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VÝKONNÝ VÝBOR INFORMUJE 
 
 

Z jednání představenstva ČSE dne 25.9.2007 
(L. Komárek) 

 
Z programu jednání vybíráme následující body: 
Představenstvo ČSE udělilo potřetí ve své historii 

Cenu České společnosti ekonomické za dlouhodobý 
přínos k rozvoji českého ekonomického učení. Jejím 
laureátem se stal prof. Jan Kmenta, Ph.D., který 
získal jednoznačnou podporu přítomných členů 
představenstva. T. Holub se zavázal oslovit prof. 
Kmentu s dotazem, zda-li souhlasí s přijetím ceny a 
možností pronést svoji výroční přednášku v rámci 
nadcházejícího Valného shromáždění ČSE 
(22.11.2007).  

Představenstvu ČSE byl představen návrh na 
vytvoření seznamu ekonomických výzkumníků v 
ČR a měření jejich výkonnosti (návrh byl v 
elektronické podobě distribuován všem členům 
představenstva). Autory návrhu jsou: Tomáš Cahlík, 
Martin Macháček, Daniel Münich, Andreas 
Ortmann, Hana Pesetová a František Turnovec. Tuto 
iniciativu představenstvo obecně uvítalo. Shodlo se, 
že v názvu seznamu musí být jasně uvedeny 
databáze, na nichž je seznam založen. Musí být 

rovněž vyjasněno, co je smyslem seznamu. Důležitá 
je rovněž jeho otevřenost vůči zařazení dalších 
ekonomů, kteří splní příslušná kritéria. Autoři 
návrhu zpracují a představenstvu předloží 
podrobnější projekt, který bude řešit tyto a další 
představenstvem diskutované aspekty. 
Představenstvo upřesněný projekt posoudí a 
rozhodne o konečné formě účasti ČSE na této 
aktivitě.  

Představenstvo schválilo Zprávu o činnosti za rok 
2006, která byla vypracována T. Holubem. 
Představenstvo se shodlo, že bude iniciována změna 
stanov ve smyslu každoročního vyhotovování 
Zprávy o činnosti. Důvodem je jak transparentnost 
vedení společnosti, tak i snazší získávání peněžních 
zdrojů.  

T. Holub informoval o situaci v oblasti získávání 
peněžních zdrojů v roce 2008 takto: 
a) Rada vědeckých společností: podán návrh na 
financování soutěží ČSE a Výroční konference ČSE 
2008 
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b) Nadace CERGE: podán návrh na financování 
Výroční konference ČSE 2008 

Představenstvo stručně diskutovalo organizaci 
Valného shromáždění plánovaného na 22. listopadu 
2007. Shodlo se, že optimálním řečníkem pro 
Výroční přednášku by byl prof. Jan Kmenta, Ph.D.  

Představenstvo bylo informováno, že se 
připravuje nové řešení webových stránek ČSE. Jako 
nejvhodnější se členům výkonného výboru jeví 
řešení nabízené firmou Media Factory. Jeho 
výhodou je zejména jednoduchá obsluha a umožnění 
vkládat zprávy více pověřenými osobami (např. 
členové výkonného výboru). Jednorázový poplatek 
činí 9500 CZK+DPH (pro centrálu ČSE) a shodnou 
částku bude stát i navázaný modul pro stránky 
poboček ČSE. 

Původně ohlášený záměr paní Mederové 
rezignovat na roli asistentky ČSE z důvodu 
pracovního vytížení se mění s ohledem na 
předpokládanou rodičovskou dovolenou paní 
Mederové, během níž by byla ochotna v roli 
asistentky pokračovat. Prezident ČSE doporučuje 
neměnit stávající uspořádání do konce funkčního 
období stávajících orgánů ČSE. Nové vedení ČSE 

může zvážit pokračování této spolupráce i v dalším 
období.  

Představenstvo schválilo přijetí Ing. Danuše 
Nerudové, Ph.D., Ing. Vladimíra Haláse a Ing. Petra 
Gočeva za členy ČSE.  

