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1. Úvod 

Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona o obecně prospěšných společnostech č. 
248/1995 Sb. Dokument hodnotí činnost Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a 
managementu, o.p.s. (dále CES VŠEM) za kalendářní období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 
2011. Název organizace je platný od 2. července 2007, kdy došlo ke změně z původního názvu 
Grantový fond Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. 

1.1 Základní ustanovení 

Zápis do Rejstříku obecně prospěšných společností je k datu 16. července 2003 (od 29. 12. 2008 
pod novou spisovou značkou O 632). CES VŠEM byl založen s vědomím významu výzkumné čin-
nosti pro rozvoj vzdělávacích aktivit na mezinárodně srovnatelné odborné úrovni. Ve své činnosti 
vychází CES VŠEM z úlohy výzkumu při posilování růstového potenciálu a konkurenceschopnosti 
národní ekonomiky. CES VŠEM působí jako výzkumné pracoviště Vysoké školy ekonomie a ma-
nagementu. 

Pracoviště:  
 organizační zázemí a místo působení Centra ekonomických studií VŠEM: Nárožní 2600/9a, 

158 00 Praha 5 - Stodůlky 
 sídlo Centra ekonomických studií VŠEM: Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 – Stodůlky 

 
2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 

Statutárním orgánem CES VŠEM je správní rada v čele s předsedou správní rady. Kontrolním orgá-
nem CES VŠEM je dozorčí rada v čele s předsedou dozorčí rady. Správní a dozorčí rada CES VŠEM 
posuzují a schvalují programové dokumenty a základní předpisy pro chod CES VŠEM a rozhodují o 
přidělování prostředků CES VŠEM na konkrétní projekty. Běžný chod CES VŠEM a formulaci a reali-
zaci jeho rozvojové koncepce zajišťuje ředitel, jehož poradním orgánem je vědecká rada. 

2.1 Správní rada CES VŠEM 
Ing. Petr Zahradník, předseda 
PhDr. Dagmar Rýdlová, člen (od 21.8.2010 nahradila prof. Ing. Evžena Kočendu, 
Ph.D.) 
PhDr. Tomáš Sedláček 
 

2.2 Dozorčí rada CES VŠEM 
Ing. Petr Kacvinský, CSc. – předseda (nahradil prof. Ing. Jaromíra Vebera, CSc.) – od 
26.1.2010 
Doc. Ing. Alena Zemplinerová, CSc. – člen (nahradila JUDr. Rostislava Sochora) – od 
8.2.2010 
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. – člen (nahradil Ing. Petra Roubíčka) – od 1.3.2010 
 

2.3 Ředitel CES VŠEM 
Prof. Ing. Milan Žák, CSc. 
 

2.4 Pracovníci CES VŠEM  
 
Výzkumný tým: 
Bc. Anna Bajzíková – asistent výzkumu v oblasti institucionální kvality  
Ing. Martin Cícha, Ph.D. – kvantitativní metody v analýze 
Ing. Jana Gibarti, Ph.D. – inovační výkonnost a strategie  
Ing. Mojmír Hájek, CSc. – zdroje ekonomického růstu 
Ing. Irena Jindřichovská, CSc. – inovace a etika 
Ing. Jaroslav Kahoun – regionální konkurenceschopnost 
Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. – institucionální kvalita 
Mgr. Petra Luňáčková – asistent výzkumu v oblasti inovační výkonnosti a strategie  
Doc. Ing. Karel Muller, CSc. – inovační výkonnost a strategie 
Doc. Ing. Jan Pour, CSc. – ICT management 
Mgr. Jana Procházková – asistent výzkumu v oblasti institucionální kvality  
Ing. Marek Rojíček, Ph.D. – národní účty, input-output tabulky 
Ing. Vojtěch Spěváček, DrSc. – růst, poptávka a stabilita 
Ing. Zuzana Šedivá, Ph.D. – ICT management 
Ing. Růžena Vintrová, DrSc. – reálná a nominální konvergence 
Ing. Václav Žďárek, MSc. – růst, poptávka a stabilita  
Prof. Ing. Milan Žák, CSc. – institucionální analýza vládnutí 
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Administrativně-organizační podpora: 
Mgr. Petra Pučalíková 
 

3. Činnost CES VŠEM 

Činnost CES VŠEM (v souladu se základním ustanovením b. 1.1) je členěna na činnost hlavní a 
doplňkovou. 

Hlavní činnost CES VŠEM, financovaná ve výši 90 % z veřejných zdrojů (dále VZ, kterými jsou 
dotace od MŠMT) a 10 % ze zdrojů neveřejných (dále NZ, tj. zdroje zakladatele VŠEM s.r.o.), spo-
čívá v realizaci výzkumné, vzdělávací a lektorské činnosti v oblasti společenských věd, přičemž VZ 
pokrývají převážně výzkumné aktivity pracoviště, zatímco NZ pak aktivity spojené se vzdělávací a 
lektorskou činností. 

