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1. SPOLEČNOST A JEJÍ ORGÁNY V ROCE 2021 
 
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 shromáždění1. ČSE je 

členem Rady vědeckých společností České republiky a International Economic Association. 

 

Představenstvo ČSE pracovalo v roce 2021 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 2021 zajišťovali.  

 

Josef Bič vztahy s kolektivními členy 

Jiří Dušek administrátor webu ČSE 

Ivana Faltová Leitmanová  

Jakub Fischer  
ekonom ČSE, předseda organizačního výboru 11. 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, člen 
hodnotící komise soutěže Mladý ekonom roku, 

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 ČSE, garant soutěže Mladý ekonom roku 

Viktor Kotlán  

Zuzana Kučerová  

Martin Macháček  

                                                 
1 V roce 2020 byla bienální konference přesunuta z termínu 4.–5. prosince 2020 na 17.–18. května 2021 z důvodu 
epidemiologické situace a s ní spojenými restrikcemi. V dalších letech bude opět dodržen dvouletý interval, jak bylo 
uvedeno výše. 
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Aleš Melecký 
předseda pobočky Ostrava, člen hodnotící komise soutěže Mladý 
ekonom roku, 

Daniel Münich 
garant Ceny za dlouhodobý přínos k rozvoji českého 
ekonomického učení, člen hodnotící komise soutěže Mladý 
ekonom roku, 

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  

Michal Skořepa   

V roce 2021 se představenstvo setkalo online na svém jednání 10. února a 14. září. V revizní komisi 

pracovali Filip Petrách, Barbora Slintáková a Jan Vlachý. Koordinátorem projektu Experti do škol 

byl v roce 2021 Jaroslav Ambrož. 

2. BIENÁLNÍ KONFERENCE ČSE 

Letošní 11. bienální konference České společnosti ekonomické se konala od pondělí 17. května 2021 

především v online formě. Setkání ekonomů z tuzemska i ze zahraničí proběhlo online a vyslechli 

řadu zajímavých a podnětných příspěvků.  

V úvodu účastníky pozdravili prezident ČSE Svatopluk Kapounek a děkan fakulty informatiky a 

statistiky VŠE Jakub Fischer. Poté prezident ČSE předal udělené ceny ČSE. Nejprve se jednalo o 

sérii ocenění v rámci 27. ročníku soutěže Mladý ekonom roku. Následovalo slavnostní vyhlášení a 

předání Ceny Kateřiny Šmídkové. Držitelkou této ceny se stala Marie Hoerová, Ph.D., působící 

akademicky jako výzkumný poradce v Evropské centrální bance a v CEPR. O všech laureátech si 

můžete přečíst dále ve Zprávě. Na slavnostním plenárním zasedání byla udělena také Cena České 

společnosti ekonomické za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického myšlení, a to 

profesoru Lubomíru Mlčochovi, emeritnímu profesorovi ekonomie Institutu ekonomických studií, 

Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. 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.  

Hlavními řečníky konference byli guvernér České národní banky Jiří Rusnok, který hovořil na téma 

dlouhodobého vývoje nezávislosti centrálních bank ve vyspělých ekonomikách a prof. Philippe 
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Aghion z College de France a the London School of Economics, který se věnoval významu inovací, 

které vytváří nové pracovní příležitosti a jsou zdrojem bohatství.  

Další program konference byl rozdělen do 12 odborných sekcí, přičemž jedna z nich byla určena pro 

středoškolské učitele ekonomie.  

Podle počtu účastníků a ohlasů lze konferenci, kterou podpořila Rada vědeckých společností ČR, 

považovat za úspěšnou. O udělených cenách informovali časopis Bankovnictví a portál Roklen24.  

 

Ocenění ekonomové a vedení ČSE. Zleva: Svatopluk Kapounek (prezident ČSE, garant soutěže Mladý 
ekonom), Josef Bajzík, Dominika Ehrenbergerová, Marek Šedivý, Jan Hanousek a Lubomír Mlčoch (Laureát 
Ceny ČSE za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení). 
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3. SEMINÁŘE  

V roce 2021 uspořádala ČSE celkem 2 semináře. Z důvodu pandemie koronaviru byl počet 

pořádaných seminářů v roce 2021 stále výrazně omezen.  

