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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 2008 do 31. prosince 2008. 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:
 organizační zázemí a místo působení Centra ekonomických studií VŠEM: Náměstí
I. P. Pavlova 3, 120 00 Praha 2
 sídlo Centra ekonomických studií VŠEM: Národního odboje 766/17, 400 03 Ústí
nad Labem, od 15. prosince 2008 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 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. Martin Kupka, CSc. – předseda správní rady
Prof. Ing. Evžen Kočenda, Ph.D. – člen správní rady
Ing. Petr Zahradník (nahradil od 10. 3. 2008 prof. Ing. Michala Mejstříka, CSc., z důvodu
možného střetu zájmů) – člen správní rady
2.2

Dozorčí rada CES VŠEM

Prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. – předseda dozorčí rady
Ing. Petr Roubíček – člen dozorčí rady
JUDr. Rostislav Sochor – člen dozorčí rady
2.3

Ředitel CES VŠEM

Doc. Ing. Anna Kadeřábková, Ph.D.

3.

Činnost CES VŠEM

Základní činností CES VŠEM je především realizace výzkumné, vzdělávací a lektorské
činnosti v oblasti společenských věd.
Během roku 2008 řešil výzkumný tým CES VŠEM dva dlouhodobé výzkumné projekty:
 Projekt MŠMT Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
1M0524
 Projekt Grantové agentury České republiky Konkurenceschopnost a inovační výkonnost v globalizované a znalostně založené ekonomice 402/08/1798
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Publikační a další diseminační aktivity CES VŠEM byly v roce 2008 realizovány v rámci
uvedených výzkumných projektů. Výstupy zahrnují zejména monografie (soubory výzkumných výstupů), články (především v odborných periodikách), účast na konferencích
a seminářích, pořádání workshopů a seminářů nad vlastními výzkumnými výstupy, publikaci informačního bulletinu a periodické ročenky konkurenceschopnosti české ekonomiky
(ve spolupráci s Národní observatoří zaměstnanosti a vzdělávání).
Výstupy CES VŠEM jsou vedle vnějších odborných uživatelů určeny i jako doplňující výukové materiály pro studijní programy VŠEM. Současně je podporováno zapojení studentů
do výzkumných aktivit CES VŠEM např. ve formě účasti na prováděných podnikových
šetřeních a na tvorbě případových studií. V tomto případě je využíváno přínosu kombinované formy studia, která umožňuje bezprostřední propojení výuky, praktických zkušeností studentů a expertizy jejich zaměstnavatelů.
3.1

Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky

CES VŠEM je autorem projektu Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české
ekonomiky (CVKS, 1M0524) a jeho spolupříjemcem, přičemž odborně garantuje tři ze
čtyř výzkumných oblastí (čtvrtou oblast garantuje Národní observatoř zaměstnanosti
a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu). Předmětem výzkumné činnosti centra je
analýza předpokladů a výsledků konkurenční schopnosti české ekonomiky v návaznosti
na plnění cílů Lisabonské strategie. Konkurenční schopnost ČR v mezinárodním srovnání
(EU-27) je hodnocena ve vztahu k podmínkám úspěšného přechodu na znalostně založenou ekonomiku v klíčových a vzájemně provázaných kvalitativních faktorech institucionální kvality, inovační výkonnosti a kvality lidských zdrojů na pozadí růstové výkonnosti
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 komplexních metodických přístupech, které kombinují sekundární a primární
data, a na odlišení makroekonomického, odvětvového, regionálního a podnikového hlediska. Cílem projektu je vytváření kvalifikovaných analytických podkladů pro rozhodování
hospodářsko-politických a ekonomických subjektů při podpoře úspěšného přechodu České republiky na znalostně založenou ekonomiku.
V roce 2008 byla publikována řada dílčích výsledků projektu CVKS. Jedná se o:
 Bulletin CES VŠEM: 24 vydaných čísel, vždy obsahujících tři příspěvky, tj. 72 příspěvků
 Časopisy: 7 příspěvků v impaktovaných časopisech, 4 v neimpaktovaných časopisech
 Konference: účast na 36 konferencích, 11 příspěvků týkajících se výzkumných aktivit CES VŠEM (z toho 5 na mezinárodních konferencích)
Práce na projektu se v roce 2008 soustředily především na přípravu klíčové publikace
s názvem Ročenka konkurenceschopnosti České republiky 2007-2008, a to v české
a anglické verzi v tištěné a elektronické (web, CD) podobě. Ročenka konkurenceschopnosti České republiky je jedním ze základních výstupů Centra výzkumu konkurenční
schopnosti české ekonomiky (CVKS ČR), které bylo založeno v roce 2005 s grantovou
podporou MŠMT. Představuje společný výstup dvou výzkumných pracovišť – Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu a Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání Národního vzdělávacího fondu. Ročenka 2007–2008 je v pořadí již
třetí publikací věnovanou vývoji konkurenceschopnoti ČR v mezinárodním srovnání
a analýze rozhodujících faktorů ovlivňujících tento vývoj.
Základní struktura ročenky navazuje na předchozí publikaci v členění do čtyř oblastí:
Růstová výkonnost a stabilita, Konkurenceschopnost, Institucionální kvalita, Inovační
výkonnost (část Globalizace ekonomických toků nebyla v roce 2008 v Ročence publikována), část pátá, Kvalita lidských zdrojů, je zpracována, stejně jako v předchozích letech,
NOZV NVF.
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Na rozdíl od předchozích vydání, kdy byla Ročenka rozdělena na dvě oddělené části, a to
část analytickou a část statistickou, je současná publikace pojata jako jeden celek. Každá
kapitola proto zahrnuje jak analýzu, tak soubor statistických ukazatelů sledovaných
v časových řadách, které ilustrují daný tematický okruh.
První část publikace Růstová výkonnost a stabilita je rozdělena do tří kapitol. První
zkoumá růstovou výkonnost (měřenou HDP a alternativními ukazateli) a zdroje ekonomického růstu (práce, kapitál a souhrnná produktivita faktorů). Druhá kapitola analyzuje
vliv poptávky na ekonomický růst a makroekonomickou stabilitu. Zvláštní pozornost je
věnována vnější rovnováze a vlivu přímých zahraničních investic. Třetí kapitola hodnotí
proces nominální a reálné konvergence a problémy spojené s přijetím eura.
Kapitola Růst a nabídková strana ekonomiky (Vojtěch Spěváček, Jaroslav Sixta) hodnotí
růstovou výkonnost české ekonomiky v období let 2001–2007 v mezinárodním kontextu
a s využitím alternativních ukazatelů. Zohledněno je i zhoršující se mezinárodní prostředí,
které ovlivňuje vývoj v České republice. Na straně nabídky je kvantifikován příspěvek
