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1. Úvod 
 
Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona o obecně prospěšných 
společnostech č. 248/1995 Sb. (Zákon o obecně prospěšných společnostech byl zrušen 
k 1.1.2014 Zákonem 89/2012Sb. – Nový občanský zákoník). Dokument hodnotí činnost 
Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. (dále CES 
VŠEM) za kalendářní rok období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015. 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: 

x organizační zázemí a místo působení Centra ekonomických studií VŠEM: Nárožní 
2600/9a, 158 00 Praha 5 – Stodůlky 

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

 

  



 

 

 
1.2  Druh poskytovaných obecně prospěšných služeb 

 
1.2.1 Hlavní obecně prospěšné služby  

a) výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti  

b) řešení výzkumných problémů  

c) výzkum a vývoj v oblasti společenských věd   

1.2.2 Vedlejší obecně prospěšné služby  

a) programy profesního a celoživotního vzdělávání  

b) poradenství v oblasti přípravy a realizace projektů ve vztahu k Evropské unii a jiným 
zahraničním zdrojům  

c) poradenství v oblasti přípravy a realizaci projektů ve vztahu k ČR  

d) iniciace a koordinace vzájemné spolupráce a komunikace subjektů působících v oblasti 
vzdělávání, výzkumu a získávání informací, jejímž cílem je ovlivňování schopností a 
procesů přizpůsobený subjektů měnícím se charakteristikám prostředí  

e) zajišťování interdisciplinární spolupráce odborníků v oblasti výuky, výzkumu a praxe  

f) prosazování principů udržitelného rozvoje při koncipování a realizaci regionální, 
hospodářské, ekologické, agrární a sociální politiky  

g) informační služby o problematice strukturální politiky, zejména v souvislosti s Evropskou 
unií  

h) zpracování odborných analýz a posudků 

  



 

 

2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 

Statutárním orgánem CES VŠEM je ředitel. 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. Lucie Vnoučková, Ph.D. předsedkyně správní rady 
PhDr. Tomáš Sedláček 
Ing. Michala Vašíčková 
 
2.2 Dozorčí rady CES VŠEM 

Ing. Mgr. Julie Šmejkalová, předsedkyně dozorčí rady 
Ing. Tereza Tóthová  
Ing. Michal Šubrt 
 

2.3 Ředitel CES VŠEM 

Prof. Ing. Milan Žák, CSc. 
 
3. Činnost CES VŠEM 
 
Centrum ekonomických studií VŠEM je výzkumné pracoviště Vysoké školy ekonomie a 
managementu, kde jsou koncipovány rovněž pedagogické aktivity pracovníků CES VŠEM. 
CES VŠEM bylo zařazeno na seznam výzkumných organizací splňujících zákonná kritéria 
(Zákon č.130/2002 Sb.) v roce 2013. 
 
Výzkumné aktivity CES VŠEM se zaměřují zejména na analýzu předpokladů a výsledků 
růstové výkonnosti a kvalitativní konkurenceschopnosti české ekonomiky v mezinárodním 
srovnání (v rámci EU-28) a na identifikaci souvisejících hospodářsko politických implikací 
pro podporu ekonomického dohánění a přechodu na znalostně založenou ekonomiku (v 
intencích cílů Lisabonské strategie). 
  



 

 

 
3.1 Publikační činnost 

3.1.1 Ekonomické listy VŠEM 

Odborný, vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM) a Centra 
ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu (CES VŠEM) Ekonomické 
listy VŠEM (vydáván od 31.5.2010) tematicky navazuje na předchozí vydávání Bulletinu 
CES VŠEM. 
 
Poslání Ekonomických listů VŠEM 

Ekonomické listy jsou elektronicky šířený recenzovaný vědecký časopis, jehož cílem je 
přinášet statě a analytické studie z oblasti ekonomické teorie, hospodářské politiky, 
podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, lidských zdrojů a regionálního a 
sociálního rozvoje. 

V časopise jsou publikovány původní recenzované vědecké práce a vědecké studie, dále 
pak zprávy z vědeckého života a recenze. Původní vědecké a přehledové stati, které 
procházejí anonymním řízením, jsou publikovány v rubrice Recenzované odborné stati. 
Ostatní odborná sdělení jsou zařazována do dalších rubrik časopisu. Příspěvky je možné 
předkládat v českém, slovenském a anglickém jazyce. 