Název Vystupující Datum Město 

Vývoj tuzemské ekonomiky v 
době pandemie 

Jakub Seidler 20.5.2021 Havířov 

Cognitive biases – the gremlins 
for our decisions 

František Zapletal 28.4.2021 Ostrava 

V roce 2021 ČSE ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity uspořádala 

panelovou diskusi. Diskuse na téma „Udržitelnost veřejných financí“ se konala 13. dubna 2021. 

Z důvodu pandemických opatření proběhla celá panelová diskuse online. 

 

V rámci Valného shromáždění se uskutečnila také panelová diskuse na téma „Green Deal“, na které 

vystoupili Lubomír Lízal (ČVUT CIIRC a FEL, AAU a Expobank CZ), Petr Procházka (Česká 

bankovní asociace) a Milan Ščasný (Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí a 

Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd). 

 

4. JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČSE  

V roce 2021 se konala dvě zasedání představenstva ČSE, a to v termínu 10. ledna a 14. září. Na 

prvním zasedání představenstva byla projednána Zpráva o činnosti ČSE v roce 2020, rozpočet a 

členská základna. Zároveň byly naplánovány aktivity ČSE pro rok 2021, konkrétně aktivita „Experti 
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do škol“, bienální konference ČSE a Ceny ČSE, včetně ustavení komisí a dalších orgánů. V rámci 

zasedání byl představen také návrh na úpravu stanov ČSE.  

Na zasedání představenstva ČSE v září byl diskutován zejména projekt „Experti do škol“, bienální 

konference ČSE, rozpočet a členská základna. Představenstvo ČSE se shodlo na zachování původní 

(historicky nastavené) dvouleté frekvence bienální konference, tedy příští konference ČSE se bude 

konat v říjnu/listopadu 2022.  

5. SOUTĚŽ MLADÝ EKONOM ROKU A CENA KARLA ENGLIŠE 

Laureátem ceny České společnosti ekonomické Mladý ekonom roku 2021 se stala Ketevani 

Kapanadze. Cenu získala za práci  “Lose with Borders, Win with Centers? The Case of the 

European Integration”. Ketevani Kapanadze studuje na CERGE, Univerzitě Karlově v Praze a je 

výzkumným asistentem na CERGE-EI, společném pracovišti CERGE a Národohospodářského 

ústavu AV ČR. Ve svém článku Ketevani Kapanadze studuje nerovnosti a možnou konvergenci zemí 

střední a východní Evropy po vstupu do EU. Její výsledky ukazují zvýšenou ekonomickou nerovnost 

středoevropského regionu a že vstup do EU spíše rezultoval v regionální divergenci. Navrhuje 

podporu příhraničních regionů, aby se snížila meziregionální nerovnost.  

Druhé místo v soutěži Mladý ekonom získala Bohdana Kurylo za práci na téma “The Impact 

of Same-Race Teachers on Student Non-Test Academic Outcomes“. Bohdana Kurylo studuje na 

CERGE, Univerzitě Karlově v Praze a je výzkumným asistentem na CERGE-EI, společném 

pracovišti CERGE a Národohospodářského ústavu AV ČR. V oceněné práci zkoumá vliv učitelů 

stejné rasy na výsledky studentů u zkoušek. Pomocí náhodného přidělení učitelů do amerických 

veřejných škol v rámci projektu Measures of Effective Teaching (MET) ukazuje, že učitelé stejné 

rasy zvyšují efektivitu komunikace s černošskými studenty, které je v souladu s literaturou o kulturně 

relevantní pedagogice. Ve své studii našla empirickou podporu alternativních vysvětlení pozitivních 

účinků učitelů stejné rasy na komunikaci: i) vyšší obecná komunikační schopnost černošských učitelů 

a ii) větší pozornost učitelů zaměřená na studenty stejné rasy. 