základních odvětví k růstu HDP a hodnocen význam institucionálních sektorů. Zdroje
ekonomického růstu jsou zkoumány v členění na práci, kapitál a souhrnnou produktivitu
faktorů. U faktoru práce je hodnoceno využití pracovních zdrojů a politika podpory zaměstnanosti a u faktoru kapitálu změny ve věcné a odvětvové struktuře zásoby fixního
kapitálu. Podle metody růstového účetnictví je kvantifikován růst souhrnné produktivity
faktorů a jeho příspěvek k růstu agregátu HDP.
Kapitola Poptávka a makroekonomická rovnováha (Vojtěch Spěváček) se zabývá poptávkovou stranou ekonomiky, která je v kratším časovém horizontu určující pro ekonomický
růst a pro vývoj makroekonomické rovnováhy. Zvláštní pozornost věnuje dvěma základním složkám poptávky, kterými jsou výdaje domácností na konečnou spotřebu a tvorba
hrubého fixního kapitálu. Hodnocení makroekonomické stability je založeno na analýze
vztahu domácí nabídky a domácí poptávky a národních úspor a domácích investic. Vztah
úspor a investic je zkoumán podle základních institucionálních sektorů ekonomiky (nefinanční podniky, vládní sektor a domácnosti). Vnější rovnováha je hodnocena na základě
obchodní bilance a měnící se struktury běžného účtu platební bilance, která je silně ovlivněna přímými zahraničními investicemi.
Kapitola Reálná a nominální konvergence (Růžena Vintrová) hodnotí rychlost reálné konvergence v České republice ve srovnání s ostatními novými členskými zeměmi EU,
zejména se zeměmi středoevropského regionu. V dlouhodobějším vývoji je sledován postup konvergence v České a Slovenské republice a jsou analyzovány příčiny rozdílů. Vazby reálné a nominální konvergence jsou zkoumány na postupu cenové a mzdové konvergence s důsledky na vývoj nákladové konkurenční schopnosti. Analyzuje se kurzový
i inflační kanál cenové konvergence a sledují se důsledky odstraňování robustní odchylky
ve srovnatelné cenové úrovni na bilanci přínosů a nákladů přijetí eura v měnící se situaci
roku 2008.
Statistická část zahrnuje charakteristiky ekonomické výkonnosti, stability a konvergence.
Jejich výběr byl volen tak, aby dávaly ucelenou představu o makroekonomickém vývoji
České republiky ve srovnání se zeměmi Evropské unie. Ukazatele je možné tematicky
rozdělit do čtyř částí: (1) růstová výkonnost – zahrnuje růst HDP, produktivity práce a na
jejich vývoji závislou ekonomickou úroveň země (měřenou HDP na obyvatele v paritě
kupního standardu), (2) práce, mzdy a ceny – vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti
vyjadřuje využití lidských zdrojů a růst mezd a cen ovlivňuje životní úroveň, makroekonomickou stabilitu a nominální konvergenci, (3) poptávka a stabilita – spotřeba, investice, úspory a jejich vzájemný vztah spojují hledisko ekonomického růstu a makroekonomické rovnováhy, která je významně ovlivněna vývojem veřejných rozpočtů a rozpočtových schodků, které se kumulují ve veřejný dluh, (4) vnější vztahy jsou charakterizovány
růstem vývozu a dovozu zboží a služeb, bilancí běžného účtu platební bilance a přílivem
přímých zahraničních investic. Ve vývoji směnných relací a reálného efektivního měnového kurzu se odráží konkurenceschopnost země v zahraničním obchodě.
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Druhá část publikace Institucionální kvalita zahrnuje dvě kapitoly zabývající se problémovými oblastmi podnikání v ČR. První hodnotí institucionální rámec podle kvality
a stability politického procesu a zodpovědnosti jeho klíčových aktérů, efektivnosti vlády
při vynakládání veřejných zdrojů a rozsahu regulační zátěže, vymahatelnosti právního
rámce a kontroly korupce. Současně se zaměřuje na souhrnné hodnocení kvality a problémů podnikatelského prostředí nejprve v EU a poté v ČR.
Druhá kapitola je věnována hlubší analýze kvality regulace v ČR v oblastech placení daní,
ochrany investorů, vynutitelnosti smluv a ukončení podnikání, které jsou v mezinárodních
srovnáních hodnoceny jako nejvíce problematické. Kapitola Kvalita správy a podmínky
podnikání (Václav Šmejkal) podává komplexní hodnocení kvality správy dle výsledků projektu Světové banky Governance Matters, který ve svém souhrnném indexu zahrnuje
