracovníků, zástupců bankovního sektoru i průmyslu 

diskutovali s prof. Dědkem především o výhodách a 

nevýhodách evropské společné měny pro malou 

otevřenou ekonomiku. Zatímco prof. Dědek 

zdůraznil význam eura pro omezení obchodních a 

měnových válek, argumenty z publika se týkaly 

např. ztráty suverenity monetární politiky či rizik 

bankovní unie. K diskutovaným tématům nakonec 

patřila i zpráva odborových svazů o vývoji mezd v 

České republice. 

 

Strategie finanční správy  

(Milan Jílek)  

 

V polovině dubna hostila Ekonomická fakulta JU 

generálního ředitele Generálního finančního 

ředitelství (GFŘ) Martina Janečka na semináři s 

názvem Strategie finanční správy. Martin Janeček 

prezentoval vizi finanční správy, jakožto moderní 

organizace zajišťující řádnou správu daní a 

poskytující kvalitní služby daňovým subjektům k 

snadnému plnění daňových povinností. Vrcholovými 

cíli GFŘ jsou stanoveny 1) Podpora správného a 

snadného placení daní, 2) Boj s daňovými úniky a 

podvody, 3) Optimální využití zdrojů a efektivní 

interní procesy a 4) Finanční správa ČR jako 

atraktivní zaměstnavatel. 

Výchozí situací roku 2014 bylo agresivní daňové 

plánování (daňové úniky cca 6 až 15 mld. Kč, 

především problém „převodních cen“ a daňových 

rájů), mezera ve výběru DPH ve výši více než 70 

mld. Kč (chybějící systémové řešení řetězových 

podvodů a fiktivních faktur), nepřiznané tržby ve 

výši přibližně 160 mld. Kč (chybějící systémové 

řešení). Jedním z přijatých opatření bylo ustanovení 

tzv. Daňové kobry, tj. společného týmu Národní 

centrály proti organizovanému zločinu, Generálního 

finančního ředitelství a Generálního ředitelství cel. 

Obsahem činnosti je operativní výměna informací v 

rámci zákonných možností, rychlé tipování kauz a 

koordinace jednotlivých řízení. Od vzniku v roce 

2014 Daňová kobra dle odhadu GFŘ „zachránila“ 

prostředky státu ve výši cca 9 mld. Kč. Dalším 

řešeným problémem bylo postavení Prahy jakožto 

daňového ráje. V roce 2015 byla zavedena možnost 

delegace subjektu s využitím tehdejší legislativy, od 

29. července 2016 byla zavedena celostátní místní 

příslušnost ke kontrole a od 1. září 2016 změna 

místní příslušnosti neusazených plátců. Dosavadní 

výsledek je odhadován na cca 1,6 mld. Kč. 

V oblasti převodních cen by měl pomoci „Akční 

plán pro kontrolu převodních cen“, zahrnující 
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zejména vznik specializovaných kontrolních týmů s 

regionální nebo celostátní působností, workshopy o 

úspěšných řízeních, od 1. ledna 2015 nová příloha 

přiznání k DPPO již pro zdaňovací období 2014.  

Velmi diskutovanými opatřením jsou kontrolní 

hlášení k DPH a elektronická evidence tržeb. 

Kontrolní hlášení bylo přijato novelou zákona o 

DPH v roce 2014 s účinností od 1. ledna 2016 a 

spočívá v pravidelném zasílání údajů dříve vedených 

v povinné evidenci pro účely DPH. Okamžitě po 

spuštění byla zavedena „lehká“ a v září 2016 rovněž 

„těžká“ analytika. Za rok 2016 vedlo toto opatření 

ke zvýšení inkasa DPH o 12 mld. Kč, za rok 2017 

byl meziroční nárůst inkasa DPH o téměř 11 mld. 

Kč díky kontrolnímu hlášení. Elektronická evidence 

tržeb ve své první fázi (stravovací a ubytovací 

služby) účinné od 1. prosince 2016 zvýšila inkaso 

DPH za rok 2017 o 5 mld. Kč. Diskutována byla 

také opatření reverse charge, prokazování původu 

majetku a centrální evidence účtů. 

