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AKTUALITY A OZNÁMENÍ 
 

Valné shromáždění ČSE 

(Kamil Galuščák) 

 

Valné shromáždění je významnou událostí v životě 

České společnosti ekonomické, neboť je to její 

nejvyšší orgán, který rozhoduje o základních 

otázkách fungování společnosti a o novém 

představenstvu na další funkční období. V roce 2019 

se valné shromáždění konalo 28. listopadu ve velké 

aule Institutu ekonomických studií Fakulty 

sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. 

Program valného shromáždění se skládal ze dvou 

částí, z nichž první byla určena veřejnosti a druhá 

členům ČSE. Po zahájení v 17 hodin prezident ČSE 

vyhlásil volby do představenstva a revizní komise. 

Následovalo vyhlášení výsledků soutěže Mladý 

ekonom roku 2019. Dalším bodem programu veřejné 

části byla panelová diskuse na téma „Rozpočtová 

odpovědnost: ekonomové versus politici?“, ve které 

vystoupili Ivan Šramko ze slovenské Rady pre 

rozpočtovú zodpovednosť, Jan Pavel z Národní 

rozpočtové rady a Petr Janský z IES FSV UK. O 

výsledcích soutěže Mladý ekonom a o panelové 

diskusi pojednávají samostatné články v tomto 

Zpravodaji. 

Po krátké přestávce prezident ČSE seznámil 

přítomné se zprávou o činnosti ČSE za období 

2018‒2019, zprávou o činnosti poboček, zprávou 

revizní komise a představil hlavní směry činnosti 

společnosti a návrh rozpočtu na následující dvouleté 

období. Dále ohlásil rozhodnutí Patricie Velikovské, 

která již nebude zastávat funkci tajemnice 

společnosti v nadcházejícím volebním období.   

Na závěr neveřejné části valného shromáždění byly 

oznámeny výsledky voleb do představenstva a 

revizní komise. Do představenstva ČSE byli na 

období 2020-2021 zvoleni (v abecedním pořadí): 

Josef Bič, Jiří Dušek, Ivana Faltová Leitmanová, 

Jakub Fischer, Jan Hanousek, Roman Horváth, Petr 

Jakubík, Karel Janda, Petr Janský, Milan Jílek, 

Svatopluk Kapounek, Viktor Kotlán, Zuzana 

Kučerová, Hana Lipovská, Martin Macháček, Daniel 

Münich, Barbara Pertold-Gebická, Mariola 
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Pytliková, Jakub Seidler a Michal Skořepa. Z titulu 

svých funkcí jsou členy představenstva také 

prezident ČSE v končícím období a předsedové 

poboček. Do revizní komise byli zvoleni Filip 

Petrách, Barbora Slintáková a Jan Vlachý. 

Prezentace prezidenta ČSE obsahující zprávu o 

činnosti a výsledky voleb, včetně počtu hlasů 

získaných jednotlivými kandidáty, jsou k dispozici 

na webu ČSE: https://www.cse.cz/news/valne-

shromazdeni-cse-28112019. 

Prezidentem a viceprezidentem ČSE pro období 

2020-2021 byli na lednovém jednání nového 

představenstva zvoleni Svatopluk Kapounek a 

Jan Hanousek. 

 

Výsledky soutěže Mladý ekonom 2019 

(Kamil Galuščák) 

 

Soutěž Mladý ekonom je jednou z klíčových aktivit 

ČSE, která je pořádána od roku 1994. Jejím cílem je 

podpora mladých talentů v oblasti ekonomie. 

Vysokou úroveň soutěže potvrzuje úspěšná kariéra 

vítězů minulých ročníků, kteří působí jak doma, tak i 

v zahraničí.  

Laureáty ceny České společnosti ekonomické 

Mladý ekonom roku 2019 se stali Vladimír Novák 

a Andrei Matveenko z CERGE-EI. Cenu získali za 

práci „The Status Quo and Belief Polarization of 

Inattentive Agents.“ Vítězná práce se zabývá 

racionální nepozorností v podmínkách nejistoty při 

zavádění nových politik. Autoři zkoumají, jaké 

informace získává jedinec, který se má rozhodnout 

mezi zachováním současného stavu a zavedením 

nové politiky s nejistým výsledkem. Získávání 

informací o dopadech nové politiky je nákladné. 

Jedinec nevěnuje svoji pozornost všem informacím, 

ale vybírá pouze ty, které považuje za užitečné pro 

své rozhodnutí. Příkladem může být referendum o 

vystoupení Spojeného království z EU.  

