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1. SLOŽENÍ A ČINNOST ORGÁNŮ ČSE V ROCE 2016 

 
Představenstvo ČSE pracovalo v roce 2016 ve složení, které vzešlo z voleb na Valném shromáždění 

26. listopadu 2015. Následující tabulka uvádí členy představenstva (v abecedním pořadí) včetně 

primární agendy, kterou v roce 2016 zajišťovali. 

Josef Bič vztahy s kolektivními členy ČSE 

Jiří Dušek administrátor webu ČSE 

Jakub Fischer  předseda organizačního výboru IX. bienální konference 

Kamil Galuščák 
viceprezident ČSE, garant seminářů ve spolupráci s ČNB, předseda 

hodnotící komise Ceny Kateřiny Šmídkové 2016 

Jan Hanousek 
člen hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku 2016, předseda 

programového výboru IX. bienální konference 

Tomáš Holub  
člen organizačního výboru IX. bienální konference, správce 

svěřenského fondu Ceny Kateřiny Šmídkové 

Milena Horčicová 
členka hodnotící komise Ceny Kateřiny Šmídkové 2016, správkyně 

svěřenského fondu Ceny Kateřiny Šmídkové 

Roman Horváth  
člen hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku 2016, správce 

svěřenského fondu Ceny Kateřiny Šmídkové 

Petr Jakubík  garant projektu Experti do škol 

Karel Janda člen programového výboru IX. bienální konference 

Petr Janský  

Milan Jílek  vedení pobočky České Budějovice 

Svatopluk Kapounek 
člen programového výboru IX. bienální konference, člen hodnotící 

komise Ceny Kateřiny Šmídkové 2016 

Eva Kolcunová  vedení pobočky Ostrava 

Viktor Kotlán  

Lubor Lacina  

Daniel Němec vedení pobočky Brno  

Martin Macháček  
prezident ČSE, předseda hodnotící komise soutěže Mladý ekonom 

roku 2016 

Daniel Münich 
garant Ceny za dlouhodobý přínos rozvoji českého ekonomického 

učení 

Barbara Pertold - Gebická  

Jakub Seidler 
editor Zpravodaje ČSE, člen hodnotící komise soutěže Mladý 

ekonom roku 2016 

Michal Skořepa  člen hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku 2016 

Patricie Velikovská 
ekonom ČSE, vedení sekretariátu ČSE, členka organizačního výboru 

IX. bienální konference 
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V revizní komisi ČSE, která rovněž vzešla z voleb na Valném shromáždění 26. listopadu 2015, 

pracovali Liběna Kantnerová, Leoš Vítek a Jan Vlachý. Koordinátorem projektu Experti do škol byl 

Jaroslav Ambrož.  

Představenstvo v roce 2016 zasedlo 7. ledna a 2. listopadu, obě zasedání se konala v prostorách 

CERGE-EI v Praze 1 v ulici Politických vězňů 7. Operativní záležitosti byly řešeny elektronickou 

komunikací členů představenstva.  

 

 

2. SEMINÁŘE ČSE 

V roce 2016 uspořádala ČSE celkem 16 seminářů, některé ve spolupráci s Českou národní bankou 

(ČNB). Semináře se konaly v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Ostravě a Olomouci. Kromě 

těchto seminářů byla v Kongresovém centru ČNB dne 25. listopadu 2016 zorganizována 

předkonferenční panelová diskuse na téma "Labour Markets in Europe since the Crisis".  

 

Název Vystupující Datum Město 

Nepozornost v ekonomii a reálném 

životě 

Filip Matějka  20. 01. 2016 Ostrava 

Makroobezřetnostní politika v 

prostředí nízkých úrokových sazeb 

Jan Frait 29. 02. 2016 Brno 

Determinants and Impacts of 

International Migration. 

Mariola Pytlíková 18. 02. 2016 Olomouc 

Zátěžové testování bilanční likvidity 

prováděné ČNB 

Zlatuše Komárková 18. 02. 2016 Praha 

Závazky centrálních bank aneb možná 

přijde i Phillipsova křivka. 

David Navrátil 21. 11. 2016 Brno 

Měnová politika a finanční stabilita. Eva Zamrazilová 12. 10. 2016 Brno 

5 megatrendů budoucnosti, od Číny k 

Facebooku. 

Aleš Michl 05. 10. 2016 Olomouc 

The macroeconomics of central bank 

issued digital currencies. 