Efekty opatření ve správě DPH je možné 

kvantifikovat pomocí odhadu velikosti a změn 

mezery ve výběru DPH. V roce 2013 byla mezera 

DPH cca 19,1 % potenciálního inkasa DPH (cca 70 

mld. Kč), v roce 2015 cca 16,5 % potenciálního 

inkasa DPH (cca 66 mld. Kč), v roce 2016 se snížila 

díky kontrolnímu hlášení o 12 mld. Kč. Za rok 2017 

se snížila o dalších téměř 11 mld. Kč díky 

kontrolnímu hlášení a o 5 mld. Kč díky EET. 

Výsledná mezera DPH za rok 2017 činí přibližně 38 

mld. Kč, tj. cca 9 % potenciálního inkasa DPH. Na 

této úrovni se nacházejí státy jako Německo, Velká 

Británie, Rakousko, Dánsko nebo Belgie. Další 

zaváděná opatření v boji proti daňovým únikům se 

týkají především problému agresivního daňového 

plánování v podobě implementace evropských 

směrnic nebo doporučení OECD.  

Generální finanční ředitelství v budoucnu plánuje 

pokračovat v elektronizaci správy daní rozšířením 

okruhu podání, která lze učinit elektronicky. Již v 

roce 2016 ze strany Ministerstva financí a Finanční 

správy představen projekt s názvem MOJE, tj. 

Moderní a Jednoduché, daně. Součásti projektu je 

příprava nového zákona o daních z příjmů, 

samovyměření daně, nový daňový informační 

systém a portál MOJE daně. Základními cíli je 

jednodušší a přehlednější daňový systém, 

elektronická komunikace, efektivnější činnost 

Finanční správy a snížení byrokratické zátěže 

veřejnosti při plnění daňových povinností.  

 

Krize popularity Evropské unie: Empirický výzkum vs. společenské debaty  

(Petr Koráb)  

 

Seminář Krize popularity Evropské unie: Empirický 

výzkum vs. společenské debaty proběhl  

16. května 2018 na Provozně ekonomické fakultě 

Mendelovy univerzity v Brně za účasti dvacítky 

zaměstnanců a studentů fakulty. Cílem semináře, na 

kterém vystoupili Jan Fidrmuc (Brunel University) 

a Jarko Fidrmuc (Zeppelin University, 

Friedrichshafen) bylo rozvést debatu nad aktuálními 

otázkami integrace v Evropské unii postavenou na 

výsledcích empirického ekonomického výzkumu.  V 

první části semináře prezentoval Jan Fidrmuc článek 

o dopadech transferů EU a dalších faktorů na 

rozhodnutí Velké Británie o opuštění Evropské unie. 

Následně Jarko Fidrmuc prezentoval výsledky meta-

analýzy dopadu zavedení eura na synchronnost 

hospodářských cyklů v Eurozóně. Obě prezentace 

vzbudily velký zájem o diskusi mezi účastníky 

semináře a poskytly nejen zpětnou vazbu oběma 

prezentujícím, ale především ukázaly roli 

empirického ekonomického výzkumu v současné 

diskusi ohledně významu evropské integrace.  

 

Aktuální otázky dosahování cenové a finanční stability v ČR  

(Milan Jílek)  

 

V květnu 2018 se uskutečnil na Katedře financí a 

účetnictví EF JU v Českých Budějovicích seminář 

ředitele odboru vnějších ekonomických vztahů 

Luboše Komárka na téma 25 let dosahování měnové 

a finanční stability ČNB. Luboš Komárek v úvodu 

semináře připomněl zejména působnost ČNB v 

oblasti cenové a finanční stability zakotvené v 

Ústavě ČR a v Zákoně o ČNB. ČNB je především 

povinna dbát o cenovou stabilitu (od roku 2001) a 

rovněž dbát o finanční stabilitu (od roku 2013). ČNB 

také podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády 

ČR vedoucí k udržitelnému ekonomickému růstu, 

pokud tento cíl není v rozporu s hlavním cílem 

ČNB.  

Výkon měnové politiky v uplynulých 25 letech 

prošel zajímavým vývojem. Jestliže „konvenční“ 

měnovou politiku lze zjednodušeně charakterizovat 

jako proticyklické využívání nástroje úrokových 

sazeb, je nasnadě, že v situaci nulových či nule 

blízkých úrokových sazeb a ekonomické recese 
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konvenční měnová politika selhává. V tom případě 

zřejmě nezbývá než využít některý z nástrojů tzv. 