Ekonomické listy jsou od roku 2013 zveřejňovány v databázi EBSCO Publishing, která 
zaštiťuje jednu z nejaktivnějších světových databází ekonomických plnotextových 
časopisů, magazínů a dalších zdrojů. 

Časopis vychází v on-line verzi v režimu Open Access z důvodu zajištění distribuce mezi 
širokou odbornou veřejnost a aplikační sféru. 

  



 

 

Složení Redakční rady Ekonomických listů 
Dr. Adam Drab, Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc., Doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D., Prof. 
Ing. Christiana Kliková, CSc., Ing. Václav Klusoň, DrSc., Ing. Šárka Laboutková, Ph.D., 
Ing. Renáta Madzinová, Doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D., Ph. D., Doc. Ing. Ladislav Průša, 
CSc., Prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., Doc. Ing. Ivo Straka, CSc., Ing. Miroslav Špaček, 
Ph.D., MBA, Ing. Bořek Vašíček, Ph.D., Ing. Josef Vlášek, Prof. Ing. Milan Žák, CSc., Doc. 
Ing. Norbert Žid, CSc., Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. 
 
Jazyková redakce: PhDr. Alena Sojková 
 
Periodicita: 3 x ročně 
 
Přehled vydání za rok 2015 

x Vydání 03/ročník 2015, Vnoučková, L., Urbancová, H., Smolová, H.: Strategie 
získávání a řízení talentů v zemědělských podnicích; Coufal, J., Tobíšek, J.: From 
Binomial to Black–Scholes Model; Kovář, P.: Metody úročení bankovních produktů 
českých bank 

x Vydání 02/ročník 2015, Boháček, J.: Spokojenost Čechů jako účastníků 
domácího cestovního ruchu; Hudcová, Š.: Interní sociální sítě jako nástroj pro řízení 
znalostí; Coufal, J., Tobíšek, J.: Finanční matematika VŠEM; Kompetenční centrum 
„Smarter Workforce“; Skill-port VŠEM – Váš maják ve světě znalostí, dovedností a 
osobního rozvoje 

x Vydání 01/ročník 2015, Vnoučková, L., Urbancová, H., Smolová, H.: Rozvoj 
zaměstnanců v zemědělství a lesnictví, Tišlerová, K.: Segmentace kupujících podle 
vnímané hodnoty v podmínkách e-commerce, Kratinová, E., Vnoučková, L.: 
Prokrastinační chování v mezinárodních organizacích, Coufal, J., Tobíšek, J.: 
Matematika VŠEM a e–learning; Kompetenční centrum „Smarter Workforce“; Skill-
port VŠEM – Váš maják ve světě znalostí, dovedností a osobního rozvoje 

 
  



 

 

3.1.2 Konkurenční schopnost České republiky 

Odborná publikace Konkurenční schopnost České republiky je výstupem Centra 
ekonomických studií VŠEM a Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. 

V roce 2015 byla vydána odborná monografie Konkurenční schopnost České republiky 
2013–2014. ISBN 978-80-87839-50-8 

Publikace Konkurenční schopnost České republiky 2013-2014: Vývoj hlavních indikátorů je 
v pořadí již sedmou publikací věnovanou vývoji konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním 
srovnání a analýze rozhodujících faktorů ovlivňujících tento vývoj. Publikace shrnuje 
klíčové oblasti charakterizující vývoj České republiky promítnuté do kvantitativních 
ukazatelů. Publikace se soustředí na prezentaci statistických ukazatelů sledovaných v 
časových řadách, které ilustrují daný tematický okruh. 
 
Cílem publikace je na základě komplexní analýzy zdrojů a výsledků konkurenční schopnosti 
České republiky identifikace souvisejících hospodářskopolitických implikací. Výsledky 
uvedené v jednotlivých kapitolách jsou využitelné pro podporu současné znalostně 
založené ekonomiky. 

