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PŘEDSTAVENSTVO INFORMUJE 
 

Bienální konference a ocenění ekonomů  

(Roman Horváth, prezident České společnosti ekonomické) 

Česká společnost ekonomická (ČSE) pořádala dne 

29. listopadu 2014 již 8. bienální konferenci. 

Konferenční prostory laskavě poskytla Vysoká škola 

ekonomická. Po přivítání účastníků prorektorem 

VŠE doc. J. Fischerem a prezidentem ČSE doc. 

R. Horváthem vystoupil se svoji přednáškou 

profesor Fabrizio Coricelli z Paris School of 

Economics. Profesor Coricelli je známý odborník 

v oblasti makroekonomie, který publikoval 

výzkumné články v řadě prestižních journalů jako 

Journal of Economic Literature, nebo Economic 

Policy a zastával různé manažerské a poradcovské 

pozice v řadě mezinárodních organizací jako IMF 

nebo EBRD. Jeho přednáška byla na téma „Credit 

market imperfections and recoveries from financial 

crises“. Profesor Coricelli mluvil o možnostech 

úvěrování v souvislosti se současnou finanční a 

ekonomickou krizí v eurozóně a o realističnosti 

dalších podpůrných politik jako zvýšení inflačního 

cíle.  

Prezident ČSE oznámil na konferenci, že probíhají 

práce na vytvoření ceny Kateřiny Šmídkové. Cena je 

udělována na památku významné české ekonomky 

prof. Kateřiny Šmídkové. Ceně se v tomto 

zpravodaji detailněji věnujeme níže. 

Během konference ČSE udělila 5 cen mladým 

ekonomům (3 ceny v soutěži Mladý ekonom, 1 cena 

Karla Engliše za článek týkající se české 

hospodářské politika a 1 cena – čestné uznání pro 

práci autora do 25 let).  

Ocenění Mladý ekonom roku je jedna z klíčových 

aktivit ČSE. Tato prestižní soutěž, která je 

každoročně pořádána již od roku 1994, má primárně 

za cíl podporu mladých talentů v oblasti ekonomie. 

Vysokou úroveň soutěže potvrzuje úspěšná kariéra 

vítězů minulých ročníků, kteří působí jak doma, tak 

i v zahraničí. Řada vítězů pracuje na významných 

manažerských pozicích finančních institucí nebo na 

prestižních univerzitách. 

Cenu Mladý ekonom roku 2014 získal Vojtěch 

Bartoš, doktorand na CERGE-EI. Oceněná práce 

s názvem „Sharing norms during seasonal food 

shortages: Experimental evidence from 

Afghanistan“ se zabývá tzv. field experimenty a 

zkoumá, jak souvisí tvorba norem ve společnosti 

v závislosti na existenčních podmínkách 

ekonomických aktérů. 

Na druhém místě v soutěži se umístila Olga Popova, 

ekonomka CERGE-EI a IOS, Regensburg se svojí 
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prací s názvem „Can Religion Insure against 

Aggregate Shocks to Happiness? The Case of 

Transition Countries“. Článek se zabývá ekonomií 

náboženství. Konkrétně si klade otázku, zda 

v tranzitivních ekonomikách, které procházely 

rozsáhlými strukturálními reformami, může víra 

pomoci lépe snášet krátkodobě negativní dopady 

reforem. Kvalitu článku dokládá i to, že text byl 

publikován ve významném časopise Journal of 

Comparative Economics. 

Na třetím místě se umístila doktorandka na CERGE-

EI Klára Kalíšková. V oceněném článku s názvem 

„Labor Supply Consequences of Family Taxation: 

Evidence from the Czech Republic“ se snaží 

odpovědět na otázku, zda společné zdanění manželů 

snižuje nabídku práce za strany žen za použití 

detailních dat z České republiky. Článek byl 

publikován ve významném časopise Labor 

Economics. 

Cena Karla Engliše za práci zabývající se českou 

hospodářskou politikou byla udělena Simoně 

Malované, doktorandce Institutu ekonomických 

studií UK. Práce s názvem „Foreign Exchange 

Interventions at the Zero Lower Bound in the Czech 

Economy: A DSGE Approach“ se zabývá 

vytvořením dynamického stochastického modelu 

všeobecné rovnováhy pro Českou republiku a 

v rámci tohoto modelu odhaduje dopady kurzových 

opatření České národní banky z listopadu 2013. 

Čestným uznáním prezidenta České společnosti 

ekonomické pro autora práce do 25 let věku byla 

v rámci soutěže Mladý ekonom roku oceněna 

Dominika Rečková, magisterská studentka Institutu 

ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze. 

