


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ  

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 

červen 2014 

Nárožní 2600/9a, 158 00 Praha 5 – Stodůlky 



 

 

Obsah: 

 

1. Úvod 

2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 

3. Činnost CES VŠEM 

4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 

5. Závěr 



 

 

 

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 2013 do 31. prosince 2013. 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: Nárožní 

2600/9a, 158 00 Praha 5 – Stodůlky 

 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. 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. 



 

  

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 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-27) 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 odborný 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. Ekonomické listy historicky navazují na dříve, od roku 2002 

vydávané Bulletiny CES VŠEM, kdy v časopise jsou publikovány původní práce a to 

jak v českém, tak i anglickém jazyce, které procházejí anonymním řízením. 

 

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 2013 

 Vydání 03/ročník 2013/31.12.2013, Šumná, P. Kreditní riziko a jeho dynamika v 

bankách v České republice, Urbanec, J. Hodnocení bezpečnosti informací v 

informačních systémech a návratnost investic, Smolová, H., Vnoučková, L. Profily a 

postoje příjemců reklamního sdělení 

 Vydání 02/ročník 2013/30.8.2013, Jindřichovská, I., Kocmanová, Š., Purcarea, I.: 

Recent Trends in CSR and Corporate Ethics, Urbancová, H.: Faktory ovlivňující 

vertikální přenos znalostí: Výsledky faktorové analýzy, Kubáňková, M.: Analýza 

podmínek vykazování dotací podle IAS 20 

 Vydání 01/ročník 2013/2.4.2013, Spěváček, V.: Nová recese české ekonomiky, 

Strachotová, D.: Metodické aspekty hodnocení nákladové efektivity zdravotní péče, 

Coufal, J.: Matematický servis ekonomii 

 

3.1.2 Konkurenční schopnost České republiky 

Odborná publikace Konkurenční schopnost České republiky je výstupem Centra 

ekonomických studií VŠEM a Národní observatoře zaměstnanosti a vzdělávání (Národního 

vzdělávacího fondu).  

V roce 2013 byla vydána s finanční podporou Vysoké školy ekonomie a managementu, 

o.p.s. 

Vzor citace: CES VŠEM, NOZV NVF: Konkurenční schopnost České republiky 2011-2012. 

Praha: Linde, 2013. 168s. ISBN 978-80-7201-910-6 

Konkurenční schopnost České republiky 2011-2012 

Publikace Konkurenční schopnost České republiky 2011-2012 analyzuje vývoj české 

ekonomiky v pěti hlavních oblastech z hlediska mezinárodního srovnání a postihuje vliv 

rozhodujících faktorů ovlivňujících tento vývoj. Každá kapitola je doplněna souborem 

relevantních indikátorů obsahujícím časovou řadu jejich hodnot a popis metodiky. Použitá 
data jsou aktuální ke konci roku 2012. Publikace je rozdělena do pěti částí. 

 První část publikace 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. 

 Druhá část publikace Institucionální kvalita (CES VŠEM) se zabývá hodnocením a 

měřením institucionálního prostředí jakožto předpokladem pro ekonomickou 

výkonnost 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 hodnotí 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 základním 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. 

 

http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_3_2013.pdf
http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_2_2013.pdf
http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/Ekonomicke_listy_1_2013.pdf
http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/rocenka/Konkurencni_schopnost_2011_2012.pdf


 

 

 

3.2 Výzkumné zaměření 

Podnikové inovace 

CES VŠEM spolupracuje v oblasti podnikových inovací 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3 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.vsem.cz/ces-vsem.html 

 

 

 V červnu roku 2013 CES VŠEM podalo přihlášku Ekonomických listů mezi 

recenzované časopisy zahrnuté do bodování RIV. Přestože Ekonomické listy splnily 

všechny stanovené požadavky, nebyly do seznamu recenzovaných periodik 

zařazeny. Orgán, jež posuzoval žádosti odborných vědeckých časopisů z celé ČR 

nevydal ke svému postupu žádné vyjádření a pouze bez jakéhokoliv vysvětlení 

uveřejnil aktualizovaný seznam.  

