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AKTUALITY A OZNÁMENÍ
10. bienální konference ČSE a ocenění ekonomů
(Kamil Galuščák)
Jubilejní 10. bienální konference České společnosti
ekonomické (ČSE) se konala v sobotu 1. prosince
2018 v prostorách Vysoké školy ekonomické
v Praze. Setkali se na ní ekonomové z tuzemska i ze
zahraničí, aby si vyslechli řadu zajímavých
a podnětných příspěvků a setkali se se svými kolegy.
Konferenci předcházel páteční seminář v České
národní bance na téma 20 let cílování inflace.
V úvodu účastníky pozdravili prezident ČSE a děkan
fakulty informatiky a statistiky VŠE. Poté vystoupil
Ladislav Minčič, který tlumočil pozdrav prezidenta
Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého
u příležitosti výročí 100 let Československa a 25 let
České republiky.
Hlavním řečníkem konference byl Athanasios
Orphanides (MIT), který hovořil na téma
nezávislosti centrálních bank. Ve svém vystoupení
se prof. Orphanides zabýval otázkou legitimity
centrálních bank ve světle rozšiřujících se
pravomocí například v oblasti makroprudenční
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politiky a v posledním desetiletí často používaných
diskrečních opatření.
Další program konference byl rozdělen do
18 odborných sekcí, přičemž jedna z nich byla
určena pro středoškolské učitele ekonomie.
V odpolední plenární sekci prezident Společnosti
spolu s jejím viceprezidentem předali ceny ČSE.
Nejprve byla slavnostně předána Cena Kateřiny
Šmídkové. Smyslem této ceny je ocenit české
ekonomky působící v ČR nebo v zahraničí
a zahraniční ekonomky dlouhodobě působící v ČR
s mimořádně kvalitní publikační činností a podpořit
jejich další profesní rozvoj. V pořadí třetí laureátkou
ceny se stala Zuzana Havránková, která působí na
Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy. Docentka Havránková se
věnuje makroekonomii, mezinárodní ekonomii,
bankovnictví,
energetice
a
environmentální
ekonomii. Ve svém výzkumu aplikuje především
meta-analýzu a dosud publikovala mimo jiné

http://www.cse.cz

1

v časopisech Journal of International Economics,
IMF Economic Review a World Development, čímž
se dle databáze WoS řadí mezi nejcitovanější
ekonomy v České republice. Při příležitosti převzetí
ceny laureátka vystoupila s přednáškou.

koeficientů je v panelových odhadech podmíněna
předpokladem, že koeficient není korelován
s nepozorovanou heterogenitou. Autor oceněné
práce navrhuje estimátor, který tento předpoklad
nahrazuje využitím proxy proměnné.

Následovala série ocenění v rámci soutěže Mladý
ekonom, do níž bylo přihlášeno 16 prací. Laureátem
soutěže pro rok 2018 se stala Ludmila Matysková,
která absolvovala CERGE-EI a působí na University
of Bonn. Její vítězná práce Bayesian Persuasion
with Costly Information Acquisition je z oboru
ekonomie informací. Autorka v ní studuje vztahy
mezi odesílatelem a příjemcem informací v rámci
modelu takzvaného Bayesovského přesvědčování,
kdy odesílatel může ovlivnit příjemcovy následné
reakce. Příkladem takového jednání je předávání
informací mezi žalobcem a soudcem, kdy žalobce
má přesvědčit soudce o vině obžalovaného. Vítězná
práce zkoumá případy, kdy se příjemce informací
rozhoduje na vlastní náklady vyhledat dodatečné
informace. V návaznosti na předání ceny její
laureátka vystoupila s přednáškou na téma oceněné
práce.

Dále byla udělena Cena Karla Engliše za nejlepší
práci zabývající se českou hospodářskou politikou.
Cenu obdržel Miroslav Palanský z Institutu
ekonomických studií Fakulty sociálních věd UK.
V článku nazvaném The Value of Political
Connections in the Post-Transition Period: Evidence
from the Czech Republic se autor zabývá vlivem
politických vazeb na ziskovost českých podniků
s využitím unikátní databáze všech korporátních
darů politickým stranám v ČR v období 1995-2014.

