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Zpráva o činnosti ČSE v období od valného shromáždění z prosince 2003 
 

Pavel Mertlík, prezident ČSE, 29. listopadu 2003 
 
 

Činnost ČSE   
Hlavní událostí v životě ČSE byla III. Výroční konference ČSE, která se konala před 

rokem, koncem listopadu 2004. Byla dosud největší akcí ČSE – v 14 sekcích bylo předneseno 
celkem 59 odborných příspěvků. Vedle konference vyslechla výroční přednášku, kterou 
přednesl prof. William Poole (Fed): Maintaining Financial Stability: A Central banker’s 
Perspective, a dále přednášku prof. Františka Vencovského Základem finanční rovnováhy je 
vyšší tvorba domácího kapitálu. Prof. Vencovskému byla na konferenci předána jako 
historicky prvnímu laureátovi nově zřízená Cena za dlouhodobý přínos k rozvoji českého 
ekonomického učení. Konference se uskutečnila v prostorách VŠE, která jako její 
spolupořadatel má na jejím zdárném průběhu podstatný podíl.  
 Základem činnosti ČSE je pravidelné pořádání odborných přednášek a seminářů. Těch 
bylo v uplynulém období přes 30, z toho více než 10 na pobočkách (Brno, České Budějovice, 
Pardubice, Ostrava, Ústí nad Labem). Řada z nich se uskutečnila ve spolupráci 
s akademickými institucemi (zejména IES FSV UK, CERGE-EI) a Českou národní bankou. 
Mezi prezentujícími byli vynikající čeští i zahraniční ekonomové, včetně nedávných nositelů 
Nobelovy ceny profesorů Kydlanda a Englea. Semináře ČSE jsou zdokumentovány na CD-
ROM vydaném u příležitosti dnešního valného shromáždění. 
 Podstatnou náplní činnosti ČSE je i tradiční soutěž Mladý ekonom roku. Potěšitelné 
je, že ročníky 2004 i 2005 se vyznačovaly vysokým počtem a zároveň vynikající kvalitou 
přihlášených prací. Autorem řady přihlášených prací jsou mladí čeští ekonomové působící 
v zahraničí, stejně jako zahraniční kolegové působící v ČR. Převážná většina soutěžních prací 
byla napsána v angličtině. Vítězem ročníku 2004 se stal Martin Melecký s prací Anticipations, 
External Crises and Growth in Emerging Market Countries, druhou cenu získal Eugen Kováč 
za práci Tying by a Non-monopolist a o třetí místo se rozdělili Patrik Nový s prací Cycles in 
Credit Quality: What Does the Czech Empirical Evidence Say? a Roman Horváth s prací 
Price Stickiness in Slovakia: Large Microeconomic Empirical Evidence. Cenu Karla Engliše 
pro nejlepší práci s hospodářsko-politickým zaměřením obdržel Jan Zápal a jeho práce 
Judging the Sustainability of Czech Public Finances. Mladým ekonomem roku 2005 se stal 
Jakub Kastl (Northwetern University, Chicago, Illinois) s prací Discrete Bids and Empirical 
Inference in Divisible Goods Auctions; druhé místo obsadila Mariola Pytlíková (Aarhus 
Handelshoyskolen, Dánsko) za práci Migration from New EU Member Countries, a třetí cenu 
získala práce Tomáše Konečného (CERGE-EI) Invoicing Currency, Distribution Costs, and 
Pricing Decisions of Firms. Cenu Karla Engliše obdržel Martin Gregor (IES FSV UK) za 
práci Committed to Deficit: The Reverse Side of Fiscal Governance. V r. 2005 byla zřízena a 
poprvé udělena i dvě Čestná uznání pro vynikající práce autorů do 25 let. Obdrželi je Ivana 
Kubicová (VŠB-TU Ostrava) s prací Vliv finančních krizí na dlouhodobý ekonomický růst a 
Miroslav Kollár (VŠE Praha) za práci Production Structure in the Context of International 
Trade. 
 
