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Zpráva o činnosti České společnosti ekonomické v roce 2015

1. SLOŽENÍ A ČINNOST ORGÁNŮ ČSE V ROCE 2015
Představenstvo ČSE pracovalo v roce 2015 ve složení, které vzešlo z voleb na Valném shromáždění
12. prosince 2013. Následující tabulka uvádí členy představenstva (v abecedním pořadí) včetně
primární agendy, kterou v roce 2015 zajišťovali:

Jaroslav Ambrož

koordinátor projektu Experti do škol

Jiří Dušek

administrátor webu ČSE

Jakub Fischer
Jan Hanousek

člen hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku 2015

Tomáš Holub

garant Ceny Kateřiny Šmídkové

Roman Horváth

prezident ČSE, předseda hodnotící komise soutěže Mladý ekonom
roku 2015

Petr Jakubík

garant projektu Experti do škol

Karel Janda
Petr Janský
Milan Jílek

vedení pobočky České Budějovice

Svatopluk Kapounek
Eva Kolcunová

vedení pobočky Ostrava

Viktor Kotlán
Lubor Lacina
Daniel Němec

vedení pobočky Brno

Martin Macháček

viceprezident ČSE, vztahy s kolektivními členy

Daniel Münich

garant Ceny za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického
učení

Barbara Pertold - Gebicka

členka hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku 2015

Jakub Seidler

člen hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku 2015,
editor Zpravodaje ČSE

Michal Skořepa

člen hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku 2015

Stanislav Šaroch
Zdeněk Tomeš
Patricie Velikovská

ekonom ČSE, vedení sekretariátu ČSE

Eva Zamrazilová
Všechny problémy byly řešeny operativně - elektronickou komunikací členů představenstva.
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2. SEMINÁŘE ČSE
V roce 2015 uspořádala ČSE celkem 6 seminářů. Semináře se konaly zejména v Praze, dva
semináře byly uspořádány regionálními pobočkami ČSE v Brně a Ostravě.

Název

Vystupující

Cesty racionalizace doplňkového Jaroslav Vostatek a Václav
penzijního spoření
Křivohlávek
(Centrum pro ekonomické
studie a analýzy VŠFS)
Railroad Industry Structure,
Marc Ivaldi
Competition and Investment: In (Toulouse School of
Theory and Practice
Economics)
Děti a penze
Martin Holub a Jaroslav
Vostatek (Centrum pro
ekonomické studie a analýzy
VŠFS)
Out of bounds? - The permanent Markus C. Kerber
crisis policy of ECB and the
(Technology University of
extent of its mandate
Berlin)
Nekonvenční měnová politika
Tomáš Holub
(Česká národní banka)
Viktor Kotlán (Česká
spořitelna)
Jakub Seidler (ING Bank)
Eva Zamrazilová
(Česká bankovní asociace)
"Už nikdy dlužníkem" aneb i
Lucie Kopecká
spořádaný občan se může stát
bankrotářem

Datum

Město

28.01.2015

Praha

03.03.2015

Brno

17.06.2015

Praha

15.09.2015

Praha

26.11.2015

Praha

30.11.2015

Ostrava
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3. VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ ČSE
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.
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4. SOUTĚŽ MLADÝ EKONOM ROKU 2015 A CENA KARLA ENGLIŠE
V roce 2015 proběhl již 22. ročník soutěže Mladý ekonom roku a Cena Karla Engliše. 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
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.
1. místo získal 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.
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Na druhém místě v soutěži se umístil 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.
Na třetím místě se umístil 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 za práci zabývající se českou hospodářskou politikou byla udělena Davidu
Svačinovi (IES FSV UK) za soutěžní práci "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.
Čestným uznáním prezidenta České společnosti ekonomické pro autora práce do 25 let věku
byla v rámci soutěže Mladý ekonom roku oceněna práce Miroslava Palanského (IES FSV UK) s
názvem "Political Connections and Public Procurement: Evidence from the Czech Republic". Tato
práce se zaměřuje na analýzu chování krajských samospráv jakožto zadavatelů veřejných zakázek
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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.

