krok správným směrem

Inovační vouchery
Vysoká škola ekonomická v Praze

Úvodní slovo rektorky VŠE

Škola je vysoce hodnocena jak v tuzemsku, tak v zahraničí. V roce 2013 se VŠE poprvé umístila v celosvětovém
žebříčku nejlepších univerzit QS World University Rankings mezi 700 nejlepšími univerzitami světa. VŠE se
pravidelně umísťuje mezi 75 nejlepšími evropskými školami ve Financial Times European Business Schools
Ranking a v rámci projektu Eduniversal awards získává dlouhodobě ocenění jako jedna z nejlepších „business
schools“ ve střední a východní Evropě. Velkým úspěchem bylo rovněž získání certifikátů ECTS Label a DS Label
od Evropské komise pro období 2013–2016, jež potvrzují, že Vysoká škola ekonomická v Praze je důvěryhodným
partnerem pro zahraniční vysokoškolské instituce.
Koncepce rozvoje výzkumu vychází z charakteru VŠE jako školy univerzitního typu založené na širokém
zastoupení společenskovědních a exaktních oborů. Výzkumná činnost se odehrává na jednotlivých pracovištích,
jimiž jsou specializované katedry či skupiny kateder, které řeší konkrétní výzkumná témata. Spolu s rozvojem
komplexnosti výzkumných témat je kladen důraz na interdisciplinaritu výzkumu, tj. na propojování odborníků
z různých výzkumných pracovišť. Odborné zázemí několika set zaměstnanců je základním předpokladem pro
vědecké a výzkumné aktivity a spolupráci s ekonomickou praxí ve sféře podnikatelské, institucionální a správní.
Spolupráce podnikové sféry a akademických pracovišť VŠE přináší efekty např. ve formě kompetenčních
center, konkrétních analýz silných a slabých stránek firem, informační podpory malých a středních podniků či
koncepcí regionálního rozvoje a dalších témat aplikovaného výzkumu, které potvrzují dlouhodobě významné
místo VŠE v české společnosti. Široký profesní záběr vědecko-pedagogických pracovníků VŠE zasahuje rovněž
do oblasti poradenské a expertizní činnosti. Všechny tyto aktivity potvrzují odbornou váhu VŠE jako špičkového
ekonomického pracoviště a umožňují udržovat stálý kontakt s praxí.
Vysoká škola ekonomická v Praze a její fakulty jsou připraveny nabídnout malým a středním podnikům své
odborné zázemí a služby v rámci projektu Inovační vouchery a přispět tak ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

prof. Ing. Hana Machková, CSc.
rektorka

Úvodní slovo rektorky

Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou
školou ekonomického zaměření v České republice. VŠE se člení
na šest fakult, které zájemcům nabízejí široké spektrum studijních
oborů v bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském
studijním programu i řadu kurzů celoživotního vzdělávání. Pět fakult
– Fakulta financí a účetnictví, Fakulta mezinárodních vztahů,
Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky
a Národohospodářská fakulta – je umístěno v centru Prahy, Fakulta
managementu se nachází v Jindřichově Hradci. Na VŠE působí téměř
700 pedagogických a vědecko-výzkumných pracovníků.
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Inovační vouchery
Fakulta financí a účetnictví
Vysoká škola ekonomická v Praze

Odborné zaměření
Základním posláním činnosti fakulty je vzdělávací, výzkumná a poradenská činnost v oblastech komerčního a centrálního bankovnictví, kapitálových trhů, pojišťovnictví, mezinárodních financí, veřejných financí,
daní, veřejných zakázek, finančního a manažerského účetnictví, auditingu, mezinárodních účetních standardů, finančního managementu, oceňování podniků a ekonomické pedagogiky.