Ve své práci „Publication Bias in Measuring 

Anthropogenic Climate Change“ vyhodnocovala 

pomocí metod tzv. meta-analýzy, zda předchozí 

studie o globálním oteplování nalézaly, že globální 

oteplování je způsobeno člověkem. Zároveň 

analyzovala, zda některý typ výsledků má ceteris 

paribus větší šanci být publikován ve vědeckém 

časopise.  

Poslední ročník soutěže Mladý ekonom roku opět 

potvrdil, že česká ekonomie může významně přispět 

k řešení soudobých ekonomických otázek z oblasti 

ekonomické teorie, které mají dopady do 

ekonomické praxe.  

ČSE dále udělila cenu za dlouhodobý přínos 

českému ekonomickému myšlení prof. Osvaldu 

Vašíčkovi z Masarykovy univerzity za významný 

příspěvek k rozvoji aplikované makroekonomie v 

ČR v oblasti makroekonomické analýzy a 

praktického modelování reálných ekonomik.  

Odpolední program konference patřil prezentacím 

předních českých i zahraničních ekonomů. 

Fotky z konference jsou volně k zhlédnutí na 

https://www.facebook.com/ceskaspolecnostekonomi

cka?fref=nf 

 

 

Cena Kateřiny Šmídkové  

 

Česká společnost ekonomická vyhlašuje 1. ročník Ceny Kateřiny Šmídkové. Cena je udělována na 

památku významné české ekonomky prof. Kateřiny Šmídkové, dlouholeté členky představenstva 

ČSE, profesorky ekonomie na IES FSV UK a ředitelky samostatného odboru ekonomického 

výzkumu ČNB. Smyslem Ceny je ocenit české ekonomky (žijící v ČR nebo v zahraničí) a 

zahraniční ekonomky dlouhodobě žijící v ČR s mimořádně kvalitní publikační činností a podpořit 

jejich další profesní rozvoj.  

Cena je spojena s peněžitou odměnou ve výši 100 tisíc Kč financovanou z prostředků odkázaných 

prof. Kateřinou Šmídkovou. Členové ČSE mají právo zasílat návrhy na udělení Ceny. Komise 

rozhodující o udělení ceny se návrhem podaným členem ČSE zabývá tehdy, pokud si jej osvojí 

alespoň jeden člen představenstva. Návrhy na udělení ceny je třeba zaslat na emailovou adresu: 

katerina.smidkova.award@gmail.com do 18. března 2015 s vyplněným nominačním formulářem (v 

anglickém jazyce kvůli pravděpodobnému mezinárodnímu složení komise).  

  

Statut Ceny Kateřiny Šmídkové a nominační formulář je ke stažení na www.cse.cz. 
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INFORMACE ZE SEMINÁŘŮ 
 

Agresivita centrálních bank 

 (Aleš Melecký)  

 

Seminář ČSE, uspořádaný RP Ostrava, se konal na 

půdě Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - 

Technické univerzity Ostrava dne 18. 4. 2014. Na 

semináři vystoupil doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D. 

MBA MSc (Ředitel odboru vnějších ekonomických 

vztahů, Sekce měnová a statistiky, Česká národní 

banka) s tématem, které přilákalo 27 zájemců z řad 

pedagogů EkF, studentů doktorských studií a 

magisterských studií.  

Tématem vystoupení byla agresivita centrálních 

bank, přičemž prezentace byla zaměřena zejména na 

vyhodnocení agresivity centrálních bank před 

i během finanční krize, a na její vliv na stabilizaci 

inflace. V úvodu proběhlo vymezení teoretických 

aspektů, proč je potřeba pro stabilizaci inflace 

zaručit jistou minimální míru agresivity, a naopak 

proč přespříliš agresivní politika nemusí být pro 

centrální banky optimální. Dále se řečník zaměřil na 

důvody pro nižší a vyšší agresivitu centrálních bank. 

Detailně byly rozebrány související problematiky, 

jako např. price level indeterminacy, Taylorův 

princip a vyhlazování úrokových měr. Formulována 

byla rovněž doporučení pro praktické provádění 

měnové politiky centrální banky.  

V druhé části byla vymezena agresivita centrálních 

bank na základě skutečně pozorovaného chování 

centrálních bank. Řečník se zaměřil zejména na 

chování Evropské centrální banky (ECB) a 

Federálního reservního systému (FED) v USA. 

Diskutovány byly obzvláště četnosti a výše změn 

měnověpolitických úrokových sazeb. Případové 

studie porovnávající agresivitu ECB a FEDu byly 

vhodným doplněním tématiky. Prezentovány byly 

také příklady nekonvenčních politik centrálních 

bank, jejichž používání se značně rozšířilo z důvodu 

potřeby reagovat na dopady světové hospodářské 

krize a omezené možnosti dále snižovat úrokové 

sazby. Zmíněna byla i problematika forward 

guidance jako dalšího možného nástroje centrálních 

bank.  

