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František Vencovský 

Hospodářské noviny, 28. listopadu 2000: 

„Hospodářský růst nemůže být 

izolovanou prioritou“

• Záleží na koncepčním slaďování fiskální a 

monetární politiky, aby střet zájmu na 

hospodářském růstu se zájmem na finanční a 

devizové rovnováze nebyl řešen způsobem, 

…který je rizikový pro dlouhodobý zájem na 

finanční a měnové stabilitě. 

• Nelze preferovat hospodářský růst, který by byl 

založen na nezdravých financích a penězích.



• Původnost soutěžních prací:

– zasílat bylo možno příspěvky, které ještě nebyly 

knižně nebo časopisecky publikovány, 

– publikování ve formě příspěvků na konferencích, 

working papers nebo kvalifikační práce byla však 

přijatelná. 

• Práce byly hodnoceny anonymně členy 

9členného nominačního výboru.  



• Složení nominačního výboru:  

Bohuslava Šenkýřová – předsedkyně, rektorka VŠFS 

Petr Budinský – prorektor VŠFS

Mojmír Helísek – odborný garant soutěže, prorektor VŠFS

Karel Havlíček – děkan FES VŠFS

Petr Dvořák – prorektor VŠE

Ladislav Mejzlík – děkan FFÚ VŠE

Marek Kapička – CERGE-EI

Oldřich Dědek – ČNB

Jan Frait – ČNB



• Nominační výbor dal doporučení předsedkyni 

výboru – rektorce VŠFS

– odměnit autory 3 prací, 

– udělit v tomto ročníku hlavní cenu prof. Františka 

Vencovského.  

• Dosavadní laureáti soutěže:

– Adam Geršl, JVI IMF

– Filip Novotný, ČNB

– Jakub Seidler, ING Bank 

– Filip Matějka,  NHÚ AV ČR a CERGE-EI 

– Barbara Pertold-Gebicka, IES FSV UK

– Tomáš Konečný, ČNB 

– Volha Audzei, ČNB a CERGE-EI

– Hana Lipovská – Masarykova univerzita Brno  



• Autoři oceněných prací
– ČNB Praha

– Masarykova univerzita Brno

– Mendelova univerzita Brno

– VŠB – Technická univerzita Ostrava

– Vysoká škola finanční a správní Praha

• Kde si práce můžete přečíst? 
– vítězné práce budou publikovány ve vědeckém 

časopise ACTA VŠFS



3. místo a věcnou cenu získává 

Ing. Lenka Říhová – VŠFS

Daňová konkurenceschopnost podniků

cestovního ruchu v mezinárodním

kontextu



1. dělenou cenu místo a také podíl 

na peněžní prémii 200 tis. Kč získávají:  

Ing. Martin Hodula, Ph.D. (VŠB-TUO) 

Ing. Lukáš Pfeifer, Ph.D. (ČNB)

Dopad úvěrového boomu a hospodářské 

politiky na produktivitu práce (EN)

Ing. Veronika Kajurová, Ph.D. (MendU)

Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D. (MasU)

Dopad uvolněné měnové politiky na 

konkurenceschopnost českých firem (EN) 


