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PŘEDSTAVENSTVO INFORMUJE 
 

ČSE poprvé udělila Cenu Kateřiny Šmídkové  

(Roman Horváth, prezident České společnosti ekonomické) 

 

Česká společnost ekonomická (ČSE) poprvé udělila 

Cenu Kateřiny Šmídkové, jejímž smyslem je ocenit 

české ekonomky s mimořádně kvalitní publikační 

činností a podpořit jejich další profesní rozvoj. Cena 

je udělována na památku vynikající ekonomky 

prof. Kateřiny Šmídkové, dlouholeté ředitelky 

samostatného odboru ekonomického výzkumu 

České národní banky, členky představenstva ČSE 

a profesorky ekonomie na Institutu ekonomických 

studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. 

Cena je dotována částkou 100 tisíc korun českých 

financovanou z prostředků odkázaných Kateřinou 

Šmídkovou. První laureátkou Ceny Kateřiny 

Šmídkové se stala Ing. Mariola Pytliková, PhD. 

z Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava, a to za vynikající 

vědeckou činnost v oblasti ekonomie se zaměřením 

zejména na oblast trhu práce a mezinárodní migrace. 

 

Cenu Mariole Pytlikové předali 18. května 2015 

v rámci konference CNB Research Open Day 2015 

prezident ČSE Roman Horváth a guvernérka Bank 

of Israel paní Karnit Flug. Paní guvernérka při této 

příležitosti vyzvedla odborné i osobní kvality 

Kateřiny Šmídkové, po níž je cena pojmenována, 

a přednesla řeč na téma „Challenges for Monetary 

Policy after the Global Financial Crisis: The Case 

of Israel“. 

http://www.cse.cz/
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Výsledky soutěže Mladý ekonom roku 2015  

(Roman Horváth, prezident České společnosti ekonomické) 

 

V letošním roce proběhl již 22. ročník soutěže 

Mladý ekonom roku. Vyhlášení výsledků a předání 

výher proběhlo v rámci Valného shromáždění ČSE 

dne 26. listopadu 2015 v prostorách Institutu 

ekonomických studií Fakulty sociálních věd 

Univerzity Karlovy v Praze.  

 

Ocenění v roce 2015 získali: 

 

1. místo – Jakub Matějů (CERGE-EI) se soutěžní 

prací "Limited Liability, Asset Price Bubbles and the 

Credit Cycle: The Role of Monetary Policy." 

Současná uvolněná měnová politika dalších 

centrálních bank může zrychlit oživení evropských 

ekonomik a jejich návrat ke stabilnímu růstu. Na 

druhé straně ale také může vést k ohrožení finanční a 

makroekonomické stability pokud se uvolněné 

měnové podmínky transformují do rizikovějšího 

chování finančních trhů, úvěrové expanze, růstu 

bublin v cenách aktiv a zvýšeného rizika následné 

úvěrové kontrakce. Tento článek zkoumá vliv 

uvolněné měnové politiky na prohloubení úvěrového 

cyklu skrze ceny aktiv. Navrhovaný model vychází 

z literatury finančního akcelerátoru a rozšiřuje ji o 

stylizovaný akciový trh, kde investoři s omezeným 

ručením za případné ztráty obchodují s rizikovými 

aktivy. Investoři získávají prostředky v bankovním 

sektoru a mohou zkrachovat a nesplácet úvěry. 

Jejich omezené ručení způsobuje morální hazard, 

který zvyšuje poptávku po rizikových aktivech a 

tlačí jejich ceny nad fundamentální hodnotu. Tento 

mechanismus je zapracován do Nově 

Keynesiánského modelu obecné rovnováhy, v rámci 

kterého lze následně ukázat, že uvolněná měnová 

politika způsobuje uvolnění úvěrových podmínek a 

vede k růstu jak fundamentální, tak nefundamentální 

složky ceny rizikových aktiv. Pozitivní šok do 

nefundamentální složky ceny přitom rozbíhá 

úvěrový cyklus: hodnota úvěrových zástav stoupá, 

náklady financování i míra nesplacených úvěrů 

klesají. Tyto vlivy se však po několika kvartálech 

obrací a způsobují úvěrovou kontrakci. Úvěrová 

expanze přitom trvá jen, dokud si trh s rizikovými 

aktivy udrží dostatečné tempo růstu. Model přesto 

neimplikuje, že by explicitní reakce měnové politiky 

na ceny aktiv vedla k nižší volatilitě inflace a 

mezery výstupu. 