 

 V červenci roku 2013 se CES VŠEM stalo výzkumnou organizací splňující kritéria 

pro posuzování Výzkumných organizací v první fázi posuzování. 

 

 

 V druhé polovině roku 2013 CES VŠEM aktivně připravoval žádost o grant z výzvy 

CZ09 Česko-Norský výzkumný program ve spolupráci s Norským partnerem 

Oxford Research AS. Příprava žádosti základního výzkumu: Corporate 

Sustainability Performance Management (C_SUPER) probíhala v 

mezioborové hraniční oblasti BIO-EKONOMIKA (prolínání ekonomických a 

environmentálních témat).  

  

http://www.vsem.cz/ces-vsem.html


 

 

4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 
 

A. Rozvaha k 31. 12. 2013 

B. Výkaz zisku a ztrát k 31. 12. 2013 

C. Další vybrané finanční ukazatele 



1 x příslušnému fin. orgánu

Centrum ekonomických studií VŠEM,o.p.s.
Nárožní 2600/9A
Praha 5-Stodůlky
158 00

( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

k 31.12.2013

Účetní jednotka doru čí:
25473361

IČO

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

2b

Stav k posled. dni
účetního období

1c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíAKTIVAOznačení

a

A. Dlouhodobý majetek celkem 1

2Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 70 70I.

3Dlouhodobý hmotný majetek celkemII.

4Dlouhodobý finanční majetek celkemIII.

5Oprávky k dlouhodobému majetku celkem -70 -70IV.

B. Krátkodobý majetek celkem 6 8935 790

7Zásoby celkemI.

8Pohledávky celkem 4 269 7II.

9Krátkodobý finanční majetek celkem 1 521 886III.

10Jiná aktiva celkemIV.

Aktiva celkem 11 8935 790

4b

Stav k posled. dni
účetního období

3c

číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobíPASIVAOznačení

a

A. Vlastní zdroje celkem 12 8765 772

13Jmění celkem 6 506 6 506I.

14Výsledek hospodaření celkem -734 -5 630II.

B. Cizí zdroje celkem 15 1718

16Rezervy celkemI.

17Dlouhodobé závazky celkemII.

18Krátkodobé závazky celkem 18 17III.

19Jiná pasiva celkemIV.

Pasiva celkem 20 8935 790

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 18.03.2014 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



IČO

příslušnému finančnímu
orgánu

1 x
Účetní jednotka doru čí:

25473361

Centrum ekonomických studií VŠEM,o.p.s.
Nárožní 2600/9A
Praha 5-Stodůlky
158 00

Název a sídlo účetní jednotky( v celých tisících Kč )
k 31.12.2013

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

Číslo
řádku

Název ukazatele

5

Celkem

7

Činnosti

Hlavní

6

HospodářskáOznačení

NákladyA. 1

Spotřebované nákupy celkem 2I.

Služby celkem 4523 452II.

Osobní náklady celkem 1814 181III.

Daně a poplatky celkem 5IV.

Ostatní náklady celkem 4 2676 4 267V.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem 7VI.

Poskytnuté příspěvky celkem 8VII.

Daň z příjmů celkem 9VIII.

Náklady celkem 4 90010 4 900

VýnosyB. 11

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 12I.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem 13II.

Aktivace celkem 14III.

Ostatní výnosy celkem 415 4IV.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a 
opravných položek celkem

V. 16

Přijaté příspěvky celkem 17VI.

Provozní dotace celkem 18VII.

Výnosy celkem 419 4

Výsledek hospoda ření před zdaněním -4 896-4 896C. 20

Výsledek hospoda ření po zdan ění -4 896-4 896D. 21

Pozn.:Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne: 18.03.2014 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou



Příloha k účetní závěrce za rok 2013 
 

Příloha k účetní závěrce za rok 2013 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.-31.12.2013 
 
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 31.12.2013 

 
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: 181 tis. Kč, z toho za řídící pracovníky 60 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  - 0 
Pohledávky v podniků ve skupině – 0 
 