Na druhém místě soutěže se umístil Jan Žáček
z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních
věd UK, který nyní pracuje v České národní bance,
za práci Should Monetary Policy Lean Against the
Wind? An Evidence from a DSGE Model with
Occasionally Binding Constraint. Tato práce se
zabývá implementací finanční proměnné, jako jsou
ceny aktiv, do Taylorova pravidla, které určuje
nastavení optimální výše základní úrokové sazby
centrální banky.
Třetí místo v soutěži Mladý ekonom získal Matěj
Bělín z CERGE-EI za práci Time-invariant
Regressors under Fixed Effects: Identification with a
Proxy Variable. Identifikace časově neproměnných

Čestné uznání prezidenta ČSE pro autory do 25 let
získal Tomáš Kučera, který je absolventem
University College London a nyní pracuje v Boston
Consulting Group, za příspěvek Cognitive Bias
Mitigation: How to Make Decision-making More
Rational? Oceněný příspěvek je založen na
bakalářské práci obhájené na Vysoké škole
ekonomické v Praze. Výzkum v oblasti behaviorální
ekonomie ukazuje, že lidské usuzování je často
neracionální,
což
vede
k
ekonomickým
neefektivitám. Tato práce se zabývá tím, jak tyto
chyby v usuzování překonat, a to formou
experimentu.
Podle počtu účastníků a ohlasů lze konferenci
považovat za úspěšnou. O udělených cenách
informovaly Hospodářské noviny a prosincové číslo
časopisu Bankovnictví. Hospodářské noviny vydaly
také rozhovor s laureátkou Ceny Kateřiny
Šmídkové. Fotografie z konference lze zhlédnout na
facebookové
stránce
ČSE
https://cscz.facebook.com/ceskaspolecnostekonomicka/

Zleva: Svatopluk Kapounek (viceprezident ČSE), Tomáš Kučera, Zuzana Havránková, Ludmila Matysková, Matěj Bělín, Jan Žáček,
Kamil Galuščák (prezident ČSE, garant soutěže Mladý ekonom).

Zpravodaj ČSE 2018/2

http://www.cse.cz

2

Sekce bienální konference ČSE 2018 pro učitele
(Daniel Münich)
Hlavní příspěvek v sekci přednesl Jakub Fischer
z Vysoké školy ekonomické na téma Statistika není
nuda: Jak se vyznat v cenných údajích? Ve svém
vystoupení vysvětlil silné a slabé stránky známých
a méně známých ukazatelů národohospodářské
statistiky a vše ozřejmil na reálných příkladech jak
na straně sběru dat, tak na straně statistikami
popisovaných fenoménů. V další kratší prezentaci
Ochutnávky ze zajímavých výzkumů z oblasti
ekonomie školství a vzdělávání Daniel Münich
z think-tanku IDEA při CERGE-EI seznámil
účastníky s vědeckým oborem ekonomie školství
a vzdělávání a v úvodu je informoval, kde najdou
zdroje nejlepších informací na toto téma v Evropě.
Prezentaci proložil odkazy na původní zdroje, aby si
účastníci mohli další podrobnosti vyhledat, ověřit
a promyslet sami. V dalším účastníky seznámil
s řadou nových nebo probíhajících výzkumů na dané
téma v ČR, které navazují na podobné výzkumy
v zahraničí jako například: mezinárodní srovnání
využívání domácích úkolů ve školách a jak kde jimi
žáky zatěžují; analýza rozdílů ve známkování
chlapců a dívek; mezinárodní empirické srovnání
intelektuálních dovedností učitelů; dopady kvality
práce učitelů na výsledky žáků a dlouhodobý