Autoři ukazují, že i racionální jedinec, jehož 

rozhodování a sbírání informací není ovlivněno 

chybami, se po získání informace o dopadech nové 

politiky může svým názorem vzdálit od skutečných 

dopadů. Pro tento mechanismus je zásadní míra 

spokojenosti se současným stavem. Model 

predikuje, že jedinec se nezajímá detailně o skutečné 

dopady nových politik, ale snaží se zjistit, zda pro 

něj bude nová politika výhodnější než současná. 

Důsledkem je, že pokud dva lidé vnímají současný 

stav odlišně, mohou se jejich názory polarizovat, i 

když na začátku měli stejný názor na dopad nové 

politiky. Dále autoři ukazují, že nižší náklady na 

získávání informací vedou k větší polarizaci názorů. 

Výsledky mají důležité implikace pro způsob 

komunikace při zavádění nových veřejných politik. 

Tvůrce nových opatření by se měl věnovat 

vysvětlování dopadů nejen nových politik, ale i 

současného stavu. Vnímání současného stavu 

ovlivňuje, zda lidé budou vyhledávat pozitivní nebo 

negativní zprávy. 

Druhé místo v soutěži Mladý ekonom získali 

Bruno Baránek a Vítězslav Titl, kteří jsou studenty 

doktorského programu na univerzitách v Princetonu 

a Leuveni, za práci „The Cost of Favouritism in 

Public Procurement.“ Jejich práce se zabývá náklady 

a přínosy politických konexí ve veřejných zakázkách 

v ČR. Využívá rozsáhlou databázi, která propojuje 

informace o managementu podniků s volebními 

kandidátkami. Z výsledků plyne, že zakázky 

dodávané firmami napojenými na politiky jsou 

předražené o 5 až 8 % odhadovaných nákladů, 

zatímco kvalita dodaných prací je stejná. Pozitivní 

účinky má zvýšený dohled nad zakázkami. Ukazuje 

se, že předražené nejsou zakázky podniků s 

politickými konexemi, pokud jsou spolufinancovány 

z fondů EU. 

Třetí místo v soutěži Mladý ekonom získal Filip 

Staněk z CERGE-EI za práci „Affine Weighting 

Scheme for Tests of Predictive Ability and Time-

Series Cross-Validation.“ Autor navrhuje metodu, 

která umožňuje přesnější odhad toho, jaká bude 

účinnost daného predikčního algoritmu pro 

stacionární časové řady mimo pozorovaný vzorek. 

Zvýšené přesnosti odhadu účinnosti je dosaženo 

pomocí vážícího schématu, které optimálně 

kombinuje informaci o účinnosti daného algoritmu v 

rámci vzorku a mimo vzorek při provádění křížové 

validace. Zvýšení přesnosti odhadu umožňuje s větší 

jistotou určit, který ze zvažovaných algoritmů je pro 

predikci na dané časové řadě nejvhodnější. 

Cenu Karla Engliše zabývající se českou 

hospodářskou politikou obdrželi Michal Šoltés a 

Klára Svitáková z CERGE-EI. V článku nazvaném 

„Sorting of Candidates: Evidence from over 20,000 

Electoral Ballots“ studují mechanismus tvorby 

kandidátních listin v obecních volbách v ČR. Autoři 

ukazují, že v poměrném volebním systému jsou 

kandidáti na kandidátce systematicky seřazeni podle 

jejich kvalit daných vzděláním a jejich přínosu 

straně v podobě aktivního členství a politických 

darů. Výsledky založené na modelu trhu kandidátů, 

na kterém straničtí lídři představují poptávku a 

kandidáti nabídku, jsou konzistentní s řadou 

empirických pozorování, například že na 

https://www.cse.cz/news/valne-shromazdeni-cse-28112019
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kandidátkách populárních stran je více kandidátů 

s větším přínosem straně. 

Čestné uznání prezidenta ČSE pro autory do 25 

let získala Paulína Očkajová, která absolvovala 

Vysokou školu ekonomickou v Praze, za příspěvek 

„Revenue Elasticity of the Property Tax in the 

Czech Republic.“ Tato práce zkoumá, zda je daň 

z nemovitostí takovou ideální daní, za kterou ji 

pokládali již raní ekonomové. Na příkladu reformy 

z roku 2008 autorka odhadla, o kolik se zvýší 

daňové příjmy, když obce zvýší daňové sazby. 

