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1. O SPOLEČNOSTI A JEJÍ ORGÁNY V ROCE 2018 

 
Česká společnost ekonomická (ČSE) je občanským sdružením odborných pracovníků a příznivců 

oboru ekonomie. Hlavním posláním ČSE je napomáhat rozvoji a popularizaci ekonomie v České 

republice způsobem, který respektuje a podporuje pluralitu názorů a svébytný vývoj jednotlivých 

ekonomických směrů. K dosažení tohoto cíle ČSE zejména pořádá přednášky a semináře, 

organizuje soutěže mladých ekonomů a vydává publikace s ekonomickým obsahem. Jednou za dva 

roky pořádá bienální konferenci, která se v ročním intervalu střídá s pořádáním valného 

shromáždění. ČSE je členem Rady vědeckých společností České republiky a International 

Economic Association. 

 

Představenstvo ČSE pracovalo v roce 2018 ve složení, které vzešlo z voleb na Valném shromáždění 

30. listopadu 2017. Následující tabulka uvádí členy představenstva v abecedním pořadí včetně 

agendy, kterou v roce 2018 zajišťovali.  

 

Josef Bič vztahy s kolektivními členy 

Jiří Dušek administrátor webu ČSE 

Ivana Faltová Leitmanová  

Jakub Fischer  předseda organizačního výboru 10. bienální konference ČSE 

Kamil Galuščák prezident, garant soutěže Mladý ekonom roku 

Mojmír Hampl člen programového výboru 10. bienální konference ČSE 

Jan Hanousek předseda programového výboru 10. bienální konference ČSE 

Tomáš Holub  
člen organizačního výboru 10. bienální konference ČSE, garant Ceny 

Kateřiny Šmídkové 

Roman Horváth  člen hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku 

Petr Jakubík  garant projektu Experti do škol 

Karel Janda  

Petr Janský člen hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku 

Milan Jílek  předseda pobočky České Budějovice 

Svatopluk Kapounek 
viceprezident, předseda hodnotící komise Ceny Kateřiny Šmídkové, 

člen programového výboru 10. bienální konference ČSE  

Eva Kolcunová  předsedkyně pobočky Ostrava 

Viktor Kotlán  

Hana Lipovská  

Martin Macháček předchozí prezident (2016-2017) 
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Daniel Münich 
garant Ceny za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického 

učení 

Daniel Němec předseda pobočky Brno 

Barbara Pertold - Gebická členka hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku 

Jakub Seidler editor Zpravodaje ČSE 

Michal Skořepa   

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

10. bienální konference ČSE 

 

V roce 2018 se představenstvo sešlo na svém jednání 18. ledna a 6. listopadu, obě zasedání se 

konala v prostorách CERGE-EI v Praze. V revizní komisi pracovali Liběna Kantnerová, Leoš Vítek 

a Jan Vlachý. Koordinátorem projektu Experti do škol byl Jaroslav Ambrož. 

 

2. SEMINÁŘE ČSE 

V roce 2018 uspořádala ČSE celkem 14 seminářů. Většina z těchto seminářů byla organizována 

pobočkami ČSE v Brně, Ostravě a Českých Budějovicích. Podrobnější informace o seminářích lze 

nalézt ve Zpravodaji ČSE. 

Název Vystupující Datum Město 

Počátky behaviorální ekonomie v Čechách Michal Skořepa 7.3.2018 Ostrava 

Otázka přijetí eura v ČR Marek Mora 4.4.2018 
České 

Budějovice 

Eurozóna v pohybu Oldřich Dědek 11.4.2018 Brno 

Strategie Finanční správy Martin Janeček 16.4.2018 
České 

Budějovice 

Aktuální otázky k dosahování cenové a 

finanční stability v ČR 
Luboš Komárek 14.5.2018 

České 

Budějovice 

Kryptoměny – jsou to měny? Karel Hlaváček 16.5.2018 Ostrava 

Krize popularity Evropské unie: Empirický 

výzkum vs. společenské debaty 

Jan Fidrmuc, Jarko 

Fidrmuc 
16.5.2018 Brno 

Pobídky a střet zájmů u investičních služeb Jiří Šindelář 4.6.2018 Praha 

The Macroprudential Policies and Monetary 

Policy 

Leonardo 

Gambacorta, Mikael 

Juselius 

17.9.2018 Praha 

Finanční stabilita v ČR a makroobezřetnostní 

politika ČNB 
Jan Frait 22.10.2018 

České 

Budějovice 
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Global Shocks and Small Open Economies: 