Třetí místo v soutěži Mladý ekonom získal kolektiv autorů Sergei Mikhalishchev a  Mariia 

Kosar za práci “Inattentive Price Discovery in ETFs”. Oba autoři studují na CERGE a působí na 

CERGE-EI, společném pracovišti CERGE a Národohospodářského ústavu AV ČR. Ve své práci 

ukazují, že ETF mohou přispět k určování tržní hodnoty podkladových akcií. [Poznámka: ETF je 

označení investičního produktu, překládaného do češtiny jako „burzovně obchodované fondy“. ETF 

mají přesně definované váhy aktiv a obchoduje se s nimi stejně jako s akciemi]. Autoři ukazují, že 



Zpráva o činnosti České společnosti ekonomické v roce 2021 
 
 

 

 7

jejich výsledky jsou konzistentní s racionální teorií nepozornosti. Navíc ukazují, že tržní ceny ETF 

zpětně ovlivňují ceny podkladových akcií.  

Česká společnost ekonomická uděluje cenu „Mladý ekonom“ ekonomům do 30 let věku, kteří se do 

soutěže přihlásí zasláním své původní odborné práce. ČSE dále uděluje „Cenu Karla Engliše“ za 

nejlepší práci zabývající se českou hospodářskou politikou. Čestným uznáním může být rovněž 

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

Cenu Karla Engliše zabývající se českou hospodářskou politikou obdržel Jan Žemlička. Autor 

studuje na CERGE a působí na CERGE-EI, společném pracovišti CERGE a Národohospodářského 

ústavu AV ČR. V práci nazvané „Solving Macro-Epidemic Models using Deep Learning“ se zabývá 

použitím metod algoritmického učení pro řešení makroekonomických problémů, včetně 

epidemiologických otázek.  

Jan Žemlička se zaměřuje na řešení komplexních makro-epidemiologických modelů pomocí 

hlubokých neuronových sítí. Tato metoda umožňuje řešit realistické modely zahrnující nejistotu 

ohledně epidemického procesu a bohaté detaily ekonomického systému. Vedle toho tato metoda 

usnadňuje výpočet optimálních parametrů vládních politik, neboť umožňuje simultání řešení modelu 

pro mnoho různých nastavení nástrojů vládních politik. 

Cenu prezidenta ČSE pro autory do 25 let získala Klára Kantová, studentka Institutu 

ekonomických studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity v Praze, a to za práci s názvem 

“Parental Involvement and Education Outcomes of Their Children”. Článek ukazuje výsledky 

výzkumu vztahu mezi zapojením rodičů do výuky a výsledky jejich dětí. Ukazuje pozitivní vliv na 

výsledky vzdělávání dítěte s vyšším zapojením rodičů. Výsledky jsou podpořeny randomizovaným 

experimentem, s vazbou na kauzální efekty. Při této kontrole jsou sice nižší, ale stále významné.  

Ceny byly slavnostně předány na Valném shromáždění České společnosti ekonomické, které se 

uskutečnilo 25. listopadu 2021 na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity 

Karlovy. 

Sponzorem soutěže „Mladý ekonom“ je Rada vědeckých společností ČR. Mediálními partnery jsou 

portál Roklen24 a časopis Bankovnictví.  
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Ocenění ekonomové a vedení ČSE. Zleva: Svatopluk Kapounek (prezident ČSE, garant soutěže Mladý 
ekonom), Ketevani Kapanadze, Sergei Mikhalishchev, Bohdana Kurylo a Jan Žemlička. 

 

6. CENA KATEŘINY ŠMÍDKOVÉ  

Cena Kateřiny Šmídkové je ČSE udělována na památku významné české ekonomky Kateřiny 

Šmídkové, dlouholeté členky představenstva ČSE, profesorky ekonomie na Institutu ekonomických 

studií Fakulty sociálních UK a ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu ČNB. 

