
Zpráva o činnosti ČES určená Valné hromadě ČES   
 Soutěž:  

Pro školní rok 2006/2007 vyhlásila Rada ČES opět soutěž o nejlepší studentskou 
vědeckou práci z oboru teoretické ekonomie. Odborná porota pod předsednictvím Prof. J. 
Dupačové vyhodnotila práce vysokoškolských studentů a stanovila následující pořadí:  
  
1. místo, tj finanční odměnu 10 000 Kč, získává práce  A. Bogomolové a D. Kolyuzhnova 
(CERGE): Optimal Monetary Policy Rules: The Problem of Stability Under Heterogeneous 
Learning; 
2. místo, tj. odbornou literaturu v ceně do 3 000 Kč,  získává práce Silvestra van Kotena 
(CERGE): Bidding Behavior When One Bidder and the Auctioneer Are Vertically Integrated: 
Implications for the Partial Deregulation of EU Electricity Markets; 
3. místo, tj. odbornou literaturu v ceně do 1 000 Kč, získává  práce Jany Čerbákové (MFF UK): 
Input Information for Multi-Stage Stochastic Programs. 
O 4.-5. místo se dělí práce Martina Brandy (MFF UK): Some Remarks of the Simple Integer 
Recourse Models a práce P. Kadeřábka (FSV UK): Net Present Value in the Capital Assets 
Pricing Model. 
Porota dále uděluje mimořádnou cenu, tj. odbornou literaturu v ceně do 1 000 Kč, za úspěšnou 
aplikaci Lucii Jarešové (MFF UK): Credit Portfolio and Bernoulli Mixture Model. 

Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny a ceny předány na Podzimním 
ekonometrickém dnu, který se konal 22.11.2007 v ÚTIA AV ČR. Dík za organizaci a odborné 
vedení soutěže patří především Prof. J. Dupačové a těm členům společnosti, kteří se dobrovolně 
ujímají vypracování posudků soutěžních prací a jejich vyhodnocení, a v neposlední řadě i pí 
Dostálové  (ÚTIA AV ČR) a pí Jandové (MFF UK ) za obětavou organizaci Soutěže.  
 
 Bulletin České ekonometrické společnosti:  

V roce 2007 bylo vydáno další číslo 24/2007 Bulletinu České ekonometrické společnosti. 
Upozorňujeme na možnost publikace v tomto časopise anglicky psaných textů se zaměřením na 
teoretickou ekonomii, ekonometrii a modelování ekonomických jevů. Je milou povinností 
vyjádřit obrovský dík členům Redakční rady, jakož i dalším našim i zahraničním ekonometrům, 
za vypracování kvalitních oponentských posudků, bez nichž by nebylo možné zajistit kvalitu 
publikovaných článků.   
  
Konference MME 2007:  

Konference MME 2007 se již tradičně zúčastnili někteří členové ČES. Přednesli řadu 
referátů a rovněž se podíleli na organizaci této konference, kde J. Hančlová, L. Lukáš a  K. 
Sladký  byli členy programového výboru MME 2007. ČES se také podílela na úhradě některých 
nákladů konference.  
  
Seminář k kvantitativním metodám v ekonomii:  

Stále probíhá seminář organizovaný ČES ve spolupráci s VŠE, UK FSV, UK MFF a 
ÚTIA AV ČR. Seminář byl v tomto roce věnován nelineární ekonomické dynamice podle Heer, 
Mausnera a nyní navazuje na problematiku nelineární finanční ekonometrie. Seminář se koná 
každý sudý čtvrtek.   
 



Ekonometrický den:  
V rámci Ekonometrického dne byla realizován panel příspěvků ZČU. Byly předány ceny 

za umístění v Soutěži o nejlepší studentskou vědeckou práci v oblasti teoretické ekonomie za rok 
2007.   
 V Praze dne 22.11. 2007                          

Prof. Ing. Miloslav Vošvrda, CSc. 
člen Výboru ČES    