 

2. místo – Maxim Goryunov (CERGE-EI) se 

soutěžní prací "Sorting When Firms Have Size". Je 

dobře známo, že komplementarita mezi dovednostmi 

a technologiemi hraje důležitou roli pro výsledné 

rozdělení pracovníků do pracovních míst. Práce 

konstruuje teoretický model „třídění“ pracovníků do 

firem, je-li vzata v úvahu velikost firmy. Tento 

článek navrhuje proceduru, jak neparametricky 

identifikovat míru komplementarity mezi firemní 

technologií a dovednostmi pracovníků z údajů o 

mzdách, firemních příjmech a o volných pracovních 

místech. Model také vysvětluje, proč exportéři platí 

vyšší mzdy a zároveň ukazuje, že tato mzdová 

prémie je tažena velikostí firmy. 

 

3. místo – Ján Palguta (CERGE-EI) se soutěžní prací 

"Political Rent-Seeking in Public Procurement: 

Evidence from the Entry of Political Challengers at 

Electoral Thresholds". Článek se zabývá otázkou, 

jaký vliv má složení zastupitelstev obcí na efektivitu 

veřejných výdajů. Na datech z českých municipalit 

autor testuje hypotézu, že vstup nového politického 

uskupení do zastupitelstva mění způsob, jakým 

zastupitelé nakládají s veřejnými prostředky 

ve veřejných zakázkách. Mezi hlavní zjištění patří, 

že zastupitelstva s více politickými stranami 

zadávají méně zakázek firmám, jež tyto strany 

sponzorují, otevírají své zakázky většímu počtu 

firem a zdvojnásobují cenové úspory v zakázkách. 

Silnější ekonomické dopady autor nachází 

v menších obcích a obcích s menším počtem stran. 

Výsledky podtrhují význam dostupnosti informací 

o jednání politiků a důležitost politické soutěže 

ve volebním procesu. 

 

Cena Karla Engliše – David Svačina (IES FSV UK) 

se soutěžní prací "No to Euro, Yes to Interventions: 

Were Policymakers Right?" Strukturální modely 

známé pod jménem DSGE modely umožňují odhad 

změn ve vývoji ekonomiky, pokud by byla její 

struktura jiná nebo by byla vystavena jiným 

exogenním šokům. Tato práce se zaměřuje na dvě 

takové změny – členství ČR v eurozóně a nepřijetí 

intervencí České národní banky. Členství v eurozóně 

by zvýšilo nestabilitu růstu před a během krize 

a propad HDP v prvním čtvrtletí 2009 by byl dle 

odhadu modelu 7 procent místo 3,5 procenta.  

Na větší stabilitu růstu mimo eurozónu měl hlavní 

vliv plovoucí měnový kurz. Intervence České 

národní banky měly krátkodobý pozitivní vliv na 

hospodářský růst a dlouhodobější pozitivní vliv na 

inflaci. V případě neintervence by deflace 

dosahovala -1,6 procenta. 

 

Čestné uznání prezidenta společnosti – Miroslav 

Palanský (IES FSV UK) se soutěžní prací "Political 
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Connections and Public Procurement: Evidence 

from the Czech Republic". Tato práce se zaměřuje 

na analýzu chování krajských samospráv jakožto 

zadavatelů veřejných zakázek a na vliv darů 

právnických osob velkým politickým stranám na 

výsledky výběrových řízení veřejných zakázek. 

K tomuto účelu jsou využity jedinečné, ručně čištěné 

databáze veřejných zakázek a darů politickým 

stranám. Výsledky ukazují, že firmy, které mezi lety 

2006 a 2013 přispěly do rozpočtu hlavních 

politických stran, vyhrály ve sledovaném období 

více veřejných zakázek za větší hodnoty. Propojené 

firmy navíc vyhrávaly více veřejných zakázek 

v době, kdy jimi podporovaná strana měla 

v krajských radách převahu a naopak. Výsledky jsou 

robustní i po zahrnutí efektu velikosti firmy a dle 

očekávání potvrzují, že velké firmy získávají 

zakázky větší hodnoty než malé firmy. 