Poslední část přednášky se věnovala měnové politice 

České národní banky v období od propuknutí krize v 

České republice po současnost. Prezentovány byly 

rovněž nejnovější predikce ohledně budoucího 

vývoje základních makroekonomických veličin.  

Publiku se přednáška velmi líbila a vyvolala 

bouřlivou diskusi. Mezi vznesenými dotazy se 

objevila např. témata: Odyseovská versus Delfská 

politika, problematika vystoupení ze současného 

„fixního“ režimu devizového kurzu, délka a 

frekvence intervencí a jejich rušení, problematika 

„délky“ transmise u kurzového a úrokového kanálu, 

J-křivka, konkretizace cílů centrální banky při 

intervencích a řada dalších dotazů. Řečník s ochotou 

podrobně odpovídal na všechny vznesené dotazy a 

poskytl zájemcům odkazy na dodatečnou relevantní 

literaturu.

 

Financování vysokých škol v ČR – možnosti a realita v mezinárodním srovnání 

 (Stanislav Šaroch)  

 

V prostorách ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY v 

Mladé Boleslavi se 16. května 2014 konal seminář 

ČSE na výše uvedené téma. Přednášejícími byli 

Daniel Munich a Stanislav Šaroch. Nosnou byla 

zejména úvodní přednáška Daniela Municha, která 

jasně dokumentovala několik rysů současného 

terciárního vzdělávání. Přednášející přesvědčivě 

ukázal, že přes vícekriteriální a vícekanálové 

financování ze strany státu přichází na jednotlivé 

vysoké školy na studenta daného oboru velmi 

podobná částka a závažným důsledkem je tlak na 

nivelizaci úrovně terciárního vzdělávání a velmi 

nízké pobídky ke kvalitě. To navíc zrovna v době, 

kdy právě proběhl proces „masifikace“ vysokého 

školství.   

Systém, který by výrazně diverzifikoval finance pro 

jednotlivé vysoké školy dle kvality schází stejně, 

jako propracovaný systém jejího měření. Rovněž 

zaměřil pozornost na fakt,že v posledních letech 

došlo v ČR k výraznému prodloužení celkové doby 

studia a zároveň k poklesu studijní úspěšnosti 

zakončení studia. Nepřímo označil tyto oblasti za 

možný zdroj budoucích úspor, které by ve školství 

mohly být využity jinak.  Dále dokumentoval, že v 

ČR je velmi slabá spolupráce vysokých škol a 

podniků v oblasti výzkumu. I zde tedy zatím uniká 

příležitost, jak do systému získat více zdrojů na 
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rozvoj. Dále Daniel Munich poukázal na fakt, že v 

ČR zatím chybí i systém finanční podpory studentů 

mj. jako nutný logický předstupeň zavedení 

školného. 

Stanislav Šaroch ve svém příspěvku argumentoval, 

že vzdělání je soukromým statkem s pozitivní 

externalitou. Proto je logické umožnit zavedení 

školného na veřejných vysokých školách a naopak 

státní příspěvek na studenta poskytovat i školám 

soukromým. Poté ukázal na mezinárodním srovnání, 

jak cenová hladina v sektoru vzdělání zaostává ve 

srovnání s agregátní komparativní cenovou hladinou 

v ekonomice, a upozornil, že zde hrozí dlouhodobé 

důsledky pro kvalitu. 

Následovala velmi zajímavá diskuse, které se 

účastnilo hned několik bývalých i současných 

děkanů a rektorů českých vysokých škol i zástupce 

Evropské komise. 

Celý záznam akce je k dispozici na následující 

adrese: 

 https://www.youtube.com/watch?v=swV01H0xOeY  

Skandinávský sociální model flexcurity a ekonomická krize: Jak v této zkoušce obstál?  

(Lubor Lacina)   

 

Prof. Andersen přijal pozvání na seminář 

organizovaný v rámci aktivit brněnské pobočky 

České společnosti ekonomické, Jean Monnet Centre 

of Excellence a think tanku Mendelova evropské 

centra. V úvodu se prof. Andersen věnoval 

problematice skandinávského sociálního modelu a 

jeho udržitelnosti. Upozornil na skutečnost, že 

globální ekonomická krize mimo jiné také otestovala 

stabilitu tzv. skandinávského modelu sociálního 

státu. V druhé polovině semináře byl dán prostor k 

otázkám účastníků. V rámci této diskuse byly 

kladeny otázky:  Jak v krizi skandinávský model 

obstál? Co konkrétně pod tlakem zafungovalo a co 

naopak hrozilo kolapsem? A jak krize změnila 

pohled Skandinávců na euro a obecněji na evropské 

hospodářské a měnové uspořádání? Prof. Andersen 

poukázal na skutečnost originálních výchozích 

podmínek skandinávských zemí, především na 

ochotu občanů akceptovat vysokou daňovou zátěž 

výměnou za silný sociální stát. Poukázal na 

skutečnost, že především ve střední a východní 

Evropě je sociální stát spojován s vysokými výdaji 

státního rozpočtu, tvorbou deficitu a růstu veřejného 

dluhu. Na příkladu skandinávských ekonomik 

ukázal, že vysokého standardu se dá dosáhnout i s 

vyrovnanými rozpočty.                                 

