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AKTUALITY A OZNÁMENÍ 
 

Valné shromáždění ČSE 

(Kamil Galuščák) 

 

Valné shromáždění České společnosti ekonomické 

se uskuteční ve čtvrtek 28. listopadu 2019 v Institutu 

ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze. 

Během veřejné části programu budou předány ceny 

soutěže Mladý ekonom roku a uskuteční se panelová 

diskuse ekonomů. 

 

Vyhlášení 26. ročníku soutěže Mladý ekonom roku 

(Kamil Galuščák) 

 

Česká společnost ekonomická vyzývá k účasti na 

26. ročníku soutěže Mladý ekonom roku. Termín pro 

zasílání prací je 20. říjen 2019. 

Soutěže se mohou účastnit čeští občané nebo občané 

působící na území České republiky do 30 let věku 

(tyto podmínky platí i pro případné spoluautory). 

Každý z účastníků může do soutěže zaslat pouze 

jednu práci v rozsahu do 30 stran (do 54 tis. znaků 

včetně mezer) včetně abstraktu, klíčových slov 

a JEL klasifikace.  

Odbornou práci bez uvedení identifikace 

autora/autorů v textu spolu s netechnickým shrnutím 

v rozsahu maximálně 100 slov pro mediální 

propagaci v případě ocenění a vyplněnou přihláškou 

lze zasílat na e-mailovou adresu 

young.economist@cse.cz nejpozději do 20. října 

2019.  

http://www.cse.cz/
mailto:young.economist@cse.cz
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Každý účastník soutěže se zavazuje v případě 

ocenění krátce prezentovat svou práci při vyhlášení 

výsledků soutěže v rámci Valného shromáždění 

ČSE, které se uskuteční 28. listopadu 2019 v Praze 

v Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy.  

Odměna za první místo v soutěži Mladý ekonom 

roku činí 30 000 Kč, za druhé místo 20 000 Kč a za 

třetí místo 10 000 Kč. Prezident společnosti může 

dále udělit „Cenu Karla Engliše“ za nejlepší práci 

zabývající se českou hospodářskou politikou. 

„Čestným uznáním prezidenta ČSE za vynikající 

práci“ může být rovněž oceněna práce autora 

do 25 let věku, který nebyl ČSE v minulosti oceněn.  

Informace o soutěži, přihlášku a statut ceny lze 

nalézt na webové stránce 

http://www.cse.cz/page/vyhlaseni-26-rocniku-

souteze-mlady-ekonom-roku-2019. Případné dotazy 

k soutěži lze zasílat na adresu 

young.economist@cse.cz. 

Soutěž je podporována Radou vědeckých 

společností ČR. Mediálními partnery soutěže jsou 

Roklen24 a Bankovnictví. 

 

Konference ČSE a SEA v Brně 

(Svatopluk Kapounek) 

 

Česká společnost ekonomická a Slovenská 

ekonomická společnost pořádají ve spolupráci 

s Mendelovou univerzitou v Brně a Maďarskou 

ekonomickou asociací konferenci, která se uskuteční 

12.-13. září 2019 v prostorách Mendelovy 

univerzity v Brně. Hlavními řečníky konference 

budou Paul De Grauwe (London School of 

Economics) a Ľuboš Pástor (University of Chicago). 

Informace o konferenci jsou dostupné na webové 

stránce http://www.cse.cz/en/page/czech-economic-

society-and-slovak-economic-association-meeting, 

kde je k dispozici také odkaz na webový formulář 

pro registrace, které budou otevřeny  

do 30. července 2019. 

 

Experti do škol 

(Jaroslav Ambrož) 

 

Česká společnost ekonomická opět organizuje 

projekt Experti do škol zaměřený na podporu 

ekonomie na středních školách formou přednášek 

uznávaných českých ekonomů z řad 

vysokoškolských pedagogů a finančních odborníků. 

Cílem projektu je přiblížit středoškolským 

studentům ekonomii v praxi a motivovat je ke studiu 

na vysokých školách s ekonomickým zaměřením. 