I v roce 2011 pokračoval v rámci výzkumné činnosti výzkumný tým CES VŠEM v řešení dlouhodo-
bého výzkumného projektu MŠMT s názvem Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české 
ekonomiky 1M0524, v rámci něhož byly realizovány publikační a další diseminační aktivity CES 
VŠEM (viz kap. 3.1). Výzkumné aktivity řešitelského týmu CES VŠEM jsou následně prezentovány 
na domácích a mezinárodních seminářích a konferencích. Úzká provázanost výzkumné a vzdělávací 
a lektorské činnosti je podpořena i zapojením studentů magisterského studia Ekonomika a ma-
nagement do výzkumných aktivit CES VŠEM.  

Doplňková činnost CES VŠEM je zaměřena na expertizní a poradenskou činnost pro různorodé 
instituce, mezi něž patří zejména veřejnoprávní a podnikatelské subjekty. 

Správní činnost byla stanovena odhadem ve výši 15 % z činnosti hlavní.  

3.1 Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky 

Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky (CVKS, 1M0524) je společným 
projektem tří výzkumných pracovišť, a to Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy Univerzity 
v Brně, Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu a Národní observatoře 
zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu. CVKS bylo založeno v roce 2005 
s grantovou podporou MŠMT. 

Jakožto autor projektu Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky (CVKS, 
1M0524) a jeho spolupříjemce CES VŠEM odborně garantuje čtyři z pěti výzkumných oblastí (pátou 
oblast garantuje Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu). 

Předmětem samotné výzkumné činnosti centra je analýza předpokladů a výsledků konkurenční 
schopnosti české ekonomiky v návaznosti na plnění cílů Lisabonské strategie. Konkurenční schop-
nost ČR v mezinárodním srovnání (EU-27) je hodnocena ve vztahu k podmínkám úspěšného pře-
chodu na znalostně založenou ekonomiku v klíčových a vzájemně provázaných kvalitativních fakto-
rech institucionální kvality, inovační výkonnosti a kvality lidských zdrojů na pozadí růstové výkon-
nosti a makroekonomické stability. V předmětu činnosti je důraz kladen na zohlednění specifik 
tranzitivních zemí v procesu ekonomického a technologického dohánění a na identifikaci implikací 
stávajících vývojových trendů pro hospodářsko-politickou praxi. Analýza je založena na komplex-
ních metodických přístupech, které kombinují sekundární a primární data, a na odlišení makroeko-
nomického, odvětvového, regionálního a podnikového hlediska. Cílem projektu je vytváření kvalifi-
kovaných analytických podkladů pro rozhodování hospodářsko-politických a ekonomických subjektů 
při podpoře úspěšného přechodu České republiky na znalostně založenou ekonomiku.  

Dílčí výsledky projektu CVKS publikované v roce 2011 byly tyto: 

• Working papery:  
• Monografie: 1 (Konkurenční schopnost České republiky 2010-2011) 
• Časopisy: 10 čísel nového recenzovaného časopisu Ekonomické listy s celkem 36 články (z 

toho 33 v českém jazyce,  3 v jazyce anglickém), dále 2 články v recenzovaných časopi-
sech zapsaných na seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR, 2 články 
v impaktovaných časopisech, 

• Konference: výzkumný tým se účastnil 12 konferecí, na nichž prezentoval výsledky svých 
výzkumných aktivit 

Práce na projektu se v roce 2011 soustředily především na přípravu klíčové publikace s názvem 
Konkurenční schopnost České republiky 2010-2011, která je již šestou publikací zabývající se 
vývojem konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání a analýzou rozhodujících faktorů 
ovlivňujících tento vývoj. Na rozdíl od předchozích vydání obsahuje tato publikace pouze soubor 
statistických ukazatelů sledovaných v časových řadách a jejich metodologii. Publikace je rozdělena 
do pěti částí. 

První část Růstová výkonnost a stabilita (CES VŠEM) zahrnuje široké spektrum ukazatelů 
umožňujících posoudit makroekonomický vývoj České republiky a jeho srovnání s vývojem 
v ostatních zemích Evropské unie. 
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Druhá část Institucionální kvalita (CES VŠEM) je rozdělena do čtyř kapitol, které se zabývají 
hodnocením a měřením institucionálního prostředí jakožto předpokladem pro ekonomickou výkon-
nost a konkurenceschopnost ekonomiky. 

Třetí část Strukturální konkurenceschopnost (CES VŠEM) zahrnuje dvě kapitoly zabývající se 
samostatně odvětvovou a regionální konkurenceschopností. 

