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Zpráva o činnosti České společnosti ekonomické v roce 2013

1. SLOŽENÍ A ČINNOST ORGÁNŮ ČSE V ROCE 2013
Představenstvo ČSE pracovalo v roce 2013 ve složení, které vzešlo z voleb na Valném shromáždění
3. listopadu 2011. Následující tabulka uvádí členy představenstva (v abecedním pořadí) včetně
primární agendy, kterou v roce 2013 zajišťovali:

Martin Čihák
Jakub Fischer
Mojmír Helísek

vztahy s kolektivními členy

Tomáš Holub
Roman Horváth

viceprezident ČSE, člen hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku

Petr Jakubík

prezident ČSE, garant soutěže Mladý ekonom roku 2012, garant Valného
shromáždění ČSE 2013

Karel Janda
Milan Jílek

vedení pobočky České Budějovice

Štěpán Jurajda

garant seminářů ČSE konaných na půdě CERGE-EI, člen hodnotící komise
soutěže Mladý ekonom roku

Eva Kolcunová

vedení pobočky Ostrava

Viktor Kotlán

člen hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku

Lubor Lacina
Martin Macháček
Patricie Velikovská

vedení účetnictví a sekretariátu ČSE

Daniel Münich
Vladimír Pikora
Jakub Seidler

editor Zpravodaje ČSE

Michal Skořepa

administrátor webu ČSE

Stanislav Šaroch
Kateřina Šmídková
Zdeněk Tomeš

vedení pobočky Brno

Eva Zamrazilová
Během roku 2013 se představenstvo sešlo dvakrát (16.4. 2013, 12.11.2013), naprostá většina otázek
byla řešena operativně - elektronickou komunikací členů představenstva.
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2. SEMINÁŘE ČSE
V roce 2013 uspořádala ČSE celkem 11 seminářů, z toho 2 v Praze a 9 na regionálních pobočkách.
Jejich seznam je uveden níže. Řada z těchto seminářů byla uspořádána ve spolupráci s kolektivními
členy ČSE.

Název

Vystupující

Datum

Město

The Static-Dynamic Efficiency Trade-off in
Daniel Coublucq
the US Rail Freight Industry: Assessment of (Düsseldorf Institute for
an Open Access Policy
Competition Economics)

12.3.2013 Brno

Možnosti zdaňování dopadů provozu
silničních motorových vozidel v České
republice na životní prostředí

Petr David (Mendelova
univerzita)

25.3.2013 Olomouc

Stárnu, stárneš, stárneme…důchodový
systém to ustojí

Tomáš Fiala (VŠE)

What Drives the Gender Gap? An Analysis
Using Sexual Orientation

Josef Montag (Masarykova
univerzita, CERGE-EI)

Pavel KOHOUT (Partners
Jak volební systém ovlivňuje ekonomiku ČR FS)

3.4.2013 Ostrava

23.4.2013 Brno

22.5.2013 Ostrava

Co může za žalostný výkon evropské
ekonomiky a jak z toho ven?

Willem Buiter (Citibank)

Jak se banky poperou s nulovými úroky?

Viktor Kotlán (Česká
spořitelna)

13.11.2013 Ostrava

Does the Euro Help or Hurt? Reflections on
its Effects and the Future"

Cezary Adam Wójcik
(Institute of Economics)

21.11.2013 Ostrava

Eurozone Future: From Crisis to
Stabilization, Reform and Growth?

Mezinárodní konference více přednášejících

28. 29.11.2013 Brno

Jsou ekologické daně opravdu ekologické?

Jarmila Zimmermannová
(Moravská vysoká škola
Olomouc)

10.12.2013 Ostrava

Vzdělávání v ekonomii na základních a
středních školách

Daniel Münich (CERGE-EI),
Michal Skořepa (ČNB) a
Eva Zamrazilová (ČNB)