Celková elasticita je 0,76, zatímco teoreticky by 

měla být rovna jedné. Rozdíl je způsoben značnými 

daňovými výjimkami. Výsledky mohou být použity 

při rozpočtovém plánování obcí. 

Ceny za rok 2019 byly slavnostně předány na 

valném shromáždění ČSE, které se konalo 28. 

listopadu 2019 v Institutu ekonomických studií UK 

v Praze. Ceny předal prezident ČSE Kamil 

Galuščák. Sponzorem soutěže je Rada vědeckých 

společností ČR, mediálními partnery Roklen24 a 

Bankovnictví.

 

 

 

             Vladimír Novák, Mladý ekonom roku 2019, při přednášce 

 

Experti do škol 

(Jaroslav Ambrož) 

 

ČSE v roce 2019 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 

odborníků. Cílem je i nadále přiblížit 

středoškolským studentům ekonomii v praxi a 

motivovat je ke studiu na vysokých školách 

s ekonomickým zaměřením. 

Projekt byl v roce 2019 finančně podpořen Radou 

vědeckých společností ČR a Nadací CERGE-EI. Na 

propagaci projektu ČSE již druhým rokem 

spolupracovala s Institutem ekonomického 

vzdělávání. Zpětná vazba ze strany středních škol 

byla opět velice pozitivní a celá řada škol vyjádřila 

přání účastnit se projektu i v roce 2019. Bylo 

realizováno rekordních 62 přednášek, např. na téma 

Česká koruna, minulost a budoucnost, Důsledky 

finanční negramotnosti, Podnikání v ČR, Podstata 

současného peněžního systému či Budoucnost 

eurozóny. Přednášky proběhly na 37 středních 

školách v 23 městech a rekordních 12 krajích. 

Namátkou v Praze, Zastávce u Brna, Hodoníně, 

Letohradu, Hluboši, Prostějově, Liberci, Plzni, 

Ostravě, Brně, Jihlavě atd. 
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V Brně se sešli ekonomové států V4 

(Svatopluk Kapounek) 

 

Ve dnech 11.‒13. září 2019 uspořádaly Česká 

společnost ekonomická a Slovenská ekonomická 

asociace ve spolupráci s Maďarskou ekonomickou 

asociací a Mendelovou univerzitou v Brně 

konferenci u příležitosti výročí 30 let obnovení 

tržního hospodářství v zemích Visegrádské čtyřky. 

Na konferenci bylo prezentováno více než 100 

vědeckých studií od 211 autorů z více než 100 

institucí a 20 zemí světa. Diskutovány byly téměř 

všechny oblasti ekonomie, od historie 

ekonomického myšlení, financí a behaviorální 

ekonomie až po měnovou a fiskální politiku, trh 

práce, finanční stabilitu, zdravotnictví a vzdělávání.  

V roli hlavních řečníků byli Paul De Grauwe 

z London School of Economics a Ľuboš Pástor 

z Národní banky Slovenska, který je také 

profesorem financí na University of Chicago. Paul 

De Grauwe ve své přednášce vyzdvihl otázky 

definice inflačních cílů centrálních bank vyspělých 

zemí ve světle převládající nízké inflace a nízkých 

úrokových sazeb. Na základě svých empirických 

výsledků doporučil cílovat inflaci v rozmezí 3‒4 %. 

Ľuboš Pástor se věnoval otázkám globalizace a 

nárůstu populismu, jeho ekonomickým dopadům i 

motivům v souvislostech s událostmi posledního 

desetiletí jako brexit a výsledky amerických 

prezidentských voleb. 

Součástí konference byla panelová diskuse, jejíž 

účastníky byli Marek Mora (viceguvernér ČNB), 

Anna Trzecińska (viceprezidentka Národní banky 

Polska), Szabolcs Fazakas (poradce maďarského 

premiéra) a Ľuboš Pástor. Vlastní diskusi moderoval 

Paul De Grauwe. Diskutovány byly současné výzvy 

evropské ekonomické integrace, konvergence a 

konkurenceschopnost Evropy ve srovnání s USA a 

Čínou. Mezi aktuálně diskutovaná témata patřily i 

dopady brexitu, demografických změn a migrace. 

Pozornost byla věnována také kvalitě institucí či 

aktuálním výzvám pro měnovou politiku eurozóny. 

Účastníci debaty se shodli, že pro udržení stability a 

míru v Evropě je důležitá ekonomická prosperita. 

 

 

           Diskuse o výzvách evropské ekonomické integrace. Zleva: Anna Trzecińska, Ľuboš Pástor,                  

           Szabolcs Fazakas a Marek Mora 
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INFORMACE ZE SEMINÁŘŮ 
 

Kolik nás stojí kolony na D1?  