ekonomický růst. V návazné diskuzi se mimo jiné
diskutovala otázka atraktivnosti učitelské profese
a její změny v delším časovém horizontu.
V závěrečné části sekce byli účastníci formou
krátkých propagačních prezentací informováni
o nabídce zajímavých projektů pro školy v oblasti
s ekonomickou tematikou: Jaroslav Ambrož (ČSE)
informoval o projektu ČSE Experti do škol, v rámci
něhož jsou školám nabízeny přednášky expertů
a členů ČSE na vybraná ekonomická temata; Filip
Pertold
(CERGE-EI)
prezentoval
Projekty
v aplikované ekonomii pro nadané středoškolské
studenty, který bude opět organizován CERGE-EI;
Jana Merunková (Yourchance.cz) prezentovala
Program finančního vzdělávání; Martina Bacíková
(INEV) informovala o rozvíjejícím se a stále více
atraktivním projektu Ekonomická olympiáda;
Markéta Fišerová (ČNB) prezentovala iniciativy
ČNB na poli ekonomického a finančního vzdělávání.
Diskuze v sekci skončila až jako jedna z posledních,
což dokládá, že prezentovaná témata vyvolala velký
zájem účastníků. Prezentace jsou zájemcům
k dispozici na webu ČSE.

INFORMACE ZE SEMINÁŘŮ
Macroprudential Policies and Monetary Policy
(Simona Malovaná)
Dne 17. září 2018 se v České národní bance (ČNB)
uskutečnil seminář o makroprudenčních politikách
a měnové politice za účasti přibližně třicítky
posluchačů
z řad
zaměstnanců
ČNB,
vysokoškolských pedagogů i studentů. V jeho rámci
vystoupili s příspěvky Leonardo Gambacorta
(Bank of International Settlements) a Mikael
Juselius (Bank of Finland). V první části semináře
představil Leonardo Gambacorta souhrnné výstupy
své dosavadní výzkumné práce zaměřené na odhad
dopadu makroobezřetnostních opatření na úvěrový
růst, finanční stabilitu a reálnou ekonomiku. Ukázal,
že nástroje makroobezřetnostní politiky jsou účinné
ve stabilizaci úvěrového cyklu a předcházení vzniku
nežádoucích rizik pro finanční stabilitu. Síla dopadu
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na jednotlivé banky se však liší s ohledem na jejich
obchodní model a strukturu bilance.
V druhé části semináře vystoupil Mikael Juselius
s příspěvkem diskutujícím vztah mezi dlouhodobě
uvolněnými měnovými podmínkami a finančním
cyklem. Demonstroval, že měnová politika má
dlouhodobý dopad do reálného výstupu ekonomiky
skrze její efekt na finanční cyklus, což se následně
projevuje v reálných úrokových sazbách. Svou
prezentaci zakončil konstatováním, že prvky
finanční stability by neměly být při diskuzích
o nastavení měnové politiky opomíjeny. Po
vystoupení obou řečníků následovala živá diskuse.
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Finanční stabilita v ČR a makroobezřetnostní politika ČNB
(Milan Jílek)
Na prvním podzimním semináři českobudějovické
pobočky ČSE moderovaném Miroslavou Vlčkovou
(Katedra účetnictví a financí EF JU) vystoupil dne
22. října 2018 ředitel sekce finanční stability ČNB
prof. Jan Frait s tématem Finanční stabilita v ČR
a makroobezřetnostní politika ČNB. Téma se setkalo
se značným zájmem odborné veřejnosti i studentů.
První část semináře vycházela z Hlavy šesté Ústavy
ČR, ze zákona o ČNB a ze statutu ESCS a ECB
a vysvětlila cíle a mandát ČNB a rozlišila měnovou
a makroobezřetnostní politiku, přičemž synergie
měnové s makroobezřetnostní politiky přispívá
k udržení
důvěry
v
národní
měnu
a k makroekonomické
stabilitě.
Velmi
vypovídajícím sdělením byla prezentace rozsahu
finančního sektoru ve formě aktiv a závazků
finančního sektoru. Domácí bankovní sektor je sice
ve srovnání se zahraničím relativně malý, přesto je
klíčovou součástí českého finančního sektoru. To
vysvětluje důraz, který je Českou národní bankou
kladen na makroobezřetnostní regulaci i dohled.
Systémové riziko navíc vzniká v „dobrých časech“,
protože banky jsou obvykle v období ekonomického
růstu benevolentnější při poskytování úvěrů, jejichž