Letošní rok překonává doposud všechna očekávání, 

jelikož od 1. ledna 2019 se již uskutečnilo 

50 přednášek oproti plánovaným 40 na celý rok, 

například na školách v Praze, Brně, Českých 

Budějovicích, Písku, Vsetíně či Jihlavě. Projektu 

výraznou měrou pomáhá spolupráce s Institutem 

ekonomického vzdělávání a zároveň projekt těží 

z několikaleté spolupráce s již zapojenými školami, 

které svou spokojenost dávají najevo nejen 

hodnocením v rámci dotazníků spokojenosti, ale 

například také domlouváním dalších přednášek. 

Letní prázdniny se pro studenty středních škol již 

blíží, nicméně projekt probíhá i na podzim a členové 

ČSE se stále mohou do projektu přihlásit 

koordinátorovi projektu Jaroslavu Ambrožovi  

na e-mailové adrese vzdelavani@cse.cz. 

 

Ekonomická olympiáda: Vítězem je Pavel Králík z Obchodní akademie Kotlářská Brno  

(INEV) 

 

Letošního ročníku Ekonomické olympiády 

se zúčastnilo přes 15 000 českých studentů z 337 

škol. Velké finále Ekonomické olympiády se konalo 

23. května 2019 v České národní bance v Praze.  

Vítěz 3. ročníku Ekonomické olympiády Pavel 

Králík byl díky svému vítězství přijat na vybrané 

vysoké školy bez přijímacích zkoušek. Jako výhru 

dále obdržel například návštěvu centrály Komerční  

banky, návštěvu In Business Fora od PwC a voucher 

na odborné vzdělávací kurzy v hodnotě 8 000 Kč  

od VŠFS a ekonomickou literaturu. 

“Hlavní přínos ekonomické olympiády je, že mě 

soutěž motivovala k tomu, abych se sám začal o tuto 

vědu více zajímat, abych si sám začal studovat 

ekonomickou literaturu. Na soutěži mě jednoznačně 

nejvíce zaujalo, že sám viceguvernér ČNB i třeba 

http://www.cse.cz/page/vyhlaseni-26-rocniku-souteze-mlady-ekonom-roku-2019
http://www.cse.cz/page/vyhlaseni-26-rocniku-souteze-mlady-ekonom-roku-2019
mailto:young.economist@cse.cz
http://www.cse.cz/en/page/czech-economic-society-and-slovak-economic-association-meeting
http://www.cse.cz/en/page/czech-economic-society-and-slovak-economic-association-meeting
mailto:vzdelavani@cse.cz
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pedagogové z VŠE souhlasili s tím, že se tohoto 

projektu zúčastní, a díky jejich přispění je úroveň 

této soutěže tak vysoká, jak je,“ uvedl po převzetí 

ocenění Pavel, který jako součást letošní ceny získal 

i 2 lístky na festival Rock for People od Komerční 

banky. 

Na druhém místě skončil Jan Pytela, student  

4. ročníku z Gymnázia Matyáše Lercha v Brně. Jako 

třetí se umístil Emil Javůrek, student 3. ročníku 

Gymnázia Jana Keplera v Praze, který zároveň 

zvítězil v soutěži o nejlepší esej a získal od hlavního 

partnera Cenu ČAP 10 000 Kč a stáž v pojišťovně 

Kooperativa. 

Ekonomická olympiáda, jako vlajkový projekt 

INEV, přispívá k rozvíjení znalostí studentů  

a k jejich lepší orientaci v základních ekonomických 

a finančních otázkách. Zároveň poskytuje cenný 

obraz o úrovni ekonomické a finanční gramotnosti 

středoškoláků napříč celou republikou. Finále 

soutěže, kterého se zúčastnilo 48 mladých ekonomů 

a ekonomek, mělo písemnou a ústní část.  

Po vyhodnocení písemného testu postoupilo 

10 studentů s nejvyšším počtem bodů k ústní 

zkoušce, kde tito super finalisté čelili otázkám 

odborné poroty. V písemné i ústní části byl kladen 

důraz na schopnost studentů samostatně ekonomicky 

uvažovat a vyvodit závěry na základě znalosti 

ekonomických pojmů a principů. 