Orgány a členové ČSE   

Představenstvo ČSE pracovalo v uplynulém období ve složení Martin Čihák, Matouš 
Červenka, Pavel Dvořák (pobočka Jindřichův Hradec), Pavel Duspiva (pobočka Pardubice), 
Jan Frait (exprezident ČSE), Mojmír Hampl, Jiří Havel, Tomáš Holub, Magdalena Hunčová 
(pobočka Ústí nad Labem), Kamil Janáček, Jitka Koderová, Luboš Komárek, Viktor Kotlán, 
Josef Kotrba, Martin Kupka, Pavel Mertlík, Daniel Münich, Ondřej Schneider, Michal 



 2

Skořepa, Milan Sojka, František Střeleček (pobočka České Budějovice), Stanislav Šaroch, 
Kateřina Šmídková, Zdeněk Tomeš (pobočka Brno), František Turnovec, Roman Zedníček 
(pobočka Ostrava), Milan Žák. Revizní komisi tvořila Milena Horčicová (předsedkyně), Jitka 
Havlová a Leoš Vítek. Výkonný výbor pracoval ve složení Pavel Mertlík (prezident ČSE), 
Tomáš Holub (viceprezident ČSE), Matouš Červenka, Luboš Komárek, Viktor Kotlán, Daniel 
Münich, Michal Skořepa. Činnost sekretariátu zajišťovala Patricie Mederová. 

Z činnosti výkonného výboru a představenstva bych rád vyzdvihl zpracování 
strategického dokumentu Vize ČSE (Tomáš Holub), pravidelné vydávání Zpravodaje ČSE 
(Michal Skořepa), organizační zajišťování přednášek a seminářů a také elektronických 
sborníků z nich (Daniel Münich), a také práci na konsolidaci databáze členů. Ta umožnila 
přechod na převážně elektronickou komunikaci uvnitř společnosti, čímž ČSE významně 
snížila svoje provozní náklady a mohla následně snížit výši členských příspěvků. Tuto práci 
spolu s Patricií Mederovou provedli zejména Luboš Komárek a Viktor Kotlán, kteří též 
zajišťovali organizaci soutěže Mladý ekonom. Co se týče přípravy konference, největší díl 
práce odvedl předseda jejího organizačního výboru Tomáš Holub, a vedle členů výkonného 
výboru se na jejím zabezpečení významně podíleli Jiří Havel (příprava programu konference) 
a Jitka Koderová (zajištění prostor a techniky na VŠE). 

Potěšitelnou skutečností je oživení práce některých poboček, zejména v Brně a 
Českých Budějovicích, a vznik nové pobočky v Pardubicích.  

Počet individuálních členů ČSE k 31. 10. 2005 činil 295, z toho 139 členů zaplatilo 
členský příspěvek za rok 2005 a 156 naposledy za rok 2004. Členství těchto členů tak 
expiruje koncem letošního kalendářního roku – samozřejmě pokud nezaplatí příspěvek za r. 
2005. Trend postupného snižování počtu členů ČSE se tak prozatím nepodařilo zastavit, a to 
přesto, že obsahová stránka činnosti ČSE měla v předchozích letech zjevně vzestupnou 
úroveň -  tím mám na mysli kvalitu a rozsah výroční konference i přednášek a seminářů (a 
také soutěže Mladý ekonom roku). Tato skutečnost zůstává výzvou pro dnes nově zvolené 
představenstvo ČSE. 

Obdobná situace je i u kolektivních členů – počet kolektivních členů řádně platících 
členské příspěvky se snížil. Rovněž aktivizace, nebo naopak ukončení kolektivního členství 
v ČSE, řady kolektivních členů patří mezi břemena, která přejdou na nově zvolené orgány 
ČSE. Potěšitelné je naopak přijetí nových kolektivních členů z řad akademických institucí 
(Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, Newton College Brno, Škoda Auto 
Vysoká Škola).  

