
NárodNí ekoNomická 
rada vlády čr
 

Národní ekonomická rada vlády (NERV) je poradním 

orgánem, který pomáhá vládě nalézt nejvhodnější 

podobu reforem a ekonomických opatření. NERV 

radil české vládě od ledna loňského roku, kdy Česká 

republika začala pociťovat první dopady ekonomické 

recese. Od září 2009 byla jeho činnost pozastavena 

a téměř po roce se politická vláda v čele s Petrem 

Nečasem rozhodla její činnost obnovit.

Koaliční kabinet se zavázal v první řadě ozdravit  

veřejné finance. Vláda navrhuje škrty ve státním  

rozpočtu, které zastaví zadlužování státu a jejich  

občanů. ODS, TOP 09 a VV chtějí v tomto postupovat 

co nejcitlivějším způsobem vůči veřejnosti. Úspory  

v žádné zemi nejsou populární, i proto je potřeba tým 

respektovaných ekonomických odborníků, kteří vládě 

i všem občanům poskytnou objektivní informace.

Vláda také plánuje zásadní reformy daňového systému, 

penzí a zdravotního systému. Jsou to změny, které 

sahají daleko za hranice jednoho volebního období. 

Jsou ale nezbytné a mají zabránit vážným sociálním 

propadům, které v příštích desetiletích vyvolá stárnutí 

populace.

Premiér Petr Nečas i jeho vláda jsou odpovědní za 

podobu a provedení všech reforem. Konzultace  

a spolupráce s nejvýznamnějšími ekonomy má zabránit 

chybám a přinést správná řešení pro vývoj veřejných 

rozpočtů i pro budoucnost všech občanů České 

republiky.

Národní ekonomická 
rada vlády ČR



Česká republika se dosud nemohla zásadním  

způsobem vypořádat s neutěšeným stavem veřej-

ných financí. Vnější zásah v podobě ekonomické 

krize, ambiciózní vláda, avšak se slabou podporou, 

dlouhodobě deficitní hospodaření a demografický 

vývoj. To vše vedlo k tomu, že občané ve volbách 

jasně rozhodli pro vládu rozpočtové odpovědnosti. 

Mnou vedená vláda se chystá provést řadu váž-

ných zásahů do ekonomiky, fungování státu  

a života obyvatel ČR. Je tak zcela na místě vytvořit  

co nejkvalitnější okruh poradců a kritiků, který vládě 

i občanům poskytne odbornou a důvěryhodnou 

oporu. Národní ekonomická rada vlády dokázala 

tuto roli před dvěma lety naplnit, a proto jsem se  

rozhodl sestavit takový respektovaný tým znovu.  

Se zadáním, které je stejně důležité, jako bylo  

v případě hledání protikrizových opatření. Tím 

zadáním je nastartování ekonomického rozvoje  

a zajištění dlouhodobých systémových změn, které 

České republice a jejím občanům umožní konkurovat 

v globálním světě.   

 

Skutečným obsahem politiky mé vlády není a ne-

bude hon za voličskými preferencemi a úzkostlivé 

sledování průzkumů veřejného mínění, ale pohled 

dál za hranice jejího aktuálního mandátu. Jsem  

přesvědčen, že odpovědné reformy a změna obsahu 

politiky podpoří další pozitivní celospolečenské 

změny. 

  

Petr Nečas

premiér
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iNg. vladimír 
dlouhý, cSc.

Vladimír Dlouhý vystudoval VŠE, 
v letech 1977-78 absolvoval 
studium MBA na Katolické 
univerzitě v belgické Lovani 
a v letech 1980-82 postgraduální 
studium matematické statistiky 
a pravděpodobnosti na Karlově 
univerzitě. Po ukončení studií na 
VŠE zde pracoval jako asis-
tent na katedře ekonometrie. 
V roce 1984 byl zakládajícím 
členem Prognostického ústavu 
ČSAV, kde působil nejprve jako 
výzkumný pracovník, později 
jako náměstek ředitele. V letech 
1989-92 byl ministrem hospo-
dářství ČSFR, od roku 1992 do 
června 1997 ministrem průmyslu 
a obchodu ČR. Byl členem 
a později místopředsedou 
Občanské demokratické aliance 
a poslancem parlamentu.Od 
září 1997 dodnes pracuje jako 
mezinárodní poradce investiční 
banky Goldman Sachs, v letech 
1998 – 2010 pracoval jako 
poradce pro ABB.V současné 
době působí rovněž jako před-
seda Skupiny poradců Chayton 
Capital (Londýn), Meridiam 
Infrastructure (Paříž) a jako člen 
Rady ředitelů společnosti KSK 
Power Ventur v Hyderabadu 
(Indie).