rizikovost se projeví v následující recesi v nárůstu
podílů úvěrů se selháním.
V rámci semináře byla věnována pozornost jak
cílům, tak zejména nástrojům makroobezřetnostní
politiky a následně v současnosti významnému
tématu trhu nemovitostí a úvěrů spojených
s bydlením. Systémové riziko totiž vzniká při
vzájemném propojení jednotlivých subjektů ve
finančním systému a z koncentrace rizik, přičemž
zdrojem rizika jsou vzájemné a zřetězené expozice
mezi finančními institucemi navzájem a mezi
finančními institucemi a subjekty ostatních sektorů
ekonomiky. Příkladem takové situace jsou úvěry
spojené s trhem nemovitostí. Podíl úvěrů spojených
s trhem nemovitostí na celkových úvěrech
soukromému nefinančnímu sektoru přesáhl ke konci
loňského roku 58 %. Stav bankovních úvěrů
rezidentům se v období 2015-2016 zvýšil o 319 mld.
Kč, oblast nemovitostí se na tom podílela 197 mld.
Kč (62 %). Lze konstatovat rostoucí zranitelnost
bankovního sektoru v případě nepříznivého vývoje
na trhu nemovitostí. Koncentrace úvěrových
portfolií bank v ČR v segmentu úvěrů na bydlení je
již poměrně vysoká a je jednoznačně zdrojem
systémového rizika.

Global Shocks and Small Open Economies: How Can We Succeed?
(Hana Lipovská)
Ve čtvrtek 8. listopadu pořádala Česká společnost
ekonomická v Brně na půdě Ekonomicko-správní
fakulty Masarykovy univerzity přednášku finského
ekonoma Oliho Koski Global Shocks and Small
Open Economies: How Can We Succeed? Přednáška
se zaměřila na příčiny a důsledky ekonomického
poklesu finského hospodářství a na růstový

potenciál. Následující diskuse, do které se zapojili
významní hosté (představitelé podnikatelského
sektoru, akademické obce i státních institucí
regionu) a nově jmenovaný velvyslanec Finské
republiky v ČR se týkala např. otázky finského
vzdělávacího systému a jeho úspěchu či potenciálu
Průmyslu 4.0.

Zavedení eura v ČR – otázky, výzvy, příprava
(Milan Jílek)
12. listopadu 2018 zavítal na Ekonomickou fakultu
Jihočeské univerzity prof. Oldřich Dědek, člen
bankovní rady ČNB. Jeho seminář před fórem více
než stovky účastníků z řad odborné veřejnosti
a studentů se věnoval tématu otázek, výzev a příprav
spojených se zavedením eura v České republice.
Hned v úvodu semináře se účastníci seznámili
s aktuálními výstupy výzkumu Eurobarometru, ve
kterém respondenti z ČR vykazují tradičně nejnižší
Zpravodaj ČSE 2018/2

podporu ekonomické a měnové integraci (tedy
zavedení jednotné měny euro) ze všech zemí EU-28.
Jakkoliv byl tento výsledek očekávatelný, přesto
jeho jednoznačné vysvětlení zůstává nejasné,
připustíme-li, že obvyklý respondent průzkumu toho
mnoho neví o teorii optimálních měnových oblastí.
Právě proto, byť na půdě Ekonomické fakulty, se
výklad zpočátku soustředil analýzu užitků a nákladů
zavedení jednotné měny Českou republikou. Diskusi
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výhod zavedení eura lze odvíjet zejména od
významu vnitřního trhu EU pro otevřenou českou
ekonomiku, kde devalvace má stejný účinek jako
plošná exportní subvence a plošná dovozní přirážka,
což je v rozporu s principem volného pohybu zboží.
Právě
měnová
integrace
eliminuje
riziko
konkurenčních devalvací a měnových válek, což je
výhoda vystupující do popředí zejména v dobách
finančních a hospodářských krizí. Tuto tezi
podporují i epizody z historie evropské měnové
integrace (kurzové turbulence v letech 1992-93,
inflační
sjednocení
Německa,
odmítnutí
Maastrichtské smlouvy v Dánsku, spekulace na
podhodnocené měny, vynucený odchod italské liry
a britské libry z ERM, astronomické sazby švédské
centrální banky, aj.), kdy se prokázaly nevýhody
pevných, avšak přizpůsobitelných kurzů (kurzové
spekulace při očekávaném přestavování parit,
politické náklady devalvace, externí příčiny
devalvace). Lze konstatovat, že autonomní měnová
politika má limity své účinnosti.
Možnost zavést euro je však podmíněna splněním
stanovených požadavků v podobě plnění známých
Maastrichtských konvergenčních kritérií, ale
i nových požadavků spočívajících v povinném
členství v bankovní unii, zavedení dohledu nad
makroekonomickými nerovnováhami a zapojení do
evropského stabilizačního mechanismu (ESM)
s intervenční kapacitou 500 mld. EUR (hypotetický
vklad ČR je cca 400 mld. Kč, z toho základní kapitál
50 mld. Kč). Teorie optimálních měnových oblastí
navíc předpokládá sladěnost národních ekonomik,
kdy v neprospěch ČR zatím hovoří zejména
nedostatečná
pružnost
trhu
práce,
slabší
synchronizace hospodářských cyklů a výrazný rozdíl
cenových hladin. Jednou z často prezentovaných
hrozeb, která má vyplývat ze zavedení jednotné
měny, je jednorázové zvýšení cenové hladiny.