Čtvrtá část Inovační výkonnost (CES VŠEM) zahrnuje dvě kapitoly. První kapitola je věnována 
zdrojům inovační výkonnosti, které jsou spojeny s výzkumem a vývojem a dále se zaměřuje na 
efekty inovační výkonnosti, které lze sledovat při analýze inovujících podniků. Druhá kapitola hod-
notí připravenost, užití a přínosy informačních a komunikačních technologií (ICT). 

Pátá část Kvalita lidských zdrojů (NOZV NVF) se zabývá popisem a vyhodnocením základních 
ukazatelů ve vztahu ke čtyřem okruhům kvality lidských zdrojů, jimiž jsou kvalifikace a dovednosti 
obyvatelstva, účast na vzdělávání, výdaje na vzdělávání a lidské zdroje pro rozvoj technologicky a 
znalostně náročných odvětví. 

 
 

4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2011 
 
A. Rozvaha k 31.12.2011 
 
B. Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2011 
 
C. Další vybrané finanční ukazatele  

 
 
 
 



Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí:
příslušnému fin. orgánu

AKTIVA

A. Dlouhodobý majetek celkem
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
2. Software 70
3. Ocenitelná práva
4. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
5. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
6. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majete

Součet I.1. až I.7. 70
1. Pozemky
2. Umělecká díla, předměty a sbírky
3. Stavby
4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
6. Základní stádo a tažná zvířata
7. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
8. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

Součet II.1. až II.10.
1. Podíly v ovládaných a řízených osobách
2. Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
4. Půjčky organizačním složkám
5. Ostatní dlouhodobé půjčky
6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek
7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

Součet III.1. až III.7.
1. Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
2. Oprávky k softwaru -70
3. Oprávky k ocenitelným právům
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému m
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému m
6. Oprávky ke stavbám
7. Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům
8. Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
9. Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému m
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému ma

Součet IV.1. až IV.11. -70

AKTIVA

B. Krátkodobý majetek celkem 7 594
1. Materiál na skladě
2. Materiál na cestě
3. Nedokončená výroba
4. Polotovary vlastní výroby
5. Výrobky
6. Zvířata
7. Zboží na skladě a v prodejnách
8. Zboží na cestě
9. Poskytnuté zálohy na zásoby

Součet I.1. až I.9.

1 x

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

158 00

Rozvaha v plném rozsahu

2a

Stav k poslednímu dn

účetního období
1b

č.

řádku

Stav k prvnímu dni

účetního období

Součet I.až IV. 1
(012) 2I.
(013) 3Dlouhodobý 70
(014) 4nehmotný
(018) 5majetek
(019) 6celkem
(041) 7
(051) 8

9 70
(031) 10II.
(032) 11Dlouhodobý
(021) 12hmotný
(022) 13majetek
(025) 14celkem
(026) 15
(028) 16
(029) 17
(042) 18
(052) 19

20
(061) 21III.
(062) 22Dlouhodobý
(063) 23finanční
(066) 24majetek
(067) 25celkem
(069) 26
(043) 27

28
(072) 29IV.
(073) 30Oprávky k -70
(074) 31dlouhodobému
(078) 32majetku
(079) 33celkem
(081) 34
(082) 35
(085) 36
(086) 37
(088) 38
(089) 39

40 -70

2a

Stav k poslednímu dn

účetního období
1b

číslo

řádku

Stav k prvnímu dn

účetního období

Součet B.I. až B.IV. 41 7 384
(112) 42I.
(119) 43Zásoby
(121) 44celkem
(122) 45
(123) 46
(124) 47
(132) 48
(139) 49
(314) 50

51

k 31.12.2011
( v celých tisících Kč )

Centrum ekonomických studií VŠEM,o.p.s
Nárožní 2600/9A

Praha 5-Stodůlky



1. Odběratelé 4 262
2. Směnky k inkasu
3. Pohledávky za eskontované cenné papíry
4. Poskytnuté provozní zálohy -12
5. Ostatní pohledávky
6. Pohledávky za zaměstnanci
7. Pohledávky za institucemi soc. zabezpečení a zdrav
8. Daň z příjmů 968
9. Ostatní přímé daně
10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním ro
13. Nároky na dotace a ost. zúčtování s rozp. orgánů ú 820
14. Pohledávky za účastníky sdružení
15. Pohledávky z pevných termínových operací
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů
17. Jiné pohledávky
18. Dohadné účty aktivní
19. Opravná položka k pohledávkám

Součet II.1. až II.19. 6 038
1. Pokladna 8
2. Ceniny
3. Účty v bankách 1 548
4. Majetkové cenné papíry k obchodování
5. Dluhové cenné papíry k obchodování
6. Ostatní cenné papíry
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
8. Peníze na cestě

Součet III.1. až III.8. 1 556

1. Náklady příštích období
2. Příjmy příštích období
3. Kurzové rozdíly aktivní

Součet IV.1. až IV.3.
Aktiva celkem 7 594

PASIVA

A. Vlastní zdroje celkem 6 395
1. Vlastní jmění
2. Fondy 6 506
3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

Součet I.1. až I.3. 6 506
1. Účet výsledku hospodaření 15
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení x
3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let -126