 

CERGE-EI představuje ekonomický výzkum středoškolákům 

(Anna Francová) 

 

Středoškoláci z celé České republiky se již počtvrté 

mohou přihlásit do programu Projekty v aplikované 

ekonomii, který pořádá CERGE-EI, společné 

pracoviště Univerzity Karlovy 

aNárodohospodářského ústavu Akademie věd České 

republiky.  

Cílem programu, který podporuje Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je 

zprostředkovat studentům středních škol zkušenost 

s akademickým prostředím, metodologií výzkumu 

i ekonomií. “Chceme ukázat studentům, jak se dělá 

ekonomický výzkum, ale také jak jim ekonomie 

může pomoct lépe porozumět společnosti,” uvedl 

koordinátor programu Filip Pertold.  

Program startuje na podzim a končí v prosinci 

závěrečnými prezentacemi projektů, které ohodnotí 

odborná porota. Témata výzkumných projektů 

si jednotlivé studentské týmy zvolí sami.  

Se zpracováním jim v průběhu dvanácti týdnů 

pomáhají výzkumníci z CERGE-EI. Kromě ocenění 

pro vítěze si studenti odnášejí také cennou zpětnou 

vazbu i podněty pro svou další práci. Pracovním 

jazykem je angličtina.  

 “Důležitá věc, kterou jsem si z CERGE-EI odnesl, 

je, že ekonomie není jen o matematice, ale úzce 

souvisí s dalšími společenskými vědami, jako je 

třeba psychologie,” přiblížil svou zkušenost jeden 

z účastníků loňského ročníku programu.  

Další informace o projektu naleznete v krátkém 

videu, na webových stránkách nebo na blogu 

CERGE-EI. 
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INFORMACE ZE SEMINÁŘŮ 
 

The Global Factor in Neutral Policy Rates  

(Volha Audzei)  

 

Dne 7. února 2019 se v České národní bance 

uskutečnil seminář, na kterém vystoupil 

místopředseda Rady guvernérů americké centrální 

banky Fed Richard Clarida s přednáškou na téma 

The Global Factor in Neutral Policy Rates.  

V této studii, která byla publikována jako NBER 

Working Paper č. 23562, autor s využitím 

jednoduchého DSGE modelu pro otevřenou 

ekonomiku ukazuje, že neutrální úrokové sazby jsou 

v každé zemi funkcí globálních a domácích šoků 

do produktivity. Promítání globálních šoků 

do neutrálních sazeb ovlivňují nominální kurz skrze 

nepokrytou úrokovou paritu.  

Richard Clarida konstatoval, že tento modelový 

rámec má několik důležitých implikací pro měnovou 

politiku. Jelikož jsou globální šoky zahrnuty 

do existujících měnových pravidel centrálních bank 

pomocí předpokladů o neutrálních úrokových 

sazbách, reakce jednotlivých zemí na globální šoky 

jsou tímto korelovány bez jakékoli formální 

koordinace mezi zeměmi. Depreciace měny, kterou 

model implikuje, není známkou politiky „ožebrač 

svého souseda“, ale výsledkem vyčišťování trhů 

produktů, aniž by byl generován přebytek čistého 

vývozu. 

V následné diskusi se velká část dotazů soustředila 

na výzvy pro měnovou politiku v podmínkách 

nejistoty a na dopad dlouhodobých odchylek 

měnověpolitických úrokových sazeb od neutrální 

úrokové sazby. Richard Clarida poznamenal, 

že nejistota je významným faktorem, který 

poznamenává praxi centrálních bank. Případné 

systematické chyby v predikci mezery výstupu, které 

by vedly k systematické odchylce sazeb 

od neutrálních úrovní, by se odrážely v jiných 

pozorovaných veličinách, např. v inflaci 

a nominálním kurzu. Při daných pozorovaných 

veličinách může centrální banka upravit odhady 

nepozorovaných veličin.  