3.2 Podpora vědy a výzkumu 

3.2.1 Grantové soutěže CES VŠEM 

Další významnou činností CES VŠEM je podpora vědy a výzkumu formou vyhlašování 
grantových soutěží určených pro veřejnost. Této aktivitě se CES VŠEM začalo plně věnovat 
v roce 2015, kdy vyhlásilo první dvě veřejné výzvy k podání žádostí základního a 
aplikovaného výzkumu v oblasti Ekonomie a/nebo Management. Součástí řešení projektů 
je zveřejňování vědeckých výstupů obvyklým způsobem, tj. publikace článků, šíření nových 
znalostí dalšími dostupnými formami, prezentace vědeckých výstupů na konferencích 
apod. 

Výsledky první grantové soutěže CES VŠEM 

K datu uzavření sběru projektových žádostí byly doručeny celkem 4 projektové žádosti. Z 
nich byly komisí doporučeny k podpoře 3 projekty, z nichž 1 byl předčasně ukončen na 
základě neplnění podmínek grantové smlouvy. 

Výsledky druhé grantové soutěže CES VŠEM 

K datu uzavření sběru projektových žádostí bylo doručeno 5 projektových žádostí, z nichž 
4 splnily podmínky a bylo zahájeno jejich hodnocení. Celkem 2 projekty byly doporučeny 
k podpoře, přičemž grantovou smlouvu podepsal jeden řešitel. 
 

Přehled podpořených projektů CES VŠEM s počátkem realizace v roce 2015 

Název projektu Reg. číslo Doba realizace Hlavní řešitel 
Učení se identifikací 
postojových bloků 

GCES01 2.11.2015 - 1.11.2016 doc. Ing. Zdeněk Linhart, 
CSc. 

Podnikatelské vzdělávání GCES02 Předčasně ukončen Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. 
Hodnocení a rozvoj kvality 
výuky a vzdělávání na VŠEM 

GCES03 2.11.2015 - 1.11.2016 Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D. 

Vnitřní systém posuzování 
kvality VŠ 

GCES04 1.04.2016 – 30.09.2018 Ing. Mgr. Julie Šmejkalová 

  



 

 

Výzkumné zaměření 
 
Centrum ekonomických studií VŠEM je výzkumné pracoviště Vysoké školy ekonomie a 
managementu, kde jsou koncipovány rovněž pedagogické aktivity pracovníků CES VŠEM. 
CES VŠEM byl zařazen na seznam výzkumných organizací splňujících zákonná kritéria 
(Zákon č.130/2002 Sb.) v roce 2013. Výzkumné aktivity CES VŠEM se zaměřují zejména 
na analýzu předpokladů a výsledků růstové výkonnosti a kvalitativní konkurenceschopnosti 
české ekonomiky v mezinárodním srovnání (v rámci EU-28) a na identifikaci souvisejících 
hospodářsko-politických implikací pro podporu ekonomického dohánění a přechodu na 
znalostně založenou ekonomiku (v intencích cílů Lisabonské strategie). 

Podnikové inovace 

CES VŠEM ve spolupráci s CENTRE FOR INNOVATIVES STUDIES (CIS), které je od roku 
2011 členem mezinárodního konsorcia EMS vedeného ISI Fraunhofer v Karlsruhe. V jeho 
rámci probíhá od roku 1993 v dvouletých cyklech pravidelné šetření zpracovatelského 
průmyslu, a to zejména kvality řízení výroby, rozvoje lidských zdrojů, výzkumu, vývoje a 
inovací, energetické náročnosti a dalších hledisek. Mezinárodní konsorcium v roce 2012 
zahrnuje 16 zemí, včetně několika mimoevropských, jeho záběr se tedy oproti původnímu 
názvu postupně rozšířil. 

Sociální inovace 

V rámci projektu MPSV Evaluace implementace principu inovativnosti v OP Lidské zdroje a 
zaměstnanost (CZ 1.04/6.1.00/09.00016) jsou hodnoceny inovační charakteristiky 
podpory Evropského sociálního fondu v České republice, včetně mezinárodní ho srovnání, 
a obecněji dosavadní vývoj a perspektivy sociálních inovací – jejich pojetí a praktických 
zkušeností při realizaci. Příjemcem projektu je společnost Navreme Boheme. 

