
 
 

 
ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉ SPOLEČNOSTI EKONOMICKÉ 

V ROCE 2009 
 

 
1. SLOŽENÍ A ČINNOST ORGÁNŮ ČSE ve volebním období 2008-2009 
 
Představenstvo ČSE pracovalo i v roce 2009 ve složení, které vzešlo z voleb na Valném 

shromáždění 23. listopadu 2007. Členy představenstva byli (v abecedním pořadí): Cahlík Tomáš, 

Čihák Martin, Duspiva Pavel (pobočka Pardubice), Dvořák Pavel (pobočka J. Hradec), Gottvald 

Jaromír, Helísek Mojmír, Holub Tomáš, Hunčová Magdaléna (pobočka Ústí nad Labem), Jakubík 

Petr, Jurajda Štěpán, Koderová Jitka, Komárek Luboš, Kotlán Viktor, Macháček Martin (pobočka 

Ostrava), Münich Daniel, Sedláček Tomáš, Skořepa Michal, Střeleček František (pobočka České 

Budějovice, posléze nahrazen Josefem Jílkem), Šaroch Stanislav, Šmídková Kateřina, Tomeš 

Zdeněk (pobočka Brno), Vintrová Růžena, Zamrazilová Eva, Žák Milan. Revizní komise pracovala 

i v roce 2009 ve složení vzešlého z voleb na Valném shromáždění ze dne 23. listopadu 2007, tj. 

Horčicová Milena (předsedkyně), Körner Pavel a Mejstřík Michal. Na prvním následném jednání 

představenstva (22. ledna 2008) bylo zvoleno nové vedení společnosti. Do výkonného výboru ČSE 

byli zvoleni: Luboš Komárek (prezident ČSE), Michal Skořepa (viceprezident), Tomáš Holub, 

Petr Jakubík, Martin Macháček, Daniel Münich, Michal Skořepa, Tomáš Sedláček (vzdal se své 

funkce v 1. pololetí roku 2008) a Patricie Mederová (asistentka). Během roku 2009 se výkonný 

výbor sešel celkem dvakrát, většina otázek byla řešena operativně formou „per rollam“.  

3. prosince 2009 se uskutečnilo (v souladu se stanovami ČSE) tradiční Valné shromáždění ČSE, na 

kterém byli do představenstva ČSE na období 2010-11 zvoleni (v abecedním pořadí): Čihák Martin, 

Helísek Mojmír, Hlaváček Michal, Holub Tomáš, Horváth Roman, Jakubík Petr, Jurajda Štěpán, 

Kotlán Viktor, Macháček Martin, Mora Marek, Münich Daniel, Skořepa Michal, Šaroch Stanislav, 

Šmídková Kateřina a Zamrazilová Eva. Členem představenstva se dle stanov ČSE automaticky 

stává i současný prezident ČSE Luboš Komárek. Do představenstva nebyli zvoleni (v abecedním 
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pořadí): Gottvald Jaromír, Klazar Stanislav, Opa Miroslav a Svoboda Martin. Do revizní komise 

byli zvoleni (v abecedním pořadí)  Michal Mejstřík, Leoš Vítek a Jan Vlachý. 

V souladu se závěry představenstva ČSE ze dne 5.11.2009 je níže uveden stručný výčet aktivit 

jednotlivých členů představenstva ČSE v období 2007-09. 

 
Členové představenstva Vykonané aktivity pro ČSE v období 2008-09 

Luboš Komárek  
(prezident) 

Vedení ČSE (jak po stránce organizační – vedení výkonného výboru a 
představenstva ČSE; tak i po stránce fundraisingové – smluvní vztahy 

s ČSOB, a.s., Economia, a.s., (týdeník Ekonom), Radou vědeckých 
společností Akademie věd ČR, Nadací CERGE-EI a kolektivními členy 