Smyslem Ceny je ocenit české ekonomky žijící v ČR nebo v zahraničí a zahraniční ekonomky 

dlouhodobě působící v ČR s mimořádně kvalitní publikační činností a podpořit jejich další profesní 

rozvoj. Cena je financována z prostředků Svěřenského fondu Kateřiny Šmídkové. 

V pořadí třetí laureátkou ceny se stala Marie Hoerová, Ph.D., působící akademicky jako 

výzkumný poradce v Evropské centrální bance a v CEPR. Doktorka Hoerová se věnuje převážně 

finanční ekonomii a měnové ekonomii. 

Marie Hoerová působí jako výzkumný poradce v Evropské centrální bance. S ECB je spojena celá 

její předchozí kariéra od roku 2006, kdy působila na pozicích economist, senior economist, a principal 

economist. Je také CEPR (Center for Economic Policy Research, London) research fellow, členkou 

redakční rady ECB working papers a associate editorkou Journal of Financial Intermediation. Mezi 
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její ocenění patří Visiting Scholar, Federal Reserve Bank of St. Louis (2013), Fulbright Fellowship 

to Study in the U.S. (2001–2006) a Outstanding Teaching Award, Louis Walinsky Fund in Economics 

(2003). Dizertaci obhájila na Cornell University, bakalářský titul z ekonomie získala na Univerzitě 

Karlově. Jejími hlavními oblastmi zájmu jsou finanční ekonomie a měnová ekonomie. 

Marie Hoerová patří mezi 400 nejlépe hodnocených ekonomek na světě (podle mezinárodní databáze 

IDEAS/RePEc). V Google Scholar má od roku 2015 okolo 2200 citací. Některé její publikace mají 

velmi významný dopad, například příspěvek v Journal of Monetary Economics z roku 2013 má už 

celkem přes 800 citací. Kromě JME publikovala Marie Hoerová také v Review of Economic Studies, 

Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Econometrics a IMF Economic 

Review. 

Cena byla předána v průběhu XI. bienální konference ČSE, konané 17.–18. května 2021 na Vysoké 

škole ekonomické v Praze. Cenu slavnostně předala členka komise pro udělení ceny Kateřiny 

Šmídkové, Ing. Milena Horčicová, CSc. Doktorka Hoerová při této příležitosti poznamenala: „S 

Katkou jsem se znala. Vždy jsme spolu zašly na oběd, když byla pracovně ve Frankfurtu. Několikrát 

mě také pozvala do ČNB. Byl to skvělý člověk and výborný ekonom… Je to obrovská pocta, obdržet 

cenu, která nese Katčino jméno.“ 

7. PROJEKT EXPERTI DO ŠKOL 

ČSE v roce 2021 opět organizuje 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 je letos opět finančně podpořen Radou vědeckých společností ČR a nadací CERGE-EI. 

Partnerem projektu je ČNB. Na propagaci projektu ČSE spolupracuje s Institutem ekonomického 

vzdělávání. Zpětná vazba ze strany středních škol je standardně velice pozitivní a celá řada škol 

vyjádřila přání účastnit se projektu i v roce 2022. Navzdory pandemii Covidu-19 bylo realizováno 33 

přednášek a dalších 5 je naplánováno. Mezi letošní témata patří např. Bitcoin a další kryptoměny: 

Dávají pořád smysl? Měnová politika ČNB, Vztah islámu a křesťanství k úročení či Evropská unie. 

Přednášky proběhly či ještě proběhnou na 25 školách v 17 okresech. Namátkou v Praze, Brně, 

Ostravě, Jihlavě, Mostě, Havířově či Prostějově. 
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8. MEZINÁRODNÍ VZTAHY 

Na základě rozhodnutí představenstva je ČSE od roku 2017 členem International Economic 

Association. 

Česká společnost ekonomická organizuje spolu s Maďarskou ekonomickou asociací (HEA), 

Slovenskou ekonomickou společnosti a Polskou ekonomickou společností organizuje mezinárodní 

konferenci, která se bude konat v roce 2023 v Budapešti 

 
9. ČLENSKÁ ZÁKLADNA A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2021 

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 2021 příspěvek činil 500 Kč, pro studenty 250 Kč a pro seniory 100 Kč. 