Michael Kumhof  08. 09. 2016 Praha 

Bez politické korektnosti Milan Zelený a Petr 

Robejšek 

17. 05. 2016 Ostrava 

Výzkum inovací v mikrofinančním 

sektoru v rozvojových zemích. 

Tomáš Hes  28. 04. 2016 České Budějovice 

Je větší hrozbou migrace nebo 

ekonomická situace v Evropě? 

Petr Robejšek 23. 03. 2016 Ostrava 

Fiscal and Financial Crises. Michael D. Bordo 21. 03. 2016 Praha 

Proces přijetí eura v České republice. Pavlína Žáková 12. 12. 2016 České Budějovice 

Vliv rozpočtových pravidel a politiky 

při rozhodování o obecních financích. Lucie Sedmihradská 06. 12. 2016 České Budějovice 
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Nekonvenční nástroje centrálních bank 

v průběhu krize a měnová politika 

ČNB. Jiří Rusnok  29. 11. 2016 Brno 

Insider-Outsider Labor Markets, 

Hysteresis and Monetary Policy Jordi Galí  25. 11. 2016 Praha 

 

3. BIENÁLNÍ KONFERENCE ČSE  
 

26. listopadu 2016 se se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze již podeváté setkali příznivci 

ekonomie z domova i ze zahraničí, aby si vyslechli řadu podnětných konferenčních příspěvků a 

vyměnili si své zkušenosti. Nejednalo se přitom jen o akademiky, doktorandy či pracovníky bank a 

obdobných institucí, akci navštívilo též například několik učitelů středních a základních škol. I to 

svědčí o oblibě a důležitosti celodenního setkání, jež poprvé zpestřily páteční předkonferenční 

seminář a panelová diskuse organizované společně s ČNB a konané v jejím Kongresovém centru. 

Seminář i panelovou diskusi moderoval viceguvernér ČNB, dr. Mojmír Hampl, a hlavním řečníkem 

byl světově proslulý ekonom profesor Jordi Gali (Universitat Pompeau Fabra a CREI). Kromě něj 

na této akci vystoupili Lubomír Lízal (ČNB), Daniel Münich (CERGE-EI), Zdeněk Čech (Evropská 

komise), Vít Samek (Českomoravská komora odborových svazů) a Markéta Schormová 

(Hospodářská komora). 

 

Program samotné konference byl rozdělen do 21 odborných sekcí, z nichž ta s posledním 

pořadovým číslem byla věnována středoškolské výuce ekonomie a prezentaci úspěšného projektu 

ČSE Experti do škol. Konference se zúčastnilo 105 účastníků a zaznělo na ní 62 přednášek. V 

plenární části konference prezident ČSE, spolu s jejím viceprezidentem a členem představenstva 

garantujícím Cenu za dlouhodobý přínos rozvoji českého ekonomického učení, postupně předali 

celkem 7 prestižních ocenění osobnostem tuzemské ekonomické vědy. Nejprve se jednalo o sérii 

ocenění v rámci 23. ročníku soutěže Mladý ekonom, následně byla slavnostně předána Cena 

Kateřiny Šmídkové a program plenární části konference završilo předání Ceny České společnosti 

ekonomické za dlouhodobý přínos rozvoji českého ekonomického učení. 

  

Prezentace ve speciální sekci pro učitele škol zahájil Jaroslav Ambrož, koordinátor projektu ČSE 

Experti do škol, a to informací o tom, co projekt již od roku 2012 nabízí středním školám, které 

chtějí svým žákům a učitelům přiblížit ekonomii v praxi a motivovat je ke studiu na vysokých 

školách s ekonomickým zaměřením. V sekci dále přednesl příspěvek ekonom ČNB Jan Filáček, a to 

na téma „Měnová politika ČNB – co může zajímat středoškoláky?" V závěrečné prezentaci "Je náš 

vzdělávací systém efektivní?" Daniel Münich z think-tanku IDEA při CERGE-EI seznámil 
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účastníky s tematikou ekonomie školství a vzdělávání a postupně konfrontoval v Česku panující 

mýty a skutečnost vymezené třemi otázkami: Je český vzdělávací systém efektivní? Máme příliš 

mnoho gymnazistů? Máme příliš mnoho vysokoškoláků? V následné bohaté a rozmanité diskusi 

založené i na osobních zkušenostech účastníků se intenzivně debatovala také otázka, nakolik bude 

možné a vhodné nadále prodlužovat a rozšiřovat studium s ohledem na hranice dané rozdělením 

lidského intelektu v populaci mladých lidí. 