ČSE), předseda organizačního výboru 5. Bienální konference ČSE, příprava 
a moderace 5. Bienální konference a panelového vystoupení na téma „Výuka 

makroekonomie na českých vysokých školách“ – viz 
http://www.cse.cz/cs/akce_a_aktivity/, spoluautor 2 příspěvků 

prezentovaných na 5. Bienální konferenci, moderátor jedné z odborných 
sekcí), řečník na 2 seminářích ČSE (finanční integrace – pobočka Ostrava, 

ceny aktiv a měnová politika – pobočka České Budějovice), organizátor 
Valného shromáždění ČSE (včetně moderace a přípravy panelového 

vystoupení na téma „Co čekat a nečekat od ekonomie jako vědy“ – viz  
http://www.cse.cz/cs/akce_a_aktivity/ ), vedení komunikace s individuálními 

a kolektivními členy ČSE, vedení komunikace s předsedy regionálních 
poboček ČSE, organizace hodnotící komise soutěže Mladý ekonom 2008 a 

jeden z hodnotitelů soutěže v roce 2008, zpracovatel zápisů z představenstva 
ČSE, zpracovatel Zprávy o činnosti ČSE za rok 2008 a 2009, aj. 

Michal Skořepa  
(viceprezident) 

Předseda programového výboru 5. Bienální konference ČSE, účast na tvorbě 
softwarové výukové pomůcky pro školy „Hra na trh - Apple Cup“ 

(www.cse.cz/hranatrh), jednání s M. Červenkou a s Web4You k zajištění 
přechodu práv k doméně cse.cz,, administrace webu ČSE, organizace 

konferenční sekce pro učitele SŠ a prezentace na této sekci, tvorba tiskových 
zpráv, (konference, soutěž MER 2008 aj.), zpracovatel zápisů a závěrů z 
činnosti Výkonného výboru, různé drobnější aktivity (smlouvy s Nadací 

CERGE-EI, jednání s ČSOB o propagaci soutěže Mladý ekonom, zastoupení 
ČSE na výročním setkání VRS 2008 aj.) 

Tomáš Holub  
(člen výkonného výboru) 

Člen organizačního výboru 5. Bienální konference ČSE, moderátor jedné 
z odborných sekcí konference, vystupující v panelové diskusi na konferenci, 

organizátor semináře ČSE. 
  

Petr Jakubík  
(člen výkonného výboru) 

Člen organizačního výboru 5. Bienální konference ČSE, organizátor soutěže 
Mladý ekonom 2009 a jeden z hodnotitelů soutěže, komunikace 

s kolektivním členem (ČSOB, a.s. a Economia, a.s.). 

Martin Macháček  
(člen výkonného výboru) 

Editor Zpravodaje ČSE,  člen programového výboru ČSE, vystupující 
v panelové diskusi na 5. Bienální konferenci ČSE (2008) a na Valném 

shromáždění ČSE 2009, hodnotitel soutěže Mladý ekonom 2008 a 2009, 
vedoucí ostravské pobočky ČSE. 

Daniel Mϋnich  
(člen výkonného výboru) 

Člen organizačního výboru 5. Bienální konference ČSE (organizace 
výstavky a propagace), organizátor seminářů ČSE., administrativně-poštovní 

služby pro ČSE (hlídání a přeposílání pošty ČSE), asistence při vývoji 
pomůcky pro školy „Hra na trh - Apple Cup“. 
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Cahlík Tomáš  
 Člen programového výboru 5. Bienální konference ČSE. 

Čihák Martin  
 Člen hodnotící komise Mladý ekonom 2008. 

Duspiva Pavel 
(pobočka Pardubice) xxx 

Dvořák Pavel  
(pobočka J. Hradec)  xxx 

Gottvald Jaromír  Zástupce kolektivního člena (Ekonomické fakulty, VŠB-TU v Ostravě). 

Helísek Mojmír  Zástupce kolektivního člena (VŠFS), člen hodnotící komise Mladý ekonom 
2009, organizátor seminářů ČSE (3). 

Hunčová Magdaléna  
(pobočka Ústí nad Labem)  xxx 

Jurajda Štěpán  
 

Zástupce kolektivního člena (CERGE-EI), člen programového výboru 5. 
Bienální konference, hodnotitel soutěže Mladý ekonom 2009, vystupující na 

panelovém vystoupení na Valném shromáždění ČSE. 

Koderová Jitka 
Členka organizačního výboru 5. Bienální konference ČSE, zástupce 
kolektivního člena (VŠE v Praze), zajištění prostor a vybavení pro 

uskutečnění konference na VŠE v Praze. 

