
Zpráva o činnosti regionální pobočky České společnosti 

ekonomické v Havířově v roce 2021 

1. Výbor pobočky: 

Ing. Emil Adámek, Ph.D. (VŠP) - předseda (od 1. 11. 2021, do 31. 10. 2021 - člen) 

prof. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. (VŠP) (člen od 1. 11. 2021)  

Ing. Boris Navrátil, CSc. (VŠP) (do 31. 10. 2021 předseda)  

Ing. Veronika Nálepová, Ph.D. (VŠP) 

 

2. Činnost pobočky  

Regionální pobočka ČSE v kalendářním roce 2021 uspořádala jeden seminář na téma Vývoj tuzemské 

ekonomiky v době pandemie. Hlavním řečníkem byl PhDr. Jakub Seidler, Ph.D.  

Seminář pod záštitou České společnosti ekonomické na téma Vývoj tuzemské ekonomiky v době 

pandemie proběhl on-line formou s využitím platformy MS Teams 20. 5. 2021. Organizátorem 

semináře, jehož se účastnilo více než 60 účastníků z řad akademické obce vysokých škol, jakož i 

představitelů ČNB a dalších státních institucí. se stala nově ustavená pobočka ČSE při VŠ PRIGO 

v Havířově. Moderování se úspěšně ujal Ing. Emil Adámek, Ph.D. z katedry ekonomie a hospodářské 

politiky VŠ PRIGO. 

Hlavním řečníkem byl PhDr. Jakub Seidler, Ph.D., který zastával od roku 2014 do roku 2021 pozici 

hlavního ekonoma ING Bank v České republice. Jeho hlavní činností je příprava makroekonomických 

analýz a prognóz pro ČR a výhledy pro měnovou a fiskální politiku ČR.  

PhDr. Jakub Seidler, Ph.D. ve své prezentaci vystihl zásadní trendy ve vývoji české ekonomiky vyvolané 

pandemií. Jeho vystoupení přispělo zejména k objasnění, proč se zvyšuje poptávka po hypotékách. 

Hovořil také o možném budoucím vývoji inflace a o budoucí měnové restrikci ČNB.  

V rámci diskuse zazněly mimo jiné dotazy k porovnání inflace v ČR a zemích se společnou měnou, 

k potenciálnímu vstupu ČR do mechanismu směnných kursů ERM 2 a k reálnosti přijetí eura za 

současného stavu konvergence české ekonomiky.  

Ing. Jiří Gregor, Ph.D. z ČNB se ve svém vystoupení zaměřil na změny v investičním chování domácností 

v kontextu finančních aktiv.  

Představitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Ing. Vlastimil Beran, Ph.D. poukázal na roli 

vícenásobných hypoték a využití nemovitostí jako investičních příležitostí.  

Ředitel výzkumného ústavu VŠEO Ing. Martin Murín, Ph.D. se v rámci diskuse dotázal na pohled 

obchodních bank na kryptoměny.  

Ing. Emil Adámek, Ph.D. shrnul závěry z proběhlé diskuse, poděkoval hlavnímu řečníkovi i diskutujícím 

a ukončil jednání pozváním účastníků na mezinárodní vědeckou konferenci Hospodářská a sociální 

politika, připravovanou Vysokou školou PRIGO na dny 7. – 9. září 2021 (https://www.narodacek.cz/o-

konferenci/).  

V Havířově dne 23. 11. 2021            Emil Adámek 

předseda pobočky  
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