Součet II.1 až II.3. -111
B. Cizí zdroje celkem 1 199

1. Rezervy
Hodnota I.1.

1. Dlouhodobé bankovní úvěry
2. Vydané dluhopisy
3. Závazky z pronájmu
4. Přijaté dlouhodobé zálohy
5. Dlouhodobé směnky k úhradě
6. Dohadné účty pasivní
7. Ostatní dlouhodobé závazky

Součet II.1. až II.7.
1. Dodavatelé 265
2. Směnky k úhradě
3. Přijaté zálohy
4. Ostatní závazky 54
5. Zaměstnanci 450
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení a zdrav. pojiš 235
8. Daň z příjmů
9. Ostatní přímé daně 104
10. Daň z přidané hodnoty
11. Ostatní daně a poplatky

(311) 52II. 4 262
(312) 53Pohledávky
(313) 54celkem
(314) 55 17
(315) 56
(335) 57
(336) 58
(341) 59 968
(342) 60
(343) 61
(345) 62
(346) 63
(348) 64
(358) 65
(373) 66
(375) 67
(378) 68
(388) 69
(391) 70

71 5 247
(211) 72III. 5
(213) 73Krátkodobý
(221) 74finanční 2 132
(251) 75majetek
(253) 76celkem
(256) 77
(259) 78
(261) 79

80 2 137

2a

Stav k poslednímu dni
účetního období

1b

č.
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního období

(381) 81IV.
(385) 82Jiná aktiva
(386) 83celkem

84
Součet A. až B. 85 7 384

4a

Stav k poslednímu dni

účetního období
3b

č.

řádku

Stav k prvnímu dni

účetního období

Součet A.I. až A.II. 86 6 380
(901) 87I.
(911) 88Jmění 6 506
(921) 89celkem

90 6 506
(963) 91II. x
(931) 92Výsledek -126
(932) 93hospodaření

94 -126
Součet B.I. až B.IV. 95 1 004

(941) 96I.Rezervy
97

(951) 98II.
(953) 99Dlouhodobé
(954) 100závazky
(955) 101celkem
(958) 102
(389) 103
(959) 104

105
(321) 106III. 37
(322) 107Krátkodobé
(324) 108závazky
(325) 109celkem
(331) 110 484
(333) 111
(336) 112 263
(341) 113
(342) 114 112
(343) 115
(345) 116



12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu
13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samo
14. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů
15. Závazky k účastníkům sdružení
16. Závazky z pevných termínových operací
17. Jiné závazky 11
18. Krátkodobé bankovní úvěry
19. Eskontní úvěry
20. Vydané krátkodobé dluhopisy
21. Vlastní dluhopisy
22. Dohadné účty pasivní 80
23. Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

Součet III.1. až. III.23. 1 199

1. Výdaje příštích období
2. Výnosy příštích období
3. Kurzové rozdíly pasivní

Součet IV. až IV.3.
Pasiva celkem 7 594

Odesláno dne: Razítko:

(346) 117
(348) 118
(367) 119
(368) 120
(373) 121
(379) 122 11
(231) 123
(232) 124

4a

Stav k poslednímu dni
účetního období

3

(241) 125
(255) 126
(389)

účetního období

(383) 130

97
(249) 128

129 1 004

127

Součet A. až B. 134 7 384

IV.
(384) 131Jiná
(387) 132pasiva

133

b

č.
řádku

Stav k prvnímu dni



Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2

vyhlášky č. 504/2002 Sb

Název a sídlo účetní jednotky

Centrum ekonomických studií VŠEM,o.p.s.
Nárožní 2600/9A

Účetní jednotka doručí: Praha 5-Stodůlky
1 x příslušnému finančnímu 158 00

orgánu

Číslo
řádku

A. Náklady 1

Spotřebované nákupy celkem 2
Spotřeba materiálu 3
Spotřeba energie 4
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 5
Prodané zboží 6
Služby celkem 7
Opravy a udržování 8
Cestovné 9
Náklady na reprezentaci 10
Ostatní služby 11
Osobní náklady celkem 12
Mzdové náklady 13
Zákonné sociální pojištění 14
Ostatní sociální pojištění 15
Zákonné sociální náklady 16
Ostatní sociální náklady 17
Daně a poplatky celkem 18
Daň silniční 19
Daň z nemovitostí 20
Ostatní daně a poplatky 21
Ostatní náklady celkem 22
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23
Ostatní pokuty a penále 24
Odpis nedobytné pohledávky 25
Úroky 26
Kurzové ztráty 27
Dary 28
Manka a škody 29
Jiné ostatní náklady 30
Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravnýc 31