Kotlán Viktor  Člen hodnotící komise soutěže Mladý ekonom 2008 a 2009 

Sedláček Tomáš  Zástupce kolektivního člena ČSOB, a.s.  

Josef Jílek  
(pobočka České 

Budějovice) 
Vedení českobudějovické pobočky ČSE, organizace regionálních seminářů 

Šaroch Stanislav  Zástupce kolektivního člena (ŠkodaAuto, a.s.) 

Šmídková Kateřina  
 

Moderátorka sekce na 5. Bienální konferenci ČSE, propagace této 
konference, fundraising organizace společných seminářů ČNB a ČSE v roce 

2008 a 2009 
Tomeš Zdeněk  
(pobočka Brno)  

 
Vedení brněnské pobočky ČSE, organizace regionálních seminářů. 

Vintrová Růžena  xxx 

Zamrazilová Eva  Zástupce kolektivního člena (Česká národní banka), fundraising. 

Žák Milan Člen hodnotící komise Mladý ekonom 2009, zástupce kolektivního člena 
(VŠEM). 

 

2. SEMINÁŘE ČSE 

V roce 2009 uspořádala ČSE celkem 13 seminářů, z toho 5 v Praze a 8 na regionálních pobočkách. 

Jejich seznam je uveden níže (řazeno od posledního k prvnímu). Řada z těchto seminářů byla 

uspořádána ve spolupráci s kolektivními členy ČSE. Oproti minulému roku došlo k poklesu počtu 

seminářů v Praze (z 9 na 5), ale k jeho růstu na pobočkách (ze 9 na 11). Výzvou do budoucna 

nadále zůstává větší využití odborných sekcí ČSE při pořádání seminářů; tyto sekce jsou stále 

jenom dvě a navíc nejsou příliš aktivní. 
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Název Vystupující Datum Pobočka 
Teorie redistribučních systémů - o čem je a 
co nového přináší? více vystupujících 28.1.2009 Praha 
Efekty pořadí a genderové rozdíly v 
přijímacím řízení na vysoké školy Štěpán Jurajda (CERGE-EI) 18.2.2009 Ostrava 
Investiční příležitosti v době krize Viktor Kotlán (Česká spořitelna) 14.4.2009 Ostrava 
Macroeconomics in Crisis: Implications for 
Policymakers 

David DeJong (University of 
Pittsburg) 15.4.2009 Praha 

The Role of Basic Personal Values in the 
Voting Behavior of Turkish People 

Cem Baslevent (Istanbul Bilgi 
University) 30.4.2009 Ostrava 

Efektivní zdanění v Evropské unii Květa Kubátová (VŠE Praha) 18.5.2009 Ostrava 

Business cycles in the Euro Area 
Lucrezia Reichlin (London Business 
School) 30.6.2009 Praha 

Strategie podniků v období globalizace a 
hospodářské krize 

Pavel Bartoš (Hospodářská komora 
ČR) 30.10.2009 Ostrava 

Efektivita měnové politiky v deflačním 
prostředí 

Antonín Rusek (Susquehanna 
University USA) 24.11.2009 Brno 

CNB in the Media: Perception is Always 
Right 

Petr Král (ČNB), Branislav Saxa 
(ČNB) 26.11.2009 Praha 

Banking Crises and the Rules of the Game 
Charles Calomiris (Columbia business 
university, New York) 2.12.2009 Praha 

Bubliny na trzích aktiv 
Luboš Komárek (ČNB), Michal 
Hlaváček (ČNB) 10.12.2009 Č.Budějovice

Analýza rizikovýchpreferencí sázkařů na 
burze sázek BETFAIR František Kopřiva (CERGE-EI) 14.12.2009 Brno 
 

3. SOUTĚŽ MLADÝ EKONOM ROKU 2009 A CENA KARLA ENGLIŠE 

Česká společnost ekonomická uspořádala již pošestnácté soutěž o Mladého ekonoma roku a o Cenu 

Karla Engliše. Pořádání soutěže patří spolu s organizováním seminářů a odborných konferencí mezi 

stěžejní aktivity ČSE.  