Nabízené služby
zdanění a daňová politika
(mikro a makroekonomické otázky zdanění, mezinárodní komparace a analýzy vývoje daňových systému
a daňových politik),
veřejné výdaje a veřejný sektor
(kvantitativní i kvalitativní výzkum v oblasti efektivnosti, struktury, vývoje a institucionálního prostředí veřejných
výdajů ve vyspělých zemích a pro vybrané segmenty jako např. školství, zdravotnictví, obce, veřejné zakázky),
fiskální a rozpočtová politika
(kvantitativní analýza a makroekonomické souvislosti fiskální politiky, institucionální a evropský kontext
rozpočtové politiky a rozpočtových systémů ČR a vyspělých zemí),
manažersky orientované informační systémy
(vymezení důležitých předpokladů transformace podnikového chování na strategické cílové dominanty
s hlavním zřetelem na měření jejich výkonnosti a konkretizace těchto předpokladů na organizační, plánovací,
kontrolní a informační funkci systému řízení),
koncipování ekonomických modelů
(s přihlédnutím na specifika malé otevřené ekonomiky a na výzkum spojený s finanční krizí a regulací
finančních trhů),
oborové a speciální didaktiky
(sledování vývoje cílů školství, vymezení vlivů týkajících se vývoje středního a vyššího odborného vzdělávání
s ohledem na výuku ekonomických předmětů středních a vyšších odborných škol, využívání multimediálních
pomůcek ve výuce ekonomických předmětů středních a vyšších odborných škol, integrace teoretických,
ekonomických a praktických poznatků ve vzdělávání do výuky ekonomických předmětů),
bankovnictví, kapitálové trhy a pojišťovnictví
(identifikace a kvantifikace bankovních, investičních, pojistných a finančních rizik, ochrana finančních
spotřebitelů, finanční gramotnost, účinnost regulatorně-dohledových nástrojů při omezování výskytu

Fakulta financí a účetnictví

Zpracování odborných studií a stanovisek podle individuálních požadavků

tržního selhávání, dopad důchodové reformy na obyvatelstvo, analýza pojistných podvodů a změny regulace
v pojišťovnictví, analýzy nákladů různých typů bankovních podniků na nová regulatorní pravidla, která jsou
odezvou na globální finanční krizi),
finance podniku
(rozpracování metodiky v oblasti finanční analýzy, řízení kapitálové struktury a investičního rozhodování,
analýza dopadu nových investičních a finančních instrumentů na hospodaření českých podniků, aplikace
teorie zastoupení na jednotlivé aspekty finančního hospodaření s důrazem na propojení s finančními krizemi,
rozvedení problematiky teoretických přístupů k restrukturalizaci podniků a k řízení ve finanční tísni),

finanční účetnictví a auditing
(vypracování koncepčního rámce k účetním předpisům se záměrem zlepšení vypovídací schopnosti účetního
výkaznictví při respektování principu „obsah nad formu“, harmonizace v oblasti účetního výkaznictví směrem
k mezinárodním účetním normám, analýzy tendencí regulace účetního výkaznictví na úrovni EU, „elektronizace“
účetnictví, sledování nezbytných vazeb mezi účetnictvím a ostatními právními předpisy, zejména v oblasti
obchodního a daňového práva, etické problémy účetní a auditorské profese).

Pořádání vzdělávacích kurzů v rámci Celoživotního vzdělávání
peněžní ekonomie a bankovnictví,
kurzy manažerských a finančních znalostí pro učitele odborných předmětů a řídící pracovníky základních
a středních škol a projektové manažery.

Dosažené výsledky, reference a příklady
spolupráce
Dosažené výsledky
Dosud realizované odborné výstupy jako výsledek výzkumné a poradenské činnosti zařazují Fakultu financí
a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze mezi nejlepší ekonomické fakulty v ČR, což je patrné z následujících
pravidelně realizovaných výzkumných a odborných aktivit.

Výzkumné projekty
grantové projekty GA ČR (35 úspěšně vyřešených projektů v letech 2005–2011),

Fakulta financí a účetnictví

oceňování podniku
(analýza konvergenčních procesů vybraných ukazatelů podnikového hospodaření v rámci České republiky jako
východisko pro zpřesnění odhadu pokračující hodnoty, využití simulačních metod pro ocenění podniku, implikované náklady vlastního kapitálu a rizikové prémie kapitálového trhu, testování postupů pro odhad diferencovaných bezrizikových výnosových měr, specifika oceňování podniků v různých odvětvích národního hospodářství),

řešení výzkumného záměru „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace z interdisciplinárního hlediska“
(2005–2011) a jeho úspěšné ukončení.

