Zpráva z valného shromáždění ČSE dne 29.11.2005
Valné shromáždění ČSE se konalo v úterý 29.11. od 17:00 ve Velké aule IES FSV UK v Praze. Zúčastnilo
se jej několik desítek zájemců o ekonomii převážně z řad členů ČSE. Akci zahájil prezident Mertlík
uvítáním všech účastníků a vyhlášením tajných voleb do představenstva a revizní komise ČSE pro období
2006-2007.
Dalším bodem programu byla ve spolupráci s IES pořádaná přednáška prof. J. Švejnara (CERGE-EI a
University of Michigan) na téma „Česká ekonomika v mezinárodní perspektivě“. Řečník se zabýval
otázkou determinant ekonomického růstu v jednotlivých zemích nebo regionech světa v posledních
několika desetiletích. Na základě zjištěných fakt (významná role zahraničních investic, investic do
výzkumu a vývoje, nutná spoluúčast státu atd.) vyvodil některá základní doporučení pro české tvůrce
hospodářské politiky.
Po skončení přednášky a následné diskuse byly vyhlášeny výsledky soutěže o titul Mladý ekonom roku
2005 a o Cenu Karla Engliše:

Mladý ekonom roku 2005
1. místo: Jakub Kastl (Discrete Bids and Empirical Inference in Divisible Goods Auctions)
2. místo: Mariola Pytlíková (Migration from New EU Member Countries)
3. místo: Tomáš Konečný (Invoicing Currency, Distribution Costs, and Pricing Decisions of
Firms)
Cena Karla Engliše
Martin Gregor (Committed to Deficit: The Reverse Side of Fiscal Governance)
Čestné uznání prezidenta ČSE pro ekonomy do 25 let
Ivana Kubicová (Vliv finančních krizí na dlouhodobý ekonomický růst)
Miroslav Kollár (Production Structure in the Context of International Trade)
V další části programu prezident Mertlík stručně rekapituloval činnost ČSE v posledních dvou letech a
prezentoval údaje o hospodaření společnosti v uvedeném období. Poté vystoupili se stručnými
informacemi o činnosti svých poboček zástupci brněnské a českobudějovické pobočky.
Následně schválili přítomní členové ČSE zprávu revizní komise a změnu části VI Stanov ČSE: podle
dosavadního znění zanikalo členství v ČSE mj. „nezaplacením členského příspěvku za uplynulý a běžný
rok ke konci běžného kalendářního roku“, zatímco podle nově schváleného znění zaniká členství
„nezaplacením členského příspěvku za běžný rok ke konci běžného kalendářního roku“. Poté valné
shromáždění schválilo hospodaření společnosti za období 2003-2004 a rozpočty na období 2005-2006 a
vyslechlo informaci o hospodaření společnosti k 31. říjnu 2005 a o výhledu hospodaření do konce roku.
Posledním bodem valného shromáždění bylo vyhlášení výsledků voleb. Počet kandidátů na kandidátní
listině odpovídal přesně počtu míst v obou orgánech a všichni kandidáti získali nadpoloviční většinu
hlasů.
Představenstvo ČSE bude mít proto v období 2006-2007 toto složení (členy jsou ex lege také předsedové
poboček a dosavadní prezident):
Tomáš Cahlík Viktor Kotlán
Martin Čihák Martin Kupka
Jan Frait Daniel Münich

Jaromír Gottvald Tomáš Sedláček
Mojmír Hampl Michal Skořepa
Tomáš Holub Stanislav Šaroch
Kamil Janáček Kateřina Šmídková
Štěpán Jurajda František Turnovec
Jitka Koderová Růžena Vintrová
Luboš Komárek Milan Žák
Pavel Duspiva (pobočka Pardubice)
Zdeněk Tomeš (pobočka Brno)
Magdalena Hunčová (pobočka Ústí n. L.)
Roman Zedníček (pobočka Ostrava)
František Střeleček (pobočka České Budějovice)
Pavel Mertlík (dosavadní prezident ČSE)
Revizní komise ČSE bude mít v období 2006-2007 toto složení:
Milena Horčicová
Pavel Körner
Michal Mejstřík

Zapsal: M. Skořepa