Soutěž o Mladého ekonoma roku je vyhlašována vždy jednou ročně a mohou se ji se svými pracemi 

účastnit čeští státní příslušníci nebo ekonomové působící na území ČR do třiceti let věku k datu 

uzavírky soutěže. Práce jsou anonymně hodnoceny pětičlennou komisí složenou z předních českých 

ekonomů, kterou jmenuje představenstvo ČSE. Kromě vítěze a dvou následujících příček v klání  

o Mladého ekonoma roku vyhlašuje prezident společnosti také Cenu Karla Engliše za nejlepší práci 

zabývající se hospodářskou politikou a může rovněž udělit Čestné uznání začínajícím ekonomům 

do pětadvaceti let věku. Šestnáctý ročník opět potvrdil vysokou kvalitu prací. Z celkem 15 

přihlášených prací byly více než tři čtvrtiny sepsány anglicky. 

Vyhlášení výsledků soutěže Mladý ekonom roku, jejímž generálním partnerem byla opětovně 

Československá obchodní banka, a. s., proběhlo v rámci programu Valného shromáždění ČSE dne 

3. prosince 2009 v prostorách Institutu ekonomických studií, Fakulty sociálních věd UK v Praze.  
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Ceny byly předány prezidentem ČSE Lubošem Komárkem spolu se zástupcem ČSOB, a.s. panem 

Martinem Kupkou a týdeníku Ekonom, panem Alešem Vojířem.  

V letošním roce cenu Mladý ekonom roku získal doktorský student CEGRE-EI UK František 

Kopřiva zabývající se analýzou chování sázejících na největší mezinárodní online burze sázek. 

Cílem této analýzy je bližší pochopení jednoho ze základních kamenů ekonomické teorie – 

rozhodování lidí v podmínkách nejistoty a jejich přístup k riziku. V ekonomii nejčastěji používanou 

teorií pro reprezentaci preferencí lidí v rámci rizika a nejistoty je tzv. teorie očekávaného užitku, 

která zjednodušeně řečeno předpokládá, že lidé jsou schopni se racionálně a statisticky správně 

rozhodovat podle pravděpodobností jednotlivých situací a užitku, který mohou získat. Využitím dat 

z online burzy sázek, studie Františka Kopřivy testuje platnost jednoho z hlavních předpokladů 

teorie očekávaného užitku o racionálním přístupu k pravděpodobnostem. Výsledky této studie 

naznačují, že i pravidelní a z velké části profesionální sázkaři (průměrná sázka na jednotlivé 

sázkové příležitosti je okolo 1000 Kč) mají subjektivní přístup k pravděpodobnostem, tj. že sázkaři 

při rozhodování o výšce sázky postupují v rozporu se standardním ekonomickým modelem 

rozhodování za rizika. 

Na druhém místě se v soutěži umístil doktorský student CERGE-EI UK a Princeton University   

Filip Matějka, který se zabýval vlivem neúplného zpracovávání informací na pohyby a pružnost 

cen. S použitím teorie informace ukazuje, že pokud spotřebitelé neumějí nebo nejsou ochotni 

zpracovávat veškeré dostupné informace o stavu ekonomiky, tak ani prodávající nenastavují ceny 

přesně podle aktuální situace na trhu. Ceny se pak nemění plynule, ale skokově a se zpožděním. 

Vlastnosti pružnosti a dynamiky cen mají stěžejní vliv na účinnost monetární a fiskální politiky i 

vývoje jednotlivých trhů. Způsob změny cen ovlivňuje objem transakcí, výši ekonomické aktivity, 

tržní sílu nebo i rychlost reakce na vládní stimuly. Přes svoji důležitost je tato problematika stále 

nevyřešená. Například i současné problémy realitního trhu, kdy objem prodejů klesl o desítky 

procent, jsou významně podporovány velmi pomalým snižováním cen. Teprve až ceny klesnou na 

novou rovnovážnou úroveň, tak se prodeje zase zvýší. Jelikož se jedná o trh s těžko porovnatelnými 

nabídkami, tak je zpracovávání nových informací zvláště složité. Na podobných trzích jsou pak 

ceny málo pružné a tzv. krize trvají velmi dlouho.  