Pohledávky kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem – 0 
 

3. Závazky 
- souhrnná výše závazků (do splatnosti)                                      17 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 12/2013: Kč 1 575,-,-  uhrazeno dne 15.1.2014 
 Pojistné ZP 12/2013: Kč    675,-  uhrazeno dne 15.1.2014 
 Srážková daň 12/2013: Kč 1 005,-  uhrazeno dne 15.1.2014 

 
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 2013 vyrovnán z 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 

  -4896 0 0   -4896 

C e l k e m -4896 0 0 0 -4896 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpis odpovědné osoby:     Datum:  
 



NEROZDĚLENÝ ZISK, NEUHRAZENÁ ZTRÁTA    (v tisících Kč) 
 

Účet 932 K 31.12.2011 K 31.12.2012 K 31.12.2013 

  10 -116 -734 
 
 
 
 
 
Podpis odpovědné osoby:     Datum: 
 
 
PŘEHLED VYBRANÝCH NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ  (v tisících Kč) 
 
 
 

č.ř. Položka  Hlavní 
činnost 

Doplňková 
činnost Celkem 

1 Osobní náklady     181 0 181 

2 

z toho 

mzdy   160   160 

3 OPPP(OON)    0  0 0 

4 

z toho 

dohody 0 0 0 

5 odstupné  0 0 0 

6 jiné  0 0 0 

7 zák. 
pojištění   21 

0 
21 

8 sociální. 
náklady*)    0 

0 
0 

9 provozní náklady **)     152 0 152 

10 pokuty, penále     0 0 0 

11 nájem     300 0 300 

12 opravy, údržba      0 0 0 

13 cestovné                0 0 0 

14 
v tom 

zahraničí    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 daň z příjmu      0 0 0 

21 poplatky     0 0 0 

22 Ostatní náklady   4267 0 4267 
**) jedná se o náklady na školení, 
telefonní poplatky, korektury, 
překlady, účetní práce 

 

 
 
 
 
 
 
Podpis odpovědné osoby:     Datum:  



 
PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) K 31.12.2013  (v tisících Kč) 
 
Řádek   Text Skutečnost 
1. P. Stav peněžních prostředků na začátku účetního období 1 521  
2. A. Peněžní tok z hlavní výdělečné činnosti 4261  
3. Z. Účetní zisk nebo ztráta z běžné činnosti -4896  
4. A.1. Úpravy o nepeněžní operace 0  
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 0  
10. A.1.6. Zúčtování oceňovacích rozdílů z kapitálových účastí 0  
11. A.2. Úpravy oběžných aktiv 4261  
12. A.2.1. Změna stavu pohledávek 4262  
13. A.2.2. Změna stavu krátkodobých závazků -1  
14. A.2.3. Změna stavu zásob 0  
15. A.2.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku 0  
16. B. Investiční činnost 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 finančního majetku 0  
21. B.2. Výnosy z prodeje stálých aktiv 0  
22. B.2.1. Výnosy z prodeje hmotného a nehmotného investičního majetku 0  
23. B.2.2. Výnosy z prodeje finančních investic 0  
24. B.3. Komplexní pronájem 0  
25. B.3.1. Úhrada pohledávek z komplexního pronájmu 0  
26. B.3.2. Úhrada závazků z komplexního pronájmu 0  
27. C. Finanční činnost 0  
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. Zvýšení a snížení vlastního jmění z vybraných operací 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) -4896  
46. R. Stav peněžních prostředků na konci účetního období 886  

 
 
 
 
Podpis odpovědné osoby:      Datum: 



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

druh změny   k 31.12.2012 k 31.12.2013 
Vlastní zdroje (ř. 86 rozvahy)   5692 876 
Nerozdělený zisk minulých let   -117 -734 
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 0 0 
HV za dané období   -698 -4896 
Změna vlastních zdrojů   -698 -4896 

 
 
 
 
 
 
Podpis odpovědné osoby:      Datum: 
 
 



 

  

5. Závěr 

CES VŠEM již od roku 2012 funguje jako výzkumná organizace 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 2013 byly Ekonomické listy vydávány s periodicitou 3 čísla za rok, 

Konkurenční schopnost České republiky vychází jednou do roka. 

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.  
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