iNg. Pavel 
kohout 

Pavel Kohout postupně pracoval 
pro společnosti PPF investiční 
společnost, a. s., Komero s. r. o., 
ING Investment Management,  
a. s., a PPF, a. s. V letech 
2002 – 2003 působil jako člen 
sboru poradců ministra financí 
B. Sobotky (ČSSD) a od roku 
2004 do roku 2006 byl členem 
konzultačního týmu Vlastimila 
Tlustého (ODS).
Od roku 2007 spoluzakládal 
společnost Partners, která 
působí v oblasti finančního 
poradenství a nyní je v této 
společnosti ředitelem strategie. 
Je také zakládajícím členem 
Informačního institutu. Publikuje 
v řadě odborných médií v České 
republice a v zahraničí. Napsal 
knihy Investiční strategie pro třetí 
tisíciletí, Peníze, výnosy a rizika, 
Vitaminy pro ekonomický růst, 
Cesta k rovnováze a Finance  
po krizi. 

iNg. vladimír 
Bezděk

Vladimír Bezděk zahájil svou  
profesní dráhu v roce 1997  
v České národní bance. Za více 
než devět let působení v ČNB 
prošel několika útvary a pozice-
mi. Nejprve v Institutu ekonomie 
a poté i v Měnové sekci se zabý-
val analýzou fiskální politiky. Od 
roku 2001 působil jako poradce 
člena Bankovní rady. Na podzim 
2003 přešel do Samostatného 
odboru ekonomického výzkumu, 
kde koordinoval výzkum fiskální 
politiky a současně působil jako 
jeden z poradců Bankovní rady.
Od července 2004 do června 
2005 byl dočasně uvolněn na 
Úřad vlády ČR a byl vládou ČR 
jmenován koordinátorem pří-
pravy podkladů pro rozhodnutí 
o důchodové reformě. Po návra-
tu do ČNB na pozici koordináto-
ra fiskálního výzkumu a poradce 
Bankovní rady přibral od října 
2005 k těmto aktivitám i vedení 
referátu finanční stability.
Na konci roku 2006 odešel 
z ČNB a od ledna 2007 pracoval 
v Aegon Pojišťovně, a.s. Od října 
2007 do května 2010 působil 
jako generální ředitel a předseda 
představenstva Aegon Pojišťov-
na a.s. a Aegon Penzijní fond, 
a.s. Na žádost ministra financí 
a ministra práce a sociálních věcí 
vedl od ledna do června 2010 
Poradní expertní skupinu (PES) 
zaměřenou na přípravu důcho-
dové reformy. V letech 1992-
1997 studoval VŠE v Praze,  
v letech 1998-99 studoval na The 
University of Manchester (Master 
of Arts in Economics) a později 
absolvoval řadu krátkodobých 
kurzů a seminářů ve Světové 
bance, Mezinárodním měnovém 
fondu a dalších institucích.  
Žije v Dobřichovicích, je ženatý  
a má čtyři děti.

