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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 rok období
od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012. 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 činnosti 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 managementu.
Pracoviště:



2.

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

Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Statutárním orgánem CES VŠEM je správní rada v čele s předsedou správní rady.
Kontrolním orgánem 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 realizaci 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
Doc. Ing. Alena Zemplinerová, CSc. – člen
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. – člen
2.3 Ředitel CES VŠEM
Prof. Ing. Milan Žák, CSc.

2.4 Pracovníci CES VŠEM
Výzkumný tým:
Ing. Martin Cícha, Ph.D.
Ing. Jana Gibarti, Ph.D.
Ing. Mojmír Hájek, Ph.D.
Ing. Jaroslav Kahoun
Doc. Ing. Jan Pour, CSc.
Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
Prof. Ing. Vojtěch Spěváček, DrSc.
Ing. Růžena Vintrová, DrSc.
Prof. Ing. Milan Žák, CSc.
Ing. Václav Žďárek, MSc.
3.

Činnost CES VŠEM

Činnost CES VŠEM je členěna na činnost hlavní a vedlejší. Hlavní činnost CES VŠEM
spočívá v realizaci výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti v oblasti společenských věd.
Vedlejší činnost CES VŠEM je zaměřena na expertizní a poradenskou činnost
pro různorodé instituce, mezi něž patří zejména veřejnoprávní a podnikatelské subjekty.
Mezi vedlejší činnosti se dále řadí také prosazování principů udržitelného rozvoje
při koncipování a realizaci regionální, hospodářské, ekologické, agrární a sociální politiky
a iniciace a koordinace vzájemné spolupráce a komunikace subjektů působících v oblasti
vzdělávání, výzkumu a získávání informací.
CES VŠEM bylo původně založeno s grantovou podporou MŠMT. Od roku 2005 do roku
2011 se stalo příjemcem či spolupříjemcem dvou dlouhodobých výzkumných projektů.
Prvním projektem bylo Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
– CVSK (MŠMT 2005 – 2011, 1M0524) v jehož rámci byly realizovány publikační a další
diseminační aktivity CES VŠEM. Druhý projekt s názvem Růstová výkonnost
a kvalitativní konkurenceschopnost české ekonomiky (GAČR 2005 – 2007,
GA402/05/2210) komplexně analyzoval zdroje a výsledky růstové výkonnosti a kvalitativní
konkurenceschopnosti České republiky a identifikoval související hospodářsko-politické
implikace pro podporu přechodu na znalostně založenou ekonomiku.
Od roku 2012 funguje CES VŠEM jako výzkumná organizace zcela bez externí finanční
podpory. Stěžejní výstupy CES VŠEM, tedy publikace Konkurenční schopnost České
republiky a odborný vědecký časopis Ekonomické listy, jsou zachovány a vydávány
i nadále.
3.1 Přehled činnosti CES VŠEM
Publikační činnost pracovníků Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie
a managementu (CES VŠEM) řazená chronologicky (od aktuálních po starší) bez ohledu
na druh publikace.
Podrobné informace o výstupech CES VŠEM jsou k nalezení na webových stránkách:
http://www.cesvsem.cz
http://www.vsem.cz/veda-vyzkum.html
Publikace Konkurenční schopnost České republiky sleduje vývoj hlavních indikátorů
možného hodnocení konkurenční schopnosti ČR v mezinárodním srovnání a snaží se
analyzovat vliv rozhodujících faktorů ovlivňujících tento vývoj.
Ekonomické listy jsou odborným vědeckým periodikem, jež vychází od roku 2010,
a který navazuje na předchozí vydávání Bulletinu CES VŠEM.

Pro rok 2012 jsou výstupy CES reprezentovány především odborným vědeckým časopisem
Ekonomické listy. Za rok 2012 vyšla následující čísla časopisu:






Vydání 03/ročník 2012/31.12.2012, Vintrová, R.: Zaostávání konvergenčního
procesu české ekonomiky v období recese, Kindlová, E.: Hypoteční krize a rakouská
teorie cyklu, Herot, P.: Prezentace stavu ekonomiky v médiích a důvěra
v ekonomiku, Skálová, P.: Podnikatelské prostředí a etika podnikání, Rýdlová, B.:
Vybrané ekonomické aspekty oceňování podniků pro účely nedobrovolných
transakcí, Vnoučková, L.: Interní příčiny mobility zaměstnanců: Výsledky shlukové
analýzy
Vydání 02/ročník 2012/30.8.2012, Spěváček, V.: Křehké a nerovnoměrné oživení
světové ekonomiky po hluboké recesi, Vintrová, R.: Změny mezinárodní
ekonomické pozice ČR v období recese, Špaček, M.: Využití metody scénářů při
oceňování podniku, Koleňáková, L.: Je synergie cestou ke zvýšení hodnoty
podniku?, Volkánová Z.: Možnosti určení hodnoty výrobních strojů a zařízení pro
stanovení celkové hodnoty podniku, Zima P.: K některým problémům oceňování
z pohledu právní praxe
Vydání 01/ročník 2012/30.4.2012, Wawrosz, P.: Institucionální versus neoklasická
ekonomie, Pavelka, T., Vývoj cenové hladiny v České republice, Cícha, M.:
Neparametrický odhad implikované RND funkce z tržních cen opčních instrumentů
a jeho aplikace na český trh, Linhartová, L.: Řízení mobility a její vliv na efektivitu
organizací

V květnu 2012 byla podána CES VŠEM žádost o zařazení mezi výzkumné organizace,
29. 10. 2012 byla tato žádost zamítnuta. Na základě této události došlo k administrativně
– organizačním změnám a žádost byla opětovně podána 7. 3. 2013, zatím bez výsledku.
Veškeré snahy CES VŠEM nyní směřují k získání statutu výzkumné organizace podle zákona
č. 130/2002 Sb.

4.

Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2012
A. Rozvaha k 31. 12. 2012
B. Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2012
C. Další vybrané finanční ukazatele

Rozvaha k 31. 12. 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012
Příloha k účetní závěrce za rok 2012 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. 2012
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. 2012
A. Správní rada:
Ing. Petr Zahradník, předseda
PhDr. Dagmar Rýdlová, člen
PhDr. Tomáš Sedláček, člen
B. Dozorčí 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: 1
Osobní náklady na zaměstnance: 161 tis. Kč, z toho za řídící pracovníky 81 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:
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
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 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 12/2012: Kč 1 652,-, Pojistné ZP 12/2012: Kč 708, Zálohová daň 12/2012: Kč 1 065,-

uhrazeno dne 11. 1. 2013
uhrazeno dne 11. 1. 2013
uhrazeno dne 11. 1. 2013

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 2012 převeden
do rezervního fondu.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

(v tisících Kč)

Položka

HV z
hlavní
činnosti
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činnosti

1

2

3

-687

0

-10

-687

0

-10

Celkem

HV ze
střediska
správa

Položky
upravující
HV

4

Podpis odpovědné osoby:

-697
0

K 31.12.2010

(v tisících Kč)

K 31.12.2011
-126

Podpis odpovědné osoby:

-697

Datum:

NEROZDĚLENÝ ZISK, NEUHRAZENÁ ZTRÁTA

Účet 932

HV celkem

K 31.12.2012
10

Datum:

-116

PŘEHLED VYBRANÝCH NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ

č.ř.

Hlavní Doplňková
činnost činnost

Položka
1 Osobní náklady

161

2

mzdy

3

OPPP(OON)

4
5
6

z toho

(v tisících Kč)

z toho

7

zák.
pojištění

8

sociální.
náklady*)

9 provozní náklady **)

0

120

Celkem
161
120

0

0

0

dohody

0

0

0

odstupné

0

0

0

jiné

0

0

0

41
0

0
0

41
0

76

0

76

0

0

0

600

0

600

12 opravy, údržba

0

0

0

13 cestovné

0

0

0

zahraničí

0

0

0

tuzemsko

0

0

0

16 na reprezentaci

0

0

0

17 dary

0

0

0

18 odpisy

0

0

0

20 daň z příjmu

0

0

0

21 poplatky

5

0

5

10 pokuty, penále
11 nájem

14
15

v tom

**) 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. 2012 (v tisících Kč)

Řádek

Text

Skutečnost

1.

P.

Stav peněžních prostředků na začátku účetního
období

2.

A.

Peněžní tok z hlavní výdělečné činnosti

657

3.

Z.

Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti

-697

4.

A.1.

Úpravy o nepeněžní operace

5.

A.1.1. Odpisy stálých aktiv

0

6.

A.1.2. Odpis opravné položky k úplatně nabytému majetku

0

7.

A.1.3. Změna zůstatků rezerv

0

8.

A.1.4. Změna zůstatků časového rozlišení nákladů a výnosů a
dohadných účtů

0

9.

A.1.5. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv

10.

A.1.6. Zúčtování oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí

11.

A.2.

12.

A.2.1. Změna stavu pohledávek

-12

13.

A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků

674

14.

A.2.3. Změna stavu zásob

0

15.

A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku

0

16.

B.

Investiční činnost

5

17.

B.1.

Nabytí stálých aktiv

0

18.

B.1.1. Nabytí dlouhodobého hmotného majetku

0

19.

B.1.2. Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku

0

20.

B.1.3. Nabytí dlouhodobého finančního majetku

0

21.

B.2.

5

22.

B.2.1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního
majetku

5

23.

B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic

0

24.

B.3.

0

25.

B.3.1. Úhrada pohledávek z komplexního pronájmu

0

26.

B.3.2. Úhrada závazků z komplexního pronájmu

0

27.

C.

0

Úpravy oběžných aktiv

Výnosy z prodeje stálých aktiv

Komplexní pronájem

Finanční činnost

1 556

-5

-5
0
662

28.

C.1.

Změna stavu dlouhodobých závazků

0

29.

C.1.1. Zvýšení dlouhodobých úvěrů

0

30.

C.1.2. Snížení dlouhodobých úvěrů

0

31.

C.1.3. Zvýšení závazků z dluhopisů

0

32.

C.1.4. Snížení závazků z dluhopisů

0

33.

C.1.5. Zvýšení ostatních dlouhodobých závazků

0

34.

C.1.6. Snížení ostatních dlouhodobých závazků

0

35.

C.2.

0

36.

C.2.1. Upsání cenných papírů a účastí

0

37.

C.2.2. Přeměna dluhopisu na akcie

0

38.

C.2.3. Peněžní dary a dotace, dary v podobě pohledávek a
krátkod. fin. majetku

0

39.

C.2.4. Kapitalizace závazků

0

40.

C.2.5. Úhrada ztráty společníky

0

41.

C.2.6. Nárok na dividendy a podíly na zisku

0

42.

C.2.7. Vyplácení vlastního jmění společníkům

0

43.

C.2.8. Odpis vlastních akcií

0

44.

C.2.9. Jiné změny

0

45.

D.

Rozdíl (R - P - A - B - C)

46.

R.

Stav peněžních prostředků na konci účetního
období

Zvýšení a snížení vlastního jmění z vybraných operací

-697

Podpis odpovědné osoby:

1 521

Datum:

POPIS ZMĚN VLASTNÍCH ZDROJŮ V PRŮBĚHU ÚČETNÍHO OBDOBÍ (v tisících Kč)

druh změny

k 31.12.2011

k 31.12.2012

Vlastní zdroje (ř. 86
rozvahy)

6390

5692

Nerozdělený zisk minulých
let

-126

-117

0

0

výsledek hospodaření ve schvalovacím
řízení

HV za dané období

10

-698

Změna vlastních zdrojů

10

-698

Podpis odpovědné osoby:

Datum:

5.

Závěr

Od roku 2012 funguje CES VŠEM jako výzkumná organizace zcela bez externí finanční
podpory. Stěžejní výstupy CES VŠEM, tedy publikace Konkurenční schopnost České
republiky a odborný vědecký časopis Ekonomické listy, jsou zachovány a vydávány
i nadále. V roce 2012 byly Ekonomické listy vydávány s periodicitou 3 čísla za rok,
Konkurenční schopnost České republiky vychází jednou do roka.
V květnu 2012 byla podána CES VŠEM žádost o zařazení mezi výzkumné organizace,
29. 10. 2012 byla tato žádost zamítnuta. Na základě této události došlo k administrativně
– organizačním změnám a žádost byla opětovně podána 7. 3. 2013, zatím bez výsledku.
Veškeré snahy CES VŠEM nyní směřují k získání statutu výzkumné organizace podle zákona
č. 130/2002 Sb.

