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Ustanovení volební komise a zahájení voleb do představenstva a revizní
komise (RK) ČSE

Do volební komise byli navrženi a schváleni: P. Mederová, P. Mertlík, M. Jílek.
Kandidátů do představenstva bylo navrženo a s kandidaturou souhlasilo celkem 20 členů
ČSE (dle stanov se volí 20). Kandidáti do RK byli navrženi a schváleni celkem 3 (dle
stanov rovněž 3); Jde o opakující se situaci s minulého jednání Valného shromáždění
(Opakující se situace – námět na diskusi o změně stanov;
II. Udělení Ceny ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení
Cena byla udělena prof. Janu Kmentovi, Ph.D, za významný příspěvek k rozvoji
ekonometrie.
Životopis
prof.
Kmenty
lze
nalézt
např.
na:
http://www.cerge.cuni.cz/pdf/people/cvkmenta.pdf.
III. Přednáška Prof. Jana Kmenty „Ekonometrie včera a dnes“
Výroční přednáška se konala za podpory RVS při Akademii věd ČR. Prezentace
přednášky prof. Kmenty bude k dispozici na webu ČSE.
IV.

Vyhlášení výsledků soutěže Mladý ekonom a Cena Karla Engliše 2007

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 17 soutěžících, ¾ prací bylo předloženo
v angličtině. Hodnotící komise pracovala ve složení: L. Komárek (předseda), M. Hampl,
M. Macháček, V. Kotlán a M. Skořepa. Poděkování rovněž patří České spořitelně, a.s. –
generálnímu partnerovi soutěže Mladý ekonom a Týdeníku Ekonom – generálnímu
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partenerovi Ceny Karla Engliše. Výsledky 14. ročníku soutěže vyhlásil a ocenění předal
T. Holub spolu s L. Komárkem následujícím pracím:
1. místo získal Tomáš Svítil za práci: „Who is in your "Faves"?: A social network model
of cellular service choice“,
2. místo obdržel Tomáš Konečný za práci: „Trade Substitution and Immigrant Networks“,
3. místo bylo uděleno Filipu Rozsypalovi za práci „Uncertainty in Macroeconomics:
Making RBC Path Dependent“,
Cenu Karla Engliše obdržel za práci „Consumption Tax Incidence: Evidence from the
Natural Experiment in the Czech Republic“ Jan Zápal.
Čestným uznáním autorovi do 25 let byla oceněna práce: „The Supply of Foreign Direct
Investment Incentives: Subsidy Competition in an Oligopolistic Framework“, jejíž
autorem byl Tomáš Havránek.
V.

Zpráva prezidenta o činnosti ČSE

Konference (spolu)pořádané ČSE





Výroční konference EALE v Praze, 21.-23.9.2006 (371 účastníků z 30 zemí, 80
sekcí s cca 300 přednáškami)
4. Výroční konference ČSE, Praha, 25.11.2006 (téměř 150 účastníků, 2/3
příspěvků v angličtině)
Konference CEFT „Fiskální udržitelnost“, 14.3.2007, (malá studentská akce na
VŠE Praha)
Výroční konference SED, Praha, 28.-30.6.2007, (cca 90 sekcí a 350 příspěvků)

Semináře
V roce 2006 proběhlo celkem 38 seminářů, v roce 2007 pak 21 seminářů. Rozložení mezi
Prahu a pobočky ukazuje následující obrázek:
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Soutěže vyhlašované ČSE
Soutěže Mladý ekonom a CKE 2006 se zúčastnilo 20 soutěžících, letošního ročníku
soutěže pak 17 soutěžících. Cena za dlouhodobý přínos byla udělena mimořádně 2 krát a
to v roce 2006 prof. Karlu Koubovi a v letošním roce Prof. J. Kmentovi.
Zpravodaj ČSE
Pokračovalo vydávání Zpravodaje ČSE, v roce 2006 byly celkem 3 vydání, v letošním
roce doposud 2 vydání. Rovněž byla uspořádána anketa mezi čtenáři.
Hospodaření ČSE a členská základna
Tomáš Holub představil hospodaření společnosti pod titulem „Dva úspěšné ztrátové roky“
– hospodářský výsledek totiž primárně souvisí s pořádáním mezinárodních konferencí.
Příjmy od 1.1.06 do 31.12.06
Individuální členské příspěvky
Kolektivní členské příspěvky:
Příjmy z VK 2006:
Příjmy z EALE 2006:
Dotace od CERGE - SED 2007
Úroky
Celkem

68 000,00 Kč
119 000,00 Kč
47 000,00 Kč
2 113 215,00 Kč
200 000,00 Kč
4 883,00 Kč
2 552 098,00 Kč

Výdaje od 1.1.06 do 31.12.06
Mzdy
Srážková daň
Administrativa, drobné investice apod.
VK 2006
Mladý ekonom
Smuteční věnec
Konference EALE
Celkem
Rozdíl příjmů a výdajů