Vydávání odborných časopisů
Český finanční a účetní časopis
European Financial and Accounting Journal
Oceňování

Pořádání tuzemských a mezinárodních vědeckých konferencí

Reference
Česká národní banka, Ministerstvo financí ČR, Česká bankovní asociace, Česká spořitelna, Komerční banka, Svaz
účetních, Komora auditorů, Komora daňových poradců, Deloitte, Fincentrum, Raiffeisen stavební spořitelna, PWC
a KPMG.

Příklady spolupráce
Znalecká činnost ve spolupráci s Institutem oceňování majetku.
Interpretace mezinárodních účetních standardů ve spolupráci se Svazem účetních, Národní účetní radou,
Komorou auditorů, Evropskou účetní asociací.
Certifikace účetních.
Spolupráce s Komorou auditorů a Komorou daňových poradců.
Zvyšování finanční gramotnosti obyvatelstva ve spolupráci
s Ministerstvem financí ČR, Abecedou rodinných financí, City
Foundation a Providentem.
Organizace zkoušek odborné způsobilosti finančních
zprostředkovatelů ve spolupráci s Fincentrem.

Kontaktní osoba
doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum
Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta financí a účetnictví
E-mail: leos.vitek@vse.cz
Tel.: (+420) 224 095 179

Fakulta financí a účetnictví

každoroční dubnová mezinárodní konference Teoretické a praktické aspekty veřejných financí (od r. 1996),
každoroční červnová mezinárodní konference k problematice financí a účetnictví (s akcentem na studenty
doktorského studia) na Fakultě financí a účetnictví VŠE (od r. 2000),
pravidelně pořádaná podzimní mezinárodní konference Řízení výkonnosti (od r. 2005).
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Inovační vouchery
Fakulta mezinárodních vztahů
Vysoká škola ekonomická v Praze

Odborné zaměření
Výzkumná, implementační, konzultační a vzdělávací činnost v oblasti finančního řízení, marketingu,
marketingové komunikace, marketingových strategií, retailingu, cestovního ruchu, intelektuálního
kapitálu podniků, obchodního jednání, mezikulturních vztahů na pracovišti, podnikové kultury i etiky,
lokálních a globálních trhů v dynamicky se vyvíjejícím mezinárodním prostředí s ohledem na široké
ekonomické, politické a právní souvislosti podnikání.

Nabízené služby
Vyhodnocení devizové expozice firem a návrh (implementace) efektivní zajišťovací strategie
Vyhodnocení a optimalizace vztahů s bankami
Realizace marketingových výzkumů českého i zahraničních trhů
Analýzy a návrhy marketingových strategií a komunikačních strategií
Analýzy tržních trendů v zájmových segmentech trhu
Projekty vstupu na zahraniční trhy, případně posílení pozic a konkurenceschopnosti na stávajících trzích
Provedení konkrétní tržní analýzy pro dané spotřební zboží podle zadání odběratele, zjištění vývojových
tendencí, substitučních přesunů, cenové elasticity a dalších korelačních vztahů. Sestavení modelu, který slouží
zadavateli pro konkrétní obchodní rozhodnutí a jejich vyhodnocení
Marketingový výzkum, hodnocení rozvoje cestovního ruchu v rámci regionů a zpracování koncepcí dalšího rozvoje
Zavádění moderních metod řízení a optimalizace hospodářského výsledku v ubytovacích zařízeních (yield –
revenue management)
Cestovní ruch pro všechny jako priorita EU a UNWTO – možnosti prosazování a uplatňování v České republice
Mezikulturní analýzy a analýzy mezikulturní komunikace v rámci podniků
Příprava projektů typu „transparentní a čistá radnice“ či etických kodexů
Analýza ekonomické situace v ČR i ve světě, predikce budoucího vývoje, důsledky a rizika pro konkrétní
odvětví nebo firmu
Zpracování analýz makroekonomického vývoje čínské a japonské (resp. asijské) ekonomiky, trendů na zdejších
trzích obecně i ve vybraných oblastech
Analýza aktuálního bezpečnostního prostředí v jednotlivých rovinách mezinárodního systému