12.12.2013 Praha

4.6.2013 Praha
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3. SOUTĚŽ MLADÝ EKONOM ROKU 2013
Česká společnost ekonomická (ČSE) udělila na svém Valném shromáždění na konci minulého roku
tradiční ocenění mladým ekonomům do 30 let věku. Ocenění Mladý ekonom roku je prestižní
soutěží, která je každoročně pořádána již od roku 1994. Jejím primárním cílem je podpora mladých
talentů v oblasti ekonomie. Vysokou úroveň soutěže potvrzuje úspěšná kariéra vítězů minulých
ročníků, kteří působí jak doma, tak i v zahraničí. Mezi držitele tohoto ocenění patří například
ekonom z CERGE-EI Filip Matějka, který úzce spolupracuje s laureátem Nobelovy ceny za
ekonomii Christopherem Simsem.
Cenu Mladý ekonom roku 2013 získal Martin Kuncl, doktorand na CERGE-EI (akce se nemohl
zůčastnit z důvodu pobytu v zahraničí). Oceněná práce se zabývá tzv. sekuritizací neboli
transformací pohledávek na cenné papíry, jejichž prodejem získává emitent (tj. vlastník
pohledávek) potřebné finanční zdroje. Autor se zaměřil na její problematické aspekty vycházející z
existence asymetrických informací o kvalitě sekuritizovaných úvěrů. Závěry jeho práce poskytují
implikace pro regulátory zodpovědné za makroprudenční politiku.
Na druhém místě v soutěži se umístil Jakub Matějů, ekonom České národní banky, doktorand na
CERGE-EI a absolvent Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze. Ve své práci se
věnuje transmisi měnové politiky, respektive dopadu úrokového šoku na hrubý domácí produkt
a cenovou hladinu. Účinky měnové politiky v čase a rozdíly mezi zeměmi zkoumá na panelu
36 zemí. Speciálně se věnuje zemím, které zavedly inflační cílení a měnové transmisi v období
bankovní krize.
Na třetím místě se umístila doktorandka na CERGE-EI a absolventka Institutu ekonomických studií
Univerzity Karlovy v Praze Jana Cahlíková. V oceněném článku se snaží odpovědět na otázku,
zda mezinárodní zkušenosti ovlivňují postoj lidí k cizincům. Tuto problematiku zkoumá pomocí
jednoduché ekonomické hry na vzorku studentů, kteří se chystají na zahraniční výměnný pobyt ve
srovnání se studenty, kteří se z těchto pobytů vracejí. Její studie potvrdila, že mezinárodní
zkušenosti omezují diskriminaci, nicméně se ukázalo, že v rozhodnutích obchodní povahy studenti
rozlišovali mezi partnery ze severní a jižní Evropy.
Cena Karla Engliše za práci zabývající se českou hospodářskou politikou byla udělena Petru
Janskému, působícímu na Institutu ekonomických studií UK, který se zabývá problematikou
nastavení sazeb daně z přidané hodnoty (DPH). Ve svém výzkumu odhaduje reakce spotřebitelské
poptávky na změny cen a příjmů a tyto elasticity pak využívá pro simulaci změn DPH. Odhadnuté
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dopady kombinací různých sazeb DPH jsou inovativní nejen z metodologického hlediska, ale
především mají implikace i pro českou hospodářskou politiku.
Čestným uznáním prezidenta České společnosti ekonomické pro autora práce do 25 let věku byl v
rámci soutěže Mladý ekonom roku oceněn Tomáš Fiala, absolvent Institutu ekonomických studií
Univerzity Karlovy v Praze, v současné době studující na Tilburg University. Ve své práci
analyzoval systémové riziko bank v zemích střední Evropy.
Poslední ročník soutěže Mladý ekonom roku potvrdil, že česká ekonomie může významně přispět k
řešení soudobých ekonomických otázek z oblasti ekonomické teorie, které mají dopady do
ekonomické praxe.

Zprava: Jakub Matějů, Jana Cahlíková, Petr Janský a Petr Jakubík (prezident ČSE)
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4. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČSE
Valné shromáždění se konalo 12. prosince 2013 ve velké aule Institutu ekonomických studií FSV
UK v Opletalově ulici 26, Praha 1. V průběhu veřejné části prezident ČSE Petr Jakubík vyhlásil
výsledky soutěže Mladý ekonom roku 2013. Dále byl představen nový projekt „Experti do škol“ na
podporu výuky ekonomie na středních školách. Hlavní záměry a cíle projektu byly prezentovány
novým koordinátorem Jaroslavem Ambrožem, který má na starosti administrativní zajištění
projektu zahrnující jak kontaktování středních škol, tak lektorů.