nekonvenční měnové politiky. Těmito nástroji jsou 

a) kvantitativní uvolňování, kdy centrální banka 

svými operacemi zvyšuje objem její rozvahy při v 

průměru neměnné likviditě a rizikovosti portfolia 

aktiv; b) kvalitativní uvolňování kdy centrální banka 

svými operacemi nemění objem své rozvahy, ale 

mění skladbu rozvahy ve smyslu nárůstu 

rizikovějších a méně likvidních aktiv na úkor 

vládních dluhových cenných papírů; c) úvěrové 

uvolňování jakožto kombinace kvantitativního a 

kvalitativního uvolňování, kdy centrální banka 

navyšuje objem své rozvahy tak, že se snižuje 

likvidita a zvyšuje rizikovost jejích aktiv; d) 

explicitní závazek, kdy centrální banka přijme 

explicitní závazek ohledně budoucího vývoje, (e) 

devizové intervence, kdy centrální banka provádí 

operace na devizových trzích za účelem oslabení 

domácí měny, a tím dochází jednak k uvolňování 

reálných úrokových sazeb vlivem vyšší inflace 

(vyšší dovozní ceny), a jednak k stimulaci reálné 

ekonomiky nepřímým kanálem měnového kurzu 

(příklad ČNB), f) poněkud exoticky znějící 

„helikoptérový“ efekt spočívající v připsání 

peněžních prostředků ve prospěch ekonomických 

subjektů s cílem podpořit poptávku (spotřebu) a tím 

vyvolat růst cen a konečně g) negativní úrokové 

sazby, kdy dolní mez úrokových sazeb sice není 

rovna nule, teoreticky může být záporná, to však 

neznamená, že tato dolní mez úrokových sazeb 

neexistuje. Je zřejmě jen mírně záporná, neboť 

ekonomické subjekty by přecházely od 

bezhotovostních plateb k hotovosti.  

Průvodním jevem využívání nástrojů nekonvenční 

měnové politiky často je enormní nárůst bilancí 

centrálních bank, kdy příkladem může být švýcarská 

či japonská centrální banka, ale také ČNB. Před 

listopadem 2013 ČNB používala k uvolnění 

měnových podmínek své standardní nástroje. Před 

rokem 1998 existoval mix cílování peněžní zásoby a 

fixního kurzu (1991 až květen 1997), fixní kurz byl 

opuštěn v květnu 1997 a cílování peněžní zásoby 

uplatňováno do konce roku 1997. Od roku 1998 bylo 

zavedeno cílování inflace, protože stávající měnově-

politický režim nebyl schopen ukotvit inflační 

očekávání. V roce 1997 proto došlo k trhem 

vynucenému opuštění režimu fixního kurzu. 

Základní měnově politická úroková sazba byla 

postupně snižována, až na podzim 2012 dosáhla tzv. 

„technické nuly“. Ve snaze zamezit dlouhodobému 

„podstřelování“ inflačního cíle a zároveň urychlit 

návrat k používání svého standardního nástroje (tj. 

úrokových sazeb), se ČNB rozhodla v listopadu 

2013 začít používat devizový kurz jako další nástroj 

měnové politiky. Kurzový závazek byl ukončen 

počátkem dubna 2017. Od srpna 2017 dochází k 

normalizaci měnové politiky ČNB. Byla však 

takováto opatření nutná? V čem spočívá problém 

deflace pro hospodářský vývoj?  

Záporná inflace způsobuje růst reálných mzdových 

nákladů a iniciuje potřebu propouštět zaměstnance. 

Narůstá tedy reálná dluhová zátěž, kdy zejména 

hypotéky splácené domácnostmi sice nemění 

nominální hodnotu, ale cena pořízených nemovitostí 

se snižuje při klesajících mzdách a celkových 

příjmech. Výsledkem jsou možné problémy pro 

finanční stabilitu, zejména hrozba nárůstu 

problémových úvěrů. Paradoxem finanční stability 

je, že největší rizika se rodí v dobrých časech, kdy 

vše vypadá na první pohled dobře. Deflačně-recesní 

spirála poté funguje tak, že v očekávání poklesu cen 

řada podniků či domácností odkládá své nákupy na 

pozdější dobu, je nízká poptávka, klesá produkce, 

roste nezaměstnanost, snižují se příjmy domácností, 

což vyvolává další tlaky na opětovný pokles cen. 

Po velmi zajímavém historickém přehledu vývoje 

měnově-politických veličin se další část vystoupení 

Luboše Komárka i diskuse věnovala 

makroobezřetnostní politice ČNB. Cílem ČNB z 

hlediska finanční stability je především přispívat k 

dosažení takové míry odolnosti systému, která 

významně snižuje rizika vzniku finanční nestability. 