Odpis dlouhodobého nehmotného a hmotného maje 32
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot 33
Prodané cenné papíry a podíly 34
Prodaný materiál 35
Tvorba rezerv 36

Tvorba opravných položek 37
Poskytnuté příspěvky celkem 38
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi organ. složka 39
Poskytnuté členské příspěvky 40
Daň z příjmů celkem 41
Dodatečné odvody daně z příjmů 42
Náklady celkem 43

B. Výnosy 44

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 45
Tržby za vlastní výrobky 46
Tržby z prodeje služeb 47
Tržby za prodané zboží 48
Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 49

IČO

25473361

( v celých tisících Kč )
k 31.12.2011

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

Název ukazatele Celkem

7

Činnosti
Hlavní

6

HospodářskáOznačení

146Součet I.1. až I.4. 146I.
146 1461. (501)

5

2. (502)
3. (503)
4. (504)

1 547Součet II.5. až II.8. 1 547II.
5. (511)

211 2116. (512)
7. (513)

1 336 1 3368. (518)
6 409Součet III.9. až III.13. 6 409III.

4 859 4 8599. (521)
1 550 1 55010. (524)

11. (525)
12. (527)
13. (528)

Součet IV.14. až IV.16.IV.
14. (531)
15. (532)
16. (538)

31Součet V.17. až V.24. 31V.
17. (541)

1 118. (542)
19. (543)
20. (544)

4 421. (545)
22. (546)
23. (548)

26 2624. (549)
VI. Součet VI.25. až VI.30.

25. (551)
26. (552)
27. (553)
28. (554)
29. (556)

30. (559)
Součet VII.31. až VII.32.VII.

31. (581)
32. (582)

Hodnota VIII.33.VIII.
33. (595)

8 133Součet I. až VIII. 8 133

Součet I.1. až I.3.I.
1. (601)
2. (602)
3. (604)

Součet II.4. až II.7.II.



Změna stavu zásob nedokončené výroby 50
Změna stavu zásob polotovarů 51
Změna stavu zásob výrobků 52
Změna stavu zvířat 53
Aktivace celkem 54
Aktivace materiálu a zboží 55
Aktivace vnitroorganizačních služeb 56
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 57
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 58
Ostatní výnosy celkem 59
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 60
Ostatní pokuty a penále 61
Platby za odepsané pohledávky 62
Úroky 63
Kurzové zisky 64
Zúčtování fondů 65
Jiné ostatní výnosy 66
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravn 67

Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. ma 68
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 69
Tržby z prodeje materiálu 70
Výnosy z krátkodobého finančního majetku 71
Zúčtování rezerv 72
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 73
Zúčtování opravných položek 74
Přijaté příspěvky celkem 75
Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními slo 76
Přijaté příspěvky (dary) 77
Přijaté členské příspěvky 78
Provozní dotace celkem 79
Provozní dotace 80
Výnosy celkem 81

C. Výsledek hospodaření před zdaněním 82

Daň z příjmů 83
D. Výsledek hospodaření po zdanění 84

Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné
osoby: za zaúčtování:

Telefon:

4. (611)
5. (612)
6. (613)
7. (614)

Součet III.8. až III.11.III.
8. (621)
9. (622)

10. (623)
11. (624)

78Součet IV.12. až IV.18. 78IV.
12. (641)
13. (642)
14. (643)

24 2415. (644)
16. (645)
17. (648)

54 5418. (649)
V. Součet V.19. až V.25.

19. (652)
20. (653)
21. (654)
22. (655)
23. (656)
24. (657)
25. (659)

820Součet VI.26. až VI.28. 820VI.
26. (681)

820 82027. (682)
28. (684)

7 250Hodnota VII.29. 7 250VII.
7 250 7 25029. (691)

8 148Součet I. až VII. 8 148

1515Výnosy - Náklady

34. (591)
1515C. - 34.
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Příloha k účetní závěrce za rok 2011 
 

Příloha k účetní závěrce za rok 2010 byla sestavena dle Vyhl. Č. 504/2002 Sb. v platném znění, 
kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro neziskové organizace.  
 

Čl. I 
Obecné údaje 

 
1. Popis účetní jednotky 

 
Název:             Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. 
Právní forma:   obecně prospěšná společnost 
Datum vzniku: 16.7.2003 
Účetní období: 1.1.-31.12.2011 
 
Hlavní činnost: 

- Udělování grantů na projekty realizované v oblasti společenských věd 
- Podpora a rozvoj vzdělanosti 
- Podpora a rozvoj kulturních, společenských a sportovních aktivit 
- Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 
- Podpora a rozvoj výzkumu 
- Výzkumná, vzdělávací a lektorská činnost v oblasti společenských věd 

 
Hospodářská činnost: 
 Vydavatelská a nakladatelská činnost 
 Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců 
 Reklamní činnost a marketing 
 Překladatelská a tlumočnická činnost 
 Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek a obdobných akcí 
 Organizování sportovních soutěží 