 

Ovlivňuje distribuční stres alokaci aktiv životních pojišťoven? Zkušenost českého prostředí  

(Mojmír Helísek)  

 

Dne 20. února 2019 proběhl na Vysoké škole 

finanční a správní (kolektivní člen ČSE) diskusní 

seminář na téma Ovlivňuje distribuční stres alokaci 

aktiv životních pojišťoven? Zkušenost českého 

prostředí. S přednáškou vystoupil Ing. Jiří 

Šindelář, Ph.D., který prezentoval výsledky svého 

výzkumu, kontinuálně publikované v odborných 

časopisech. 

Seminář se zabýval dopadem distribučního 

a makroekonomického stresu na složení investičních 

aktiv životního pojištění u českých pojišťoven. 

S využitím vector-autoregression modelu (VAR) 

bylo zjištěno, že výrazná většina pojišťoven reaguje 

na externí šoky, jako je například zvýšený rozsah 

přepojišťování smluv či makroekonomické impulzy 

související s negativním vývojem ekonomiky, 

posilováním konzervativní (dluhopisové) části svých 

investičních aktiv. Logickou výjimkou je efekt 

zvyšování úrokových sazeb, který stimuluje 

negativní změnu dluhové části portfolia. Ostatní 

složky investic pojišťoven, jako jsou zejména 

akciové, fondové a hotovostní pozice, jsou 

jednotlivými impulzy zasaženy v rozmanité 

a většinou nikoliv významné rovině.  

Zjištění tedy implikují, že pojišťovny ve své 

investorské roli reagují na externí stresory převážně 

zkonzervativňováním svého portfolia, což může vést 

v delším období k jeho relativní podvýkonnosti. 

Tento závěr může mít význam i jako sekundární 

projev již diskutovaného fenoménu předčasného 

ukončování smluv o životním pojištění  

(tzv. přepojišťování). 

V diskusi zazněly například informace o životním 

pojištění v Rusku (významné jsou provize) nebo 

Německu (významná je ochrana spotřebitele). 

Někteří představitelé praxe potvrdili závěr o nutnosti 

přetrvávat v konzervativním přístupu k životnímu 

pojištění (odůvodněno investičním rizikem). Diskuse 

se rozvinula také o misi Světové banky v České 

republice ke zdejšímu kapitálovému trhu, jejíž 

závěry směřovaly k problematice daňového 

zvýhodnění pojištění.  

Prezentace přednášky je k dispozici na internetové 

stránce VŠFS (Výzkum – Aktivity – Spolupráce 

s ČSE): http://www.vsfs.cz/?id=1047-spoluprace-s-

cse.  

http://www.vsfs.cz/?id=1047-spoluprace-s-cse
http://www.vsfs.cz/?id=1047-spoluprace-s-cse
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Behaviorální veřejné politiky   

(Eva Kolcunová)  

 

Dne 22. března 2019 se konal na Ekonomické 

fakultě VŠB – TU Ostrava seminář pod názvem 

Behaviorální veřejné politiky, na kterém vystoupil 

Ing. Mgr. Vojtěch Zíka (CEBEX). Přítomno bylo 

cca 20 posluchačů z řad pedagogů EkF. Výklad byl 

zahájen rozlišením pojmů behaviorální vědy 

a behaviorální ekonomie. Dále byly objasněny 

pojmy, s nimiž se při behaviorálních experimentech 

pracuje, např. heuristika, kognitivní bias, 

libertariánský paternalismus, architektura 

rozhodování nebo nudging. Následovaly ukázky 

behaviorálních experimentů a demonstrace vlivů 

kontextového rozhodování (ukotvení, konfirmace, 

efekt stáda apod.) a zasazení těchto přístupů do 

tržního kontextu. Tímto se prokázalo, že biasy 

představují 4. typ tržního selhání, které 

ospravedlňuje zásahy státu (např. nudging).  

Tyto zásahy mohou mít povahu „měkkého“ nebo 

i „tvrdého“ paternalismu.  

Behaviorální veřejné politiky nabízejí prostředky 

(metody) k dosažení cílů, nikoliv cíle samotné. 

Ukazuje se, že úspěšné jsou ty metody, které 

ponechávají lidem svobodu volby, jsou jednoduché 

a levné. Na závěr byly demonstrovány situace, kdy 

je vhodné používat nudge s ukázkami úspěšných 

aplikací v praxi. 