How Can We Succeed? 
Olli Koski 8.11.2018 Brno 

Zavedení eura v ČR - Otázky, výzvy, příprava  Oldřich Dědek 12.11.2018 
České 

Budějovice 

Make love, not VAR (modelování 

makroekonomických systémů) 
Miroslav Plašil 16.11.2018 Ostrava 

20 let cílování inflace 

Andrew Filardo, 

Andrea Gerali, 

Athanasios 

Orphanides, 

Mojmír Hampl, 

Vladimír Tomšík  

30.11.2018 Praha 

 

 

3. BIENÁLNÍ KONFERENCE ČSE  

Jubilejní 10. bienální konference České společnosti ekonomické se konala v sobotu 1. prosince 

2018 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. Setkali se na ní ekonomové z tuzemska i ze 

zahraničí, aby si vyslechli řadu zajímavých a podnětných příspěvků a setkali se se svými kolegy. 

Konferenci předcházel páteční seminář v České národní bance na téma 20 let cílování inflace. 

V úvodu účastníky pozdravili prezident ČSE Kamil Galuščák a děkan fakulty informatiky a 

statistiky VŠE Jakub Fischer. Poté vystoupil Ladislav Minčič, který tlumočil pozdrav prezidenta 

Hospodářské komory ČR Vladimíra Dlouhého u příležitosti výročí 100 let Československa a 25 let 

České republiky. Hlavním řečníkem konference byl Athanasios Orphanides (MIT), který hovořil na 

téma nezávislosti centrálních bank. Ve svém vystoupení se prof. Orphanides zabýval otázkou 

legitimity centrálních bank ve světle rozšiřujících se pravomocí například v oblasti makroprudenční 

politiky a v posledním desetiletí často používaných diskrečních opatření. 

Další program konference byl rozdělen do 18 odborných sekcí, přičemž jedna z nich byla určena 

pro středoškolské učitele ekonomie. V odpolední plenární sekci prezident Společnosti spolu s jejím 

viceprezidentem předali ceny ČSE. Nejprve se jednalo o sérii ocenění v rámci 25. ročníku soutěže 

Mladý ekonom roku. Následovalo předání Ceny Kateřiny Šmídkové. 

Prezentace v sekci pro středoškolské učitele zahájil Jakub Fischer z Vysoké školy ekonomické 

s příspěvkem na téma Statistika není nuda: Jak se vyznat v cenných údajích? Ve svém vystoupení 

vysvětlil silné a slabé stránky známých a méně známých ukazatelů národohospodářské statistiky a 

vše ozřejmil na reálných příkladech jak na straně sběru dat, tak na straně statistikami popisovaných 
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fenoménů.  V další prezentaci Ochutnávky ze zajímavých výzkumů z oblasti ekonomie školství a 

vzdělávání Daniel Münich z think-tanku IDEA při CERGE-EI účastníky seznámil s vědeckým 

oborem ekonomie školství a vzdělávání. V další části sekce byli účastníci formou krátkých 

propagačních presentací informováni o nabídce zajímavých projektů pro školy v oblasti s 

ekonomickou tematikou: Jaroslav Ambrož (ČSE) informoval o projektu ČSE Experti do škol; Filip 

Pertold (CERGE-EI) prezentoval Projekty v aplikované ekonomii pro nadané středoškolské 

studenty; Jana Merunková (Yourchance.cz) prezentovala Program finančního vzdělávání; Martina 

Bacíková (INEV) informovala o projektu Ekonomická olympiáda a Markéta Fišerová (ČNB) 

prezentovala iniciativy ČNB na poli ekonomického a finančního vzdělávání.  

Podle počtu účastníků a ohlasů lze konferenci, kterou podpořila Rada vědeckých společností ČR, 

považovat za úspěšnou. O udělených cenách informovaly Hospodářské noviny a prosincové číslo 

časopisu Bankovnictví. Hospodářské noviny vydaly také rozhovor s laureátkou Ceny Kateřiny 

Šmídkové. 

 

Ocenění ekonomové a vedení ČSE. Zleva: Svatopluk Kapounek (viceprezident ČSE), Tomáš Kučera, 

Zuzana Havránková, Ludmila Matysková, Matěj Bělín, Jan Žáček, Kamil Galuščák (prezident ČSE, garant 

soutěže Mladý ekonom). 
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4. SOUTĚŽ MLADÝ EKONOM ROKU A CENA KARLA ENGLIŠE  

Během bienální konference ČSE udělila ceny mladým ekonomům do 30 let věku. 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.  