kvalitu demokracie, politické stability, vládní efektivity, regulační kvality, právního řádu
a kontroly korupce ve sledované zemi. Úroveň ekonomické svobody v zemi dále hodnotí
na základě indexů Fraser Institute a Heritage Foundation, které v sobě kombinují desítky
relevantních kritérií. Hodnocení úrovně korupce provádí na základě Indexu vnímání korupce a Globálního barometru korupce Transparency International. Data z těchto mezinárodních zdrojů jsou srovnávána v rozpětí posledního desetiletí, což umožňuje hodnocení
tendencí vývoje a reformního úsilí jednotlivých zemí. Podmínky podnikání v EU a v ČR
hodnotí tato kapitola ve struktuře převzaté z projektu Doing Business Světové banky,
který dlouhodobě srovnává regulaci podmínek podnikání v deseti klíčových oblastech.
Souhrnná analýza je věnována výsledkům Evropské unie jako celku za poslední léta, a to
ve vazbě na úsilí EU o realizaci Lisabonské strategie, o další prohlubování jednotného
trhu a o podporu malého a středního podnikání. Pozornost zaměřená na Českou republiku
je v této kapitole věnována šesti oblastem, v nichž hodnocení ČR volá po zlepšení, není
však výrazně kritické: zahájení podnikání, získávání (stavebních) povolení, registrace
vlastnictví, zaměstnávání, zahraniční obchod, získávání úvěrů. Data z mezinárodních
hodnocení jsou konfrontována s názory domácích podnikatelů získaných z dlouhodobého
průzkumu kvality podnikatelského prostředí prováděného sdružením Střední podnikatelský stav.
Kapitola Problémové oblasti podnikání v ČR (Václav Šmejkal) obsahuje detailní analýzu
aktuálního stavu a vývoje regulace v oblastech, ve kterých je ČR dlouhodobě hodnocena
jako výrazně podprůměrná jak v rámci EU, tak i světa. Podmínky placení daní, ochrany
investorů, vynucení smluv a ukončení podnikání jsou analyzovány za léta 2005–2008 jak
s využitím dat z mezinárodních srovnání (Světová banka, WEF, OECD, EBRD aj.), tak na
základě aktuálního legislativně administrativního vývoje a probíhajících či plánovaných
reforem (státních financí a daňové soustavy, soudnictví, výkonu soudních rozhodnutí,
obchodního práva, insolventního řízení). Stav v ČR je konfrontován s nejlepší evropskou
praxí starých i nových členských zemí EU.
Statistická část zahrnuje jednotlivé složky hodnotící souhrnnou kvalitu správy. Indexy
ekonomické svobody Fraser Institutu a Heritage Foundation jsou publikovány odděleně.
Standardní zůstává hodnocení efektivnosti trhů, produktových, finančního i trhu práce.
Hodnocení podmínek podnikání ve statistické části není obsaženo, potřebné údaje jsou
součástí textové části ročenky.
Třetí část publikace Strukturální konkurenceschopnost je rozdělena do tří kapitol.
První kapitola se věnuje problematice globalizace obchodu a investic. Následují kapitoly
zabývající se odvětvovou a regionální konkurenceschopností, které zahrnují souhrnné
hodnocení české ekonomiky podle jednotlivých strukturálních hledisek vycházejících
z významu pro celkovou ekonomickou výkonnost.
Kapitola Globalizace obchodu a investic (Marek Rojíček) se zabývá klíčovými aspekty procesu globalizace a jeho měřením. Vychází přitom z rozdělení tohoto procesu na tři základní okruhy: přímé zahraniční investice a aktivity nadnárodních společností, internacionalizace technologií a internacionalizace obchodu. Druhá část hodnotí pozici České republiky v procesu globalizace obchodních a investičních toků. Zabývá se výkonností obchodu
a jeho geografickou a produktovou strukturou. Podrobnější hodnocení zahrnuje strukturu
obchodu z hlediska technologické a faktorové náročnosti. Poslední část je věnována ob-
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lasti přímých zahraničních investic. Zdůrazněna je role PZI jako kanálu technologického
transferu a je popsán aktuální celosvětový vývoj zahraničních investic v kontextu globální
finanční krize. Dále je analyzována odvětvová a geografická struktura PZI v české ekonomice.