 

Hospodářský a měnový vývoj dva roky od ukončení kurzového závazku  

(Milan Jílek) 

 

Hostem prvního dubnového semináře 

českobudějovické pobočky České společnosti 

ekonomické byl guvernér České národní banky 

Jiří Rusnok. Ve svém vystoupení, které oslovilo 

nejen velký počet studentů, ale také řadu zájemců 

z odborné veřejnosti, se pan guvernér nejprve 

věnoval možnostem měnové politiky ovlivnit 

makroekonomický vývoj. Zdůraznil, že úspěšná 

měnová politika tlumí, nikoliv odstraňuje 

hospodářský cyklus, na který působí prostřednictvím 

zprostředkujících trhů resp. transmisních kanálů 

(peněžního, úvěrového, kurzového, cen aktiv, 

očekávání). Problematickým prvkem ovlivňujícím 

výkon měnové politiky jsou nedokonalosti 

transmisního mechanismu, který se vyznačuje 

zpožděními, která jsou dlouhá, proměnlivá, neurčitá 

a nespolehlivá. Navíc na cílové veličiny (poptávka, 

inflace) působí i další exogenní faktory (vnější 

poptávka, ceny surovin, riziková prémie) a politiky 

(daně, vládní výdaje, strukturální politiky, politiky 

zaměstnanosti). Měnová politika tedy „pouze“ 

spoluvytváří makroekonomický rámec, ve kterém 

soukromý sektor a vládní politiky generují 

hospodářský růst a rozvoj. Důležitá je také 

interpretace samotného cíle centrální banky, tedy 

cenové stability, kterou není možné vykládat jako 

neměnnost cen, nýbrž, z mnoha důvodů, jako jejich 

mírný růst. V ČR bylo cílování inflace zavedeno 

v roce 1997 a bylo nejprve zaměřeno na dosažení 

dezinflace. Teprve počínaje rokem 2006 byl cíl 

stanoven jako horizontální (3 % ± 1 p.b.), a počínaje 

rokem 2010 platí současný inflační cíl 2 % ± 1 p.b. 

V další části vystoupení pan guvernér vysvětlil často 

diskutovanou, ale přesto stále velmi zajímavou 

a analyzovanou, kapitolu realizace měnové politiky 

ČNB, tedy přijetí kurzového závazku v roce 2013, 

jakožto nekonvenčního nástroje měnové politiky. 

Problematika byla diskutována v kontextu 

hospodářského a měnového vývoje a měnově 

politiky před rokem 2013, kdy v listopadu 2012 

ČNB vyčerpala možnost uvolňovat měnové 

podmínky prostřednictvím svého hlavního měnově-

politického nástroje, tj. úrokových sazeb. 

Ekonomika dále vykazovala setrvalý růst 

dezinflačních rizik a snižování inflace hluboko pod 

inflační cíl ČNB a dokonce záporný růst inflace. 

Nekonvenční nástroje používala ČNB od listopadu 

2012 do začátku dubna 2017. Byly to slovní 

intervence, forward guidance a především oslabení 

kurzu (kurzový závazek). Kurzový závazek se stal 

hlavním nekonvenčním nástrojem měnové politiky 

a ČNB se zařadila k dalším CB, které nekonvenční 

nástroje (byť v jiné formě) v dezinflačním prostředí 

používaly. Po přijetí kurzového závazku ČNB od 

poloviny roku 2015 intervenovala (nakupovala eura 

za koruny) s cílem udržet kurz nad 27 CZK/EUR. 

Poměr devizových rezerv k HDP během trvání 

kurzového závazku rychle narůstal a ČNB zaujala 

třetí místo ve srovnání s centrálními bankami, které 

používaly nějaké nekonvenční nástroje. 