Evaluace inovačního systému 

Evropská hospodářská komise OSN (UNECE) se sídlem v Ženevě je jedna z pěti 
regionálních komisí OSN, zahrnuje 56 členských zemí. Divize Hospodářské spolupráce a 
integrace je zaměřena na podporu politického, finančního a regulačního rámce pro 
hospodářský růst, inovační rozvoj a znalostně založenou konkurenceschopnost s důrazem 
na tranzitivní ekonomiky, zejména země SNS. Mezinárodní odborné aktivity divize jsou 
realizovány expertním týmem pro politiky inovační výkonnosti a konkurenceschopnosti 
(TOS-ICP), kteří s UNECE dlouhodobě spolupracují (jeho čtyřletý mandát byl obnoven s 
působností od roku 2011). Anna Kadeřábková je členem TOS-ICP od vzniku v roce 2007 a 
podílí se na všech jeho aktivitách. 

Hlavní činností CES VŠEM je výzkum a vývoj v oblasti společenských věd, v roce 2015 
nadále organizace pokračovala ve svém poslání vědeckého bádání v daných oblastech 
zájmu a aplikací výzkumných poznatků do výuky bakalářských a magisterských programů 
VŠEM.  
 
  



 

 

 

4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2015 
 

  



Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Vybrané údaje z Rozvahy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve zjednodušeném
rozsahu

ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

Daňový subjekt: Centrum ekonomických studií Vysoké školy
ekonomie a managementu, o.p.s.

IČ / DIČ: 25473361 / CZ25473361
Sídlo účetní jednotky: Nárožní 2600/9a, 15800 Praha 5

A K T I V A stav k prvnímu
dni účetního

období

stav k
poslednímu dni
účetního období

1 2
A. Dlouhodobý majetek celkem
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 70 70
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem
A.III. Dlouhodobý finanční majetek celkem
A.IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 70 70
B. Krátkodobý majetek celkem 710 410
B.I. Zásoby celkem
B.II. Pohledávky celkem 8 4
B.III. Krátkodobý finanční majetek celkem 702 406
B.IV. Jiná aktiva celkem

Aktiva celkem 710 410

P A S I V A stav k prvnímu
dni účetního

období

stav k
poslednímu dni
účetního období

1 2
A. Vlastní zdroje celkem 632 251
A.I. Jmění celkem 6506 6506
A.II. Výsledek hospodaření celkem -5874 -6255
B. Cizí zdroje celkem 78 159
B.I. Rezervy celkem
B.II. Dlouhodobé závazky celkem
B.III. Krátkodobé závazky celkem 78 159
B.IV. Jiná pasiva celkem

PASIVA CELKEM 710 410

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:



Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít
jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě.

Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, ve
zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

Daňový subjekt: Centrum ekonomických studií Vysoké školy
ekonomie a managementu, o.p.s.

IČ / DIČ: 25473361 / CZ25473361
Sídlo účetní jednotky: Nárožní 2600/9a, 15800 Praha 5

Název položky činnost
hlavní

činnost
hospodářská

celkem

1 2 3
A. Náklady
A.I. Spotřebované nákupy celkem
A.II. Služby celkem 121 121
A.III. Osobní náklady celkem 255 255
A.IV. Daně a poplatky celkem
A.V. Ostatní náklady celkem 5 5
A.VI. Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem
A.VII. Poskytnuté příspěvky celkem
A.VIII. Daň z příjmů celkem

Náklady celkem 381 381
B. Výnosy
B.I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
B.II. Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem
B.III. Aktivace celkem
B.IV. Ostatní výnosy celkem
B.V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem
B.VI. Přijaté příspěvky celkem
B.VII. Provozní dotace celkem

Výnosy celkem
C. Výsledek hospodaření před zdaněním -381 -381
D. Výsledek hospodaření po zdanění -381 -381

Člen statutárního orgánu, jehož podpisový záznam byl připojen k účetní závěrce:



PĜíloha k úþetní závČrce za rok 2015 
 

PĜíloha k úþetní závČrce za rok 2015 byla sestavena dle Vyhl. ý. 504/2002 Sb. v platném znČní, 
kterou se stanoví obsah úþetní závČrky pro veĜejnČ prospČšné poplatníky.  
 