 

Valné shromáždění ČSE  

(Roman Horváth, prezident České společnosti ekonomické) 

 

Valné shromáždění se konalo 26. listopadu 2015 ve 

velké aule Institutu ekonomických studií FSV UK 

v Opletalově ulici 26, Praha 1. V průběhu veřejné 

části nejprve prezident ČSE Roman Horváth, garant 

soutěže Mladý ekonom roku 2015, vyhlásil výsledky 

této soutěže. Následně vystoupil vítěz soutěže Jakub 

Matějů a krátce prezentoval svou vítěznou práci. 

Následovala panelová diskuse na téma 

"Nekonvenční měnová politika", v rámci které 

vystoupila Eva Zamrazilová (ČBA), Tomáš Holub 

(ČNB), Viktor Kotlán (ČS) a Jakub Seidler (ING). 

V neveřejné části pak prezident ČSE představil 

přítomným členům ČSE zprávu o činnosti 

společnosti za období 2014 – 2015, zprávu revizní 

komise a návrh hlavních směrů činnosti a základních 

parametrů rozpočtu ČSE pro období dalších dvou 

let. Na závěr neveřejné části byly oznámeny 

výsledky voleb do představenstva a revizní komise 

na období 2016 – 2017. Rovněž byly změněny 

stanovy ČSE a to tak, aby v souladu s novým 

zákoníkem byla změněna právní forma z již 

neexistující o.s. na z.s. Ve stanovách byly pouze 

změněny příslušné pasáže z o.s. na z.s., žádné další 

části stanov nebyly pozměněny.  

 

Do představenstva ČSE byly na období 2016–2017 

zvoleni (v abecedním pořadí): Bič Josef, Dušek Jiří, 

Fischer Jakub, Galuščák Kamil, Hanousek Jan, 

Holub Tomáš, Horčicová Milena, Jakubík Petr, 

Janda Karel, Janský Petr, Kapounek Svatopluk, 

Kotlán Viktor, Lacina Lubor, Macháček Martin, 

Münich Daniel, Pertold-Gebická Barbara, Seidler 

Jakub, Skořepa Michal a Velikovská Patricie. 

Z titulu svých funkcí jsou členy představenstva také 

prezident ČSE v končícím období a předsedové 

poboček. Do revizní komise byli zvolení Liběna 

Kantnerová, Leoš Vítek a Jan Vlachý. Zápis z voleb 

včetně počtu hlasů je k dispozici na webu ČSE 

http://www.cse.cz/cs/aktuality/261.html. 

 

Prezidentem a viceprezidentem ČSE pro období 

2016 – 2017 byli na lednovém jednání nového 

představenstva ČSE zvoleni Martin Macháček 

(VŠB – TU Ostrava) a Kamil Galuščák (ČNB). 

 

INFORMACE ZE SEMINÁŘŮ 
 

Cesty racionalizace doplňkového penzijního spoření 

(Mojmír Helísek)  

 

Dne 28. ledna 2015 proběhl na Vysoké škole 

finanční a správní (kolektivní člen ČSE) diskusní 

seminář zaměřený na velmi frekventovanou 

problematiku penzijní reformy. Seminář byl 

uspořádán Centrem pro ekonomické studie a analýzy 

VŠFS (CESTA). S přednáškou na téma Cesty 

racionalizace doplňkového penzijního spoření 

vystoupil Jaroslav Vostatek, člen Odborné komise 

pro důchodovou reformu Ministerstva práce 

a sociálních věcí a profesor na VŠFS.  