Na třetím místě se letos umístila doktorská studentka CERGE-EI UK Barbara Gebicka, která se ve 

své práci zabývala měřením náročnosti zaměstnání na získanou kvalifikaci na vysoké škole. 

Navržená metodologie využívá dvou hlavních informací o uplatnění pracovníků s různou 

kvalifikací na trhu práce. Jednak relativní výši mezd jednotlivých typů pracovníků, ale také jejich 

relativní počet v rámci určitého úzce definovaného zaměstnání. Využitím těchto faktorů je možné 
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odhadnout, do jaké míry je dané zaměstnání náročné na kvalifikaci, včetně toho, jak jsou 

zaměstnanci s různým vzděláním nahraditelní. Touto metodologií je možno dále analyzovat 

uplatnění vysokoškoláků na trhu práce či ohodnocení dopadu technologického pokroku na poptávku 

po vysokoškolácích a náročnost jednotlivých zaměstnání.  

Vedle ocenění Mladý ekonom roku udělil prezident České společnosti ekonomické Luboš Komárek 

cenu Karla Engliše za nejlepší práci s implikacemi pro českou hospodářskou politiku doktorskému 

studentovi IES FSV UK Tomáši Havránkovi zabývajícím se dopadem zavedení společné měny na 

obchodní výměnu mezi členskými zeměmi měnové unie. Tato práce shromažďuje veškeré dostupné 

empirické studie na toto téma, celkem 61 článků. S použitím kvantitativních metod agregace 

výsledků těchto prací byla identifikována významná tendence publikovat zejména statisticky 

signifikantní kladné výsledky. Ve své studii dochází k závěru, že tato publikační zaujatost silně 

nadhodnocuje celkový efekt. Narozdíl od pozitivního efektu zvyšování obchodní výměny o více než 

60 % v případě mimoevropských měnových unií se tyto závěry pro euro nepodařilo prokázat. 

Mediálním partnerem Ceny Karla Engliše je Týdeník Ekonom. 

Vedle výše zmíněných cen může prezident ČSE dále udělit čestné uznání autorovi práce pro 

ekonoma do 25 let věku. Letos toto ocenění získal Jakub Matějů, absolvent IES FSV UK studující 

prvním rokem doktorský program CERGE-EI UK. Ten se ve své práci snažil odpovědět na otázku 

jak centrální banky nastavují své inflační cíle. Výsledky této studie naznačují, že kromě 

očekávatelných vlivů historické inflace, inflační volatility, zahraniční inflace a tempa 

ekonomického růstu hrají roli i institucionální proměnné, jako je kredibilita centrální banky a v 

některých případech i její nezávislost na vládě. 

Vysoká úroveň letošních příspěvků ukazuje na značný potenciál české ekonomické vědy. Zmíněná 

ocenění jsou příslibem, že mladá generace českých ekonomů může významně přispět k řešení 

soudobých ekonomických otázek z oblasti ekonomické teorie s dopady pro ekonomickou praxi. 

 
4. DALŠÍ AKTIVITY ČSE 

ČSE pokračovala ve vydávání svého Zpravodaje, viz http://www.cse.cz/cs/zpravodaj/. Hlavním 

informačním kanálem ČSE je však nadále webová stránka www.cse.cz, která dostala novou 

podobu, jenž umožní její snadnější administraci členy výkonného výboru ČSE. Byl získán grant od 

Nadace CERGE-EI pro vytvoření učební pomůcky v podobě počítačového programu simulujícího 

interaktivní hru na trh. Software hry je vyvěšen zdarma ke stažení na webové stránce ČSE. K 

3.1.2010 je zaregistrováno už více než 500 downloadů hry. Reportáž z využití hry na pražském 

Prvním obnoveném reálném gymnáziu (PORG) natočili redaktoři serveru www.naseadresa.cz (viz 
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http://www.naseadresa.cz/cz/s348/c908/n25283/dg18415). O existenci hry informuje školy také 

článek umístěný na školském serveru www.rvp.cz (viz 

http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVI/6059/BEZPLATNA-UCEBNI-POMUCKA---CELOTRIDNI-

HRA-NA-OBCHODOVANI-NA-TRHU.html). 