L. Komárek informoval o tom, že se 
prostřednictvím J. Koderové podařilo získat kontakt 
na daňovou poradkyni pí. Takáčovou, která se 
specializuje na účetnictví neziskových organizací a 
auditorku pí. Danuši Prokůpkovou. Obě expertky by 
mohly být osloveny ve věci prověření účetních a 
daňových záležitostí ČSE. Asistentka ČSE P. 
Mederová se spojí s výše uvedenými kolegyněmi a 
bude jím v této činnosti nápomocna. 

M. Skořepa informoval o tom, že se na 
základě dohody výkonného výboru aktivně zapojil 
do přípravy Národní strategie finančního vzdělávání, 
jejímž gestorem je Ministerstvo financí. Upozornil, 
že ČSE se tak – v souladu se svými stanovami – 
začala angažovat vedle podpory ekonomického 
výzkumu (cestou seminářů a konferencí) také v 
podpoře výuky ekonomie. 

 
 

Z jednání výkonného výboru ČSE dne 6.11.2007 
(M. Skořepa) 

 
Z programu jednání vybíráme následující body: 
VV odsouhlasil, že nové řešení webových stránek 

ČSE připravované ve spolupráci s firmou Media 
Factory (http://www.mediafactory.cz/kontakt/) bude 
mít podobu dvou základních stránek. Jedna stránka 
bude věnovaná aktivitám centrály ČSE a druhá 
stránka aktivitám poboček. Pobočkovou stránku 
budou administrovat samy pobočky, centrála bude 
administrovat svou stránku a v případě potřeby 

zasahovat i do administrace pobočkové stránky.  
L. Komárek probere toto řešení s firmou Media 
Factory.  

T. Holub informoval, že Nadace CERGE-EI 
přidělila ČSE na konání výroční konference v roce 
2008 částku 100.000 Kč. Dále podal stručnou 
informaci o vyúčtování peněz za konferenci EALE 
Nadaci CERGE-EI. 

 
 

Byla udělena další Cena za dlouhodobý přínos k rozvoji českého ekonomického učení 
(T. Holub) 

 
Česká společnost ekonomická udělila Cenu ČSE 

za dlouhodobý přínos k rozvoji českého 
ekonomického učení  prof. Janu Kmentovi, Ph.D,  
a to za významný příspěvek k rozvoji ekonometrie. 

Česká společnost ekonomická (ČSE) 
příležitostně uděluje tuto cenu významným 
osobnostem české ekonomické vědy, které svým 
dílem obohatily studnici ekonomického poznání.  

Jan Kmenta je v pořadí třetím laureátem této 
ceny. Vůbec poprvé však byla tato cena udělena 
ekonomovi českého původu, který větší část své 
dosavadní profesní kariéry působil v zahraničí.  

Prof. Jan Kmenta, Ph.D. je emeritním profesorem 
University of Michigan a zároveň hostujícím 
profesorem na CERGE-EI v Praze. V roce 1955 

získal bakalářský titul na University of Sydney,  
v roce 1959 titul M.A. a v roce 1964 doktorský titul 
na Stanford University. V letech 1973-1993 
přednášel na University of Michigan, hostoval 
rovněž na několika dalších světových univerzitách. 
Je členem řady odborných asociací a v minulosti 
působil v redakčních radách mnoha renomovaných 
profesních časopisů. V roce 1989 získal čestný 
doktorát na německé University of Saarland, v roce 
1998 se stal prvním držitelem medaile Karla Engliše 
udělované Akademií věd ČR.  

Z hlediska kvality a šíře publikační činnosti patří 
Janu Kmentovi mezi ekonomy českého původu 
naprosto výjimečné postavení. Je autorem 
mezinárodně velice uznávané učebnice The 
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Elements of Econometrics, která byla prvně vydána 
v roce 1971. Byl dále co-editorem několika 
odborných knih, které pojednávají o metodologii 
konstruování ekonometrických modelů. Publikoval 
nespočet prací zabývajících se ekonometrickou teorií 
a empirií, včetně odhadů produkčních funkcí, 
posuzování strukturálních ekonometrických modelů 
a problematiky odhadů na datech s chybějícími 
pozorováními. Jeho práce otiskly přední světové 
odborné časopisy. Ve svých pracích vždy 
konstruktivně a metodologicky zdůrazňoval 
evidentně úzký vztah mezi ekonomií a ekonometrií. 