(Hana Lipovská)  

 

Makroekonomická analytička Raiffeisenbank 

Helena Horská seznámila v zaplněné aule 

Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity 

studenty, akademické pracovníky i širší veřejnost 

s výsledky analýzy na téma vliv kvality silnic na 

ekonomický růst. Mimo jiné vyčíslila náklady 

špatného stavu dálnice D1 na 1,1 miliardy korun 

ročně, upozornila na nízkou míru dostavby dálnic, 

uvedla srovnání České republiky s Polskem, 

Maďarskem a Slovenskem. Po přednášce 

následovala velmi podnětná diskuse, která se mimo 

jiné týkala srovnání ekonomických aspektů silniční a 

železniční dopravy či vlivu výstavby infrastruktury 

na české veřejné finance. 

 

Platební styk v kontextu s českou a unijní legislativou  

(Vladimír Jandík)  

 

Pan Ing. Tomáš Hládek patří k našim předním 

expertům v oblasti platebního styku. Téměř tři 

dekády působil na různých manažerských pozicích 

v České národní bance, z toho 10 let jako ředitel 

Sekce peněžní a platebního styku, která zastřešovala 

agendu hotovostního i bezhotovostního peněžního 

oběhu. Vedle své současné činnosti v České 

bankovní asociaci a aktivní i na mezinárodní úrovni 

‒ je externím poradcem MMF a členem 

představenstva Evropské rady pro platební styk 

(EPC). Přednáší na školách a vystupuje ve veřejných 

médiích, zejména pak s tématy bezpečnosti 

platebního styku. 

Úvodem zdůraznil, že platební styk jako typická 

bankovní služba je již dávno poznamenána 

digitalizací (elektronizací) a čas pro vypořádání 

mezibankovního platebního převodu se postupně 

zkracoval ze 3 dnů na 2 dny a současně tzv. 

okamžité platby jsou již v řádech minut a vteřin. 

Přesto Evropská komise (EK) intenzivně vyvíjí 

snahu v této oblasti dále zvýšit konkurenci, a proto 

po několika letech po přijetí směrnice o platebních 

službách na vnitřním trhu (PSD) začala s diskusí o 

revizi směrnice. Hlavním cílem je: 

- zvýšit konkurenci, otevřít bankovní platební 

služby i nebankovním subjektům, 

- regulovat tento nový segment trhu, 

- zvýšit ochranu spotřebitele v této oblasti. 

Diskuse byla uzavřena v roce 2015, směrnice PSD 2 

zveřejněna v roce 2016 s účinností od ledna 2018. 

Implementace směrnice byla komplikovaná hned od 

počátku, neboť v den účinnosti z 11 prováděcích 

předpisů existovaly jen 3. Mnohé země proto 

odložily platnost předpisu až na 14.9.2019. Ale ani 

k tomuto datu k plné implementaci nedošlo. 

Důvodem bylo i vyjádření EBA z 21.6.2019, že 

nejběžnější způsob potvrzování platebních karet, tzv. 

3D Secure, tak jak funguje dnes, nesplňuje kritéria 

bezpečnosti. 

V ČR se řídíme Zákonem o platebním styku z roku 

2004, který byl již několikrát novelizován, 

naposledy zákonem č. 370/2017 Sb., který je účinný 

od ledna 2018. Ministerstvo financí nedávno 

vyhlásilo konzultaci k jeho další novelizaci. 

Novinkou v platebním styku jsou tzv. třetí strany ‒ 

Third Party Providers ‒ TPP, které mohou za klienta 

nepřímo zadat platební příkaz. Zatím ČNB vydala 

jen 3 licence na tuto činnost. Zde bylo poukázáno na 

problematiku zabezpečování dat předávaných mezi 

klientem, TPP a bankou. 

Implementace PSD 2 i v ČR ukázala na řadu 

nejasností. Např. že neexistuje evropský standard 

pro "open banking" ani věrohodný registr všech 

institucí, které mohou službu poskytovat. Ne všude 

jsou podmínky pro platby v reálném čase s vysokým 

stupněm zabezpečení. Není jednoznačný výklad 

směrnice pro tzv. trvalé platby. Česká bankovní 

asociace (ČBA) se snaží sjednotit postupy alespoň 

v ČR ve spolupráci s ČNB. Z iniciativy ČNB a ČBA 

byl vytvořen business a technický standard pro tzv. 

okamžité platby v systému CERTIS. Ostrý provoz 

byl zahájen v listopadu 2018. Jako první se zapojily 

Česká spořitelna a Airbank, postupně se zapojují 

další banky. 