iNg. eduard 
JaNota

Eduard Janota absolvoval  
Vysokou školu ekonomickou 
v Praze, ekonomické vzdělání 
si doplnil v postragraduálním 
studiu na katedře financí na VŠE. 
Zabývá se především rozpočto-
vou politikou, a to jak z pohledu 
státního rozpočtu, tak i celko-
vých veřejných financí. 
Po studiu byl zaměstnán jako 
odborný referent v útvaru sta-
tistiky a rozborů na Generálním 
ředitelství České státní pojiš-
ťovny. V roce 1978 nastoupil na 
Ministerstvo financí ČR. V letech 
1978 - 1992 působil v odboru 
státního rozpočtu. V období 
let 1992 - 1999 byl ředitelem 
odboru státního rozpočtu. V roce 
1999 byl jmenován náměstkem 
ministra financí, tento post,  
s výjimkou roku 2006, kdy byl 
odvolán V.Tlustým, zastával až 
do svého jmenování ministrem 
financím. Ve Fischerově úřednic-
ké vládě působil až do jmenování 
politické vlády Petra Nečase. 
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Prof. iNg. michal 
meJStřík, cSc.

Michal Mejstřík je od roku 1997 
profesorem ekonomie Univerzity 
Karlovy v Praze, kde přednáší 
kurzy bankovnictví a financí. 
Tamtéž již od roku 1993 jako 
ředitel buduje přední české 
univerzitní pracoviště - Institut 
ekonomických studií FSV UK.  
Je členem Společnosti evrop-
ských univerzit pro finanční vý-
zkum (SUERF). Profesor Michal 
Mejstřík vystudoval ekonometrii 
na Vysoké škole ekonomické 
v Praze, titul kandidáta ekono-
mických věd (CSc.) získal za svůj 
akademický výzkum v oblasti 
hodnocení projektů a svá studia 
završil na London School of 
Economics (1990-91).
Publikoval přes 150 odborných 
publikací, které jsou zejména  
v zahraničí hojně citovány.  
V posledních 18 letech opakova-
ně působil jako externí konzul-
tant mezinárodních organizací 
(USAID, Světové banky, Evrop-
ské komise ve středovýchodní 
Evropě i Asii), české vlády  
a řady korporací samostatně 
či prostřednictvím společnosti 
EEIP,a.s. Byl též členem Národní 
ekonomické rady vlády. Od listo-
padu 2009 je předsedou dozorčí 
rady ČSA.

doc. iNg. daNiel 
müNich, Ph.d.

Daniel Münich, Akademický 
ekonom, narozen v Praze v roce 
1965. Vystudoval ČVUT, absol-
voval dva roky stáží na prestiž-
ních univerzitách v USA a v roce 
1998 získal doktorát v oboru 
ekonomie na Univerzitě Karlově. 
Akademicky působí v doktor-
ském programu CERGE-EI, 
společného pracoviště Akademie 
věd ČR a Univerzity Karlovy, kde 
se dlouhodobě zabývá proble-
matikou ekonomie trhu práce, 
školství a výzkumu.Kromě vý-
zkumné a pedagogické činnosti 
v posledních patnácti letech také 
působil jako expert či poradce 
v rámci projektů Evropské unie, 
Mezinárodního měnového fondu, 
OECD, Světové banky a řady 
národních institucí. Mezi jeho 
veřejné aktivity spojené s jeho 
odborností patří dlouhodobě 
aktivní členství v České společ-
nosti ekonomické a publikování 
článků v novinách a populárních 
časopisech a komentování témat 
souvisejících především s trhem 
práce, školstvím, vzděláváním, 
vědou a výzkumem.

doc. iNg. luBomír 
lízal, Ph.d.

Lubomír Lízal se ve své výzkum-
né činnosti specializuje na eko-
nomii transformace, aplikovanou 
mikroekonomii, struktury trhu, 
správu a řízení podniků, a životní 
prostředí. Ve své odborné praxi 
působil jako externí konzultant 
pro Světovou banku a jako 
hodnotitel pro Evropskou komisi. 
V letech 2003-2008 byl ředitelem 
Národohospodářského ústavu 
AV ČR a CERGE Univerzity 
Karlovy v Praze. V současnosti 
zastává místo vedoucího vě-
deckého pracovníka na NHÚ AV 
ČR a místo docenta ekonomie 
na CERGE UK. Byl též členem 
odborného pracovního týmu 
pro přípravu ekologické daňové 
reformy, pro přípravu Národního 
alokačního plánu na roky 2008-
2012 Ministerstva životního pro-
středí ČR a členem expertního 
týmu pro přípravu výzkumných 
směrů NPVaV II a III. Od roku 
2002 je lokálním koordinátorem 
ročenky konkurenceschopnost 
IMD „World Competitiveness 
Yearbook“. Lubomír Lízal vystu-
doval FEL ČVUT, obor Výpočetní 
technika - systémové progra-
mování v Praze, pak se krátce 
věnoval podnikatelské činnosti  
a poradenství v oboru IT.  
Následně absolvoval v roce 1998 
doktorské studium ekonomie na 
CERGE Univerzity Karlovy v Pra-
ze. Během své vědecké praxe 
se zúčastnil několika studijních 
pobytů: Tinbergen Institute, 
Amsterdam (1992), University of 
Pittsburgh (1994-1995), William 
Davidson Institute (WDI) na Uni-
versity of Michigan (1996-1997  
a 2000-2001).