 

4. SOUTĚŽ MLADÝ EKONOM ROKU 2016 A CENA KARLA ENGLIŠE  

V roce 2016 proběhl 23. ročník soutěže Mladý ekonom roku a Cena Karla Engliše. Ocenění Mladý 

ekonom roku je jednou 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. V roce 2016 bylo do soutěže zasláno 16 prací. Vyhlášení výsledků a předání výher 

proběhlo v rámci IX. bienální konference ČSE. 

Laureátem ceny České společnosti ekonomické Mladý ekonom roku 2016 se stal Adam 

Kučera (IES FSV UK a ČNB). Cenu získal za práci „Interest Rates Modeling and Forecasting: Do 

Macroeconomic Factors Matter?“ 

Vítězná práce Adama Kučery, který studuje na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních 

věd Univerzity Karlovy (IES FSV UK) a pracuje v ČNB, zkoumá příčiny poklesu schopnosti 

ekonomických modelů vysvětlovat a předpovídat vývoj úrokových sazeb v období od nedávné 

finanční krize. Za příčinu tohoto poklesu je obvykle považováno současné prostředí nízkých 

úrokových sazeb. Adam Kučera ve svém článku ukazuje, že i po zohlednění prostředí nízkých 

úrokových sazeb je předpovědní schopnost modelů nízká. Příčinou je podle autora naopak změna 

povahy šoků, kterými jsou úrokové míry ovlivňovány. Zatímco před krizí byly důležité šoky do 

makroekonomických veličin, v období od krize jsou dominantní šoky do tržního sentimentu, jako v 

případě Brexitu. Autor ukazuje, že po zohlednění těchto šoků jsou předpovědní schopnosti modelů 

lepší. 

Druhé místo v soutěži Mladý ekonom získal Gega Todua (CERGE-EI) za práci „Financing 

Education Abroad: A Developing Country Perspective“. Jejím tématem je studium forem podpory 
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vzdělávání v zahraničí. Programy pomoci studentům jsou obvykle zaměřeny na nadané studenty a 

jsou podmíněny návratem po ukončení studia v zahraničí. Autor ukazuje, že v rozvojových zemích 

programy pomoci účinně pojišťují riziko nedokončení studia.  

Třetí místo v soutěži Mladý ekonom získal Michal Šoltés (CERGE-EI) s prací „Optimal 

Unemployment Insurance, Distance to Frontier, and Endogenous Growth Model“. Tato práce 

studuje vztah mezi štědrostí dávek v nezaměstnanosti a ekonomickým růstem. Autor ukazuje, že 

štědřejší dávky v nezaměstnanosti sice zvyšují problém morálního hazardu, ale také umožňují 

nezaměstnaným větší flexibilitu ve výběru nového pracovního místa, a tím i efektivnější spolupráci 

v novém zaměstnání. Nutnost efektivnější spolupráce je naléhavější ve vyspělých ekonomikách, 

kde je růst založen na náročnějších technologiích. Podpora v nezaměstnanosti je tak důležitější pro 

vyspělé ekonomiky. 

Cenu Karla Engliše zabývající se českou hospodářskou politikou obdržel Jan Žáček (IES FSV 

UK). V článku nazvaném „Financial Variables in a Policy Rule: Does It Bring Macroeconomic 

Benefits? The Case of the Czech Republic“ se autor zabývá implementací finančních proměnných, 

jako například ceny aktiv a množství úvěrů v ekonomice, do Taylorova pravidla, které určuje 

nastavení optimální výše základní úrokové sazby centrální banky. Výsledky pro ČR ukazují, že 

zahrnutí finančních proměnných do rozhodovacího pravidla přináší užitečnou informaci pro 

nastavení úrokové sazby a přispívá k makroekonomické stabilitě ve formě nižší volatility hrubého 

domácího produktu a inflace.   

Cenu prezidenta ČSE pro autory do 25 let získal Matěj Opatrný (IES FSV UK) za příspěvek 

„Quantifying the Effects of the CNB's Exchange Rate Commitment: A Synthetic Control Method 

Approach“. V této práci autor vyhodnocuje zavedení kurzového závazku ČNB z roku 2013, který 

zamezil posilování české měny. Matěj Opatrný používá syntetickou kontrolní metodu, která 

umožňuje vypočítat hypotetický vývoj české ekonomiky při absenci tohoto závazku. Výsledky 

ukazují, že do konce roku 2015 kurzový závazek pomohl vytvořit zhruba 100 tisíc pracovních míst.  
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5. CENA ČSE ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS ČESKÉMU EKONOMICKÉMU 

UČENÍ 

Laureátem Ceny ČSE za dlouhodobý přínos rozvoji českého ekonomického učení se v roce 2016 

stal Randall Filer, profesor ekonomie z americké Hunter College and the Graduate Center, City 

University of New York. Profesor Filer je v pořadí osmým laureátem této ceny a cena mu byla 

udělena za dlouhodobou a všestrannou podporu výuky ekonomie a moderního ekonomického 

výzkumu v České republice, zvláště za program Teaching Fellows a Global Economic Network. 