 

Jména a příjmení členů k 31.12.2011 

 
A.Správní rada: 
    Ing. Petr Zahradník, předseda 
    PhDr. Dagmar Rýdlová, člen 
    PhDr. Tomáš Sedláček, člen 
 
B. Dozorční rada: 
     Ing.Petr Kacvinský, CSc., předseda 
     Doc.Ing. Alena Zemplinerová, CSc., člen 
     Doc.Ing. Ladislav Průša, CSc., člen 
 
Informace o zakladateli: 
Zakladatelem je společnost VŠEM, s.r.o., Ústí nad Labem, Národního odboje 766/17, PSČ 400 03, 
IČ 250 20 145 
 

2. Průměrný počet zaměstnanců: 10 
Osobní náklady na zaměstnance: 6 410 tis. Kč, z toho za řídící pracovníky 824 tis. Kč 
 

3. Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění, jak v peněžní, tak naturální 
formě akcionářům, společníkům a členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů včetně 
bývalých členů těchto orgánů: 
 
Žádné půjčky nebyly poskytnuty. 
 

4. Členové statutárních, kontrolních nebo jiných orgánů účetní jednotky určených statutem a 
jejich rodinní příslušníci účastnící se v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela za 
vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: 
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Žádný z členů ani jejich rodinní příslušníci se neúčastnili v těchto osobách. 
 

Čl. II 
Informace o použitých účetních metodách, 

obecných účetních zásadách a způsobech oceňování 
 
V následujících ustanoveních jsou uvedeny informace o aplikaci obecných účetních zásad, o 
použitých účetních metodách, způsobech oceňování a odpisování, jejichž znalost je významná pro 
posouzení finanční, majetkové a důchodové pozice podniku a pro analýzu údajů obsažených 
v rozvaze a výkazu zisků a ztrát. 
 

1. Způsob ocenění 
a) nakupovaných zásob 
b) cenných papírů a majetkových účastí 

 
           Pořizovací cenou se rozumí cena, za které jsou zásoby skutečně pořízeny včetně  
           nákladů s jejich pořízením souvisejících (např. přeprava, provize, clo, pojistné apod.) 
 
           Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují pořizovacími cenami,což je cena je cena,  
           za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů souvisejících s jejich pořízením. 

 
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a 

pořízeného v průběhu účetního období. 
 
Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje: 
 
- dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním,  
- dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nově zjištěný a v účetnictví dosud 

nezachycený, např. inventarizační přebytek 
- dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci 

(finanční leasing). 
 

3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se obvykle zahrnují do pořizovacích cen 
nakupovaných zásob. 
Jedná se zejména o přeprané, provizi, clo, pojistné. 
 

4. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti 
předcházejícímu účetnímu období s uvedením důvodů těchto změn a vyčíslením peněžních 
částek těchto změn ovlivňujících výši majetku, závazků a hospodářského výsledku, pokud 
je možno je reálně stanovit. 
 
K žádným významným změnám během účetního období nedošlo. 
 

5. Způsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro  
stanovení výše opravných položek.  
 
Opravné položky nebyly v účetním období uplatněny. 
 

6. Způsob stanovení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody při 
stanovení účetních odpisů. 

7.  
Společnost eviduje nehmotný dlouhodobý majetek, který je v plné výši odepsán. V případě 
pořízení dlouhodobého majetku by účetní jednotka odepisovala majetek v souladu se 
zákone č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů v platném znění s tím, že účetní odpisy by byly ve 
stejné výši jako odpisy daňové. 
 

8. Způsob uplatnění při přepočtu údajů v cizích měnách na českou korunu (uplatnění  
směnných kurzů vyhlašovaných Českou národní bankou jako běžných či stálých kurzů  
s uvedením termínů jejich změny). 
 
Účetní jednotka používala pro přepočet cizích měn na českou měnu denní kurz. 
 

Čl. III 
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Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát 
 

1. Počet a nominální hodnota investičních majetkových cenných papírů a majetkových účastí 
v tuzemsku a v zahraničí – 0 

 
 

2. Pohledávky 
- souhrnná výše pohledávek po lhůtě splatnosti rok 2007 – 1 359 tis. Kč 
                                                                                rok 2008 -  2 902 tis. Kč 
Pohledávky v podniků ve skupině – 0 
 
Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem – 0 
 

3. Závazky 
- souhrnná výše závazků (do splatnosti)                                      1 119 tis. Kč 
 
Závazky k podnikům ve skupině – 0 
 
Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti, splatné závazky veřejného zdravotního pojištění a daňové nedoplatky: 
 

• Pojistné SP 12/2011: Kč 164 748,-,-  uhrazeno dne 16.1.2012 
• Pojistné ZP 12/2011: Kč 70 608,-  uhrazeno dne 16.1.2012 
• Zálohová daň 12/2011: Kč 99 955,-  uhrazeno dne 16.1.2012 
• Srážková daň 12/2011: Kč 3 750,-  uhrazeno dne 16.1.2012 

 
4. Významné události, které se staly mezi datem účetní závěrky a datem, ke kterému jsou 

rozvaha a výkaz zisku a ztráty schváleny k předání mimo účetní jednotku: 
 
Nejsou známy žádné významné události. 
 