Laureátkou ceny Mladý ekonom roku 2018 se stala Ludmila Matysková, která absolvovala 

CERGE-EI a působí na University of Bonn. Její vítězná práce Bayesian Persuasion with Costly 

Information Acquisition je z oboru ekonomie informací. Autorka v ní studuje vztahy mezi 

odesílatelem a příjemcem informací v rámci modelu takzvaného Bayesovského přesvědčování, kdy 

odesílatel může ovlivnit příjemcovy následné reakce. Příkladem takového jednání je předávání 

informací mezi žalobcem a soudcem, kdy žalobce má přesvědčit soudce o vině obžalovaného. 

Vítězná práce zkoumá případy, kdy se příjemce informací rozhoduje na vlastní náklady vyhledat 

dodatečné informace. V návaznosti na předání ceny její laureátka vystoupila s přednáškou na téma 

oceněné práce. 

Na druhém místě soutěže Mladý ekonom se umístil Jan Žáček z Institutu ekonomických studií 

Fakulty sociálních věd UK, který nyní pracuje v České národní bance, za práci Should Monetary 

Policy Lean Against the Wind? An Evidence from a DSGE Model with Occasionally Binding 

Constraint. Tato práce se zabývá implementací finanční proměnné, jako jsou ceny aktiv, do 

Taylorova pravidla, které určuje nastavení optimální výše základní úrokové sazby centrální banky. 

Třetí místo v soutěži Mladý ekonom získal Matěj Bělín z CERGE-EI za práci Time-invariant 

Regressors under Fixed Effects: Identification with a Proxy Variable. Identifikace časově 

neproměnných koeficientů je v panelových odhadech podmíněna předpokladem, že koeficient není 

korelován s nepozorovanou heterogenitou. Autor oceněné práce navrhuje estimátor, který tento 

předpoklad nahrazuje využitím proxy proměnné. 

Dále byla udělena Cena Karla Engliše za nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou 

politikou. Cenu Karla Engliše obdržel Miroslav Palanský z Institutu ekonomických studií 

Fakulty sociálních věd UK. V článku nazvaném The Value of Political Connections in the Post-

Transition Period: Evidence from the Czech Republic se autor zabývá vlivem politických vazeb na 

ziskovost českých podniků s využitím unikátní databáze všech korporátních darů politickým 

stranám v ČR v období 1995-2014.  
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Čestné uznání prezidenta ČSE pro autory do 25 let získal Tomáš Kučera, který je absolventem 

University College London a nyní pracuje v Boston Consulting Group, za příspěvek Cognitive Bias 

Mitigation: How to Make Decision-making More Rational? Oceněný příspěvek je založen na 

bakalářské práci obhájené na Vysoké škole ekonomické v Praze. Výzkum v oblasti behaviorální 

ekonomie ukazuje, že lidské usuzování je často neracionální, což vede k ekonomickým 

neefektivitám.  Tato práce se zabývá tím, jak tyto chyby v usuzování překonat, a to formou 

experimentu. 

Poslední ročník soutěže Mladý ekonom roku, který podpořila Rada vědeckých společností ČR, opět 

potvrdil, že česká ekonomie může významně přispět k řešení soudobých ekonomických otázek z 

oblasti ekonomické teorie, které mají dopady také do ekonomické praxe.  

 

5. CENA KATEŘINY ŠMÍDKOVÉ 

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

Šmídkové, dlouholeté členky představenstva ČSE, profesorky ekonomie na Institutu ekonomických 

studií Fakulty sociálních UK a ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu ČNB. 

Smyslem Ceny je ocenit české ekonomky žijící v ČR nebo v zahraničí a zahraniční ekonomky 

dlouhodobě působící v ČR s mimořádně kvalitní publikační činností a podpořit jejich další profesní 

rozvoj. Cena je financována z prostředků Svěřenského fondu Kateřiny Šmídkové. 

V pořadí třetí laureátkou ceny se stala Zuzana Havránková, která působí na Institutu ekonomických 

studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Docentka Havránková se věnuje makroekonomii, 

mezinárodní ekonomii, bankovnictví, energetice a environmentální ekonomii. Ve svém výzkumu 

aplikuje především meta-analýzu a dosud publikovala mimo jiné v časopisech Journal of 

International Economics, IMF Economic Review a World Development, čímž se dle databáze WoS 

řadí mezi nejcitovanější ekonomy v České republice. Při příležitosti převzetí ceny na bienální 

konferenci ČSE laureátka vystoupila s přednáškou. 

 

6. PROJEKT EXPERTI DO ŠKOL 

ČSE v roce 2018 opět organizovala projekt 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 
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odborníků. Cílem je přiblížit středoškolským studentům ekonomii v praxi a motivovat je ke studiu 

na vysokých školách s ekonomickým zaměřením.  