Hlavní rozdíl analýzy finanční stability oproti 

makroekonomické analýze a prognóze ČNB spočívá 

v tom, že analýza finanční stability nemá za cíl 

modelovat nejpravděpodobnější vývoj ekonomiky. 

Namísto toho je předmětem zájmu testování dopadu 

málo pravděpodobných, přesto však možných 

nepříznivých scénářů, které by mohly ohrozit 

stabilitu celého finančního systému. Z 

prezentovaných dat vyplynula existence zřetelného 

úvěrového cyklu v české ekonomice. Úvěrové riziko 

podléhá cyklickým výkyvům a právě na prevenci 

jejich dopadů se zaměřuje makroobezřetnostní 

politika. ČNB má svěřenu pravomoc posílit 

schopnost bank absorbovat ztráty prostřednictvím 

kapitálových rezerv, přičemž se zaměřuje zejména 

na cyklická rizika.  

Zvláštní pozornost byla věnována rizikům 

poskytování úvěrů na bydlení, protože financování 

nákupu nemovitostí hypotečními úvěry, resp. jejich 

kombinací s úvěry na spotřebu, je častým zdrojem 

problémů v bankovních sektorech. Vždyť i globální 

finanční krize začala v srpnu a září 2007 problémy 

bank v USA a v Británii spojenými se „subprime“ 

hypotečními úvěry. Snad i proto ČNB velmi pozorně 

vyhodnocuje situaci na trhu nemovitostí a úvěrů 

poskytovaných na bydlení a postupně zpřísňuje 

podmínky poskytování hypotéčních úvěrů. Domácí 

(český) bankovní sektor si však udržuje vysokou 

odolnost vůči možným nepříznivým šokům díky 

adekvátní kapitalizaci. Jeho kapitál zhruba 

dvojnásobně převyšuje regulatorní požadavky i v 
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době, kdy v rámci EU se relativní kapitalizace domácích bank zhoršuje.  

 

Kryptoměny – jsou to měny?  

(Eva Kolcunová)  

 

Dne 16.5.2018 se konal na Ekonomické fakultě VŠB 

– TU Ostrava seminář pod názvem Kryptoměny – 

jsou to měny? Vystoupil dr. Karel Hlaváček (EkF-

VŠB TU Ostrava). Přítomno bylo 30 posluchačů, 

zejm. pedagogů EkF. Téma kryptoměn  je navýsost 

aktuální, zejména v souvislosti s vývojem ceny 

Bitcoinu, jež láme rekordy a je synonymem pro 

způsob pohádkového zbohatnutí. Dr. Hlaváček 

objasnil podstatu kryptoměn a provedl jejich 

klasifikaci. Uvedl, že kryptoměny mají již dlouhou 

historii a jejich množství v současnosti (přes 1000 

druhů) jen potvrzuje jejich životaschopnost. Bylo 

konstatováno, že kryptoměny plní funkce peněz, lze 

je tedy za měny považovat (viz otázka v názvu 

semináře). Bitcoin se již osvědčil jako investiční 

aktivum a dr. Hlaváček vidí jeho budoucnost mj. ve 

spojení s nutností převodu kapitálu remitentů do 

zemí svého původu, které nemají příliš rozvinutý 

bankovní systém. Velmi zajímavý byl pohled do 

historie kryptoměn a lokálních měn, který potvrdil 

fakt, že délka používání kryptoměn (např. ve starém 

Egyptě obilí – 1000 let) je přímo úměrná jejich 

stabilitě. Dále byla zmíněna technologie „dobývání“ 

Bitcoinu – Blockchain a také jaký vztah k Bitcoinu 

zaujímají centrální banky různých zemí. Bylo 

provedeno i srovnání výhod a nevýhod používání 

kryptoměn ve srovnání s tradičními penězi.  

 

Pobídky a střet zájmů u investičních služeb  

(Mojmír Helísek)  

 

Dne 4. června 2018 proběhl, za účasti odborné 

veřejnosti na Vysoké škole finanční a správní 

(kolektivní člen ČSE) diskusní seminář, prezentující 

výsledky výzkumu v rámci projektu Aktuální trendy 

ve vývoji finančních trhů. S přednáškou na téma 

Pobídky a střet zájmů u investičních služeb vystoupil 

Ing. Jiří Šindelář, Ph.D. Prezentoval zde výsledky 

svého výzkumu, přijaté k publikování v časopise 

Politické ekonomii (2018) Agent-principál problém 

v distribuci finančních produktů a ve Financial 

Services Review (2018) Evaluating the relationship 

between IFA remuneration and advice quality: An 

empirical study. 