Počet individuálních členů ČSE, kteří měli ke konci roku 2021 řádně zaplacen členský příspěvek, byl 

173, což je o 8 více než v roce 2020. 

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 2021 činnost ČSE podpořili následující 

kolektivní členové: 

Generální partneři 

- Česká národní banka 

- Vysoká škola ekonomická v Praze 

 

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 

- Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova 
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- Vysoká škola PRIGO 

 

Členství 

- AMBIS Vysoká škola  

- Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci 

- Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. 

- Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě 

- Škoda Auto Vysoká škola, o.p.s. 

- Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s. 

- Vysoká škola ekonomická 

- Ekonomická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

 

Významnou podporu činnosti ČSE dlouhodobě poskytuje také Rada vědeckých společností České 

republiky. Mediálními partnery ČSE jsou portál Roklen24 a časopis Bankovnictví.  

Na základě informací k 23. listopadu 2021 jsou očekávané výnosy za rok 2021 celkem 354 tis. Kč a 

jsou 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 jsou očekávány ve výši 256 tis. Kč, z nichž nejvýznamnější část tvoří náklady na projekty 

Experti do škol, soutěž Mladý ekonom roku a bienální konferenci.   

Rozdíl mezi očekávanými výnosy a náklady činí 98 tis. Kč. Na běžném účtu je k datu 23. listopadu 

2021 celkem 530 tis. Kč. Ke konci roku dojde k vyúčtování a vrácení části dotací, ale očekáváme 

také úhradu příspěvků od kolektivních členů. Dále závazky k zaměstnancům, finančnímu úřadu a k 

odběratelům budou uhrazeny v průběhu prosince letošního roku. 

 

10. ZPRÁVY O ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH POBOČEK 

 Zpráva o činnosti regionální pobočky v Ostravě za rok 2021 

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 univerzity na akademické půdě. Výbor 

regionální pobočky pracoval v roce 2021 ve složení: 
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Aleš Melecký, EkF VŠB-TUO (předseda)  

Martin Hodula, EkF VŠB-TUO 

Eva Kolcunová, EkF VŠB-TUO 

Martin Macháček, EkF VŠB-TUO 

Milan Šimek, EkF VŠB-TUO 

Monika Šulganová, EkF VŠB-TUO 

Vzhledem žádostem o uvolnění z vedení pobočky (Eva Kolcunová – důchod, Milan Šimek a Martin 

Hodula – jiné priority a vytíženost), dojde na přelomu 2021/2022 k úpravě složení Výboru. V roce 

2021 proběhl v Ostravě vzhledem k problematické epidemiologické situaci pouze jeden seminář na 

téma „Cognitive biases – the gremlins for our decisions“ s F. Zapletalem (viz kapitola 11). Podle 

údajů z centrálního registru členů ČSE bylo u pobočky v Ostravě k 21. 11. 2021 evidováno 22 osob, 

které jsou v roce 2021 aktivními členy ČSE.  

 

 Zpráva o činnosti regionální pobočky v Českých Budějovicích za rok 2021 

Pobočka ČSE v roce 2021 působila při Ekonomické fakultě EF JU (kolektivní člen ČSE). Výbor 

regionální pobočky pracoval v roce 2021 ve složení: 

doc. Ing. Milan Jílek, Ph.D., EF JU České Budějovice (předseda) 

Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D., FEK ZČU Plzeň 

Ing. Vladimír Jandík, EF JU České Budějovice 

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, EF JU České Budějovice 

Činnost pobočky ČSE v minulosti spočívala v pořádání seminářů a přednášek ČSE. V roce 2021 

pobočka semináře, jejichž významným benefitem je možnost osobního setkání a diskuse s hosty, 

nepořádala. Jedinou aktivitou tak byla účast našich členů v projektu Experti do škol. Na jaře 2022 

bude uspořádána členská schůze pobočky, která bude řešit obnovení pořádání prezenčních seminářů, 

ale také pokles členské základny a volbu nového vedení pobočky. 
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 Zpráva o činnosti regionální pobočky v Havířově za rok 2021 

Výbor regionální pobočky pracoval v roce 2021 ve složení: 

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) 

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

tuzemské ekonomiky v době pandemie. Hlavním řečníkem byl Jakub Seidler (viz kapitola 11). 