Projekt byl v roce 2018 finančně podpořen Radou vědeckých společností ČR. Na propagaci 

projektu ČSE spolupracovala s Institutem ekonomického vzdělávání. Zpětná vazba ze strany 

středních škol byla velice pozitivní a celá řada škol vyjádřila přání účastnit se projektu i v roce 

2019. Bylo realizováno 41 přednášek, např. na téma Politiky a rozpočet EU, Rodokmen peněz, 

Podnikání v ČR, Boj bank proti praní špinavých peněz, Důsledky finanční negramotnosti, Novinky 

v účetnictví, daních a pojistném podnikatelských subjektů od 1. 1. 2018 či Reakce Evropské 

centrální banky na finanční krizi. Přednášky proběhly na středních školách v Praze, Blansku, 

Orlové, Frýdku-Místku, Táboře, Brně, Lysé nad Labem, Českých Budějovicích, Jablonci nad 

Nisou, Třinci, Ostravě, Valašských Kloboucích, Jihlavě, Liberci a Havlíčkově Brodě. 

 

7. MEZINÁRODNÍ VZTAHY 

Na základě rozhodnutí představenstva je ČSE od roku 2017 členem International Economic 

Association. 

V návaznosti na neformální jednání prezidentů a předsedů ekonomických asociací zemí 

visegrádského prostoru, které se uskutečnilo na 55. kongresu Maďarské ekonomické asociace 

v Egeru v září 2017, podepsali představitelé České společnosti ekonomické, Maďarské ekonomické 

asociace, Polské ekonomické společnosti a Slovenské ekonomické společnosti Memorandum o 

spolupráci v oblasti ekonomického výzkumu, ekonomického vzdělávání a výměny informací. 

Memorandum bylo podepsáno 22. března 2018 v Budapešti během konference „Economics 

Reformation“, kterou pořádala Maďarská ekonomická asociace. Za Českou společnost 

ekonomickou Memorandum podepsal její prezident Kamil Galuščák. 

 

8. ČLENSKÁ ZÁKLADNA A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2018 

Individuálním členem se může stát osoba starší 18 let, která postoupí vyplněnou členskou přihlášku 

představenstvu, které rozhoduje o přijetí. Individuální členství následně vzniká po zaplacení 

prvního členského příspěvku. V roce 2018 příspěvek činil 500 Kč, pro studenty 250 Kč a pro 

seniory 100 Kč. Počet individuálních členů ČSE, kteří měli ke konci roku 2018 řádně zaplacen 

členský příspěvek, dosáhl 170, což je stejně jako v roce 2017.  
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Kromě individuálních členů činnost ČSE významně podporují její kolektivní členové. Kolektivním 

členem ČSE se může stát právnická osoba, která finančně, materiálně nebo jiným způsobem 

podporuje ČSE, souhlasí s jejími cíli, o členství představenstvo ČSE písemně požádá a určí osobu, 

která ji bude zastupovat na valném shromáždění ČSE, popř. v jiných orgánech ČSE, a to s hlasem 

poradním. Dle výše příspěvku či nefinanční podpory se kolektivní členové zařazují do kategorií 

generální partneři, zlaté členství a základní členství. V roce 2018 činnost ČSE podpořili následující 

kolektivní členové: 

Generální partneři 

- Česká národní banka 

- Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita 

- Vysoká škola ekonomická v Praze 

- Vysoká škola sociálně-správní, Havířov 

 

Zlaté členství 

- CERGE-EI 

- Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

- Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita 

- Vysoká škola finanční a správní 

 

Členství 

- AMBIS Vysoká škola  

- Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

- Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci 

- Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice 

- Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova 

- Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. 

- Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě 

- Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s. 

- Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. 

 

Významnou podporu činnosti ČSE dlouhodobě poskytují také Nadace CERGE-EI a Rada 

vědeckých společností České republiky. 
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Hospodaření ČSE v roce 2018 ovlivnilo zejména pořádání bienální konference. Zdroji příjmů 

v celkové výši 410 922 Kč byly příspěvky individuálních a kolektivních členů a dotace Rady 

vědeckých společností ČR určené na podporu bienální konference, soutěže Mladý ekonom roku a 

projektu Experti do škol. Výdaje dosáhly 437 921 Kč, z nichž nejvýznamnější část tvořily výdaje na 

bienální konferenci. Rozdíl mezi příjmy a výdaji činil -26 999 Kč. Na běžném účtu a v pokladně 

ČSE bylo ke konci roku 134 052 Kč.  

 