Závěrem byla podána informace o platbách na 

mobil. Tyto systémy již fungují v zahraničí a 

umožňují zaplatit v případech, kdy neznáme 

bankovní účet protistrany, ale máme k dispozici jeho 

mobilní číslo. Podmínkou je, aby protistrana měla 

svůj mobil zaregistrován u své banky. Řeší se zde 

otázky technické i právní. Jeví se, že to bude u nás 

služba dobrovolná. Následovala diskuse 

k předneseným otázkám. 
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Úspěchu se nedá zabránit  

(Martina Krásnická)  

 

V listopadu zavítal na Ekonomickou fakultu 

Jihočeské univerzity Mgr. Václav Novák, MBA. 

Jeho přednáška před účastníky z řad odborné 

veřejnosti a studenty se věnovala restrukturalizacím 

podniků a krizovému managementu. Hned na úvod 

přednášející představil účastníkům svůj tzv. „V 

koncept“, který využívá principu pěti etap pro 

konsolidaci a pěti etap pro rozvoj problematických 

podniků. Ve svém hlavním vystoupení se pak 

zabýval jeho důkladnějším představením, poté 

navázal svým současným podnikatelským úspěchem 

v podobě prodeje společnosti Technistone, a.s. a 

přednášku uzavřel svým návodem na to, jak být 

úspěšným manažerem, a to nejen v byznysu, ale i 

svého vlastního života. 

Novákův V koncept vznikl na počátku tohoto století 

při restrukturalizaci ocelářské společnosti Vítkovice, 

a.s. a osvědčil se v dalších zhruba 25 podnicích. 

5 etap pro konsolidaci je typické pro ztrátové období 

či období malých zisků, kdy je nutné zejména 

redukovat náklady. V této fázi (sestupná část 

písmene V) je nutné zajistit likviditu, zprůhlednit tok 

tržeb a marží, eliminovat skluzy a přejít zejména 

u realizace zakázek na procesní řízení. Pátou etapou 

je energetizace zaměstnanců a jejich motivace 

směrem k úspěchu podniku. 

Po první fázi redukce nákladů je nutné zajistit růst 

výnosů, což je shrnuto v 5 etapách rozvoje 

(vzestupná část písmene V). Nejdříve je nutné na 

základě plánu na záchranu definovat vizi, misi a 

strategii firmy. V dalším kroku je třeba svou 

pozornost orientovat na tržby a marže, a v krocích 3 

až 4 pak najít vhodný plán pro inovace, tedy využití 

intelektuálního kapitálu a investice, kde do hry 

vstupuje finanční kapitál. Posledním krokem 

směrem k rozvoji je akvizice, kdy v ideálním 

případě dochází k nákupu dalšího podniku. 

Pan Novák aplikoval svůj návod na úspěch též na 

vlastním podnikání, a to ozdravením společnosti 

Technistone a.s., která vyrábí desky z umělého 

kamene. Její restrukturalizace trvala 10 let a v roce 

2019 byla prodána za čtyřsetnásobnou cenu, než za 

jakou ji společnost pana Nováka a Zdeňka Šmejkala 

(ML Moran a.s.) koupila. Tedy i prodejem, nikoliv 

jen akvizicí jiné společnosti, je možné úspěšně 

dokončit proces ozdravení podniku. Tento krok je 

logický v případech, kdy si konkurenční podniky 

nelze koupit, neboť jsou několikanásobně větší.                                                       

Pan Novák se v závěru svého vystoupení zabýval i 

svým pohledem na osobnosti, které jsou schopny 

generovat svou vlastní víru/vizi, a těmi, kteří ji 

těmto jedincům následně pomohou realizovat. 

Neméně zajímavé bylo v jeho podání fungování 

lidské mysli ve vztahu k úspěchu, uznání, vlivu a 

odkazu. Během přednášky dvakrát zopakoval citát 

Alberta Einsteina, kterým se řídil a řídí ve své 

úspěšné (nejen) manažerské kariéře: „Celý svět se 

skládá z hmoty, energie a informací. Systém je tehdy 

kvalitní, obsahuje-li hodně uspořádané energie a na 

jeho řízení je potřeba málo informací.“ Jde tedy o to, 

aby se každý z nás, chce-li být úspěšný, byl schopen 

nezabývat komplikovanými věcmi, kterým nerozumí 

a řešil jen to, co dokáže pochopit. Zároveň je ovšem 

nutné, aby tím negativně neovlivňoval to, co 

pochopit nedokáže. 