V kapitole Odvětvová konkurenceschopnost (Marek Rojíček) jsou analyzovány strukturální vazby a rovnováha nabídky a poptávky na odvětvové úrovni s využitím inputoutput
analýzy. Výsledkem je komparace multiplikačního efektu jednotlivých odvětví, ale také
složek finální poptávky. Další část se věnuje pozici tzv. technologicky a znalostně náročných odvětví v České republice a jejich charakteristice v mezinárodním kontextu. Analýza
faktorové náročnosti pak umožňuje hlubší pohled na zdroje konkurenční výhody nabídkové strany české ekonomiky. Syntetický pohled na pozici jednotlivých odvětví nabízí
tzv. souhrnný indikátor konkurenceschopnosti, který bere v úvahu jejich výkonnost, kvalitativní faktory a míru internacionalizace. Tyto aspekty jsou pak podrobněji rozebrány
a jsou analyzovány jak jejich meziodvětvové diference, tak i vývoj v čase.
V kapitole Regionální konkurenceschopnost (Jaroslav Kahoun) je analyzována ekonomická a inovační výkonnost regionů NUTS 3 v ČR. Doplňkově jsou hodnoceny regionální
ukazatele kvality života. Za jednotlivé tři okruhy jsou vybrány klíčové ukazatele, na základě kterých je počítán index regionální ekonomické a inovační konkurenceschopnosti
a kvality života a index dynamiky jejich vývoje od roku 2001. Index ekonomické výkonnosti zahrnuje ukazatele HDP na obyvatele (ekonomická úroveň) a jeho reálný vývoj,
produktivitu práce, míru nezaměstnanosti a tvorbu hrubého fixního kapitálu. V rámci
ekonomické výkonnosti je hodnocena také exportní výkonnost krajů ČR (zejména ve
srovnání s ekonomickou úrovní a mírou PZI). Dále je proveden rozklad faktorů, které
mají vliv na regionální disparity u HDP na jednoho obyvatele (míra zaměstnanosti pracovních sil v regionech, míra ekonomické aktivity obyvatelstva, rozdíly ve věkové struktuře populace, rozdílná míra zaměstnanosti cizinců v regionech a rozdílná produktivita
práce pracovníků zaměstnaných v krajích) – vliv jednotlivých faktorů je v této části konkrétně vyčíslen a následně analyzován. Jako klíčové ukazatele pro index inovační konkurenceschopnosti jsou vybrány výdaje na VaV, přímé zahraniční investice, HPH v technologicky náročných odvětvích a podíl vysokoškoláků na celkové pracovní síle. Ve větší míře
jsou poté zkoumány kvalitativní struktura hrubé přidané hodnoty, přímé zahraniční investice a inovační aktivity podniků v regionech. Postavení krajů z hlediska inovačního potenciálu je analyzováno na základě inovačního šetření mezi reprezentanty akademické, veřejné a soukromé sféry zaměřeného na vnímání významu jednotlivých inovačních faktorů
a institucí. Pro index regionální kvality života jsou vybrány ukazatele: disponibilní důchod
domácností, emise oxidu siřičitého, počet trestných činů a střední délka života. Na základě průměru hodnot ukazatelů ze všech tří složek konkurenceschopnosti je sestaven souhrnný index regionální konkurenceschopnosti a provedena klasifikace krajů podle charakteristik celkové konkurenceschopnosti.
Statistická část obsahuje dvě kapitoly. První, Odvětvová konkurenceschopnost, zahrnuje
odvětvové charakteristiky ekonomické výkonnosti konkurenceschopnosti v České republice, které přibližují strukturální pohled na nabídkovou stranu, tj. která odvětví a do jaké
míry se podílejí na celkovém výkonu ekonomiky. Vedle výkonnostních hledisek odvětví
jsou zahrnuty i ukazatele kvalitativní. Na základě vybraných ukazatelů je sestaveno celkové pořadí odvětví podle tzv. souhrnného indikátoru konkurenceschopnosti. Ukazatele je
možné tematicky rozdělit do pěti částí: (a) ukazatele vyjadřující ekonomickou výkonnost
a produktivitu práce – zahrnuje úroveň a dynamiku produktivity práce, podíl přidané
hodnoty na produkci odvětví a multiplikátor produkce jako míra schopnosti multiplikovat
poptávkové impulsy, (b) ukazatele internacionalizace produkce a spotřeby – patří sem
ukazatele vývozní výkonnosti a pronikání dovozů vyjadřující míru otevřenosti odvětví vůči
vnějšímu světu, podíl vývozu a dovozu jako relativní saldo obchodní bilance odvětví
a intraodvětvový obchod signalizující míru zapojení odvětví do nadnárodního produkčního