Jaroslav Ambrož – koordinátor projektu

Na tuto prezentaci navázala panelová diskuze na téma „Vzdělávání v ekonomii na základních a
středních školách“. V rámci této debaty moderované prezidentem ČSE Petrem Jakubíkem se
panelisté Daniel Münich (CERGE-EI), Michal Skořepa (Česká národní banka) a Eva
Zamrazilová (Česká národní banka) zabývali současnými problémy vzdělávání ekonomie v České
republice.
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Zleva: Daniel Münich (CERGE-EI), Eva Zamrazilová (Česká národní banka), Michal Skořepa (Česká národní banka)
a Petr Jakubík (prezident ČSE)

V neveřejné části jednání informoval prezident ČSE členy společnosti o činnosti ČSE za období
2012-2013, zprávu revizní komise a návrh hlavních směrů činnosti pro období dalších dvou let. Na
závěr neveřejné části prezident oznámil výsledky voleb do představenstva a revizní komise na
období 2014-2015, které probíhaly během veřejné části.
Prezident a viceprezident ČSE pro období 2014-2015 budou zvoleni na nejbližším jednání nového
představenstva.
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5. ČLENSKÁ ZÁKLADNA A HOSPODAŘENÍ ČSE V ROCE 2013
Počet individuálních členů ČSE, kteří měli ke konci roku 2013 řádně zaplacen členský příspěvek,
dosáhl 206, stejně jako v roce 2012.
Kromě individuálních členů významně podporují činnost ČSE i její kolektivní členové. Za poslední
tři roky to byly následující instituce: Bankovní institut vysoká škola, a.s., Česká národní banka,
Česká spořitelna, a.s., ČSOB, a.s., Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice,
Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská-Technická Univerzita v Ostravě, Ekonomicko-správní
fakulta Masarykovy univerzity, Institut ekonomických studií, UK FSV, Fakulta ekonomickosprávní, Univerzita Pardubice, CERGE-EI, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné - Slezská
univerzita v Opavě, Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, Raiffeisenbank,
a.s., Rozhodčí soud České republiky, k.s., Škoda Auto Vysoká škola, Ústav práva a právní vědy,
o.p.s., Vysoká škola ekonomická v Praze, Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., Vysoká
škola finanční a správní, o.p.s.
Kromě kolektivních členů významně podporují činnost ČSE v posledních letech také Nadace
CERGE-EI a Rada vědeckých společností působící při Akademii věd ČR.
Hospodaření ČSE v roce 2013 bylo vyrovnané, skončilo nepatrnou ztrátou ve výši 1 tis. Kč. Příjem
z individuálních členských příspěvků se oproti roku 2012 snížil (o 2 tis. Kč), příjem od kolektivních
členů ČSE se také snížil (o 37 tis. Kč). Společnost čerpala prostředky z dotace od Rady vědeckých
společností Akademie věd ČR.
Nejvýznamnější část ve výdajích společnosti zaujímají mzdy na zabezpečení provozu ČSE a dále
mzdy vyplacené v souvislosti s rozjezdem nového projektu "Experti do škol" na podporu výuky
ekonomie na středních školách.
Na běžném účtu a v pokladně ČSE bylo ke konci roku 2013 zhruba 475 tis. Kč.

V Praze, 20. ledna 2014
PhDr. Ing. Petr Jakubík, Ph.D.
prezident ČSE
(Tato Zpráva byla schválena představenstvem ČSE dne 17.3.2014)
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PŘÍLOHA: VÝSLEDOVKA HOSPODAŘENÍ ČSE ZA ROK 2013
Příjmy od 1.1.2013 do 31.12.2013
Individuální členské příspěvky
Kolektivní členské příspěvky
Smlouva o provedení reklamy - ČSOB (z roku 2012)
Dotace od AV ČR
Úroky z běžného účtu
Příjmy celkem
Výdaje od 1.1.2013 do 31.12.2013
Hrubé mzdy agenda ČSE
Hrubé mzdy projekt pro podporu výuky ekonomie na SŠ
Hrubé mzdy koordinátor projektů
Hrubé mzdy komise soutěže ME 2013 a CKE
Hrubé mzdy organizace soutěže ME 2013 a Valného shromáždění
ČSE
Výhry v soutěži ME 2013 a CKE
Software
Bankovní poplatky
Domena cse.cz
Smuteční věnec - p. Kouba
Provoz kanceláře
Potřeby pro ME 2013
Potřeby pro konání Valného shromáždění ČSE
Mobilní telefon
Poštovné
Školení
Výdaje celkem
Rozdíl příjmů a výdajů
Finanční prostředky k 31.12.2013
Běžný účet
Pokladna
Celkem

52 901 Kč
99 000 Kč
40 000 Kč
55 000 Kč
50 Kč
246 951 Kč
107 000 Kč
26 000 Kč
23 409 Kč
20 000 Kč
10 000 Kč
42 000 Kč
5 058 Kč
4 113 Kč
1 543 Kč
3 553 Kč
1 616 Kč
737 Kč
1 558 Kč
28 Kč
144 Kč
1 300 Kč
248 059 Kč
-1 108 Kč
451 133 Kč
24 091 Kč
475 224 Kč
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