Poradenské, konzultační a vzdělávací služby
Realizace vzdělávacích kurzů zaměřených podle potřeb zadavatele v oblastech odborného zaměření fakulty
Individuálně zaměřené poradenství, řešení konkrétních obchodních případů v oblasti logistiky a obchodních zvyklostí
Programy celoživotního vzdělávání v oblasti strategie rozvoje intelektuálního kapitálu, organizace, motivace a vedení spolupracovníků, hodnocení stimulačních systémů, interpersonálních dovedností, vyjednávání,
řešení konfliktních situací, řízení změny, rozvoje interkulturních kompetencí pracovníků s možným zaměřením
na konkrétní kulturní oblasti
Školení pracovníků středního či vrcholného managementu (dobré vládnutí, boj proti korupci, etické kodexy,
etické chování, řešení konfliktů, etický a transparentní lobbing)

Fakulta mezinárodních vztahů

Výzkumná, analytická a implementační činnost:

Konzultace ohledně budoucího vývoje české i světové ekonomiky
Strategie firmy v EU – konzultace k formulaci takové strategie firmy, která by umožňovala využívat výhody
a zároveň se vyhýbat rizikům vnitřního trhu EU a eurozóny zvláště

Dosažené výsledky, reference a příklady
spolupráce
Prestižní mezinárodní certifikace EPAS pro obory Mezinárodní obchod a International Business
Členství ve Faculty Group – Marketing aliance CEMS, které umožňuje intenzivní kooperaci ve výuce a výzkumu
s odborníky nejlepších obchodních univerzit na světě
Zkušenosti s řešením národních i mezinárodních vědeckovýzkumných projektů (GA ČR, TA ČR, rezortní
výzkumné projekty, Visegrádský fond, SOWELL – projekt v rámci přípravné iniciativy EU „CALYPSO“ v oblasti
cestovního ruchu pro všechny atp.)
Pracovníci fakulty se podílejí na přípravě a tvorbě stávající legislativy v mezinárodním prostředí, např. v Komisi
pro přepravu a zasílatelství a Komisi pro cla a regulaci obchodu při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži
Intenzivní spolupráce s podniky cestovního ruchu, MMR ČR, Agenturou Czech Tourism, s regiony (Střední
Morava, Plzeňský kraj)
Semináře a přednášky pro různá ministerstva a Úřad vlády ČR v oblasti mezikulturní komunikace
a makroekonomických analýz
Realizované programy celoživotního vzdělání pro pracovníky ministerstev, Svazu českých a moravských
spotřebních družstev, malých a středních podniků i velkých korporací

Příklad konkrétních výzkumných a analytických projektů realizovaných
na zakázku firem:
ŠKODA AUTO a.s.:
●   Strategická analýza zaměření značky pro
	    představenstvo ŠKODA AUTO a.s.
●   Analýza cenové strategie ŠKODA AUTO a.s. a hlavních
	    konkurentů na českém trhu a návrh strategických
	    opatření a komunikační strategie v cenové oblasti
ROCHE s.r.o.:
●   Analýza komunikačních aktivit na českém trhu,
	    výzkum vnímání komunikačních aktivit ze strany
	    cílové skupiny a návrh změn
Spolupráce s firmami, které obchodují s čínskými partnery nebo se věnují
různým aspektům podnikání s Čínou (Home Credit China, Raiffeisenbank,
Škoda apod.)

Kontaktní osoba
doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.
proděkanka pro vědu a výzkum
Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta mezinárodních vztahů
E-mail: martina.jirankova@vse.cz
Tel.: (+420) 224 095 248

Fakulta mezinárodních vztahů

Dosažené výsledky
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Inovační vouchery
Fakulta podnikohospodářská
Vysoká škola ekonomická v Praze

Odborné zaměření, nabízené služby
Analýza manažerského stylu a návrhy rozvoje manažerského týmu
Příprava a realizace vzdělávacích a rozvojových programů pro manažery „na míru“, Development center
Analýza pracovní spokojenosti (zobrazení podnikové reality a identifikace kritických momentů)
Výběr pracovníků (metodické zpracování a realizace výběru, assessment center)
Diagnostika týmů, týmové práce, efektivnosti týmové práce
Motivační program firmy (jeho zpracování, měření účinnosti)
Personální/HR marketing v segmentu Automotive
Stabilizace high-potentials v segmentu Automotive
Využití IT systémů v Human Resources Management
Expertní posouzení efektivity personálního managementu v pražských kulturních organizacích zaměřených
na prezentaci kulturních památek a živé kultury
Koučink manažerů firmy
Vzdělávání, trénink v oblasti interkulturního managementu