 

Rozpočtová odpovědnost: ekonomové versus politici?  

(Kamil Galuščák)  

 

V rámci veřejné části valného shromáždění ČSE, 

které se uskutečnilo 28. listopadu 2019 v prostorách 

Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd 

Univerzity v Praze, prezident ČSE moderoval 

panelovou diskusi na téma „Rozpočtová 

odpovědnost: ekonomové versus politici?“. 

V diskusi vystoupili Ivan Šramko (Rada pre 

rozpočtovú zodpovednosť), Jan Pavel (Národní 

rozpočtová rada) a Petr Janský (IES FSV UK). 

Prezident ČSE Kamil Galuščák v úvodu citoval 

nedávno vydaný Fiskální výhled ČR, podle kterého 

se veřejné finance ČR dle aktuálních výsledků řadí 

mezi nejzdravější v rámci EU. Problematickou 

zůstává otázka dlouhodobé udržitelnosti z důvodu 

budoucích tlaků na výdaje sektoru vládních institucí 

spojených především se stárnutím populace, 

zejména po roce 2030. Tento budoucí výhled se již 

nyní promítá do tlaků na hospodaření veřejných 

rozpočtů, když od ledna 2020 dochází ke zpřísnění 

střednědobého rozpočtového cíle. Na problém 

upozorňuje také Zpráva o dlouhodobé udržitelnosti 

veřejných financí, kterou v červnu 2019 vydala 

NRR. Moderátor vyzval přítomné panelisty k diskusi 

o postavení a úloze fiskálních rad. 

Předseda slovenské Rady pre rozpočtovú 

zodpovednosť Ivan Šramko uvedl, že slovenský 

zákon o rozpočtové odpovědnosti má podobnou 

logiku jako český, ale nastavuje přísnější pravidla. 

Klíčové je nastavení dluhového limitu. Ivan Šramko 

také zmínil, že zákon vyvolal reakci slovenských 
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politiků a že se nedá mluvit o tom, že by veřejné 

finance na Slovensku byly stabilizované. Člen 

Národní rozpočtové rady Jan Pavel dodal, že 

podobnou radu dnes v našem regionu nemá jen 

Polsko. Připustil, že do veřejné debaty je potřeba 

více prosazovat téma dlouhodobé udržitelnosti. 

Ekonom z Institutu ekonomických studií Petr Janský 

ocenil práci české Národní rozpočtové rady. Zároveň 

poznamenal, že původní plány pro tuto rozpočtovou 

radu, diskutované na půdě Národní ekonomické rady 

vlády (NERV), měly širší záběr a zahrnovaly 

například hodnocení rozpočtových dopadů 

jednotlivých legislativních návrhů.  

Další část diskuse byla věnována návrhům nového 

fiskálního pravidla pro EU a implikacím pro ČR. 

Ivan Šramko řekl, že evropská pravidla jsou 

komplikovaná a že je žádoucí podporovat jejich 

zjednodušení. Podle Jana Pavla se české pravidlo 

týká deficitu celého sektoru vládních institucí, ale 

vláda má přímo pod kontrolou jen část z nich, a 

může jen velmi omezeně ovlivňovat hospodaření 

krajských a obecních rozpočtů. Petr Janský dodal, že 

dosavadní pravidlo nerozlišuje mezi výdaji a že 

nový návrh to chce napravit. V bohaté a dlouhé 

diskusi byly zmíněny problémy s utrácením 

nespotřebovaných prostředků a také otázka 

hodnocení dopadů nových politik. 

 

Pro Čechy je nebe nízko?  

(Hana Lipovská)  

 

Emeritní viceguvernér Mojmír Hampl přednášel na 

akademické půdě Ekonomicko-správní fakulty 

Masarykovy univerzity na téma "O Češích a češství 

s drobnohledem". O tématech jeho nové knihy 

s názvem "Je pro Čechy nebe nízko?" diskutovali 

nejen zaměstnanci a studenti Masarykovy 

univerzity, ale také představitelé brněnské pobočky 

České národní banky, místních komerčních bank a 

širší veřejnost. Zásadním tématem byla aktuální 

problematika tzv. zelených financí, zejména pak 

zeleného centrálního bankovnictví, diskutovány však 

byly též otázky devizových intervencí nebo rozdílů a 

shody rakouské a české ekonomiky. 
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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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