iNg. Pavel 
kySilka, cSc.

Pavel Kysilka je absolventem 
Vysoké školy ekonomické 
v Praze, kde od roku 1982 
pracoval jako asistent. V letech 
1986 – 90 působil v Ekonomic-
kém ústavu ČSAV a podílel se 
na řadě publikací zaměřených 
na transformaci, např. Českoslo-
vensko na rozcestí. V roce 1990 
se stal proděkanem pro vědu na 
národohospodářské fakultě VŠE, 
v roce 1991 se stal poradcem 
ministra pro ekonomickou poli-
tiku. Vedl projekty podpory ma-
lých a středních firem a založení 
Českomoravské záruční  
a rozvojové banky. V roce 1992 
byl jmenován členem bankovní 
rady Státní banky Českosloven-
ské. Vedl přípravu a realizaci 
zavedení české koruny a měnové 
odluky od Slovenska. V roce 
1993 byl jmenován viceguver-
nérem ČNB, v roce 1998 byl 
výkonným guvernérem. V letech 
1994 – 97 působil jako expert 
Mezinárodního měnového fondu 
a podílel se na zavedení národ-
ních měn v řadě východoevrop-
ských a středoasijských zemí.  
V 90. letech byl prezidentem 
České společnosti ekonomické, 
členem presidia Fondu národní-
ho majetku. Kromě toho působil 
jako člen Rady Národního diva-
dla a prezident Klubu Formule 1 
v ČR. V současnosti je členem 
představenstva a náměstkem 
generálního ředitele České 
spořitelny, odpovídá za bankovní 
provoz (operations), IT, strategic-
ké a ekonomické analýzy  
a EU kancelář. Je členem správní 
rady Vysoké školy ekonomické  
a správní rady hudebního festi-
valu Smetanova Litomyšl.
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doc. iNg. Jiří 
Schwarz, cSc.

Jiří Schwarz se věnuje makroe-
konomii, je docentem ekonomie 
a vedoucím katedry ekonomie 
Národohospodářské fakulty Vy-
soké školy ekonomické v Praze. 
Byl členem Národní ekonomické 
rady vlády. V letech 2003 - 2010 
byl děkanem Národohospodář-
ské fakulty VŠE. Je předsedou 
Akademické rady Liberálního 
institutu. Je členem Správní rady 
L´Institut de Recherches Eco-
nomiques et Fiscales se sídlem 
v Lucemburku, který se zabývá 
analýzou veřejného sektoru 
v zemích EU. Je členem vědecké 
rady International Center for 
Economic Research v Turíně. 
Dále je členem Vědecké rady  
NF VŠE a členem Vědecké rady 
Národohospodárskej fakulty Eko-
nomické univerzity v Bratislavě.
Teoreticky se zabývá ekono-
mickou regulací (především 
síťových odvětví) a ekonomickou 
transformací. Dříve se věnoval 
vývoji ekonomického myšlení, 
privatizaci a vývoji a výkonnosti 
kapitálových trhů. V těchto  
oblastech se podílel na výzku-
mu a publikoval řadu statí a 
článků. Je autorem dvou knih a 
spoluautorem dvou učebnic. Jiří 
Schwarz absolvoval Národo-
hospodářskou fakultu Vysoké 
školy ekonomické v Praze a po 
povinné roční vojenské službě 
zahájil akademickou kariéru na 
Vysoké škole ekonomické 
 v Praze, kde vyučoval dějiny 
ekonomických teorií. V roce 
1990 byl spoluzakladatelem 
Liberálního institutu, na jehož 
řízení se podílí dodnes. Od roku 
1994 je členem Montpelerinské 
společnosti.