Po roce 1989 se Jan Kmenta aktivně zapojil do 
českého ekonomického vzdělávání a na CERGE-EI 

dovedl k doktorátu celou řadu ekonomů z nové 
generace. Má české a americké občanství a žije 
střídavě v obou zemích. Podrobnější životopis Jana 
Kmety je k dispozici na internetové stránce 
http://www.cerge.cuni.cz/pdf/people/cvkmenta.pdf. 
Cena bude profesoru Kmentovi slavnostně předána v 
průběhu Valného shromáždění ČSE, které se bude 
konat ve čtvrtek 22. listopadu 2007 od 17:00 na 
Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd 
Univerzity Karlovy, Opletalova 26, Praha 1. Při 
příležitosti převzetí ceny přednese Jan Kmenta 
veřejnou přednášku na téma „Ekonometrie včera a 
dnes“. Na tuto přednášku jsou zváni všichni 
příznivci ekonomie a ekonometrie. 

 
 

Zpráva o činnosti českobudějovické pobočky ČSE 
(M. Jílek) 

 
Pobočka České Budějovice od 1.1.2007 působí 

při nově vzniklé Ekonomické fakultě (EF) Jihočeské 
univerzity v Českých Budějovicích. EF vznikla 
vydělením ekonomických kateder z existující 
Zemědělské fakulty a navázala tak historicky na 
existenci Provozně ekonomické fakulty v Českých 
Budějovicích Vysoké školy zemědělské v Praze z 
roku 1960. Na EF v současné době studuje téměř 
1800 studentů v bakalářských, magisterských a 
doktorských studijních programech v oborech 
zaměřených zejména na ekonomiku a řízení, 
účetnictví a finance, obchodní podnikání, regionální 
rozvoj a matematické metody v ekonomii. 

Pobočka od 1.11.2006 do 30.10.2007 
organizovala následující semináře: 
1. „Integrace dohledu nad finančním trhem v ČR“ 

(Ing. Michaela Erbenová, Ph.D., ČNB, listopad 
2006). 

2. „Novely daňových a účetních zákonů pro rok 
2007“ (Ing. Hana Čermáková, Ph.D., EF JU, 
březen 2007). 

3. „Trendy vývoje peněz ve světě“ (Doc. Ing. Luboš 
Komárek, Ph.D., MSc., M.B.A,, ČNB, duben 
2007). 

Všechny uvedené semináře se mohly pochlubit 
vysokou návštěvností, odezva na ně byla veskrze 
příznivá. Pobočka České Budějovice počítá  
s pořádáním podobných seminářů i v budoucnu. 
Rádi využijeme možnosti replikovat úspěšné 
semináře jiných poboček a budeme se snažit 
nabídnout vlastní zajímavé semináře. 

Členové pobočky se v prosinci 2006 zúčastnili 
výroční konference ČSE, přičemž dva členové 
vystoupili na konferenci s příspěvkem. 

 

 
 

Zpráva o činnosti brněnské pobočky ČSE 
(Z. Tomeš) 

 
Členskou základnu pobočky tvoří zhruba 30 

osob, převážně pedagogů a doktorských studentů 
brněnských vysokých škol. Hlavní aktivity pobočky 
se koncentrují na půdě Ekonomicko-správní fakulty 
Masarykovy univerzity, Provozně-ekonomické 
fakulty Mendelevovy zemědělské a lesnické 
univerzity a na Newton College.  