Oslabení koruny, společně s růstem zahraniční 

poptávky a ukončením restriktivního působení 

domácí fiskální politiky, přispělo během let 2014 až 

2016 k ekonomickému oživení a k postupnému růstu 

inflace. Na přelomu let 2016 a 2017 akcelerovaly 
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domácí inflační tlaky (jádrová inflace + ceny 

potravin a pohonných hmot). Kurzový závazek byl 

ukončen 6. dubna 2017, tedy v situaci, kdy byla 

splněna podmínka udržitelného plnění inflačního 

cíle. ČNB se navrátila k řízenému plování 

devizového kurzu. Ukončení kurzového závazku 

bylo nečekaně hladké a bylo prvním krokem směrem 

k normalizaci měnové politiky, tj. k opětovnému 

využívání úrokových sazeb jako hlavního nástroje. 

Jak modelový, tak i empirický přístup potvrdil 

pozitivní dopady kurzového závazku na rychlejší 

oživení ekonomiky a dosažení vyšší inflace. ČNB 

opakovaně navyšovala dvoutýdenní repo sazbu 

a počínaje Zprávou o inflaci z února 2018 se vrátila 

ke zveřejňování trajektorie devizového kurzu. 

Snižování uvolněnosti měnové politiky šlo ruku 

v ruce se zpřísňováním makroobezřetnostní politiky, 

se kterým ČNB začala již dříve. Postupný návrat 

měnové politiky k normálu byl znakem definitivního 

překonání důsledků krize z let 2008–2013. 

 

Národní rozpočtová rada: nezávislý a odborný dohled nad dodržováním rozpočtových pravidel  

(Milan Jílek)  

 

Koncem ledna 2019 načala už druhý rok své 

existence Národní rozpočtová rada (NRR), kterou 

Česká republika zřídila jako předposlední země EU-

27, a která nezávisle dohlíží, aby vládní instituce 

dodržovaly rozpočtová pravidla a dbaly na 

dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. V rámci 

semináře člena Národní rozpočtové rady prof. Jana 

Pavla byly mimo jiné diskutovány otázky: „Jak se 

radě daří naplňovat její poslání?“ a „Proč nejsou 

české veřejné finance v tuto chvíli dlouhodobě 

udržitelné a co se s tím dá dělat?“. 

V úvodu semináře pan profesor Pavel rekapituloval 

hlavní úkoly NRR, kterými jsou hodnocení plnění 

numerických fiskálních pravidel, zjišťování 

a vyhlašování výše vládního dluhu, sledování vývoje 

hospodaření sektoru vládních institucí 

a vypracovávání a předkládání Poslanecké 

sněmovně každoročních zpráv o dlouhodobé 

udržitelnosti veřejných financí. Logickou součástí 

mechanismu je také posuzování 

makroekonomických a rozpočtových prognóz 

ministerstva financí, které realizuje Výbor pro 

rozpočtové prognózy. 

Aktuální fiskální situace sektoru vládních institucí je 

v současnosti v bezpečné vzdálenosti od hranic 

daných zákonem o rozpočtové odpovědnosti  

(- 1 %, resp. -0,75 % HDP a 55 % HDP), nicméně 

dle předpokladů MF ČR se strukturální saldo bude 

zhoršovat. Podíl dluhu na HDP klesá díky 

hospodářskému růstu a nízkým úrokovým sazbám, 

avšak nastavení fiskální politiky je procyklické 

a fiskální politika v ČR tak neplní stabilizační 

funkci. Deficity veřejných financí totiž musí být 

hodnoceny v kontextu probíhajícího hospodářského 

cyklu. V situaci, kdy se ekonomika nachází nad 

úrovní potenciálního produktu (cyklický bonus 2018 

odhadla NRR na cca 20 mld. Kč) a vykazuje 

známky přehřívání (trh práce, růst mezd, trh 

nemovitostí), nicméně s výhledem zpomalení 

ekonomického růstu oproti očekávání státního 

rozpočtu 2019, se jeví jako optimální fiskálně 

neutrální politika v letech 2020 a 2021. Z hlediska 

střednědobé stability se jeví jako nutné snížit 

dynamiku výdajových položek (proti plánu z roku 

2018), především v oblasti běžných výdajů (nikoli 

investičních), aby byla dodržena salda plánovaná pro 

roky 2020 a 2021. Na úrovni centrální vlády by 

neměla být přijímána taková opatření ve formě 

snižování daňové zátěže a nárůstu výdajů, která by 

ohrozila dodržení plánovaných deficitů státního 

rozpočtu v letech 2020 a 2021.  