V úvodu přednášky byl vymezen širší rámec 

problematiky, a to doplňkové penzijní spoření, 

soukromé životní pojištění a zaměstnanecké penzijní 

pojištění. Následoval výklad historického vývoje 

penzijního spoření a poté rozbor tří sociálních 

modelů (aplikace v penzijních systémech, podnikové 

penze, osobní penze). Jádrem přednášky byla její 

závěrečná část: Jak reformovat český třetí penzijní 

pilíř? Podle J. Vostatka spočívá zásadní reforma 

doplňkového penzijního spoření a soukromého 

životního pojištění zejména v následujících 

opatřeních: nové jednoduché produkty; unifikace či 

http://www.cse.cz/cs/aktuality/261.html
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zrušení státní podpory; propojit s celkovým 

penzijním sociálním modelem; další snížení marží 

penzijních společností a podstatné snížení marží 

životních pojišťoven; rozšířit spektrum 

poskytovatelů; založit státní penzijní společnost; 

1 účastník – 1 smlouva; možná integrace se 

stavebním spořením. Poté následovala krátká 

přednáška Václava Křivohlávka na téma Dvacet let 

doplňkových důchodových systémů České 

republiky. Následná diskuse se zabývala například 

okolnostmi vzniku penzijního připojištění (původně 

zamýšlená úloha starobních penzí), vlivem měnové 

politiky na výnosy penzijních fondů a jejich 

výhledy, nebo srovnáním nákladů ČSSZ a českých 

penzijních společností. Potvrdila se účelnost 

systematického přístupu ke všem penzijním pilířům 

s využitím sociálních modelů (welfare regimes), 

jakož i významná úloha veřejné volby při 

důchodových reformách. 

 

Odkaz na prezentace přednášky je k dispozici na 

http://www.vsfs.cz/?id=1047-spoluprace-s-cse.

 

Railroad Industry Structure, Competition and Investment 

(Václav Rederer)  

 

Dne 3. března 2015 vystoupil na Ekonomicko-

správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně 

profesor Marc Ivaldi (Toulouse School 

of Economics) s přednáškou na téma „Railroad 

Industry Structure, Competition and Investment: 

In Theory and Practice“. V úvodu příspěvku 

představil zkoumaný problém, kterým je efektivní 

regulace železniční dopravy. Přednášející nejprve 

vysvětlil současnou ekonomickou situaci 

železničního odvětví ve Francii a porovnal ji 

s konkurenceschopností odvětví v USA. Následně 

vysvětlil hlavní rozdíl ve fungování systémů 

železniční dopravy, mezi kterými zdůraznil 

vertikální integraci a existenci nezávislého 

regulátora. Následně přednášející nastínil dvě 

základní otázky, na které chce v rámci své 

přednášky odpovědět, a to, který model organizace 

železniční dopravy je pro EU nejvhodnější a zda je 

americký model jediný možný. Ve druhé části 

semináře přednášející představil svůj model, pomocí 

kterého vysvětluje vztahy mezi investicemi, regulací 

a cenou dopravy. Při jeho interpretaci pracuje s 

několika variantami (různé formy regulace) a hledá 

optimum. Z výsledků vyplývá, že z hlediska 

celospolečenského užitku je nejvíce výhodné 

uspořádání, ve kterém správce infrastruktury není 

oddělený od poskytovatele služeb. V opačném 

případě jsou realizovány významné náklady 

vznikající neefektivitami v komunikačních kanálech 

od zákazníků k dopravci a správci infrastruktury.  

 

Děti a penze  

(Mojmír Helísek) 

 

Dne 17. června 2015 proběhl na Vysoké škole 

finanční a správní (kolektivní člen ČSE) diskusní 

seminář, Centra pro ekonomické studie a analýzy 

(CESTA) VŠFS, ve spolupráci s Českou společností 

ekonomickou, na vysoce aktuální téma „Děti a 

penze“. Odborná komise pro důchodovou reformu 

totiž nedávno doporučila zavést diferenciaci 

pojistného na důchodové pojištění podle počtu 

vychovávaných dětí. Výsledky vědecko-výzkumné 

činnosti CESTA v této oblasti prezentovali Martin 

Holub („Péče o děti v penzijních systémech“) a 

Jaroslav Vostatek („Péče o děti v daňových 

systémech“). Ve shodě např. s německými 

penzijními experty, manažery a politiky není rodinná 

politika úkolem sociálního důchodového pojištění, 

mimo rámec náhradní doby pojištění za dobu péče o 

malé dítě. Výše důchodu v systému důchodového 

pojištění má být co nejvíce závislá na pojistném 

zaplaceném účastníkem (a jeho zaměstnavatelem). 

Fiskální redistribuce ve prospěch rodin s dětmi je či 

může být efektivně realizována – v příslušném 

sociálním modelu – formou veřejných služeb 

a peněžitých příspěvků, případně i daňových výdajů. 