Členy výkonného výboru pobočky jsou Zdeněk 
Tomeš (ESF MU), Martin Svoboda (ESF MU) a Jan 
Přenosil (PEF MZLU). Předsedou výboru je Zdeněk 
Tomeš 

V roce 2005 byly zorganizovány 3 semináře,  

v roce 2006 4 semináře. V roce 2007 vzhledem k 
vytížení hlavních organizátorů nebyl zorganizován 
žádný seminář, což se pokusíme napravit zvýšenou 
aktivitou v roce 2008.  
Cíle brněnské ČSE na rok 2008: 
- Uspořádat alespoň 4 semináře 
- Rozšířit tým aktivních členů ČSE Brno 

organizujících semináře (stojí a padá v zásadě na 
dvou lidech) 

- Zvýšit počet členů ČSE v Brně 
- Uspořádat valné shromáždění pobočky a volbu 

výkonného výboru (květen) 
 
 
 
 

http://www.cerge.cuni.cz/pdf/people/cvkmenta.pdf
http://www.cse.cz


Zpravodaj ČSE  2/07 http://www.cse.cz                   4 

INFORMACE ZE SEMINÁŘŮ 
 
 

„Ruská kurzová a měnová politika“ 
(L. Komárek) 

 
Česká národní banka spolu s Českou společností 

ekonomickou uspořádaly dne 7. června 2007 
společný seminář, na kterém vystoupil Iikka 
Korhonen (Bank of Finland, BOFIT) s příspěvkem 
„Money demand in post-crisis Russia: De-
dollarisation and re-monetisation“. 

Jak z názvu prezentované práce vyplývá, řečník 
se primárně zaměřil na zhodnocení ruské měnové 
politiky po tzv. ruské krizi gradující v srpnu 1998. 
Motivem práce byla snaha identifikovat faktory 
ovlivňující poptávku po penězích pomocí VEC 
modelu (vektorového modelu korekce chyb)  
v reáliích ruské ekonomiky.  

Empirické výsledky ukázaly stabilní poptávku po 
penězích, pokud byla její specifikace rozšířena o 
deterministický trend. Existence stabilní poptávky 
po penězích do jisté míry ospravedlňuje politiku 
Ruské centrální banky dávající do souvislosti růst 
peněžních agregátů (ve formě predikovaných temp 
růstu peněz) a inflačních cílů. Praktická 
implementace této politiky byla ztížena 
registrovaným poklesem rychlosti obratu peněz. 

Provedené odhady v souladu s teorií potvrdily, že 
důchod (aproximovaný HDP) a alternativní náklady 
držby peněz (aproximované mírou inflace a vývojem 
měnového kurzu) mají významný vliv na ruskou 

reálnou poptávku po penězích. Z měnověpolitického 
pohledu se jeví jako zásadní poznání, že měnový 
kurz ovlivňuje poptávku po reálných peněžních  
zůstatcích. Řízení měnového kurzu rublu tedy může 
mít přímý efekt na re-monetizaci ruské ekonomiky, 
což je dále možné brát jako obecný „návod“ pro 
země s vysokou mírou dolarizace (eurizace, atd.) 
ekonomiky. 

Ruská centrální banka od roku 1999 udržovala 
poměrně stabilní nominální měnový kurz rublu  
k dolaru za současného zpomalování spotřebitelské 
inflace (postupný pokles z hodnoty 36,5 % v roce 
1999 na 9 % v roce 2006). Přesto byly vytýčené 
inflační cíle Ruské centrální banky systematicky 
přestřelovány.   

V následné diskusi byly vzneseny dotazy na 
poměrně neintuitivní závěr plynoucí z empirické 
analýzy, tj. že depreciace měnového kurzu rublu  
k dolaru povede k nižší inflaci (vysvětleno rolí 
měnového kurzu jako měnověpolitické proměnné, 
zejména v krátkodobém horizontu). Dále byla 
diskutována otázka plné konvertibility rublu  
a důsledků relativně vysoké dolarizace ruské 
ekonomiky. Prezentace Iikky Korhonena je k 
dispozici na internetových stránkách ČSE. 