Přednáška se věnovala problematice s výrazným 

regulatorním přesahem, a sice jak možný střet zájmů 

při provizně honorovaném investičním poradenství 

ovlivňuje či neovlivňuje doporučení finančních 

agentů koncovým investorům. Autor prezentoval 

dva základní výzkumné přístupy založené na 

statistickém testování vztahu mezi výší vyplacené 

odměny (provize) a kvalitou výsledného doporučení. 

Pro jeho hodnocení byla použita dvě různá kritéria, 

jednak hodnocení panelem expertů (Finanční 

akademií soutěže Zlatá koruna) a dále objektivní 

parametry doporučených produktů – pětileté 

anualizované výnosy, pětiletá anualizovaná volatilita 

a syntetický ukazatel nákladů (TER). To vše pro 

produkty investičních fondů a investičního životních 

pojištění v období 2013-2015, v různých 

organizačních uspořádáních finančně-poradenských 

společností. 

Výzkum došel k překvapivému závěru, že statisticky 

významný negativní vztah mezi výší provize a 

kvalitou následného doporučení (investice 

zákazníka) lze pozorovat jen ve výrazně menšinové 

části trhu, resp. u typů společností, které představují 

minoritní tržní podíl (z hlediska kvality produktu jde 

o společnosti s MLM strukturou/střední a malé a 

pooly/malé, z hlediska nákladovosti pak zejména o 

pooly/velké a ploché struktury/velké a střední). U 

většiny souboru a tedy i trhu byl tento vztah buď 

nevýznamný, anebo dokonce příznivý.  To 

nabourává mnohá zažitá klišé a očekávání veřejnosti 

i státních orgánů. 

V diskuzi pak autor osvětlil, že tento závěr je na 

rozdíl od nejrůznějších mediálních kauz založen na 

reprezentativním statistickém souboru (řádově tisíce 

sjednaných investic), jde tedy o objektivní „velká 

čísla“ oproti subjektivním selháním jednotlivých 

agentů. Budoucí pokračování výzkumu bude již 

založeno výhradně na objektivních parametrech 

produktů a není vyloučeno jeho rozšíření směrem na 

další produkty, např. spotřebitelské úvěry. Stejně tak 

je ve výzkumu pravděpodobné i zahrnutí méně 

příznivých období vývoje ekonomiky, které mohou 

výsledky značně ovlivnit. 

Prezentace přednášky je k dispozici na internetové 

stránce VŠFS (Výzkum – Aktivity – Spolupráce s 

ČSE)

 

http://www.vsfs.cz/?id=1047-spoluprace-s-cse
http://www.vsfs.cz/?id=1047-spoluprace-s-cse
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Kolektivním členem, partnerem ČSE, se může stát právnická osoba, která finančně, materiálně nebo jiným 

způsobem podporuje ČSE, souhlasí s jejími cíli, o členství představenstvo ČSE písemně požádá a určí osobu, 

která ji bude zastupovat na valném shromáždění ČSE, popř. v jiných orgánech ČSE, a to s hlasem poradním. 

 

Za podporu činnosti ČSE děkujeme následujícím partnerům: 

 

Generální partneři 

 

 

 

 

 

 

 
Zlaté členství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Členství 

- AMBIS Vysoká škola  

- Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

- Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci 

- Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice 

- Moravská vysoká škola Olomouc 

- Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě 

- Škoda Auto Vysoká škola 

- Vysoká škola ekonomie a managementu 

 

ČSE nefinančně podporují rovněž CERGE-EI, IES FSV Univerzity Karlovy v Praze a Vysoká škola 

ekonomická v Praze.  

 

Významnou podporu činnosti ČSE dlouhodobě poskytují také Nadace CERGE-EI a Rada vědeckých 

společností České republiky. 

 

 

 

 

 

ČESKÁ SPOLEČNOST EKONOMICKÁ - PARTNEŘI 

www.cse.cz 

 

http://www.cse.cz/
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Česká společnost ekonomická 

Politických vězňů 7, 110 00  Praha 1 

mobilní telefon: +420-728 523 615 

e-mail: cse@cse.cz, web: http://www.cse.cz 
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