Marketing
Organizace marketingu (jak koordinovat činnost marketingového oddělení a dalších oddělení, která ovlivňují
efektivitu marketingové funkce ve firmě)
Hodnocení efektivity marketingu (jak hodnotit činnost marketingového oddělení a dalších oddělení, která se
podílejí na marketingových rozhodnutích)

Management
Optimalizace organizační struktury firmy
Lean management včetně Six Sigma projektů
Projektové řízení
Strategická analýza, strategie podniku

Arts management
Poradenská a expertní činnost při posouzení ekonomické efektivity provozu kulturních památek v soukromém
vlastnictví
Poradenská a expertní činnost při evaluaci kulturních eventů
Expertní posouzení rozvojového potenciálu v oblasti turistického ruchu – efektivita organizace kulturního
turismu při pořádání akcí živé kultury v hlavním městě Praze a spádovém území

Podniková ekonomika
Pomoc při zavádění interního auditu, posuzování kvality interního auditu, zabezpečování interního auditu
formou outsourcingu, kontrolní mechanismy v organizaci – adekvátní způsob jejich nastavení a hodnocení,
prověřování systému řízení rizika v organizaci – zpracování mapy rizik

Fakulta podnikohospodářská

Personální řízení, personální rozvoj

Logistika
Konzultace problémů v oblasti logistiky, přepravy a zasílatelství
Přepravní vztahy (příprava zasílatelských a přepravních smluv a jejich úprava pro potřeby zadavatele, konzultace a příprava obchodních, přepravních a zasílatelských podmínek)
Logistický management (poradenství v oblastech řízení nákupu a zásobování, řízení zásob, outsourcingu
logistiky)
Nabízená témata jsou garantována odborníky specializovanými na danou oblast a množstvím referencí
v podnikové sféře. A to jak v oblasti mezinárodních firem, tak i středních a malých podniků.

Kontaktní osoba
prof. Ing. Ivan Nový, CSc.
děkan
Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta podnikohospodářská
E-mail: ivan.novy@vse.cz
Tel.: (+420) 224 098 440b

Fakulta podnikohospodářská

Hodnocení výkonnosti, finanční analýza, hodnocení investičních projektů, kalkulace
Oceňování majetku (nemovitý, movitý, automobily, technologické celky, podniky)
Zhodnocení dosavadní koncepce obce v oblasti sportu a sportovních zařízení a navržení opatření, která by
přispěla k zatraktivnění lokality v konkurenci s ostatními obcemi tak, aby kvalita a kvantita nabídky sportovního vyžití uspokojila poptávku po sportu v dané obci
Jedná se o komplexní analýzu sportovní akce. Tato analýza zahrnuje: PAPER test, který pomáhá stanovovat
cíle sportovní akce, finanční analýzu sportovní akce se zaměřením na úsporu nákladů, analýzu konkurence,
závěrem je navržení implementačních opatření, která zvýší efektivitu cílů dané sportovní akce
Analýza efektivity sponzoringu obsahuje měření vystavení sponzora v médiích v dané sponzoringové kampani, dále měří změnu v povědomí, image či záměrů nakoupit propagovanou značku ze strany zákazníka.
V případě zpřístupnění údajů lze měřit i dopady na prodeje, které lze přikládat právě sponzoringu
Hodnocení výkonnosti podniku metodou total factor productivity
Nastavení procesů risk managementu v podniku včetně souvislosti s corporate governance
Oceňování podniku (s akcentem na sestavování finančních plánů a s tím související analýzu rizika)
Posouzení finančního zdraví podniku včetně benchmarkingu
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Odborné zaměření
Fakulta se ve své práci dlouhodobě orientuje na dvě základní oblasti a to na kvantitativní metody a na informatiku organizací. V oblasti kvantitativních metod se jedná o postupy spojené s nasazováním statistických,
demografických metod a metod operačního výzkumu pro podporu řízení aktivit a procesů organizací – včetně vyhodnocování investic a projektů. V oblasti informatiky má fakulta díky dlouhodobé spolupráci s praxí
zkušenosti s podporou aktivit řízení podnikové informatiky a inovativního využívání informačních technologií
ve všech oblastech řízení organizace jak pro komerční subjekty, tak i pro organizace veřejné a státní správy.