68 200,00 Kč
10 750,00 Kč
28 478,50 Kč
128 334,00 Kč
20 000,00 Kč
3 237,00 Kč
2 561 062,00 Kč
2 821 289,50 Kč
- 269 191,50 Kč

Příjmy od 1.1.07 do 31.10.2007
Individuální členské příspěvky
Kolektivní členské příspěvky
Dotace od AV ČR
Úroky z běžného účtu
Celkem

51 901,00 Kč
34 300,00 Kč
70 000,00 Kč
614,42 Kč
156 815,42 Kč

Výdaje od 1.1.07 do 31.10.2007
SED konference
Mzdy
Srážková daň
Administrativa, drobné investice apod.
Celkem
Rozdíl
příjmů
a výdajů
Peníze
na účtu
a v pokladně: 568

488 Kč;
Do konce roku vyúčtování konference EALE (cca 290 000 Kč);
Vlastní zdroje ČSE ke konci roku 2005 byly necelých 180 000 Kč;
Do konce roku 305 000 Kč od Nadace CERGE-EI.

-

242 000,00 Kč
61 770,50 Kč
10 882,00 Kč
18 707,24 Kč
333 359,74 Kč
176 544,32 Kč
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ČSE
v
uplynulých
třech
letech
podpořili
tito
kolektivní
členové
a sponzoři: Nadace CERGE-EI, Economia, a.s., Raiffeisenbank, Deloitte Česká republika,
Newton College, a.s., ŠkodaAuto Vysoká škola, Univerzita Pardubice –
Fakulta ekonomicko-správní, IES - FSV UK, VŠE Praha, VŠ finanční a správní, Česká
národní banka, Česká spořitelna, a.s., ČSOB, a.s., Rada vědeckých společností.
Počet platících individuálních členů
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Byla odeslána výzva k zaplacení příspěvků za rok 2007 (totéž u kolektivních členů).
VI.

Zpráva o činnosti poboček ČSE

Byly vypracovány následující zprávy vedoucích poboček ČSE:
Brno:
(Z.
Tomeš
–
omluven):
4
semináře
v
roce
2006,
1 seminář v roce 2007;
České Budějovice: (M. Jílek): 1 seminář v roce 2006, 2 semináře v roce 2007;
Ostrava (M. Macháček - omluven): 7 seminářů v roce 2006, 4 semináře v roce 2007;
Zprávy předsedů ostatních poboček nebyly z důvodu jejich neúčasti předneseny.
Hlasování: jednomyslně byly přijaty zprávy z poboček, nikdo nebyl proti ani se nezdržel
hlasování.
VII.

Zpráva revizní komise

Revizní komise konstatovala, že neshledala nesrovnalost v účetních výkazech ČSE.
VIII. Rozpočet a hlavní směry činnosti ČSE
T. Holub informoval o:









Výroční konference ČSE 2008;
Doctoral Student Workshop na FMA European Conference;
Semináře: minimálně udržet stávající kvantitu i kvalitu;
Mladý ekonom a CKE: snaha zvýšit finanční odměny;
Cena za dlouhodobý přínos: návrat k frekvenci 1x za 2 roky;
Zpravodaj: pokračovat ve vydávání, reflexe některých námětů;
Web ČSE: na základě nového řešení zajištění jeho větší aktuálnosti;
Vytvoření seznamu ekonomických výzkumníků v ČR;
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Zapojení do přípravy Národní strategie finančního vzdělávání;
Odborné sekce: zvýšit jejich počet;
Nová vize rozvoje ČSE?

V rozpravě k tomuto bodu bylo poukázáno na možnost využití „blogů“ při komunikaci na
různá témata. Dále bylo připomenuto, že je vhodné uvést na stránkách ČSE, zda je možné
poskytnout vyšší členský příspěvek a následně jej uplatnit jako odpočitatelnou položku
z daní.
Fundraising na r. 2008


Grant od Nadace
ve výši 100 tis. Kč;



Grant od Nadace CERGE-EI na Financial Management Association European
Conference Doctoral Student Workshop ve výši 205 tis. Kč;



Žádost o dotaci od RVS na Výroční konferenci ČSE 2008 ve výši 50 tis. Kč;



Žádost o dotaci od RVS na soutěž ME a CKE 2008 ve výši 20 tis. Kč;



V jednání sponzoring soutěže ME a CKE ze strany ČSOB ve výši 40 tis. Kč.

CERGE-EI

na

Výroční

konferenci

ČSE

2008

Rozpočet na 2008-09





IX.

