
Informace o průběhu valného shromáždění České společnosti  

3. prosince 2003 – aula FSV Univerzity Karlovy Praha 
 

1) Dne 3.12.2003 se konalo valné shromáždění České společnosti ekonomické. To uzavřelo 
předchozí dvouleté volební období a zvolilo orgány pro další dvouleté období, jejichž úkolem 
bude pokračovat a rozvíjet činnost této odborné společnosti. Valné shromáždění mělo 
veřejnou a uzavřenou část. Ve veřejné části byly nejprve vyhlášeny výsledky soutěže Mladý 
ekonom 2003 a následně proběhla panelová diskuse nazvaná „Veřejné finance v ČR. Jak 
dál?“. V panelu zasedli Vladimír Bezděk, Aleš Krejdl, Stanislav Šaroch a Ondřej Schneider. 
Průběh diskuse v krátkosti zachytil časopis Ekonom v čísle 50/2003 v Editorialu na str. 3. 
V neveřejné části pak prezident společnosti Jan Frait přednesl Zprávu o činnosti ČSE 
v uplynulém volební období a zástupci poboček prezentovali činnost v regionech. Na to 
navazovala Zpráva revizní komise prezentovaná předsedkyní M. Horčicovou a volba členů 
představenstva a revizní komise. Mimořádnou součástí valného shromáždění bylo 
schvalování rozsáhlé změny stanov ČSE, která byla navržena představenstvem ČSE. 
Účastníci valného shromáždění obdrželi sborník „Ekonomické teorie a česká ekonomika“, 
který na 200 stranách přináší texty z vybraných seminářů ČSE za poslední dva roky.  
 
2) Veřejná část 

1. 17.00 –17.10 - zahájení a výzva k hlasování 
2. 17.10 – 17.20 – vyhlášení výsledků soutěže Mladý ekonom 2003 
3. 17.20 – 18.10 - Panelová diskuse – úvodní vystoupení panelistů 
4. 18.10 – 18.40 - Panelová diskuse – rozprava k tématu 
5. 18.40 – ukončení veřejné části a přestávka 

 
3) Uzavřená část 

1. Výzva k ukončení hlasování a volba volební komise 
2. Zpráva o činnosti ČSE za období prosinec 2001 – listopad 2003 (příloha č. 1-4)  
3. Zpráva o činnosti poboček (příloha č. 6)  
4. Zpráva revizní komise (příloha č. 5)  
5. Změna stanov ČSE 
6. Vyhlášení výsledků voleb do orgánů ČSE (příloha č. 7)  

 
4) Zpráva o činnosti za období prosinec 2001 – listopad 2003 včetně návrhů hlavních směrů 
činnosti pro příští období byla přednesena prezidentem J. Fraitem. Zpráva byla schválena 
jednomyslně. Prezident rovněž přednesl návrh rozpočtu na další období, ten byl přijat 
jednohlasně. Zprávu revizní komise přednesla Milena Horčicová, byla přijata jednomyslně.  
 
5) K hlasování se zaregistrovalo 60 členů ČSE. Předsedou volební komise pro volbu 20-
členného představenstva a 3-členné revizní komise byl hlasováním zvolen Jiří Havel a členy 
Michal Mejstřík a Ondřej Schneider. Členy představenstva byli zvoleni Červenka Matouš, 
Čihák Martin, Hampl Mojmír, Havel Jiří, Holub Tomáš, Janáček Kamil, Koderová Jitka, 
Komárek Luboš, Kotlán Viktor, Kotrba Josef, Kupka Martin, Mertlík Pavel, Münich Daniel, 
Schneider Ondřej, Skořepa Michal, Sojka Milan, Šaroch Stanislav, Šmídková Kateřina, 
Turnovec František, Žák Milan. 
Členy revizní komise byli zvoleni Horčicová Milena, Vítek Leoš a Havlová Jitka. Zápis 
volební komise je listinnou přílohou zápisu z valného shromáždění.  
Na základě změny stanov bude možno v příštích volbách hlasovat i korespondenčně, což je 
vyžadováno zejména mimopražskými členy. 



6) Závěrečnou částí valného shromáždění bylo schvalování rozsáhlé změny stanov ČSE, která 
byla navržena představenstvem ČSE. Prezident ČSE vysvětlil důvody, které vedly k návrhu 
na změnu stanov a následně vysvětlil hlavní věcné změny. Tyto stanovy, kterými se 
představenstvo podrobně zabývalo v říjnu 2003, obsahují řadu důležitých věcných změn. Na 
webové stránce ČSE budou mít členové možnost přehledně srovnat staré a nové stanovy. Při 
projednávání změny zazněl pozměňovací návrh M. Skořepy, kterým by se aktivní účast na 
činnosti ČSE stala povinností členů, jak je tomu v řadě jiných odborných společností. Tento 
návrh nezískal podporu. V následujícím hlasování byly navržené stanovy jednomyslně 
schváleny. 