 
Po projednání ve správní radě byl hospodářský výsledek za rok 2011 převeden do 
rezervního fondu. 
 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK      (v tisících Kč)     
 

Položka 
HV z 

hlavní 
činnosti 

HV z 
doplňkové 
činnosti 

HV ze střediska 
správa 

Položky 
upravující HV 

HV celkem 

            

1 2 3     4 

  2 951 0 -2 937   15 
C e l k e 
m 

2 951 0 -2 937 0 15 

 
Podpis odpovědné osoby:     Datum:  
 
NEROZDĚLENÝ ZISK, NEUHRAZENÁ ZTRÁTA    (v tisících Kč) 
 

Účet 932 K 31.12.2009 K 31.12.2010 K 31.12.2011 

  -72 -126 15 
 
Podpis odpovědné osoby:     Datum: 
 
PŘEHLED VYBRANÝCH NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ  (v tisících Kč) 
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č.ř. Položka  Hlavní 
činnost

Doplňková 
činnost Celkem 

1 Osobní náklady     6410 0 6410 
2 

z toho 

mzdy   4859   4859 

3 OPPP(OON)       0 

4 
z toho 

dohody  201   0 
5 odstupné  0   0 
6 jiné  0   0 

7 zák. 
pojištění   1550   1550 

8 sociální. 
náklady*)    0   0 

9 provozní náklady **)      93   
10 pokuty, penále      1   1 
11 nájem      600   600 
12 opravy, údržba       0   0 
13 cestovné                 210 228 
14 

v tom 
zahraničí    191   0 

15 tuzemsko    19   0 
16 na reprezentaci      0   0 
17 dary       0   0 
18 odpisy       0   0 
20 daň z příjmu       0   0 
21 poplatky      10   0 

**) jedná se o náklady na školení, 
telefonní poplatky, korektury, 
překlady, účetní práce  

 
Podpis odpovědné osoby:     Datum:  
 
 
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) K 31.12.2011  (v tisících Kč) 
 

Ozn. Text 
Rok 

2011 

P. Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 
začátku účetního období 

2 137 

      

  Peněžní toky z hlavní výdělečné činnosti (provozní činnost)   

Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti před zdaněním 15 

A.1. Úpravy o nepeněžní operace  0 

A.1.1. 
Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou zůstatkové ceny prodaných 
stálých aktiv,  a dále umořování opravné položky k nabytému 
majetku (+/-) 

0 

A.1.2. Změna stavu  0 
          a) opravných položek a odpis pohledávek 0 

          b) rezerv 0 

A.1.3. 
Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+) (vyúčtování do výnosů 
(-), do nákladů (+)) 

0 



 

15 
 

A.1.4. Výnosy z dividend a podílů na zisku (-) 0 

A.1.5. 
Vyúčtované nákladové úroky (+) s výjimkou kapitalizov. úroků, a 
vyúčtované výnos.úroky (-) 

0 

A.1.6. Případné úpravy o ostatní nepeněžní operace   

A.* 
Čistý peněžní tok z provozní činnosti před zdaněním, 
změnami pracovního kapitálu a mimořádnými položkami  

15 

A.2. Změny stavu nepeněžních složek  pracovního kapitálu  -596 

A.2.1. 
Změna stavu pohledávek z provozní činnosti (+/-), aktivních účtů 
časového rozlišení a dohadných účtů aktivních 

-791 

A.2.2. 
Změna stavu krátkodobých závazků z provozní činnosti (+/-), 
pasivních účtů časového rozlišení a dohadných účtů pasivních 

195 

A.2.3. Změna stavu zásob (+/-) 0 

A.2.4. 
Změna stavu krákodobého finančního majetku nespadajícího do 
peněžních prostředků a ekvivalentů 

  

A. ** 
Čistý peněžní tok z provovozní činnosti před zdaněním a 
mim. položkami  

-581 

A.3. Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úroků (-) 0 

A.4. Přijaté úroky (+) 0 

A.5. 
Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost a za doměrky daně za 
minulá období (-) 

0 

A.6. 
Příjmy a výdaje spojené s mimořádnými účetními případy, které 
tvoří mimořádný výsledek hospodaření  včetně uhrazené splatné 
daně z příjmů z mimořádné činnosti. 