ýl. I 
Obecné údaje 

 
1. Popis úþetní jednotky 

 
Název:             Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. 
Právní forma:   obecnČ prospČšná spoleþnost 
Datum vzniku: 16.7.2003 
Úþetní období: 1.1.-31.12.2015 
 
Hlavní þinnost: 
� UdČlování grantĤ na projekty realizované v oblasti spoleþenských vČd 
� Podpora a rozvoj vzdČlanosti 
� Podpora a rozvoj kulturních, spoleþenských a sportovních aktivit 
� PoĜádání odborných kurzĤ, školení a jiných vzdČlávacích akcí vþetnČ lektorské þinnosti 
� Podpora a rozvoj výzkumu 
� Výzkumná, vzdČlávací a lektorská þinnost v oblasti spoleþenských vČd 

 
HospodáĜská þinnost: 
 Vydavatelská a nakladatelská þinnost 
 ýinnost podnikatelských, finanþních, organizaþních a ekonomických poradcĤ 
 Reklamní þinnost a marketing 
 PĜekladatelská a tlumoþnická þinnost 
 PoĜádání výstav, veletrhĤ, pĜehlídek a obdobných akcí 
 Organizování sportovních soutČží 

 

Jména a pĜíjmení þlenĤ k 31.12.2015 

Statutární orgán - Ĝeditel: prof. ing. MILAN ŽÁK, CSc., dat. nar. 5. þervence 1944  
 

A. Správní rada: 
Ing. LUCIE VNOUýKOVÁ, PhD., dat. nar. 5. února 1985, pĜedsedkynČ 

     PhDr. TOMÁŠ SEDLÁýEK, dat. nar. 23. ledna 1977, þlen 
     Ing. MICHALA VAŠÍýKOVÁ, dat. nar. 26. ledna 1987 , þlenka 

 
 
B. Dozorþí rada: 

Ing. Mgr. JULIE ŠMEJKALOVÁ, dat. nar. 19. záĜí 1982, pĜedsedkynČ 
Bc. TEREZA TÓTHOVÁ, dat. nar. 21. kvČtna 1984, þlen 
Ing. MICHAL ŠUBRT, dat. nar. 7. þervna 1986, þlen 

 
Informace o zakladateli: 
Zakladatelem je spoleþnost VŠEM, s.r.o., Ústí nad Labem, Národního odboje 766/17, PSý 400 03, 
Iý 250 20 145 
 

2. PrĤmČrný poþet zamČstnancĤ: 1   
Osobní náklady na zamČstnance: 255 tis. Kþ, z toho za Ĝídící pracovníky 80 tis. Kþ 
 

3. Výše pĤjþek, úvČrĤ, poskytnutých záruk a ostatních plnČní, jak v penČžní, tak naturální 
formČ akcionáĜĤm, spoleþníkĤm a þlenĤm statutárních, Ĝídících a dozorþích orgánĤ vþetnČ 
bývalých þlenĤ tČchto orgánĤ: 
 
Žádné pĤjþky nebyly poskytnuty. 
 



4. ýlenové statutárních, kontrolních nebo jiných orgánĤ úþetní jednotky urþených statutem a 
jejich rodinní pĜíslušníci úþastnící se v osobách, s nimiž úþetní jednotka uzavĜela za 
vykazované úþetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: 
 
Žádný z þlenĤ ani jejich rodinní pĜíslušníci se neúþastnili v tČchto osobách. 
 

ýl. II 
Informace o použitých úþetních metodách, 

obecných úþetních zásadách a zpĤsobech oceĖování 
 
V následujících ustanoveních jsou uvedeny informace o aplikaci obecných úþetních zásad, o použitých 
úþetních metodách, zpĤsobech oceĖování a odpisování, jejichž znalost je významná pro posouzení 
finanþní, majetkové a dĤchodové pozice podniku a pro analýzu údajĤ obsažených v rozvaze a výkazu 
ziskĤ a ztrát. 
 