Empirické studie (Slovinsko, Slovensko) však tento
jev nepotvrzují.
Další výklad prof. Dědka se zaměřil na proces
prohlubování a rozšiřování ekonomické a měnové
integrace v podobě Bankovní unie (jednotná
regulace, jednotný dohled, jednotný krizový
mechanismus a jednotný systém pojištění vkladů),
posílení
záchranných
mechanismů
(nástroj
střednědobé finanční pomoci pro nečleny eurozóny
MTFA, dočasné mechanismy EFSM a EFSF a trvalý
mechanismus
ESM),
dohled
nad
makroekonomickými nerovnováhami, posílení Paktu
stability a růstu a na perspektivy dalšího rozšíření
eurozóny o Bulharsko a Chorvatsko. Právě
v souvislosti s finančními záchrannými mechanismy
byla podrobněji vysvětlena a diskutována i „no-bailout“ klauzule zakotvená v čl. 125, kapitoly 1, hlavy
VIII. konsolidovaného znění Smlouvy o fungování
Evropské unie. Z diskuse vyplynulo, že ze zákazu
odpovídat za závazky a přebírat závazky nelze
vyvozovat, že účelem dotčeného článku je zakázat
Evropské unii a členským státům poskytování
veškerých forem finanční pomoci jinému členskému
státu. Účelem tohoto článku je naopak motivovat
členské státy ke zdravé rozpočtové politice, a proto
v rozporu se zmíněným ustanovením není taková
finanční pomoc, která nesnímá z příjemce pomoci
odpovědnost za závazky vůči věřitelům a nutí jej
prostřednictvím připojených podmínek k provádění
obezřetné rozpočtové politiky. Poskytnutí pomoci
formou úvěru nijak neznamená přebírání dluhu
členského státu poskytovatelem pomoci, pokud je
příjemce pomoci povinen poskytnuté prostředky
vrátit spolu s přiměřenou marží. Poskytnutí pomoci
formou nákupu dluhopisů na sekundárním trhu
neznamená přechod dluhu z příjemce na
poskytovatele pomoci. Zaplacení tržní ceny za
nabyté dluhopisy nemá dopad na povinnost emitenta
splatit tyto dluhopisy.