Daňové zvýhodnění na vyživované děti a přídavky 

na děti jsou u nás, v relaci k průměrné mzdě, dosti 

vysoké – v mezinárodním srovnání s 18 státy 

OECD. V následné diskusi zazněl např. názor, že 

osvědčeným nástrojem propopulační politiky je péče 

v jeslích a školkách poskytovaná za minimální 

poplatek. I v jinak dosti konzervativním Německu 

bylo před necelými dvěma roky zavedeno právo na 

místo v těchto kolektivních zařízeních (od 1. roku 

věku dítěte). Na workshopu vystoupil také Otakar 

Hampl s prezentací názorů důchodové komise a řada 

dalších účastníků.  

 

Odkaz na prezentace přednášky je k dispozici na 

http://www.vsfs.cz/?id=1047-spoluprace-s-cse. 

 

http://www.vsfs.cz/?id=1047-spoluprace-s-cse
http://www.vsfs.cz/?id=1047-spoluprace-s-cse
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Out of bounds? - The permanent crisis policy of ECB and the extent of its mandate 

(Petr Král) 

 

15. září 2015 se v prostorách České národní banky 

pořádal seminář profesora Markuse Kerbera  „Out of 

bounds? – The permanent crisis policy of the ECB“. 

Profesor Kerber naznačil, že ECB v současnosti 

svou politikou kvantitativního uvolňování a nákupu 

vládních dluhopisů členských zemí eurozóny 

překračuje svůj mandát daný Smlouvou o EU. 

S tímto přístupem podle něj nelze souhlasit, jelikož 

časem tato politika přinese inflaci do německé 

ekonomiky, což není žádoucí stav. Německá 

ekonomika je dle něj méně závislá na finančním 

sektoru, neboť je to průmyslově orientovaná země, 

která vyznává makroekonomickou stabilitu – na 

rozdíl od jiných zemí, které jsou daleko více závislé 

na výkonu finančního sektoru.  

 

V tomto kontextu však nebyla na semináři 

dostatečně akcentována alternativa k politice ECB a 

fakt, že Německo je součástí měnové unie, která 

obsahuje také měně rostoucí ekonomiky jižního 

křídla. Ty potřebují provést vnitřní devalvaci, což v 

podmínkách nízké inflace v rostoucím jádru (které 

nechce vyšší růst cen) znamená zdlouhavý a 

bolestivý proces cenové a mzdové deflace. 

 

Už nikdy dlužníkem  

(Eva Kolcunová) 

 

Seminář ČSE, pod názvem „Už nikdy dlužníkem“ 

aneb i spořádaný občan se může stát bankrotářem, 

uspořádaný pobočkou Ostrava, se konal na půdě 

Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – 

Technické univerzity Ostrava 30. listopadu 2015. Na 

semináři vystoupila Mgr. Lucie Kopecká s tématem, 

které přilákalo více než 50 zájemců, zejm. z řad 

pedagogů a studentů Ekonomické fakulty. 

Přednášející představila svou knihu „Už nikdy 

dlužníkem“ a vylíčila svůj osobní příběh, který 

skončil „happy endem“, jelikož se jí podařilo své 

dluhy během 10 let nakonec splatit. Překvapující 

zjištění však bylo, jak se může „normální“ člověk 

tímto způsobem dostat na samé dno.  

Přednášející uvedla, co všechno může být zdrojem 

dluhů, resp. co roztáčí jejich spirálu. Uvedla 

příslušnou statistku zadlužení osob podle regionů, 

podle věku a vzdělání dlužníků. Dále popsala 

fungování zákona o osobním bankrotu, z čehož 

vyplynulo, že právní systém (u nás) de facto chrání 

dlužníky a tím nepřímo podporuje nezodpovědné 

chování lidí. Následná diskuse a dotazy posluchačů 

reagovaly zejména na tyto rozporuplné souvislosti. 

Navíc jednoznačně zaznělo, že možnost odpustit část 

dluhů dlužníkovi je v právním systému 

implementována proto, aby nebyla zcela ohrožena 

spotřeba domácností, lidově řečeno, aby se 

„nezadrhl konzum.“ 
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