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1. SPOLEČNOST A JEJÍ ORGÁNY V ROCE 2020 

 
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 2020 ve složení, které vzešlo z voleb na Valném shromáždění 

2. listopadu 2020. Následující tabulka uvádí členy představenstva v abecedním pořadí včetně agendy, 

kterou v roce 2020 zajišťovali.  

 

Josef Bič vztahy s kolektivními členy 

Jiří Dušek administrátor webu ČSE 

Ivana Faltová Leitmanová  

Jakub Fischer  ekonom ČSE, předseda organizačního výboru bienální konference 

Kamil Galuščák 

prezident ČSE v letech 2018-2020, člen hodnotící komise soutěže 

Mladý ekonom roku, člen programového výboru 11. bienální 

konference ČSE 

Jan Hanousek 
vicepresident, garant Ceny Kateřiny Šmídkové, člen programového 

výboru 11. bienální konference ČSE 

Roman Horváth  člen programového výboru 11. bienální konference ČSE 

Petr Jakubík  garant projektu Experti do škol 

Karel Janda člen programového výboru 11. bienální konference ČSE 

Petr Janský člen hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku 

Milan Jílek  předseda pobočky České Budějovice 

Svatopluk Kapounek Prezident, garant soutěže Mladý ekonom roku 

Eva Kolcunová  předsedkyně pobočky Ostrava 

Viktor Kotlán  

Zuzana Kučerová  

Hana Lipovská  

Martin Macháček bývalý prezident (2016-2018) 

Daniel Münich 
garant Ceny za dlouhodobý přínos k rozvoji českého 

ekonomického učení 
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Daniel Němec předseda pobočky Brno 

Barbara Pertold - Gebická 
člen hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku, člen 

programového výboru 11. bienální konference ČSE 

Mariola Pytliková  

Jakub Seidler editor Zpravodaje ČSE 

Michal Skořepa   

 

V roce 2020 se představenstvo sešlo na svém jednání 20. ledna v prostorách CERGE-EI v Praze a 2. 

listopadu online prostřednictvím aplikace Zoom. V revizní komisi pracovali Filip Petrách, Barbora 

Slintáková a Jan Vlachý. Koordinátorem projektu Experti do škol byl v roce 2020 Jaroslav Ambrož. 

2. SEMINÁŘE A BIENÁLNÍ KONFERENCE 

V roce 2020 uspořádala ČSE celkem 2 semináře. Z důvodu pandemie koronaviru byl počet 

pořádaných seminářů v roce 2020 výrazně omezen. Podrobnější informace o seminářích lze nalézt ve 

Zpravodaji ČSE. 

Název Vystupující Datum Město 

Zelené Finance a centrální banky Marek Mora 3. 3. 2020 Brno 

Evropský plán obnovy – revoluce 

v rozpočtu EU 

Pavlína Žáková 26. 11. 2020 Ostrava 

Restrikce spojené s šířením pandemie koronaviru bohužel ovlivnili také přípravy organizace bienální 

konference ČSE, která se měla původně konat v termínu 4. – 5. 12. 2020, a která byla na základě 

rozhodnutí představenstva přesunuta na období květen 2021. 

 

3. JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČSE  

V roce 2020 se konala dvě zasedání představenstva ČSE, a to v termínech 20. ledna 2020 a 2. 

listopadu 2020. Na prvním zasedání představenstva byli představeni noví členové Přestavenstva ČSE 

a realizována volba prezidenta a viceprezidneta ČSE, kterými se pro období let 2020 a 2021 stali 

Svatopluk Kapounek (prezident ČSE) a Jan Hanousek (viceprezident ČSE). Od 20. ledna 2020 se 

novým tajemníkem ČSE stala Klára Baková. Byla projednána zpráva o činnosti ČSE v roce 2019, 

rozpočet a členská základna. Zároveň byly naplánovány aktivity ČSE pro rok 2020, konkrétně aktivita 

„Experti do škol“, bienální konference ČSE a Ceny ČSE, včetně ustavení komisí a dalších orgánů. 
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Na listopadovém zasedání představenstva ČSE byla diskutován zejména projekt „Experti do škol“, 

významný úbytek seminářů ČSE související s restrikcemi spojenými s šířením pandemie koronaviru 

a Ceny ČSE (Cena za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení, soutěž Mladý 

ekonom, Cena Karla Engliše a Cena Kateřiny Šmídkové). Představenstvo ČSE se dále shodlo na 

přesunutí bienální konference ČSE na období květen 2021. Prezident ČSE také informoval o 

mezinárodní ekonomické olympiádě, která se konala v Budapešti v termínu 18. – 11. 2020. 

4. SOUTĚŽ 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.  

Z důvodu pandemie koronaviru ceny za rok 2020 zatím předány nebyly.  Slavnostní předání proběhne 

na XI. bienální konferenci ČSE, která se bude konat v květnu 2021 na Vysoké škole ekonomické v 

Praze. Sponzorem soutěže „Mladý ekonom“ je Rada vědeckých společností ČR, mediálními partnery 

Roklen24 a Bankovnictví. 

