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Zpráva o činnosti za období 2018 – 2019 
 

Regionální pobočka České společnosti ekonomické v Ostravě se zaměřuje na seznamování 
místní odborné i širší veřejnosti s ekonomickou teorií, respektive s praktickými zkušenostmi 
a poznatky z oblasti tuzemského i zahraničního hospodářství. Děje se tak prostřednictvím 
organizování bezplatných seminářů, konaných díky podpoře vedení univerzit na akademické 
půdě.  

 
 

I. Výbor regionální pobočky pracoval od 23. 2. 2010 ve složení: 
 
1) Dr. Ing. Eva Kolcunová (Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava) – předsedkyně 
2) Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. (Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava) – členka 
3) Ing. Marcela Papalová (Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava) – členka 
4) prof. Ing. Jan Široký, CSc. (Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava) – člen 
5) Ing. Aleš Melecký, Ph.D. (Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava) – člen 
 
    Dne 2.10.2018 se konala schůzka výboru RP, poněvadž bylo nutné zvolit nový výkonný 

výbor. Důvodem je odchod současné předsedkyně do důchodu, resp. z HPP na fakultě 
k 1.8. 2019. Nástupcem by měl být doc. Aleš Melecký. Vzhledem k „dramatické“ situaci, 
která nastala na EkF po odvolání jejího děkana byla problematika ČSE poněkud 
upozaděna. Nový předseda RP tudíž zatím svou funkci nepřevzal.  
 
 

II. Aktivity regionální pobočky  
 
Za uvedené období uspořádala pobočka 3 odborné semináře, všechny v Ostravě. Přehled 
uskutečněných seminářů vypadá následovně:     

 
 
1. Seminář na téma „Počátky behaviorální ekonomie v Čechách“. 
Ostrava, Ekonomická fakulta VŠB-TUO , 7. 3. 2018 
 

Hlavní vystupující: Michal Skořepa 
 
2. Seminář na téma „Make love, not VAR“ 

Ostrava, Ekonomická fakulta VŠB-TUO , 16.11. 2018 

Hlavní vystupující: Miroslav Plašil 

3. Seminář na téma „Behaviorální veřejné ekonomiky“. 

Ostrava, Ekonomická fakulta VŠB-TUO , 22.3.2019 

Hlavní vystupující: Vojtěch Zíka 
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III. Hospodaření regionální pobočky a vývoj členské základny:  
 

počáteční stav celkem k 1.1. 2018–    CZK 2.635,-  
    příjmy –   CZK 0,- 
    výdaje –   CZK 2.635,- 
zůstatek (finální stav) celkem k 30.11.2019 –  CZK 0,0,-  

 
Podle údajů z centrálního registru členů ČSE bylo u pobočky v Ostravě k 23. 10. 2017 
evidováno 21 osob, které zaplatily členský příspěvek na rok 2017.  

 
 

Zpracovala: Eva Kolcunová, dne 29.11. 2019 