 
5. ČLENSKÁ ZÁKLADNA A HOSPODAŘENÍ ČSE V ROCE 2009 
 

Počet individuálních členů ČSE ke konci roku 2009 dosáhl 192, oproti 206 v roce 2008.  

Kromě individuálních členů významně podporují činnost ČSE i její kolektivní členové. Za poslední 

tři roky to byly následující instituce: Česká národní banka, Česká spořitelna, a.s. , Československá 

obchodní banka, a.s. , Economia, a.s., Institut ekonomických studií FSV UK, Raiffeisenbank a.s., 

Rozhodčí soud ČR, k.s., ŠkodaAuto Vysoká škola, Fakulta ekonomických studií - Univerzita 

Pardubice, Ústav práva a právní vědy, o.p.s., Ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava, Vysoká škola 

ekonomická v Praze a Vysoká škola finanční a správní. V roce 2009 zaplatilo příspěvky 10 

kolektivních členů. 

Kromě kolektivních členů významně podporují činnost ČSE Nadace CERGE-EI a Rada vědeckých 

společností Akademie věd ČR.  

Hospodaření ČSE v roce 2009 se na první pohled jeví jako přebytkové. Kladný hospodářský 

výsledek vznikl v důsledku přijetí nadačního příspěvku od společnosti Nadace CERGE-EI ve výši 

98 tis. Kč. Příspěvek je určen na pořádání VI. Bienální konference ČSE v roce 2010. Pokud 

odmyslíme tuto skutečnost, hospodaření společnosti se nachází v  deficitu ve výši 45 tis. Kč. Deficit 

je spojen s faktem, že v současné době dochází k převodu prostředků ve výši 40 tis. Kč společností 

ČSOB, a. s., která je generálním partnerem soutěže Mladý ekonom. V lednu 2010 budou doplaceny 

hrubé mzdy včetně zálohových daní za rok 2009 v celkové částce 19 800 Kč. Vlivem těchto 

okolností je hospodářský výsledek společnosti značně zkreslen. Zkreslení hospodářského výsledku 

bude v příštích letech eliminováno, neboť společnost zahájí přechod na podvojné účetnictví. Běžné 

náklady na činnost ČSE byly pokryty vybranými příspěvky individuálních a kolektivních členů 

(téměř 120 tis. Kč). 

Na běžném účtu a v pokladně ČSE bylo ke konci roku 2009 přes 411 tis. Kč.  
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Příjmy od 1.1.09 do 31.12.2009   

Individuální členské příspěvky 52 700 Kč
Kolektivní členské příspěvky  66 000 Kč
Dotace od AV ČR 60 000 Kč
Nadační příspěvek Nadace CERGE – EI (BK 2010) 98 000 Kč
Smlouva o provedení reklamy ČSOB (BK 2008) 20 000 Kč
Dar od Economia 5 000 Kč
Úroky z běžného účtu 176 Kč
Celkem 301 876 Kč

Výdaje od 1.1.09 do 31.12.2009   
Hrubé mzdy 118 215 Kč
Inzerce v týdeníku Ekonom 59 961 Kč
Výhry v soutěži Mladý ekonom a Cena Karla Engliše 40 000 Kč
Poplatky za doménu cse.cz 1 517 Kč
Internet 5 223 Kč
Tvorba webové aplikace 4 165 Kč
Dobití mobilního telefonu 1 000 Kč
Poštovné a ceniny 593 Kč
Účetní software 10 235 Kč
Antivirový program 520 Kč
Bankovní poplatky 3 591 Kč
Kancelářské potřeby 1 296 Kč
Smuteční věnec - prof. Sojka 2 212 Kč
Ostatní 294 Kč
Celkem  248 822 Kč
Rozdíl příjmů a výdajů 53 054 Kč

Finanční prostředky k 31.12.2009   
Běžný účet  409 153 Kč
Pokladna  2 378 Kč
Celkem 411 531 Kč

 
 
 
 
 
 
 
V Praze 5. ledna 2009  

Doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., M.Sc., MBA 
         prezident ČSE 