Zatímco odborné diskuse o aktuální situaci 

veřejných financí a nastavení rozpočtové a fiskální 

politiky nejsou novým prvkem, povinná zpráva 

o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí 

sestavovaná na základě Zákona č. 23/2017 Sb. 

O pravidlech rozpočtové odpovědnosti ano. 

Obsahem zprávy je vývoj hospodaření sektoru 

veřejných institucí v 50letém horizontu 

za předpokladu současného nastavení daňových 

a výdajových politik. Je důležité si uvědomit, že 

se nejedná o klasickou prognózu. Důležitými 

východisky zprávy je demografická projekce, 

předpokládaný makroekonomický vývoj, zásadní 

vládní výdajové programy (důchodový systém 

a zdravotnictví), projekce příjmů a výdajů sektoru 

veřejných institucí a následně primárního salda 

a dluhu sektoru veřejných institucí.  

Výchozími předpoklady makroekonomické projekce 

je pokračující konvergence české ekonomiky 

k vyspělým zemím. V simulaci počítáme 

s konvergencí k Rakousku, kdy se rozdíl 

v ekonomické úrovni má v průměru snižovat  

o 1,9 % ročně. Konvergovat bude i podíl mezd na 

HDP, z čehož vyplývá dlouhodobě vyšší růst 

reálných mezd než růst HDP na pracovníka. 

Demografické projekce vychází z údajů ČSÚ z roku 

2013 a je mírně upravena o nová data. Důležitá je 

změna ve věkové struktuře populace, kdy počet osob 

65+ vzroste o 60 % a jejich podíl na populaci 

vzroste z 19 % na 31 %. Zároveň se prodlouží se i 

naděje dožití o 9,4 let u mužů a 8,2 let u žen. 

Po započtení očekávané dynamiky příjmů a výdajů 

sektoru vládních institucí lze usoudit (nutno 
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zdůraznit za předpokladu současného nastavení 

politik), že primární saldo sektoru vládních institucí 

(tj. bez zahrnutí výdajových úroků) bude podle 

projekce až do roku 2030 kladné. K rychlému 

zhoršení salda po roce 2030 povede k růstu dluhu 

a kolem roku 2047 by došlo k dosažení hranice  

55 % HDP (tzv. dluhové brzdy). Prolomení dluhové 

brzdy by také pravděpodobně vedlo ke zvyšování 

úrokové míry a nákladů na obsluhu dluhu, což by 

dluh dále zvyšovalo až na z dnešního pohledu 

nepředstavitelnou úroveň převyšující 200 % HDP. 

To zcela jistě opravňuje k výroku, jak se ostatně 

účastníci semináře shodli, že veřejné finance ČR, 

i přes relativně nízkou aktuální hodnotu zadlužení, 

jsou dlouhodobě neudržitelné.  

 

Brexit: varianty a ekonomické důsledky  

(Martina Krásnická)  

 

Na konci dubna zavítal na Ekonomickou fakultu 

Jihočeské univerzity Ing. Petr Zahradník CSc., 

člen Evropského a sociálního výboru Evropské unie 

(EU). Jeho přednáška před účastníky z řad odborné 

veřejnosti a studenty se věnovala variantám 

a ekonomickým důsledkům spojených s možným 

odchodem Velké Británie (VB) z EU. Na úvod 

přednášející porovnal pozici ČR a VB z hlediska 

propojenosti s EU, kde otevřenost české ekonomiky 

vůči EU činí zhruba 83 %, zatímco v případě VB se 

jedná pouze o 50 %, a krátce shrnul některé mylné 

informace, které byly voličům před brexitem jeho 

zastánci předkládány. Ve svém hlavním vystoupení 

se zabýval nejprve aktuálním stavem brexitu, poté 

navázal možnými variantami uspořádání vztahů 

mezi EU a VB a přednášku uzavřel shrnutím dopadů 

odchodu pro všechny strany.  