 
 

„Defining Recent and Prospective Developments in Monetary Policy“ 
(T. Holub) 

 
Ve čtvrtek 28. června 2007 se v prostorách 

budovy ČNB  uskutečnil seminář ČSE ve spolupráci 
s ČNB a CERGE-EI. Vystoupil na něm Lars E.O. 
Svensson, nedávno jmenovaný člen bankovní rady 
Sveriges Riksbank (tj. švédské centrální banky) a 
profesor na Princeton University světově proslulý 
zejména svými články o cílování inflace. Název jeho 
přednášky byl „Defining Recent and Prospective 
Developments in Monetary Policy.“  

Ve svém vystoupení Lars Svensson skloubil svůj 
pohled teoretika s praktickým pohledem na 
provádění měnové politiky. Začal odvozením 
obecného lineárního modelu ekonomiky a měnové 
politiky. Diskutoval rozdíl mezi optimální měnovou 
politikou v podmínkách aditivní nejistoty a chování 
dle jistotního ekvivalentu, které vedou k cílování 
střední hodnoty očekávané budoucí inflace, a v 
podmínkách multiplikativní nejistoty a/nebo jiné 
ztrátové funkce centrální banky, kdy se optimální 
politikou stává „Distribution Forecast Targeting.“ 

Pokračoval prezentací toho, jak v praxi tvoří 
prognózu s endogenní trajektorií úrokových sazeb 
 a diskutují rizika této prognózy norská a švédská 
centrální banky. Obě tyto centrální banky  
v současnosti publikují prognózy klíčových 
makroekonomických veličin včetně budoucí 
trajektorie úrokových sazeb ve formě vějířového 
grafu zachycujícího nejistotu. 

V případě Sveriges Riksbank jsou mimo to 
vytvářeny alternativní scénáře prognózy pro různé 
budoucí trajektorie úrokových sazeb. Lars Svensson 
se nedomnívá, že by publikování úrokových sazeb 
vytvářelo problém domnělého závazku měnové 
politiky. Při zveřejňování této trajektorie se 
veřejnost naučí, že se úroková trajektorie může  
s novými informacemi měnit, což dokumentoval  
i srovnáním dvou po sobě jdoucích prognóz Sveriges 
Riksbank. 

Na závěr semináře proběhla poměrně živá 
diskuse orientovaná na praktické aspekty provádění 
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měnové politiky v režimu cílování inflace, které se 
mimo jiné zúčastnil i guvernér ČNB Zdeněk Tůma. 
Diskuse se nejprve zaměřila na to, zda a jakým 
způsobem lze konzistentně tvořit prognózu pro 
různé budoucí trajektorie úrokových sazeb, jak to 

dělá Sveriges Riksbank. Jedna z otázek se rovněž 
týkala robustnosti optimální reakční funkce centrální 
banky vůči modelovým nejistotám. V závěru padl  
i dotaz na první zkušenosti Sveriges Riksbank  
s komunikací budoucí trajektorie úrokových sazeb. 

 
 

 „Inflation Targeting and the Role of Real Objectives“ 
(T. Holub) 

 
Seminář pořádala ČSE ve spolupráci s ČNB 

a CERGE-EI. Konal se 17. září 2007 v budově na 
CERGE-EI a řečníkem byl světoznámý monetární 
ekonom Carl E. Walsh, profesor University of 
California, Santa Cruz). Ve své přednášce se zaměřil 
na otázku, jakou roli má centrální banka v režimu 
cílování inflace připisovat jiným cílům než inflaci, 
například stabilizaci reálné ekonomiky.  

V úvodu profesor Walsh zdůraznil posun 
centrálních bank směrem k větší nezávislosti 
a prezentoval empirické důkazy, že centrální banky 
v jednotlivých zemích konvergují směrem k vyššímu 
stupni nezávislosti. Zároveň připomněl, že 
v rozvinutých ekonomikách došlo k obratu směrem 
k nižší inflaci ještě předtím, než proběhly reformy 
centrálních bank, takže zde lze stěží spatřovat 
kauzální vztah mezi vyšší nezávislostí a nízkou 
inflací. 