1. ZpĤsob ocenČní 
a) nakupovaných zásob 
b) cenných papírĤ a majetkových úþastí 

 
           PoĜizovací cenou se rozumí cena, za které jsou zásoby skuteþnČ poĜízeny vþetnČ  
           nákladĤ s jejich poĜízením souvisejících (napĜ. pĜeprava, provize, clo, pojistné apod.) 
 
           Cenné papíry a majetkové úþasti se oceĖují poĜizovacími cenami, což je cena je cena,  
           za kterou byl majetek poĜízen vþetnČ nákladĤ souvisejících s jejich poĜízením. 

 
2. ZpĤsob stanovení reprodukþní poĜizovací ceny u majetku ocenČného v této cenČ a 

poĜízeného v prĤbČhu úþetního období. 
 
Reprodukþní poĜizovací cenou se oceĖuje: 
 
� dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním,  
� dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek novČ zjištČný a v úþetnictví dosud 

nezachycený, napĜ. inventarizaþní pĜebytek 
� dlouhodobý hmotný majetek bezúplatnČ nabytý na základČ smlouvy o koupi najaté vČci 

(finanþní leasing). 
 

3. Druhy vedlejších poĜizovacích nákladĤ, které se obvykle zahrnují do poĜizovacích cen 
nakupovaných zásob. 
Jedná se zejména o pĜeprané, provizi, clo, pojistné. 
 

4. Podstatné zmČny zpĤsobu oceĖování, postupĤ odpisování a postupĤ úþtování oproti 
pĜedcházejícímu úþetnímu období s uvedením dĤvodĤ tČchto zmČn a vyþíslením penČžních 
þástek tČchto zmČn ovlivĖujících výši majetku, závazkĤ a hospodáĜského výsledku, pokud je 
možno je reálnČ stanovit. 
 
K žádným významným zmČnám bČhem úþetního období nedošlo. 
 

5. ZpĤsob stanovení opravných položek k majetku, s uvedením zdroje informací pro  
stanovení výše opravných položek.  
 
Opravné položky nebyly v úþetním období uplatnČny. 
 

6. ZpĤsob stanovení odpisových plánĤ pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody pĜi 
stanovení úþetních odpisĤ. 

7.  
Spoleþnost eviduje nehmotný dlouhodobý majetek, který je v plné výši odepsán. V pĜípadČ 
poĜízení dlouhodobého majetku by úþetní jednotka odepisovala majetek v souladu se zákone 
þ. 586/1992 Sb. o dani z pĜíjmĤ v platném znČní s tím, že úþetní odpisy by byly ve stejné 
výši jako odpisy daĖové. 
 

8. ZpĤsob uplatnČní pĜi pĜepoþtu údajĤ v cizích mČnách na þeskou korunu (uplatnČní  
smČnných kurzĤ vyhlašovaných ýeskou národní bankou jako bČžných þi stálých kurzĤ  
s uvedením termínĤ jejich zmČny). 
 



Úþetní jednotka používala pro pĜepoþet cizích mČn na þeskou mČnu denní kurz. 
 

ýl. III 

DoplĖující informace k rozvaze a výkazu ziskĤ a ztrát 
 

1. Poþet a nominální hodnota investiþních majetkových cenných papírĤ a majetkových úþastí 
v tuzemsku a v zahraniþí – 0 

 
 

2. Pohledávky 
� souhrnná výše pohledávek po lhĤtČ splatnosti  - 0 
Pohledávky v podnikĤ ve skupinČ – 0 
 
Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištČné jiným zpĤsobem – 0 
 

3. Závazky 
� souhrnná výše závazkĤ (do splatnosti)                                      120 tis. Kþ 
 
Závazky k podnikĤm ve skupinČ – 0 
 
Splatné závazky pojistného na sociální zabezpeþení a pĜíspČvku na státní politiku 
zamČstnanosti, splatné závazky veĜejného zdravotního pojištČní a daĖové nedoplatky: 
 
x Pojistné SP 12/2015: Kþ 1 575,-,-  uhrazeno dne 14.1.2016 
x Pojistné ZP 12/2015: Kþ    675,-  uhrazeno dne 14.1.2016 
x Zálohová daĖ 12/2015: Kþ 1 005,-  uhrazeno dne 14.1.2016 
x Srážková daĖ 12/2015: Kþ 3 817,-  uhrazeno dne 14.1.2016 

 
4. Významné události, které se staly mezi datem úþetní závČrky a datem, ke kterému jsou 

rozvaha a výkaz zisku a ztráty schváleny k pĜedání mimo úþetní jednotku: 
 
Nejsou známy žádné významné události. 
 