 

Consolidation in the European Mobile Sector - Is there an Economic Case? 

(V. Rederer)   

 

Dne 12. listopadu vystoupil na Ekonomicko-správní 

fakultě MU Goran Serdarevič (Frontier Economics; 

IES FSV UK) s příspěvkem „Consolidation in the 

European mobile sector – Is there an economic 

case?“ V úvodu příspěvku představil zkoumaný 

problém, kterým je dlouhodobě efektivní přístup k 

povolování akvizic mezi mobilními operátory. 

Přednášející nejprve vysvětlil argumentaci 

mobilních operátorů a Evropské komise, kde 

zdůraznil obavy EK ohledně tlaku na zvýšení cen a 

nedostatečných podnětů k investicím v případě 

menšího počtu hráčů na trhu. Následně byly 

zmíněny argumenty mobilních operátorů, které 

zdůrazňují zejména vyšší efektivitu vzniklou 

úsporami z rozsahu, která následně umožňuje 

investovat. Ve druhé části semináře byla představena 

empirická analýza provedená v zemích Evropské 

unie, ve kterých došlo v předchozích letech k 

akvizicím. Přednášející se věnoval cenovým a 

investičním efektům vzniklých z těchto spojení a 

porovnal je s předpověďmi a argumentací Evropské 

komise. Z prezentovaných výsledků se nepotvrdily 

obavy o růst cen ani o nižší míru investic po spojení 

podniků. Autor proto zmiňuje nekonzistenci mezi 

dlouhodobým a krátkodobým optimem na trhu jako 

jedno z možných vysvětlení tohoto stavu a 

představuje svůj náhled, podle kterého není z 

hlediska dlouhodobého optima ideální příliš vysoká 

ani příliš nízká míra konkurence. V poslední části 

semináře byl dán prostor diskuzi a otázkám 

účastníků. V této souvislosti byly zmíněny dotazy 

například na poměr fixních a variabilních nákladů v 

telekomunikacích nebo na spojitost chování 

účastníků na trhu s teorií her. Seminář byl následně 

uzavřen krátkou diskuzí nad povahou konkurence na 

mobilních trzích a jakou roli při jejím určení může 

hrát kapacitní omezení sítí.  
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Aktuální problémy trhu veřejných zakázek v České republice  

(Petr Černoch) 

 

Dne 12. 11. 2014 proběhla na půdě Moravské 

vysoké školy Olomouc, o.p.s. přednáška doc. Ing. 

Jana Pavla, Ph.D. z Vysoké školy ekonomické v 

Praze v s názvem „Aktuální problémy trhu 

veřejných zakázek v České republice“. Vystupující v 

úvodu své prezentace konstatoval zajímavou 

skutečnost, že prostřednictvím institutu veřejných 

zakázek je ve vyspělých zemích ročně alokováno 

15-20 % HDP. Efektivnost veřejných zakázek tedy 

významně ovlivňuje efektivnost veřejného sektoru. 

Jak přednášející podotkl, debata o tématu veřejných 

zakázek je v současné době v České republice 

dominantně soustředěna na právní úpravu a postrádá 

ekonomický rozměr. Navíc veřejné zakázky jsou v 

současné době spojovány s korupcí, čímž se zcela 

ztrácí ze zřetele jejich primární účel, kterým je 

šetření veřejných prostředků. 

Český trh veřejných zakázek stále vykazuje 

významné odlišnosti od trhů ve vyspělých zemích. 

Především se jedná o nižší míru konkurence, kdy 

průměrný počet nabídek, které přichází do 

zadávacích řízení, významně v ČR zaostává za 

průměrem EU (3,5 proti 5,5). To je i částečně 

důsledkem extrémně vysokého používání 

nesoutěžních metod (jednací řízení bez uveřejnění), 

které v ČR tvoří cca 16 % všech zadávacích řízení, 

zatímco v EU-15 pouze 3,5 %. Problémy je však 

možné najít i v omezené účinnosti dozorového 

systému a příliš vysokých hodnotách limitů zakázek 

malého rozsahu.  

V závěrečné části své přednášky doc. Pavel 

zdůraznil, že provedené výzkumy zároveň ukazují, 

že cesta ke zlepšení nevede přes podrobnější právní 

úpravu veřejných zakázek, ale spíše přes zvýšení 

metodické pomoci ze strany centrální státní správy 

jednotlivým zadavatelům. 
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