řetězce, (c) ukazatele zaměstnanosti a pracovních nákladů – vývoj zaměstnanosti v odvětví ukazuje, do jaké míry má dynamika produkce v odvětví extenzivní charakter, úroveň a tempo růstu jednotkových pracovních nákladů je významnou charakteristikou cenové konkurenceschopnosti odvětví, naopak podíl zaměstnanců s vyšší kvalifikací apro-
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ximuje kvalitativně založenou konkurenční výhodu, (d) ukazatele vědy, výzkumu a inovací – v této skupině jsou ukazatele vyjadřující konkurenční výhodu založenou na investicích do výzkumu a vývoje a podílu výzkumných pracovníků v odvětví, jejich přínos pak
může být měřen ukazatelem inovační výkonnosti jako podílem tržeb z inovovaných produktů, (e) ukazatele investic a kapitálu – zahrnuje ukazatele vyjadřující podíl podniků
pod zahraniční kontrolou na přidané hodnotě odvětví a míru financování tvorby fixního
kapitálu přílivem PZI a také náročnost odvětví na kapitálovou vybavenost vyjádřenou
kapitálovým koeficientem.
Druhá kapitola se týká regionální konkurenceschopnosti a zahrnuje regionální ukazatele
ze všech okruhů, které byly vybrány s ohledem na regionální reprezentativnost, tzn., do
jaké míry je lze považovat za významné a metodu jejich regionálního zjišťování za dostatečně vypovídající s ohledem na územní příslušnost údajů. Ukazatele je možné tematicky
rozdělit do tří částí: (a) ukazatele regionální ekonomické výkonnosti – zahrnují indikátory
jako reálný růst regionálního HDP, regionální HDP na obyvatele, produktivitu práce (HDP
na zaměstnanou osobu), míru registrované nezaměstnanosti, podíl dlouhodobě nezaměstnaných a tvorbu hrubého fixního kapitálu, (b) ukazatele regionální inovační výkonnosti – jejich součástí je stav přímých zahraničních investic, podíl technologicky náročných odvětví na HPH, výdaje ve výzkumu a vývoji, podíl zaměstnanců ve vědě a výzkumu, podíl pracovní síly s vysokoškolským vzděláním, podíl kvalifikované pracovní síly
podle klasifikace zaměstnání (KZAM), podíl podnikatelů a podíl zaměstnaných žen,
(c) ukazatele regionální kvality života – zahrnují ukazatele vnitrostátní a mezinárodní
migrace, střední délku života obyvatelstva, počet obyvatel ve věku 65 let a více, míry
kriminality, emisí znečištění ovzduší a průměrného procenta pracovní neschopnosti pracovníků v krajích.
Čtvrtá část publikace Inovační výkonnost se v rámci části Informační společnost
a podniková informatika (Jan Pour, Josef Basl) věnuje kvalitě informatiky na třech základních úrovních – na úrovni celospolečenské, na úrovni českého ICT trhu a na úrovni
podnikové. V rovině celospolečenské se text orientuje na analýzy různých aspektů rozvoje informační společnosti v České republice, a to zejména v mezinárodním srovnání zemí
EU. Tyto analýzy akcentují podstatné parametry vyjadřující dosažený stupeň kvality informační společnosti, jako je např. dostupnost internetových technologií, zejména širokopásmového internetu pro podniky i jednotlivce, rozsah využití úloh elektronického podnikání a další. Významné postavení v tomto kontextu má dosažená úroveň kvality elektronizace veřejné správy, resp. e-governmentu. Druhá část textu věnovaného informatice
se orientuje na hodnocení stavu a očekávaného vývoje na ICT trhu v České republice.
Analyzuje rozsah užití a další vývojové trendy jednotlivých typů informatických aplikací
a poskytovaných implementačních služeb. Část věnovaná podnikové informatice je založena na specializovaném průzkumu mezi českými podnikovými a informačními manažery.
Z něj např. vyplývá, jak je podstatné rozvíjet podnikovou informatiku s kvalifikovaným
respektováním hlavních směrů vývoje nabídky na ICT trhu. Výše uvedené tři sledované
oblasti, tedy informační společnost, ICT trh i podnikovou informatiku je proto nezbytné
analyzovat ve vzájemném kontextu. Výsledky takových analýz mohou teprve znamenat
nezbytné vstupy pro plány inovací podnikových i státních informačních systémů.
Pátá část publikace Kvalita lidských zdrojů byla zpracována Národní observatoří vzdělávání a zaměstnanosti Národního vzdělávacího fondu.
3.2