 
Po projednání ve správní radČ byl hospodáĜský výsledek za rok 2015 pĜeveden na 
neuhrazenou ztrátu minulých let. 
 

 
 
 
 
HOSPODÁěSKÝ VÝSLEDEK      (v tisících Kþ)     
 

Položka 
HV z 

hlavní 
þinnosti 

HV z 
doplĖkové 
þinnosti 

HV ze stĜediska 
správa 

Položky 
upravující HV HV celkem 

            
1 2 3     4 

  -381 0 0   -381 

C e l k e m -381 0 0 0 -381 

 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis odpovČdné osoby:     Datum:  



 
NEROZDċLENÝ ZISK, NEUHRAZENÁ ZTRÁTA    (v tisících Kþ) 
 

Úþet 932 K 31.12.2013 K 31.12.2014 K 31.12.2015

  -734 -5 629 -5 874
 
 
 
 
 
Podpis odpovČdné osoby:     Datum: 
 
 
PěEHLED VYBRANÝCH NEINVESTIýNÍCH NÁKLADģ  (v tisících Kþ) 
 
 
 

þ.Ĝ. Položka  Hlavní 
þinnost

DoplĖková 
þinnost Celkem 

1 Osobní náklady     255 0 255 

2 

z toho 

mzdy   235   235 

3 OPPP(OON)    0  0 0 

4 

z toho 

dohody 175 0 175 

5 odstupné  0 0 0 

6 jiné  0 0 0 

7 zák. 
pojištČní   20

0 
20 

8 sociální. 
náklady*)    0

0 
0 

9 provozní náklady **)     61 0 61 

10 pokuty, penále     0 0 0 

11 nájem     60 0 60 

12 opravy, údržba      0 0 0 

13 cestovné                0 0 0 

14 
v tom 

zahraniþí    0 0 0 

15 tuzemsko    0 0 0 

16 na reprezentaci     0 0 0 

17 dary      0 0 0 

18 odpisy      0 0 0 

20 daĖ z pĜíjmu      0 0 0 

21 poplatky     5 0 5 

22 Ostatní náklady   0 0 0 
**) jedná se o náklady na školení, 
telefonní poplatky, korektury, 
pĜeklady, úþetní práce 

 

 
 
 
 
 
Podpis odpovČdné osoby:     Datum:  



 
PěEHLED O PENċŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) K 31.12.2015  (v tisících Kþ) 
 
ěádek   Text Skuteþnost
1. P. Stav penČžních prostĜedkĤ na zaþátku úþetního období 702  
2. A. PenČžní tok z hlavní výdČleþné þinnosti 84  
3. Z. Úþetní zisk nebo ztráta z bČžné þinnosti -381  
4. A.1. Úpravy o nepenČžní operace 0  
5. A.1.1. Odpisy stálých aktiv 0  
6. A.1.2. Odpis opravné položky k úplatnČ nabytému majetku 0  
7. A.1.3. ZmČna zĤstatkĤ rezerv 0  
8. A.1.4. ZmČna zĤstatkĤ þasového rozlišení nákladĤ a výnosĤ a 