iNg. JaN 
Procházka

Jan Procházka po absolvování 
Přírodovědecké fakulty Univer-
zity Palackého v Olomouci obor 
Aplikovaná matematika dokončil 
své akademické vzdělání  
ekonomického směru na MZLU  
v Brně, na Provozně ekono-
mické fakultě, obor Finance.
Dlouhodobě se zabývá sektorem 
dopravy, energetiky a kapitá-
lovými trhy na kterých působí 
od roku 2003, nyní jako ředitel 
pražské pobočky a hlavní ana-
lytik společnosti CYRRUS, a.s.. 
Zároveň se podílí na projektech 
corporate finance - restruktu-
ralizaci společností, oceňování 
podniků či IPO. Letos se zároveň 
vydal hledat managerskou výzvu 
i do zemědělství (AGRO Teplice, 
a.s.). 

iNg. Jiří 
ruSNok

Jiří Rusnok ukončil studium na 
Národohospodářské fakultě  
Vysoké škole ekonomické  
v Praze. Svou profesní kariéru 
začal v odboru dlouhodobých 
výhledů na Státní plánovací  
komisi. Později působil na Fede-
rálním ministerstvu pro strate-
gické plánovaní a Federálním 
ministerstvu práce a sociálních 
věcí. Následně pracoval  
v Českomoravské konfederaci 
odborových svazů, kde pracoval 
šest let jako poradce a vedoucí 
sociálně-ekonomického oddě-
lení. Od srpna 1998 zastával 
funkci náměstka ministra práce 
a sociálních věcí, od dubna 2001 
do července 2002 byl ministrem 
financí ČR a do března 2003 mi-
nistrem průmyslu a obchodu ČR. 
V současnosti vykonává funkci 
presidenta Asociace penzijních 
fondů České republiky a součas-
ně je předsedou představenstva 
a generálním ředitelem ING PF, 
a.s.. V letech 2006 – 2009 byl 
předsedou Výboru pro finanční 
trh, poradního orgánu bankov-
ní rady ČNB. Od roku 2009 je 
prezidentem Rady pro veřejný 
dohled nad auditem.

Phdr. tomáš 
Sedláček 

Tomáš Sedláček je hlavní mak-
roekonom hospodářských stra-
tegií ČSOB, je také přenášejícím 
na vysoké škole, publicistou, 
dlouholetým poradcem čelních  
politiků (prezident republiky, 
ministr financí, premiér v rámci 
NERV) a častým komentátorem  
v mediích. Je stipendistou  
Yaleovy University a doktoran-
dem na Karlově univerzitě, kde 
pravidelně přednáší. Nepravidelně 
přednáší pro mnoho dalších 
českých i světových univerzit 
(Georgetown, Yale, Wheaton). 
Yale Economic Review (2006) 
jej zařadil mezi pětici perspek-
tivních mladých ekonomů. Jeho 
akademické práce získaly uznání 
děkana fakulty a Hlávkovu 
cenu. Na jaře 2009 publikoval 
knihu Ekonomie dobra a zla: po 
stopách ekonomického tázáni od 
Gilgamese po finančni krizi, která 
se stala národním bestsellerem. 
Pravidelně přispívá do čtvrteč-
ních Hospodářských novin a je 
členem mnoha poradních nebo 
statutárních orgánů neziskových 
institucí (Forum2000, Diploma-
tická akademie, Česko-německý 
fond budoucnosti a jiné).
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iNg. Petr 
zahradNík, mSc.