Novým prvkem v životě ČSE v předchozím období byl vznik odborných sekcí. 
Zůstalo však prozatím více u záměru. Ustanovena byly a začaly pracovat pouze sekce Labor 
Economics (Štěpán Jurajda) a Finanční stability (Tomáš Holub), a zcela nedávno byl 
uspořádán prof. Františkem Turnovcem seminář k otázkám vědy a vzdělávání v ČR, jenž by 
měl být cestou k založení další odborné sekce. 

Palčivou a zároveň v současnosti urgentní otázkou se postupem času stala kvalita a 
zejména aktuálnost webové stránky ČSE. Matouši Červenkovi, který se o ni dosud staral, 
neumožnilo pracovní zaneprázdnění dovézt záměr výstavby dynamických stránek do konce. 
Matouš Červenka si zaslouží za své úsilí ocenění. Nové představenstvo a výkonný výbor ale 
budou muset otázku zabezpečení provozu webových stránek urychleně řešit. 
 
Hospodaření ČSE  
 Rok 2003 skončil v hospodaření ČSE (bez započtení účelových prostředků 
převedených nadací CERGE k financování konference ELEA v r. 2006, a po úpravě o časové 
rozlišení nákladů započtením nákladů na vydání sborníku k valnému shromáždění z r. 2003 
do roku 2003, přestože tyto byly uhrazeny až začátkem r. 2004) schodkem ve výši -61 647,12 
Kč. Stejně definované hospodaření v r. 2004 skončilo schodkem ve výši –56 824,65 Kč. V r. 
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2005 byl stav cashflow ČSE k 31. 10. 2005 přebytkový, a to ve výši 44 201,10 Kč. Do konce 
roku očekáváme snížení přebytku hospodaření na 19 000 Kč. 
 Výdaje v r. 2005 přitom k zmíněnému 31. 10. obsahují i nákup notebooku za 40 697,- 
Kč (včetně příslušenství). Hospodaření ČSE tak v r. 2005 zaznamenalo významný pozitivní 
obrat. Stojí za ním především již zmíněný přechod na převážně elektronickou komunikaci, a 
to včetně nahrazení tištěných sborníků sborníky na nosičích CD-ROM. Návrh rozpočtů na r. 
2006 a 2007 počítá s pozitivním obratem v hospodaření: v r. 2006 by přebytek hospodaření 
ČSE mohl dosáhnout bez započtení výdajů na konferenci ELEA (hrazených z prostředků na 
termínovaném vkladů ČSE, poskytnutých Nadací CERGE) 110 000 Kč. V dalším roce pak 5 
000 Kč. Rozhodující skutečností očekávaného dobrého výsledku v příštím roce je skutečnost, 
že jsme nedávno získali grant Nadace CERGE na uspořádání naší IV. Výroční konference na 
podzim příštího roku, a to ve výši 100 000,- Kč. Dále jsme podali žádost o grant na podporu 
naší IV. Výroční konference k Radě vědeckých společností při ČAV (tyto granty se financují 
z prostředků rady vlády pro výzkum a vývoj), a to ve výši 40 000 Kč. 
 Přehled hospodaření za roky 2003 – 2005, výhled k ultimu roku 2005 a rozpočty na 
roky 2005 – 2006 jsou přílohou této zprávy. 
 Stav pokladny a běžného účtu ČSE k 31. 10. 2005 činil 9 679,30 Kč, respektive 169 
056,21 Kč. Vedle těchto prostředků je na termínovaném vkladu uloženo 500 000 Kč; tyto 
prostředky jsou účelové a jsou určeny na spolufinancování konference ELEA, jejímž je ČSE 
spoluorganizátorem. 
 
 

Příloha:  Přehled hospodaření za roky 2003 – 2005, výhled k ultimu roku 2005 a 
rozpočty na roky 2005 – 2006 

 
 