5. CENA KATEŘINY ŠMÍDKOVÉ
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.
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6. PROJEKT EXPERTI DO ŠKOL
ČSE organizovala další ročník projektu Experti do škol, který podporuje výuku ekonomie na
středních školách a seznamuje studenty středních škol v České republice s aktuálním ekonomickým
děním z pohledu uznávaných českých ekonomů z řad vysokoškolských pedagogů a finančních
odborníků. Cílem projektu je i nadále přiblížit středoškolským studentům ekonomii v praxi a
motivovat je ke studiu na vysokých školách s ekonomickým zaměřením.
Bylo realizováno 27 přednášek, (o 21 přednášek více než v roce 2014) a to např. na téma Korupce,
Finanční gramotnost aneb jak se nedostat do finančních problémů, Bankovní sektor a jeho význam
pro ekonomiku, Česká republika v Evropské unii (ekonomické otázky) a Důsledky finanční
negramotnosti. Přednášky proběhly na středních školách v Praze, Ostravě, Táboře a Berouně.
Financování projektu bylo zabezpečeno z grantu Nadace CERGE-EI a spolufinancováno ČSE
z vlastních zdrojů.

7. ČLENSKÁ ZÁKLADNA A HOSPODAŘENÍ ČSE V ROCE 2015
Počet individuálních členů ČSE, kteří měli ke konci roku 2015 řádně zaplacen členský příspěvek,
dosáhl 207, což je o 2 příspěvky více než v roce 2014.
Kromě individuálních členů významně podporují činnost ČSE i její kolektivní členové. V roce 2015
finančně přispěly ČSE následující kolektivní členové. Celková částka činila 83 tis. Kč.
Česká národní banka
Bankovní institut Vysoká škola
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Masarykova univerzita v Brně
Mendelova univerzita v Brně
Moravská VŠ Olomouc
Slezská univerzita v Opavě
Univerzita Pardubice
VŠB-TU Ostrava
Vysoká škola ekonomie a managementu
Vysoká škola finanční a správní
Škoda Auto Vysoká škola
8

Zpráva o činnosti České společnosti ekonomické v roce 2015

Kromě kolektivních členů významně podpořila činnost ČSE také Nadace CERGE-EI a Rada
vědeckých společností působící při Akademii věd ČR. Nefinanční podporu během konání Valného
shromáždění ČSE rovněž poskytl Institut ekonomických studií FSK UK v Praze.
Hospodaření ČSE v roce 2015 ovlivnil zejména projekt Experti do škol, na který jsme získaly
finanční prostředky od Nadace CERGE-EI už v roce 2014 (100 tis. Kč), ale které nejsou promítnuty
do výsledku hospodaření v roce 2015. Výsledná ztráta v roce 2015 činí 93 tis. Kč. Příjem z
individuálních členských příspěvků se oproti roku 2014 snížil (o 5 tis. Kč), příjem od kolektivních
členů ČSE se také snížil (o 11 tis. Kč). Společnost dále čerpala prostředky z dotace od Rady
vědeckých společností Akademie věd ČR.
Nejvýznamnější část ve výdajích společnosti zaujímají mzdy na zabezpečení provozu ČSE a dále
výdaje související s projektem Experti do škol a soutěží Mladý ekonom roku.
Na běžném účtu a v pokladně ČSE bylo ke konci roku 2015 326 tis. Kč.

V Praze, 1. října 2016
prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D.
prezident ČSE
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PŘÍLOHA: HOSPODAŘENÍ ČSE ZA ROK 2015
Příjmy od 1.1.2015 do 31.12.2015
Individuální členské příspěvky
Kolektivní členské příspěvky
Dotace od Rady vědeckých společností AV ČR na rok 2016
Úroky z běžného účtu
Celkem
Výdaje od 1.1.2015 do 31.12.2015
Administrativa ČSE hrubé mzdy
Komise ME 2015 hrubé mzdy
Svěřenecký fond hrubé mzdy
Experti do škol hrubé mzdy
Software
Bankovní poplatky
Poštovné a ceniny
Provoz CSE
Náklady Experti do škol
Majetek do 40 tis. Kč
Odborná literatura
Ceny Mladý ekonom 2015
Mladý ekonom 2015 - Potřeby pro diplomy
Náklady Valné shromáždění
Celkem
Rozdíl příjmů a výdajů
Finanční prostředky k 31.12.2015
Běžný účet
Pokladna
Celkem

53 451 Kč
83 000 Kč
55 000 Kč
31 Kč
191 482 Kč
128 500 Kč
15 000 Kč
9 000 Kč
50 300 Kč
10 166 Kč
4 411 Kč
847 Kč
373 Kč
800 Kč
19 177 Kč
449 Kč
42 000 Kč
350 Kč
2 784 Kč
284 157 Kč
-92 675 Kč
308 462 Kč
17 949 Kč
326 411 Kč
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