Make love, not VAR
(Martin Hodula)
Dne 16. listopadu 2018 se konal na Ekonomické
fakultě VŠB – TU Ostrava seminář pod názvem
Make
love,
not
VAR
(modelování
makroekonomických
systémů).
Vystoupil
dr. Miroslav Plašil (Vysoká škola ekonomická
a ČNB). Přítomno bylo cca 15 posluchačů,
vč. doktorandů a pedagogů EkF. Miroslav Plašil
hovořil o častých nedostatcích při výstavbě
a interpretaci modelů VAR. Byly také diskutovány
možné přístupy vedoucí k jejich odstranění či
alespoň zmírnění. V prezentaci byla rámcově
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pokryta tři základní témata: 1) běžné chyby při
specifikaci redukovaného tvaru modelu VAR, 2)
možná zlepšení v oblasti odhadu parametrů modelu
(tj. možnosti zahrnutí komplexních apriorních
předpokladů ohledně chování modelu) a 3)
problémy se statistickou interpretací výstupů ve
formě impulzních odezev. Ohlasy na konání
semináře byly velmi pozitivní, zejména ze strany
doktorandů fakulty, kteří svými dotazy vyplnili
takřka celý prostor semináře vyčleněný diskuzi.
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20 let cílování inflace
(Jan Brůha)
Dne 30. listopadu 2018 se v České národní bance
konal seminář připomínající 20 let zavedení cílování
inflace v České republice. Hlavním řečníkem byl
Andrew
Filardo
(Bank
of
International
Settlements), který přednesl přednášku pod názvem
The evolution of monetary policy frameworks:
“survival of the fittest“? Na úvod své přednášky
ukázal evidenci, že od 90. let se průměrná inflace ve
vyspělých zemích snížila a stala se méně variabilní.
To představuje nepochybný úspěch měnové politiky.
K celkovému ekonomickému blahobytu však vedle
nízké a stabilní inflace přispívá také finanční
stabilita a v otevřených ekonomikách i nízká
variabilita měnových kurzů. To představuje
dodatečné výzvy pro měnovou politiku. Ve své
přednášce pak prezentoval kvantitativní model
optimální reakční funkce centrální banky za
přítomnosti měnových krizí. Pokud jsou měnové
krize exogenním jevem, pak optimální reakce
měnové autority je nízká a její příspěvek ke
stabilizaci finančního cyklu malý. Pokud jsou však
finanční krize způsobené endogenně finančními
frikcemi, pak by centrální banka měla na finanční
cyklus reagovat a brát jej při nastavování úrokových
sazeb v úvahu. Taktéž měnové kurzy nepůsobí vždy
pouze jako vestavěné stabilizátory akomodující
vnější šoky, ale samy se mohou stát zdrojem
nerovnováh. Měnová politika může tedy stát před
„trilematem“ dosahování tří cílů: cenové stability,
finanční stability a zabránění excesivní volatility
měnových kurzů. Andrew Filardo shrnul, že zatím
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neexistuje shoda na tom, jak všech tří cílů
dosáhnout, ani jak tyto cíle prioritizovat, nicméně by
ekonomický výzkum na tyto otázky neměl
rezignovat.
Po přednášce následovala panelová diskuse na téma
Monetary Policy: Lessons Learned and Future
Prospects, kterou moderoval Tomáš Holub (ČNB).
Na úvod diskuze zmínil, že před rokem 2008 se
zdálo, že jsou veškeré zásadní problémy režimu
cílování inflace již vyřešeny, nicméně vývoj po
tomto období ukázal, že i tento úspěšný režim
měnové politiky stále čelí řadě výzev. Andew
Filardo navázal na svoji přednášku a zdůraznil, že
měnová politika je zodpovědná nejen za nízkou
a stabilní inflaci, ale za celkovou stabilitu
ekonomiky. Andrea Gerali (Banca d’Italia)
tématizoval problematiku nízké inflace, která trápí
mnohé vyspělé země. Použil kvantitativní model
ukazující na nebezpečí rozvolněnosti ukotvenosti
inflačních očekávání. Athanasios Orphanides
(MIT) uvedl, že široká součinnost hospodářských
politik a vhodný institucionální rámec jsou
zásadními podmínkami pro úspěšné fungování
měnové politiky. Mojmír Hampl (viceguvernér
ČNB) zdůraznil, že režim cílování inflace se řadí
mezi úspěšné a že se osvědčil i v krizovém období.
Vladimír Tomšík (viceguvernér ČNB) se věnoval
tomu, jak ČNB v minulosti přistupovala k měnové
a makroprudenční politice a jejich vzájemné
sladěnosti.
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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 ČSE

Zlaté členství ČSE

Členství ČSE
- AMBIS Vysoká škola
- Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
- Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci
- Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
- Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
- Moravská vysoká škola Olomouc
- Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě
- Škoda Auto Vysoká škola
- Vysoká škola ekonomie a managementu
Významnou podporu činnosti ČSE dlouhodobě poskytují také Nadace CERGE-EI a Rada
vědeckých společností České republiky.
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