dohadných úþtĤ 
0  

9. A.1.5. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv 0  
10. A.1.6. Zúþtování oceĖovacích rozdílĤ z kapitálových úþastí 0  
11. A.2. Úpravy obČžných aktiv 84  
12. A.2.1. ZmČna stavu pohledávek 0
13. A.2.2. ZmČna stavu krátkodobých závazkĤ 84  
14. A.2.3. ZmČna stavu zásob 0  
15. A.2.4. ZmČna stavu krátkodobého finanþního majetku 0  
16. B. Investiþní þinnost 0  
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 finanþního majetku 0  
21. B.2. Výnosy z prodeje stálých aktiv 0  
22. B.2.1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investiþního majetku 0  
23. B.2.2. Výnosy z prodeje finanþních investic 0  
24. B.3. Komplexní pronájem 0  
25. B.3.1. Úhrada pohledávek z komplexního pronájmu 0  
26. B.3.2. Úhrada závazkĤ z komplexního pronájmu 0  
27. C. Finanþní þinnost 0  
28. C.1. ZmČna stavu dlouhodobých závazkĤ 0  
29. C.1.1. Zvýšení dlouhodobých úvČrĤ 0  
30. C.1.2. Snížení dlouhodobých úvČrĤ 0  
31. C.1.3. Zvýšení závazkĤ z dluhopisĤ 0  
32. C.1.4. Snížení závazkĤ z dluhopisĤ 0  
33. C.1.5. Zvýšení ostatních dlouhodobých závazkĤ 0  
34. C.1.6. Snížení ostatních dlouhodobých závazkĤ 0  
35. C.2. Zvýšení a snížení vlastního jmČní z vybraných operací 0  
36. C.2.1. Upsání cenných papírĤ a úþastí 0  
37. C.2.2. PĜemČna dluhopisu na akcie 0  
38. C.2.3. PenČžní dary a dotace, dary v podobČ pohledávek a krátkod. fin. 

majetku 
0  

39. C.2.4. Kapitalizace závazkĤ 0  
40. C.2.5. Úhrada ztráty spoleþníky 0  
41. C.2.6. Nárok na dividendy a podíly na zisku 0  
42. C.2.7. Vyplácení vlastního jmČní spoleþníkĤm 0  
43. C.2.8. Odpis vlastních akcií 0  
44. C.2.9. Jiné zmČny 0  
45. D. Rozdíl (R - P - A - B - C) -381  
46. R. Stav penČžních prostĜedkĤ na konci úþetního období 406  

 
 
 
 
Podpis odpovČdné osoby:      Datum: 



POPIS ZMċN VLASTNÍCH ZDROJģ V PRģBċHU ÚýETNÍHO OBDOBÍ   (v tisících Kþ) 
 

druh zmČny k 31.12.2014 k 31.12.2015 
Vlastní zdroje (Ĝ. 86 rozvahy)   632 251 
NerozdČlený zisk minulých let   -5629 -5674 
výsledek hospodaĜení ve schvalovacím Ĝízení 0 0 
HV za dané období   -245 -381 
ZmČna vlastních zdrojĤ   -245 -381 
   

 
 
 
 
 
 
Podpis odpovČdné osoby:      Datum: 
 
 



 

 

 

5. Závěr 

Hlavní činností CES VŠEM je výzkum a vývoj v oblasti společenských věd. V roce 2015 
došlo k významnému rozvoji činností CES VŠEM v oblasti podpory vědy a výzkumu formou 
vyhlašování grantových soutěží určených pro veřejnost. Podpora CES VŠEM je určena pro 
projekty základního a/nebo aplikovaného výzkumu v oblastech Ekonomie a Management. 
CES VŠEM jako organizace dále pokračovala ve svém poslání vědeckého bádání v daných 
oblastech zájmu a aplikací výzkumných poznatků do výuky bakalářských a magisterských 
programů VŠEM.  
 
Stěžejní publikační výstupy CES VŠEM, tedy monografie Konkurenční schopnost České 
republiky a odborný vědecký časopis Ekonomické listy (s periodicitou 3 čísla za rok), 
byly vydávány i v roce 2015.  

Po získání statutu Výzkumné organizace v první fázi posuzování CES VŠEM vyvíjí své snahy 
k úspěšnému absolvování posuzování ve druhé fázi. Vzhledem k nízkému počtu 
spolupracovníků však CES VŠEM neprodukuje vysoký počet bodovaných výstupů dle platné 
metodiky posuzování výsledků výzkumu a vývoje. Předpokládáme, že nová metodika 
zohlední také malá vysoce kvalitní centra výzkumu a vytvoří například koeficient bodování 
na 1 osobu, nikoliv na 1 organizaci.   

Veškeré snahy CES VŠEM nyní směřují k tvorbě výzkumných záměrů a vytváření 
strategických partnerství.  