Na summitu Evropské rady, který se konal 

10. dubna 2019, byla dohodnuta možnost 

tzv. pružného odkladu, tedy možnost VB odejít 

kdykoliv, ovšem nejpozději ke konci října 2019. 

Tato varianta má dvě podmínky. Jednak schválení 

dohody o odchodu, kterou již EU považuje za 

neměnnou, a jednak uspořádání voleb do 

Evropského parlamentu. Pružný odklad umožňuje 

jak odchod, tak jeho přehodnocení, tedy stažení 

článku 50 Smlouvy o Evropské unii. V úvahu 

připadá i vyhlášení nového referenda, což vychází 

z faktu, že referendum v roce 2016 bylo právně 

nezávazné. Situace má být znovu vyhodnocena 

1. června 2019.  

Na začátku dalšího podtématu přednášející upozornil 

na fakt, že dohodu (smlouvu) o odchodu je třeba 

odlišit od toho, jak bude nastaveno budoucí 

uspořádání vztahů EU-VB a zároveň výstižně 

definoval typy tohoto uspořádání, které jsou ve 

veřejném prostoru často zaměňovány. Měkký brexit 

lze definovat jako situaci, kdy dojde k co největší 

míře kontinuity s plnoprávným členstvím, tvrdý 

brexit pak znamená co největší přerušení této 

kontinuity a nastolení nového základu pro vzájemný 

vztah. V další části se přednášející zabýval detailněji 

jednotlivými variantami „měkkosti (tvrdosti)“ 

brexitu, ke kterým přidal svůj názor v tom smyslu, 

že očekává, že první dohoda bude relativně tvrdá 

a postupně bude změkčovat. Lze očekávat, že 

snahou EU (která je dle pana Zahradníka překvapivě 

jednotná) bude, aby neměla Británie po odchodu 

komfortnější podmínky než coby plnoprávný člen. 

Tvrdý brexit je pak dále třeba odlišit od spontánního 

(chaotického) brexitu, kdy nebude schválena ani 

dohoda o odchodu a vše se bude řešit následně. 

Pokud by i toto následné řešení nekopírovalo 

některou ze známých možností (celní unie, návrat do 

EFTA, švýcarský model, dohoda o partnerství s EU 

aj.), dojde pravděpodobně metodou pokus/omyl 

k vytvoření nového typu vztahu. To by dalo zřejmě 

Británii řadu nových možností vůči neevropským 

zemím, ale uzavřelo by jí to vstup na jednotný trh, 

neboť myšlenka bilaterálních dohod s vybranými 

státy EU je spíše iluzí.  

V závěru přednášky zazněly dopady brexitu pro 

všechny strany, tedy co bude znamenat opuštění 

vnitřního trhu pro Velkou Británii, jaký dopad bude 

mít tato skutečnost na rozpočet EU a v neposlední 

řadě i statistický fakt, že země a regiony relativně 

zbohatnou, protože se sníží nominální hodnota 

průměru EU. V případě České republiky je efekt 

brexitu vyčíslen na zhruba na 3 %, kdy bez něj činí 

hrubý domácí produkt České republiky 89 % HDP 

Evropské unie. Byť z hlediska kohezní politiky jsou 

některé regiony hluboko pod touto hranicí, i v jejích 

případech může dojít k překročení hranice pro 

možnost čerpání dotací ze strukturálních fondů. Pan 

Zahradník uzavřel své vystoupení tím, že brexit jistě 

není „kosmetickou“ událostí a vyjádřil přesvědčení, 

že problémy a neshody je vhodnější řešit v rámci 

Evropské unie než odchodem z ní.  
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Kolektivním členem, partnerem 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. 

 

Za podporu činnosti ČSE děkujeme následujícím partnerům: 

 

Generální partneři ČSE 

 

 

 

 

Zlaté členství ČSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Členství ČSE 

- 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 

- Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě 

- Škoda Auto Vysoká škola 

- Vysoká škola ekonomie a managementu 

 

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

vědeckých společností České republiky. 
 

ČESKÁ SPOLEČNOST EKONOMICKÁ - PARTNEŘI 
www.cse.cz 

 

http://www.cse.cz/
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