Konkurenceschopnost a inovační výkonnost v globalizované a znalostně založené ekonomice

Výzkum v projektu Konkurenceschopnost a inovační výkonnost v globalizované
a znalostně založené ekonomice (GAČR 2008-2009, GA402/08/1798) je strukturován
do čtyř klíčových segmentů kvalitativně založené konkurenceschopnosti s důrazem na
specifika nových členských zemí EU: (1) faktory růstu a konvergence – s rozlišením procesu reálné a nominální konvergence a jejich důsledků pro oslabování nákladově založené konkurenční výhody a s identifikací významu kvalitativních faktorů dlouhodobé růstové výkonnosti (výzkumu a vývoje, kvality lidských zdrojů a informačních technologií);
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(2) internacionalizace produkce, obchodu a výzkumu – s rozlišením výkonnosti a významu domácího a zahraničního sektoru v národní ekonomice (včetně vnějších toků a jejich
kvalitativní náročnosti) a s identifikací implikací duality pro rozsah a intenzitu technologického transferu; (3) strukturální aspekty růstu a konkurenceschopnosti – s identifikací
alternativních metodologických přístupů k hodnocení segmentů národního inovačního
systému na sektorové, odvětvové a regionální úrovni a se specifikací institucionálních
předpokladů jeho efektivnosti na úrovni dílčích trhů; (4) inovační výkonnost a informační
společnost – s identifikací specifických aspektů metodologie analýzy významu informačních a komunikačních technologií na alternativní úrovni (dez)agregace od významu pro
(makroekonomickou) růstovou výkonnost až po podnikovou konkurenceschopnost.