 

 Zpráva o činnosti regionální pobočky v Brně za rok 2020 a 2021 

Aktivity ČSE, regionální pobočky Brno byly jak v roce 2021, tak i v roce předchozím silně ovlivněny 

aktuální pandemickou situací, zejména pak uzavřením univerzit a nemožností organizovat odborné 

přednášky v prezenční formě, která byla i z předchozích zkušeností vždy preferována, zejména pro 

možnost organizace následných setkání a diskusí s řečníky (zejména tedy s těmi zahraničními). 

V roce 2020 se přesto podařilo dne 3. 3. 2020 na půdě Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy 

univerzity zorganizovat v prezenční podobě velmi podnětnou, hodnotnou a z dnešního pohledu 

vysoce aktuální přednášku viceguvernéra ČNB Marka Mory na téma „Zelené finance a centrální 

banky“. K prezenční formě přednášek se v rámci brněnské pobočky hodláme opět v tradičním 

rozsahu vrátit v roce 2022 a některou z nich spojit i se zasedáním a volbami do výkonného výboru 

regionální pobočky. Z hlediska členské základny došlo k mírnému nárůstu z 29 členů v roce 2020 na 

33 členů v roce 2021. Členská základna se rekrutuje zejména z řad pedagogů a doktorských studentů 

brněnských vysokých škol. Hlavní aktivity pobočky se koncentrují na půdě Ekonomicko-správní 

fakulty Masarykovy univerzity a Provozně-ekonomické fakulty Mendelovy univerzity. 
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11. ZÁPISY ZE SEMINÁŘŮ 

Seminář na téma: Cognitive biases – the gremlins for our decisions, František Zapletal 

Dne 28. dubna 2021 se konal online seminář na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava pod 

názvem „Cognitive biases – the gremlins for our decisions?“. Vystoupil doc. František Zapletal 

(EkF-VŠB TU Ostrava). Přítomno online bylo 20 posluchačů, zejm. studentů a pedagogů EkF. 

Další zájemci měli možnost si zpětně shlédnou záznam, který byl dostupný několik měsíců.   

Téma behaviorálních zkreslení/předsudků ve vztahu k rozhodování nejen jednotlivců je aktuální, 

zejména v souvislosti s popularitou behaviorální ekonomie v posledních letech. Doc. Zapletal 

objasnil podstatu behaviorálních zkreslení a jejich vlivu na rozhodování. Ve své přednášce se 

soustředil na skupinu z jeho pohledu nejzajímavější zkreslení, zahrnujících např. prokletí vědění, 

nadměrnou sebedůvěru, efekt rámování, efekt zpětného pohledu či ukotvení. Kromě představení 

jednotlivých myšlenkových konceptů uvedl řadu zajímavých příkladů a několik krátkých testů, 

které si účastníci mohli vyzkoušet. Zajímavý byl příklad nadměrného sebevědomí, který 

prezentoval na účastnících medializovaných soutěží typu Superstar, ve kterých se i velmi špatní 

zpěváci domnívají, že zpívají dobře a je jim křivděno. Značné dopady, např. z hlediska politiky 

(voleb), může mít i představený efekt potvrzení – jakmile si člověk oblíbí nějakého kandidáta 

začíná vnímat více pozitivní zprávy o tomto kandidátovi (potvrzuje si svou primární volbu) a 

ignoruje nebo zlehčuje negativní zprávy související s vybraným kandidátem. 

 
Seminář na téma: Vývoj tuzemské ekonomiky v době pandemie, Jakub Seidler 

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 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 poloviny roku 

2021 pozici hlavního ekonoma ING Bank v České republice. V současnosti působí jako hlavní 

ekonom České bankovní asociace.  

J. Seidler 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.  
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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/).  

 


