Cena Kateřiny Šmídkové
Statut
ČSE příležitostně uděluje Cenu Kateřiny Šmídkové pro nejlepší české ekonomky.
1. Cena je udělována na památku prof. Kateřiny Šmídkové, dlouholeté členky
představenstva ČSE, profesorky ekonomie na IES FSV UK a ředitelky samostatného
odboru ekonomického výzkumu ČNB. Ta až do svého předčasného skonu v dubnu
roku 2014 zaujímala řadu let pozici české ekonomky s nejkvalitnější a nejvíce
citovanou publikační činností, přičemž se věnovala zejména monetární ekonomii,
měnové politice a evropské hospodářské politice. Publikační činnost i práce prof.
Kateřiny Šmídkové v ČNB i na IES FSV UK byla vysoce hodnocena nejen v ČR, ale i
na mezinárodní scéně.
2. Smyslem Ceny Kateřiny Šmídkové je ocenit české ekonomky s mimořádně kvalitní
publikační činností a podpořit jejich další profesní rozvoj, který je pro ženy z řady
příčin obtížnější než pro muže.
3. Cena je spojena s peněžitou odměnou ve výši 100 tisíc Kč financovanou z prostředků
odkázaných Kateřinou Šmídkovou a spravovaných ve formě svěřeneckého fondu.
4. Nositelkami Ceny Kateřiny Šmídkové se mohou stát ekonomky českého i
zahraničního původu dlouhodobě působící v ČR a ekonomky českého původu
působící v zahraničí. Cena se v jednom roce uděluje pouze jedné ekonomce, jen ve
výjimečných případech skupině ekonomek, je-li jejich akademický přínos nerozlučný.
Cena se neuděluje in memoriam.
5. Cena Kateřiny Šmídkové se obvykle uděluje jednou za dva roky.
6. Člen představenstva ČSE je oprávněn předkládat návrhy na udělení ceny. Členové
představenstva podávají návrhy na výzvu prezidenta ČSE. Výzva obsahuje termín pro
podání návrhů, který není kratší než šest týdnů.
7. Členové ČSE mají právo zasílat návrhy na udělení Ceny Kateřiny Šmídkové. Komise
rozhodující o udělení ceny se návrhem podaným členem ČSE zabývá tehdy, pokud si
jej osvojí alespoň jeden člen představenstva.
8. Návrh není nutně podmíněn souhlasem navržené osoby (navržených osob) s nominací,
avšak její udělení ano.
9. Návrh na udělení ceny obsahuje stručné, ale výstižné zdůvodnění návrhu. Návrh musí
obsahovat přehled dosavadní publikační činnosti navrhované laureátky.
10. O udělení ceny rozhoduje tříčlenná komise jmenovaná představenstvem ČSE na návrh
jejího prezidenta. Pokud je na udělení Ceny navržena stávající členka představenstva
ČSE, neúčastní se jednání o složení komise. Členy této komise zpravidla jsou
prezident či viceprezident ČSE a další dva nezávislí experti.

11. Cena Kateřiny Šmídkové je slavnostně předávána na bienální konferenci ČSE nebo při
jiné veřejné příležitosti, v rámci níž oceněná ekonomka prosloví přednášku.