0 

A.7. Přijaté dividendy a podíly na zisku (+)   

A.*** Čistý peněžní tok z provozní činnosti  -581 

  Peněžní toky z investiční činnosti   

B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv 0 

B.2. Příjmy z prodeje stálých aktiv 0 

B.3. Půjčky a úvěry spřízněným osobám 0 

B.*** Čistý peněžní tok vztahující se k investiční činnosti  0 

  Peněžní toky z finančních činností   

C.1. 

Dopady změn  dlouhodobých závazků, popř. takových 
krátkodobých závazků, které spadají do oblasti finanční 
činnosti (např. některé provozní úvěry) na peněžní 
prostředky a ekvivalenty 

0 

C.2. 
Dopady změn vlast. kapitálu  na peněžní prostředky a 
peněžní ekvivalenty 

0 

C.2.1. 
Zvýšení pen. prostředků a pen. ekvivalentů z titulu zvýšení 
základního kapitálu, emisního ažia, event. rezervního fondu včetně 
složených záloh na toto zvýšení (+) 

  

C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu společníkům (-) 0 

C.2.3. Další vklady peněžních  prostředků společníků a akcionářů (+) 0 

C.2.4. Úhrada ztráty společníky (+) 0 

C.2.5. Přímé platby na vrub fondů (-) 0 

C.2.6. 
Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku včetně zaplacené 
srážkové daně vztahující se k těmto nárokům a včetně fin. 
vypořádání se společníky v.o.s. a komplementářů u k.s. (-) 

0 
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C.*** 
Čistý peněžní tok vztahující se k finanční činnosti                    
(C.1. + C.2. + C.3.) 

0 

F. Čisté zvýšení,  resp. snížení peněžních prostředků  -581 

R. 
Stav peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů na 
konci  období  

1556 

 
Podpis odpovědné osoby:      Datum: 
 
POPIS ZMĚN VLASTNÍCH ZDROJŮ V PRŮBĚHU ÚČETNÍHO OBDOBÍ   (v tisících Kč) 
 

druh změny   k 31.12.2010 k 31.12.2011 
Vlastní zdroje (ř. 86 rozvahy)   6380 6395 
Nerozdělený zisk minulých let   0 -126 
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 0 
HV za k 31.12.2010    -126 15 
Změna vlastních zdrojů   -126 15 
 
Podpis odpovědné osoby:      Datum: 
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FINANCOVÁNÍ PROJEKTU CVKS V R. 2011 (veřejné zdroje)   (v tisících Kč) 

A. Plánované náklady  
 

Položka  Částka 

F1 – osobní náklady  
6380 

F4 – provozní náklady  
96 

F5 – náklady v přímé souv. 
s řešením projektu  

80 

F6 – náklady na zveř. výsledků 
280 

F7 – cestovní náklady  
190 

F8 – režijní náklady  
224 

Celkem 
7250 

 
B. Skutečně vynaložené náklady 

 

Položka  Částka  

F1 – osobní náklady  
6426 

F4 – provozní náklady  
92 

F5 – náklady v přímé souv. 
s řešením projektu 

80 

F6 – náklady na zveř. výsl.  
312 

F7 – cestovní náklady  
228 

F8 – režijní náklady  
102 

Celkem  
7240 

 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU CVKS V R. 2011 (neveřejné zdroje)    (v tisících Kč) 

 
A. Plánované náklady  

 

Položka  Částka 

F1 - osobní náklady  0 

F4 - provozní náklady  23 
F5 - náklady v přímé 
souv. S řešením projektu  670 
F6 - náklady na zveř. 
výsledků  127 

F7 - cestovní náklady 0 

F8  - režijní náklady  0 

Celkem  820 

Podpis odpovědné osoby:   Datum: 

 
B. Skutečně vynaložené náklady 
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Položka  Částka 

F1 - osobní náklady  0 

F4 - provozní náklady  0 

F5 - náklady v přímé 
souv. S řešením projektu  729 
F6 - náklady na zveř. 
výsledků  90 

F7 - cestovní náklady 0 

F8  - režijní náklady  0 

Celkem  819 

Podpis odpovědné osoby:   Datum: 

 

5. Závěr 

V roce 2011 završil CES VŠEM 2. etapu řešení 7letého výzkumného projektu v oblasti 
konkurenceschopnosti České republiky (MŠMT 1M0524), pokračoval ve vydávání odborného 
vědeckého časopisu Ekonomické listy s periodicitou 10 čísel/rok. Vybraní členové řešitelského týmu 
se dále podíleli na překladu publikace Transition Economies: Political Economy in Russia, Eastern 
Europe and Central Asia od M. R. Myanta a Jana Drahokoupila pro vydavatelství Akademia. Byl 
rovněž ukončen výzkum v oblasti hodnocení korupčního prostředí České republiky s organizací 
Global Integrity, kdy díky Centru ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu byla 
poprvé mezi sledované země zařazena i Česká republika.    
 
 
 