Petr Zahradník je ekonomický 
expert, analytik a konzultant 
specializující se na problematiku 
Evropské unie. V současnosti  
je projektovým manažerem  
a konzultantem EU Office.  
V roce 2009 se stal členem 
Národní ekonomické rady vlády 
(NERV). V letech 1993 – 1995 
působil v Ústavu pro evropská 
a mezinárodní studia při Úřadu 
lucemburské vlády a v Mezi-
národním ústavu pro analýzu 
aplikovaných systémů  
v rakouském Laxenburgu. 
Působil více než sedm let jako 
makroekonomický analytik  
v soukromých společnostech  – 
Conseq Finance (1999 – 2003) 
a Patria Finance (1995 – 1997). 
V letech 1995 – 1999 působil 
také jako konzultant Kanceláře 
prezidenta republiky.
Přednáší ekonomii transformace 
na pražském centru New York 
University; podílí se na výuce  
a výzkumné činnosti na VŠE  
v Praze a řadě dalších univerzit-
ních a výzkumných institucí  
v tuzemsku i zahraničí. Má  
zaznamenáno více než 2 800  
citací v tuzemských i zahraničních  
médiích. Petr Zahradník vystu-
doval Vysokou školu ekonomic-
kou v Praze, obor finance.  
V období 1991 – 1992 působil 
jako stipendista na katedře 
ekonomie na Queen Maryand 
Westfield College na Londýnské 
univerzitě. V letech 1992 – 1993 
souběžně studoval program 
hospodářské politiky na  
Columbia University v New 
Yorku a evropská studia na 
Katolické univerzitě v Lovani  
v Belgii. V tomto období rovněž 
prováděl ekonomický výzkum 
 v rámci projektu Světové banky.

 

iNg. Jiří 
weigl, cSc.

Jiří Weigl vystudoval orientalis-
tiku a arabistiku na Filozofické 
fakultě UK a poté Vysokou školu 
ekonomickou v Praze. Do roku 
1989 pracoval v Ekonomickém 
ústavu Akademie věd. V roce 
1990 nastoupil na ministerstvo  
financí, kde se zabýval proble-
matikou mezinárodních finanč-
ních institucí a Mezinárodním 
měnovým fondem a pracoval  
i jako poradce tehdejšího fede-
rálního ministra financí Václava 
Klause. V roce 1992 odešel na 
Úřad vlády ČR, kde byl porad-
cem tentokrát již premiéra Václa-
va Klause a od června 1993 vedl 
tým jeho poradců. Z Úřadu vlády 
odešel po pádu Klausovy vlády 
v závěru roku 1997. Poté byl až do 
svého nástupu na Pražský hrad 
ředitelem Centra pro ekonomiku 
a politiku (CEP), které Klaus  
v roce 1998 založil. V 90. letech 
byl Weigl mimo jiné také členem 
dozorčích rad Fondu národního 
majetku, Investiční a Poštovní 
banky (IPB) a Českého Telecomu. 
Kancléřem je od března 2003.

iNg. miroSlav 
zámečNík

Miroslav Zámečník je ekonomic-
kým konzultantem. V roce 2009 
byl členem a později předsedou 
dozorčí rady Českých aerolinií. 
Jako člen Národní ekonomické 
rady vlády (NERV) spolupracoval 
na protikrizových opatřeních.  
Od roku 2001 působí jako 
konzultant v oblasti finanční 
restrukturalizace a reorganizace 
insolventních podniků, firemních 
fúzi a akvizic. Druhým oborem 
jeho specializace je problematika 
zdravotních systémů, financo-
vání a ekonomiky zdravotnictví. 
Těmto tématům se věnuje také 
jako lektor postgraduálních 
vzdělávacích programů (Justiční 
akademie, České manažer-
ské centrum) a přednáší v ČR 
i zahraničí. V minulosti byl 
například vedoucím Centra pro 
ekonomickou analýzu v kanceláři 
prezidenta Václava Havla, vyjed-
návačem Středoevropské zóny 
volného obchodu, zástupcem 
České republiky ve Světové 
bance a náměstkem ředitele 
Konsolidační banky. Miroslav 
Zámečník vystudoval v roce 
1984 Vysokou školu ekonomic-
kou. Později se věnoval studiu 
na Georgetown University ve 
Washingtonu, obor zahraniční 
vztahy.
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