V roce 2020 bylo do soutěže Mladý ekonom zasláno celkem 16 vynikajících prací a na základě výběru 

komise byly oceněny tři nejlepší práce. Nezávislá komise (ve složení Kamil Galuščák, Roman 

Horváth, Petr Janský, Svatopluk Kapounek a Barbara Pertold-Gebická) ocenila celkem 5 soutěžních 

prací v celkové hodnotě 75 tis. Kč.  

Laureátem ceny České společnosti ekonomické Mladý ekonom roku 2020 se stal Bruno Baránek. 

Cenu získal za práci “Quality of governance and design of public procurement”.  Druhé místo 

v soutěži Mladý ekonom získal Jan Hanousek jr. za práci na téma “Political Insider Trading: A narrow 

versus comprehensive approach“. Třetí místo v soutěži Mladý ekonom získal Marek Šedivý za práci 

“Mortality shocks and household consumption: The case of Mexico”. Cenu Karla Engliše zabývající 

se českou hospodářskou politikou obdržel kolektiv autorů Dominika Ehrenbergerová a Josef 

Bajzík. Cenu prezidenta ČSE pro autory do 25 let získal oceněn Daniil Kashkarov, student CERGE-

EI, a to za práci s názvem “Automation and Human Capital: Accounting for Individual-Level 

Responses”.  
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5. CENA ČSE ZA DLOUHODOBÝ PŘÍNOS K ROZVOJI ČESKÉHO 

EKONOMICKÉHO UČENÍ  

Laureátem letošní Ceny České společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos k rozvoji českého 

ekonomického učení se stal Lubomír Mlčoch, emeritní profesor ekonomie Institutu ekonomických 

studií, Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde také aktivně působil jako děkan v letech 1997–

2003 a jako proděkan pro vědu výzkum v letech 1993–1996. Dále působil v řadě orgánů Univerzity 

Karlovy, včetně několika vědeckých rad. Profesor Lubomír Mlčoch patří k nejvýraznějším českým 

ekonomům posledních generací. Výzkum prof. Mlčocha přispěl k lepšímu porozumění (ne)fungování 

socialistické ekonomiky z pohledu mikroekonomie a institucionální ekonomie. 

Cenu udělila ČSE na základě jednomyslného souhlasu Představenstva ČSE na tajném hlasování, které 

se konalo dne 2. listopadu 2020. Navrhovateli byli Roman Horváth a Jakub Seidler. 

Cena bude profesoru Mlčochovi slavnostně předána na XI. bienální konferenci ČSE, která byla z 

důvodu restriktivních opatření souvisejících s výskytem koronaviru přesunuta na květen 2021. 

6. PROJEKT EXPERTI DO ŠKOL 

ČSE v roce 2020 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 2020 finančně podpořen Radou vědeckých společností ČR a Nadací CERGE-EI. 

Na propagaci projektu ČSE již třetím 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 2021. Z důvodu pandemie koronaviru byl počet přednášek omezen.  

Poprvé v historii jsme přistoupili i k online přednáškám, ale i tak bylo celkem realizováno pouze 29 

přednášek. Nejčastějším předmětem přednášek byla oproti předchozím ročníkům Evropská unie, 

které se týkalo 12 přednášek. Mezi další témata patřila již tradiční finanční gramotnost či účetnictví 

a daně. Kromě největších měst jako Praha, Brno a Ostrava byly přednášky uskutečněny také např. 

v Jablonci nad Nisou, Havířově či Novém Jičíne.  
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7. ČLENSKÁ ZÁKLADNA A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2020 

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 2020 příspěvek činil 500 Kč, pro studenty 250 Kč a pro seniory 100 Kč. 

Počet individuálních členů ČSE, kteří měli ke konci roku 2020 řádně zaplacen členský příspěvek, byl 

166, což je o 6 méně než v roce 2019. 

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 2019 činnost ČSE podpořili následující 

kolektivní členové: 

Generální partneři 

- Česká národní banka 

- Vysoká škola ekonomická v Praze 

- Vysoká škola Prigo 

 

Zlaté členství 

- CERGE-EI 

- Ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

- Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita 

- 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 
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- 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. 

Výnosy činily v roce 2020 celkem 314 010,30 Kč a byly tvořeny zejména příspěvky kolektivních a 

individuálních členů a dotací Rady vědeckých společností ČR určenou na podporu soutěže Mladý 

ekonom roku a projektu Experti do škol. 

Náklady dosáhly 200 335,73 Kč, z nichž nejvýznamnější část tvořily náklady na projekty Experti do 

škol a soutěž Mladý ekonom roku.   

Rozdíl mezi výnosy a náklady činil 113 674,57 Kč. Na běžném účtu bylo ke konci roku 349.404,65 

Kč, hotovostní pokladnu ČSE nemá. Závazky k zaměstnancům, finančnímu úřadu a k odběratelům 

činily ke konci roku 35 428 Kč a byly uhrazeny v první polovině ledna roku 2021. 

 

 