V rozvíjejících se ekonomikách bylo časování 
opačné, takže tam by se snad dalo o kauzálním 
vztahu hovořit. Nicméně panelové regrese, které 
dávají do souvislosti změnu inflace a změnu 
nezávislosti nevedou ke statisticky signifikantnímu 
vztahu, pokud zohledňují výchozí míru inflace. 

Dá se tedy říci, že jednotlivé země konvergují 
k nízké inflaci nezávisle na konkrétní podobě 
a načasování reformy své centrální banky. 
Nezávislost centrální banky tak nelze chápat jako 
nástroj dezinflace, ale spíš jako pojistku proti tomu, 
aby se vysoká inflace znovu neobjevila. Zdá se, že 
tato pojistka dobře zafungovala při výrazném 
nárůstu cen ropy v posledních letech. 

V další části své přednášky se C. Walsh věnoval 
režimu cílování inflace. V souladu s literaturou ho 
charakterizoval jako způsob provádění „omezené 
diskrece“, kdy je měnová politika postavena kolem 
explicitně oznámeného inflačního cíle. Připomněl, 
že první zemí cílující inflaci byl Nový Zéland, kde 
k zavedení tohoto režimu v roce 1989 došlo v rámci 
mnohem širší reformy veřejné správy založené na 
sledování měřitelných cílů. Od roku 1997 se tento 
měnověpolitický režim šíří i mezi rozvíjející se 
ekonomiky, i když v posledních letech přibylo málo 
zemí. 

Dále upozornil na myšlenku F. Rose, že cílování 
inflace je vlastně převrácením myšlenek 
brettonwoodského systému naruby. Cílování inflace 
je odolné vůči šokům, založeno na plovoucích 

měnových kurzech, soustředěno na domácí 
měnověpolitické cíle, vyznačuje se vysokou mírou 
transparence a je v souladu s akademickým 
výzkumem, zatímco u systému z Bretton Woods 
tomu bylo přesně naopak. 

Soulad s akademickým výzkumem vede k tomu, 
že teoretičtí ekonomové se v současnosti daleko 
intenzivněji zabývají otázkami relevantními pro 
centrální banky. Akademický výzkum se navíc na 
všechny centrální banky dívá tak, jako kdyby 
cílovaly inflaci a minimalizovaly ztrátovou funkci 
zohledňující odchylku inflace od cíle a mezeru 
výstupu (flexibilní cílování inflace). 

Jednou z významných otázek je, jaká váha by 
měla být přisouzena právě mezeře výstupu. Přístupů 
je několik, od ad hoc volby ztrátové funkce přes 
hledání optimální váhy mezery výstupu z pohledu 
užitku reprezentativního jedince (Rottemberg 
a Woodford) až po chápání celého systému jako 
hledání vhodných „performance measures“ (měřítek 
úspěchu) pro tvůrce měnové politiky. 

V tomto posledním přístupu je cílem 
maximalizovat společenský užitek. Srovnání 
skutečného výsledku s cílem je měřítkem úspěchu 
měnové politiky, přičemž při odchylce od cíle je 
dále posuzován charakter šoku, který zasáhl 
ekonomiku. Transparence měnové politiky je 
důležitá pro objektivní vyhodnocení jejího úspěchu. 

V závěru této části přednášky C. Walsh 
prezentoval model s asymetrickou informovaností,  
v němž je optimální delegovat měnovou politiku 
centrálnímu bankéři s větším zaměřením na potírání 
inflace, než by odpovídalo celospolečenské ztrátové 
funkci. Připomněl však také závěry některých prací 
(např. Morris a Shin) z nichž vyplývá, že informace 
zveřejňované centrální bankou mohou vyvolat 
nadměrné reakce ekonomických subjektů a plná 
transparence měnové politiky tedy nemusí být 
optimální. 