Jeho působení v České republice trvá více než čtvrtstoletí: profesor Filer je od roku 1993 hostujícím 

profesorem a členem výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI, společného pracoviště Univerzity 

Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR. Zároveň je prezidentem CERGE-EI 

Foundation a oblastním koordinátorem Global Development Network pro střední a východní 

Evropu, které dlouhodobě a výrazně podporují ekonomické vzdělávání a akademický výzkum v 

regionu střední a východní Evropy včetně ČR. 

Cena byla profesoru Filerovi slavnostně předána na IX. bienální konferenci ČSE a Cenu slavnostně 

předal člen představenstva ČSE, doc. Daniel Münich.  Profesor Filer při této příležitosti 

poznamenal: „Jsem rád, že v aule vidím řadu svých bývalých studentů a spolupracovníků. Všichni 

přítomní mohou být pyšní na to, že čtvrtstoletí od změny režimu česká ekonomická komunita podle 

všech měřítek dosahuje stejných vědeckých úspěchů, jako americké odborné komunity obdobného 

rozměru.“ 

 

6. CENA KATEŘINY ŠMÍDKOVÉ 

Cena Kateřiny Šmídkové je ČSE udělována na památku významné české ekonomky Kateřiny 

Šmídkové, dlouholeté členky představenstva ČSE, profesorky ekonomie na IES FSV UK a 

ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu ČNB. Smyslem Ceny je ocenit české i 

zahraniční ekonomky dlouhodobě žijící v ČR s mimořádně kvalitní publikační činností a do 

budoucna podpořit jejich další profesní rozvoj. Cena je spojena s peněžitou odměnou ve výši 100 

tisíc Kč financovanou z prostředků odkázaných profesorkou Šmídkovou. 

V pořadí druhou držitelkou Ceny Kateřiny Šmídkové se v roce 2016 stala docentka Julie Chytilová, 

působící akademicky na IES FSV UK a jako výzkumná pracovnice na CERGE-EI, společném 
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pracovišti Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR. Docentka 

Chytilová se věnuje behaviorální a experimentální ekonomii, tedy oboru ekonomie na pomezí 

psychologie a dalších společenských věd, který se v poslední době velmi dynamicky rozvíjí.  

Výzkum Julie Chytilové je výjimečný zejména z toho důvodu, že oceněná zkoumá nová témata, 

která jsou aktuální a relevantní v české i světové vědě. Ke konkrétním tématům patří zejména 

následující: vývoj sociálních preferencí u dětí v závislosti na rodinném prostředí, vliv válečných 

zkušeností dětí na jejich sociální chování, vliv rodinného zázemí a vzdělání na formování trpělivosti 

a přístupu k riziku v rozvojových zemích, či diskriminace etnických skupin na různých typech trhů 

práce.  

K předání ceny došlo během XI. bienální konference ČSE a Cenu slavnostně předal viceprezident 

ČSE, dr. Kamil Galuščák. Docentka Chytilová při této příležitosti poznamenala: „Děkuji České 

společnosti ekonomické za toto prestižní ocenění, jehož si velmi vážím. Jsem potěšena, že můj 

výzkum vzbudil pozornost nejen v zahraničí, ale zaujal i kolegy v tuzemsku.“ 

7. PROJEKT EXPERTI DO ŠKOL 

ČSE v roce 2016 opět organizovala projekt Experti do škol, který podporuje výuku ekonomie na 

středních školách a seznamuje studenty středních škol v ČR s aktuálním ekonomickým děním 

z pohledu uznávaných českých ekonomů z řad vysokoškolských pedagogů a finančních odborníků. 

Cílem je přiblížit středoškolským studentům ekonomii v praxi a motivovat je ke studiu na vysokých 

školách s ekonomickým zaměřením. Projekt byl v tomto roce spolufinancován Nadací CERGE-EI. 

Zpětná vazba ze strany středních škol byla pozitivní. 