4.

Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2008

Rozvaha (bilance) ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2008 (v celých tisících Kč)
Stav k prvnímu dni
účetního období

AKTIVA
A. Stálá aktiva
I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
II. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému
majetku
III. Dlouhodobý hmotný majetek
IV. Oprávky k dlouhodobému hmotnému
majetku
V. Dlouhodobý finanční majetek

Stav k poslednímu dni
účetního období

17
70

0
70

-53

-70

0

0

0

0

0

0

B. Oběžná aktiva
I.
Zásoby
II. Pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek
IV. Přechodné účty aktivní

3 397
0
2 205
1 148
44

8 979
0
8 972
4
3

AKTIVA CELKEM

3 414

8 979

A. Vlastní zdroje
I.
Jmění
II. Hospodářský výsledek

1 689
1 552
137

6 578
1 689
4 889

B. Cizí
I.
II.
III.
IV.
V.

1 725
0
0
1 664
61
0

2 401
0
0
2 401
0
0

3 414

8 979

PASIVA

zdroje
Zákonné rezervy
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky
Bankovní výpomoci a půjčky
Přechodné účty pasivní

PASIVA CELKEM
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Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2008 (v celých tisících Kč)
Název ukazatele
A.
NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
Prodané zboží
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentace
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní sociální náklady
Silniční daň
Daň z nemovitosti
Ostatní daně a poplatky
Smluvní pokuty a úroky z prodlení, Ostatní pokuty a penále
Odpis nedobytné objednávky
Úroky
Kursové ztráty
Dary
Manka a škody
Jiné ostatní náklady
Odpisy dlouhodobého nehm. a hm. majetku
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehm. a hm. majetku
Prodané cenné papíry a vklady
Prodaný materiál
Tvorba zákonných rezerv
Tvorba zákonných opravných položek
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami
Poskytnuté příspěvky
B.
VÝNOSY
Tržby za vlastní výroby
Tržby z prodeje služeb
Tržby za prodané zboží
Změna stavu zásob nedokončené výroby
Změna stavu zásob polotovarů, výrobků, zvířat
Aktivace materiálu a zboží
Aktivace vnitropodnikových služeb
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
Ostatní pokuty a penále
Platby za odepsané pohledávky
Úroky
Kursové zisky
Zúčtování fondů
Jiné ostatní výnosy
Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku
Tržby z prodeje cenných papírů
Tržby z prodeje materiálu
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
Zúčtování zákonných rezerv
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
Zúčtování zákonných opravných položek
Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. Složkami
Přijaté příspěvky
Přijaté členské příspěvky
Provozní dotace
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PŘED ZDANĚNÍM
Daň z příjmů
Dodatečné odvody daně z příjmů
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK PO ZDANĚNÍ
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hlavní
9 295
248
0
0
0
0
548
7
1 726
5 327
1 303
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
82
26
18
0
0
0
0
0
0
0
15 435
0
7 592
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 768
0
6 141
1 252
0
4 889

činnosti
hospodářská
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

celkem
9 295
248
0
0
0
0
548
7
1 726
5 327
1 303
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
82
26
18
0
0
0
0
0
0
0
15 435
0
7 592
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 768
0
6141
1 252
0
4 889

Výrok auditora k roční účetní závěrce sestavené k 31. 12. 2008 za účetní období 1. 1.
2008 – 31. 12. 2008 provedený firmou BVM Audit s.r.o. (Všebořická 82/2, Ústí nad Labem, KAČR č. 277, člen mezinárodní asociace nezávislých profesionálních firem MSI Global Aliance, Legal & Accounting Firms), odpovědnou auditorkou Ing. Vlastou Vagnerovou
(KAČR č. 1712) zní:
„Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a
finanční situace společnosti Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. k 31. 12. 2008 a nákladů, výnosů a výsledku jejího
hospodaření za rok 2008 v souladu s českými účetními předpisy.“ (viz Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ke dni 31. 12. 2008 ve společnosti Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. ze dne 30. ledna 2009,
která je přílohou této výroční zprávy).

5.

Závěr

V roce 2008 pokračoval rozvoj výzkumných aktivit realizovaných v rámci CES VŠEM. Probíhalo řešení dvou dlouhodobých výzkumných projektů v oblasti konkurenceschopnosti
České republiky. Prostřednictvím rostoucí expertní databáze byly rozšiřovány vnější kontakty pracoviště a odborné veřejnosti na národní i regionální úrovni. Pracoviště usiluje
o pestrou prezentaci výsledků svých aktivit a publikuje odborné výstupy ve standardních
formátech. V dalším období je cílem zejména rozšíření spektra metodologických přístupů
a intenzivnější spolupráce s vnějšími subjekty při publikaci kolektivních výstupů.
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