Diskuse po přednášce se soustředila zejména na 
otázku, proč optimální váha na mezeru výstupu 
v reakční funkci obvykle vychází malá. C. Walsh 
odpověděl, že to zřejmě souvisí s předpokladem 
calvovské cenové strnulosti, která vede k velké 
disperzi relativních cen v důsledku inflace, a tudíž 
implikuje její velké společenské náklady, 
znamenající relativně velkou váhu ve srovnání s 
mezerou výstupu. Debata se rovněž dotkla toho, do 
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jaké míry je vysoká míra transparence 
neoddělitelnou součástí závazku k nízké inflaci, 
jehož existenci modely cílování inflace implicitně 

předpokládají, což by částečně zpochybňovalo 
argumenty ve prospěch neúplné transparence. 

 
 

 „Aktuální stav příprav na zavedení eura v ČR“ 
(M. Helísek) 

 
Dne 7. listopadu 2007 proběhl na Vysoké škole 

finanční a správní (kolektivní člen ČSE) diskusní 
seminář, věnovaný problematice vstupu ČR do 
eurozóny. Seminář byl uspořádán v rámci řešení 
projektu GA ČR 402/06/1370. S hlavní přednáškou 
na téma Aktuální stav příprav na zavedení eura v ČR 
vystoupil Národní koordinátor zavedení eura v ČR, 
poradce ministra financí ČR Oldřich Dědek. 
Seminář moderoval Mojmír Helísek, řešitel 
uvedeného projektu.  

Vystoupení O. Dědka nejprve charakterizovalo 
současný stav (aktualizovaná strategie přistoupení 
k eurozóně a Národní plán zavedení eura) včetně 
organizačního zabezpečení. Hlavní pozornost byla 
zaměřena na zásady podmiňující zavedení eura 
v ČR. 

Finanční neutralita zahrnuje zejména minimální 
standard přesnosti při zaokrouhlování s otevřenou 
otázkou, zda některá pravidla zaokrouhlování nařídit 
nebo jenom doporučit. Přitom je potřeba rozlišovat 
mezi zaokrouhlením (rounding) a zarovnáním 
(smoothing). Zavedení eura musí být doprovázenou 
kontinuitou smluvních závazků. Musí být dále 
dodržena zásada ochrany spotřebitele před 
neodůvodněným zdražováním (duální označování 
cen, černá listina nepoctivých obchodníků, nebude 
aplikováno dočasné zmrazení cen a další). Další 
zásadou je přiměřenost nákladů pro subjekty 
soukromého sektoru, která byla zohledněna také při 
volbě scénáře „velký třesk.“ Jako poslední byla 
rozebrána zásada nepoškození občana státem (např. 

zarovnávání částek placených a částek obdržených 
od státu).  

Samostatná pozornost byla věnována vysvětlení 
rozdílu mezi vyšší vnímanou než faktickou mírou 
inflace po roce 2002 (zavedení hotovostního eura). 
Zajímavou je informace o přípravě internetových 
stránek koordinační skupiny www.zavedenieura.cz. 
Na závěr byly shrnuty nejbližší aktivity koordinační 
skupiny, jako příprava metodiky přechodu k euru 
pro státní správu, pro malé a střední podniky apod.  

Krátký koreferát M. Helíska shrnul dosavadní 
pokrok ČR na cestě do eurozóny. Zlepšuje se obraz 
ČR v hodnocení Komisí. Kolísá stanovisko ECB 
k přijímání nových zemí do eurozóny. V ČR 
doposud převládá skeptické stanovisko obyvatelstva 
k zavedení eura. Při hodnocení kurzového 
konvergenčního kritéria je nejasný pesimismus. 
Inflační dopady zavedení eura jsou (alespoň 
prozatím) nevýrazné.  

Prezentace obou vystoupení byly poskytnuty ke 
zveřejnění na stránkách www.cse.cz.  

V následující bohaté diskusi zazněl mj. názor, že 
termín přijetí eura 2012 je optimální jak z hlediska 
technických příprav, tak z hlediska dohánění cenové 
hladiny, nebo že euroskepse v ČR není nijak 
výrazná. Zazněly také obavy, že důvěra v korunu 
(a apreciace jejího kurzu) se může náhle ztratit 
a přeměnit ve spekulační útok. Naopak obavy 
z požadavků nadměrného růstu mezd  po zavedení 
eura se zdají být zbytečné. 
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