Bylo realizováno 18 přednášek např. na téma Stav globální ekonomiky a ekonomiky ČR, Změny v 

účetnictví podnikatelských subjektů od 1. 1. 2016, Migrační krize EU či Boj bank proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti. Přednášky proběhly na středních školách v Praze, Ostravě, Brně, 

Karlových Varech, Orlové, Frýdku-Místku a Jablonci nad Nisou. 

 

 8. ČLENSKÁ ZÁKLADNA A HOSPODAŘENÍ ČSE V ROCE 2016 

Počet individuálních členů ČSE, kteří měli ke konci roku 2016 řádně zaplacen členský příspěvek, 

dosáhl 182, což je o 13 příspěvků méně než v roce 2015. Kromě individuálních členů významně 

podporují činnost ČSE i její kolektivní členové. Celková částka příspěvků v roce 2016 činila – 
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stejně jako v roce 2015 - 83 tis. Kč. V daném roce finančně ČSE přispělo následujících 12 

kolektivních členů (bez uvedení konkrétních fakult).  

Česká národní banka 

Bankovní institut Vysoká škola 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

Masarykova univerzita  

Mendelova univerzita v Brně 

Moravská Vysoká škola Olomouc 

Slezská univerzita v Opavě 

Škoda Auto Vysoká škola 

Univerzita Pardubice 

VŠB-TU Ostrava 

Vysoká škola ekonomie a managementu 

Vysoká škola finanční a správní 

Kromě kolektivních členů významně podpořila činnost ČSE také Rada vědeckých společností 

působící při Akademii věd ČR (RVS). Nefinanční podporu během konání IX. bienální konference 

ČSE rovněž poskytla Vysoká škola ekonomická v Praze.  

Hospodaření ČSE v roce 2016 ovlivnila zejména IX. bienální konference. Výsledná ztráta v tomto 

roce činí téměř 167 tis. Kč. Příjem z individuálních členských příspěvků se oproti roku 2015 mírně 

snížil (o cca 3,5 tis. Kč), příjem od kolektivních členů ČSE zůstal beze změny. Společnost dále 

čerpala prostředky z dotace od RVS, a to na soutěž Mladý ekonom 2016. Doplňkovým příjmem 

byly poplatky za registraci na IX. bienální konferenci ČSE.  Nejvýznamnější část ve výdajích 

společnosti zaujímají mzdy na zabezpečení provozu ČSE a dále výdaje související s IX. bienální 

konferencí. 

Na běžném účtu a v pokladně ČSE bylo ke konci roku 2016 bezmála 167 tis. Kč.  

 

 

 

V Praze, 15. ledna 2018  

           prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. 

         prezident ČSE 
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PŘÍLOHA: HOSPODAŘENÍ ČSE ZA ROK 2016 

 
Příjmy od 1.1.2016 do 31.12.2016

Individuální členské příspěvky 49 996 Kč

Kolektivní členské příspěvky 83 000 Kč

Dotace od Rady vědeckých společností AV ČR 55 000 Kč

Úroky z běžného účtu 23 Kč

Registrace BK 2016 10 975 Kč

Vratka dotace CERGE-EI -60 Kč

Celkem 198 934 Kč

Výdaje od 1.1.2016 do 31.12.2016

Hrubé mzdy ČSE (Ambrož, Velikovská) 113 500 Kč

Experti do škol hrubé mzdy přednášejících 20 400 Kč

Software 12 944 Kč

Bankovní poplatky 4 422 Kč

Poštovné a ceniny 1 136 Kč

Mobil ČSE 606 Kč

Webová stránka ČSE 1 693 Kč

Kancelářské potřeby 1 157 Kč

Majetek do 40 tis. Kč 25 990 Kč

Odborná literatura 99 Kč

Doplatek FÚ 2 141 Kč

Soutěž Mladý ekonom 2016:

Ceny Mladý ekonom 2016 42 000 Kč

Potřeby pro diplomy na Mladého ekonoma 2016 925 Kč

Hrubé mzdy komise ME 2016 10 000 Kč

IX. bienální konference ČSE 2016

Pero pro Cenu za dld. přínos 3 200 Kč

Jmenovky s klipem 718 Kč

Propisky 1 598 Kč

Desky 2 243 Kč

Raut 70 000 Kč

Tonery do tiskárny 5 830 Kč

Hrubé mzdy brigádníci 6 000 Kč

Hrubé mzdy organizační a programový výbor 32 000 Kč

Celkem 358 602 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů -159 668 Kč

Finanční prostředky k 31.12.2016

Běžný účet 157 351 Kč

Pokladna 9 392 Kč

Celkem 166 743 Kč  