Hlavní
aktivity
ČSE
by
měly
být
finančně
zajištěny
jako finančně vyrovnané (viz výše);
Mzdové a administrativní náklady: cca 110 tis. Kč ročně;
Příspěvky individuálních členů: cca 60-65 tis. Kč ročně;
Příspěvky kolektivních členů (nad rámec přímé podpory hlavních aktivit ČSE): cca 70
tis. Kč ročně;
Finanční situace ČSE je tedy stabilizovaná.
Návrhy na úpravy stanov ČSE1

 VI. Zánik členství
Členství v ČSE zaniká:
a. úmrtím člena, zánikem právnické osoby,
b. nezaplacením individuálního členského příspěvku za běžný rok ke konci běžného
kalendářního roku (v případě členů představenstva, výkonného výboru, revizní
komise a výboru regionálních poboček se účinnost tohoto kroku odkládá do
uplynutí jejich funkčního období),
c. neposkytnutím finanční, materiální nebo jiné podpory ČSE ze strany
kolektivního člena po dobu tří po sobě jdoucích kalendářních let,
d. rozhodnutím představenstva, pokud člen hrubě poškozuje dobré jméno ČSE,
e. vystoupením.
Hlasování: změna schválena jednomyslně, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.
 VII. Orgány
Orgány ČSE, které zajišťují a řídí všechny její činnosti:
1. Valné shromáždění ČSE (dále jen "VSČSE")
a. VSČSE je nejvyšším orgánem ČSE. Rozhoduje o základních otázkách fungování ČSE,
zejména:
1

Tučným písmem jsou označeny změny.
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•

schvaluje souhrnné zprávy o činnosti ČSE za celé období od posledního VSČSE,

 2.
Představenstvo ČSE
a. řídí činnost ČSE v období mezi VSČSE v intencích určených VSČSE,
b. rozhoduje o všech otázkách fungování ČSE, které nejsou v kompetenci VSČSE,
zejména:
• zajišťuje informovanost členů o aktivitách ČSE,
• zpracovává hlavní směry činnosti ČSE pro období do příštího VSČSE,
• svolává VSČSE,
• rozhoduje o přijetí nových členů,
• stanovuje výši členských příspěvků,
• VYPUSTIT: pověřuje své členy řízením hospodářské činnosti ČSE, vypracováním a
předložením zprávy o výsledcích hospodaření.
• DOPLNIT: schvaluje roční zprávy o činnosti ČSE.

a.
b.
c.
d.

3.
Výkonný výbor
připravuje a realizuje rozhodnutí představenstva a valného shromáždění ČSE,
zodpovídá za běžný chod a řízení hospodářské činnosti ČSE,
zpracovává roční i souhrnné zprávy o činnosti ČSE,
sestává z prezidenta ČSE, viceprezidenta ČSE, a tří dalších členů volených
představenstvem ČSE z řad členů představenstva. Se souhlasem představenstva se
členy výkonného výboru dále stávají výkonní pracovníci ČSE (např. výkonný
ředitel/ka, asistent/ka, tajemník/nice nebo správce webových stránek ČSE).

Hlasování: změna schválena jednomyslně, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.


Úpravy stanov – počet členů představenstva

1. Valné shromáždění ČSE (dále jen "VSČSE")
VSČSE je nejvyšším orgánem ČSE. Rozhoduje o základních otázkách fungování ČSE,
zejména:
volí tajným hlasováním na 2 roky nejvýše 20 členů představenstva ČSE,
Představenstvo ČSE
2. Členy představenstva je nejvýše 20 volených členů, předchozí prezident ČSE,
d. předsedové regionálních poboček a členové kooptovaní představenstvem.
Představenstvo může v období mezi VSČSE kooptovat další své členy, a to v maximálním
počtu 5. Ke kooptaci člena představenstva je nutný souhlas minimálně dvoutřetinové
většiny všech nekooptovaných členů představenstva. Kooptace se využívá zejména v
případě, klesne-li počet všech členů představenstva pod 20.
Hlasování: změna schválena jednomyslně, nikdo nebyl proti ani se nezdržel hlasování.
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X.

Vyhlášení výsledků voleb do představenstva a RK

Do představenstva ČSE na nadcházející dvouleté období byli zvoleni (v závorce je uveden
počet získaných hlasů z 32 možných hlasů):
Cahlík Tomáš (23)
Čihák Martin (28)
Gottvald Jaromír (18)
Helísek Mojmír (23)
Holub Tomáš (32)
Jakubík Petr (22)
Jurajda Štěpán (24)
Koderová Jitka (22)
Komárek Luboš (28)
Kotlán Viktor (25)
Macháček Martin (24)
Műnich Daniel (26)
Stanislav Šaroch (24)
Sedláček Tomáš (22)
Skořepa Michal (24)
Šmídková Kateřina (26)
Vintrová Růžena (22)
Zamrazilová Eva (24)
Žák Milan (27)
Do Revizní komise byli na následující dvouleté období zvoleni:
Horčicová Milena (28)
Körner Pavel (27)
Michal Mejstřík (30)
Zapsal: Tomáš Holub a Luboš Komárek
V Praze 26.11.2007
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