Nabízené služby
V této oblasti FIS nabízí řadu služeb spojených s poradenstvím, konzultacemi a řešením komerčních projektů
v oblasti IS/ICT. Jde zejména o služby:
Poradenství v oblasti zavedení firemní sociální sítě, jejího přizpůsobení a efektivního využívání včetně vytěžování znalostí. Odborné služby související s adopcí, customizací, konfigurací a školením při zavádění sociální
sítě do firemního prostředí. Vytvoření analytických nástrojů pro vyhodnocení celkové účinnosti zavedení
sociální sítě a jejího přínosu.
Poradenství v oblasti podpory marketingu a obchodu prostřednictvím moderních informačních technologií
(data mining, Business Intelligence, mobilní aplikace, big data apod.).
Poradenství v oblasti testování informačních systémů.
Konzultace k návrhu, realizaci a optimalizaci databázových systémů.
Konzultace a poradenství v oblasti Řízení informatiky. Tvorba koncepce řízení IS/ICT. Nastavení, parametrizace
a oceňování služeb v oblasti IS/ICT. Výběrová řízení na dodávku IS/ICT.
Návrh, optimalizace a implementace metodiky pro BPR a procesní řízení společnosti. Konzultace a realizace
projektů zaměřených na analýzu a optimalizaci procesů, návrh oblasti zlepšení. Zvyšování výkonnosti procesů.
Systémy řídící dokumentace ve vazbě na procesní řízení.
Návrh, optimalizace, implementace metodiky pro řízení a koordinaci projektů. Dohled nad implementací IS/
ICT. Vedení či účast v týmech akceptace nebo kvality v projektech IS/ICT. Testování aplikací a ICT řešení.
Analýza a návrh aplikací Business Intelligence, manažerských informačních systémů, řízení podnikové výkonnosti. Projektová příprava pro aplikace Business Intelligence.
Profesionální průzkumy (názory uživatelů, záměry podniků apod.) v oblasti informačních technologií a jejich
interpretace.
Audity podnikové informatiky a informačních systémů.
Tvorba a řešení systému řízení bezpečnosti informací v organizaci v souladu s normou ISO 27001, řízení rizik.

Kvantitativní metody
Nabízejí širokou škálu metod pro hodnocení výkonnosti organizací a pro měření dopadů rozhodnutí na vybraný
úsek ekonomiky. Jedná se zejména o:
návrhy a realizace různých statistických šetření a dále ekonomických analýz zaměřených na zjišťování účinnosti projektů a investic.

Fakulta
Fakulta
informatiky
informatiky
a statistiky
a statistiky

Informatika

Analýzy regionální struktury výdajů domácností
Regionální analýzy a prognózy založené na ukazatelích sociální statistiky
Evaluace vzdělávacích projektů v podnicích
Návrh a realizace statistických šetření v podnicích

Přípravu modelů vícekriteriálního rozhodování např. pro výběry variant při výběrových řízeních.
Návrhy optimalizačních a simulačních modelů pro řízení činností organizací a to od výrobních podniků až
po organizace státní správy.
Základní demografické prognózy (předpokládaný vývoj celkového počtu a věkové a pohlavní struktury
obyvatelstva daného územního celku při různých variantách vývoje úrovně porodnosti, úmrtnosti a migrace)
a analýzy (vývoj porodnosti, úmrtnosti, migrace; vývoj ukazatelů týkajících se sňatečnosti a rozvodovosti,
rodinného stavu, dojížďky, prostorového rozmístění obyvatelstva, trendů ve složení a charakteristice rodiny
a domácnosti; analýzy bytového fondu, dynamiky obyvatel jak s ohledem na geografické rozmístění, tak
strukturu dle vybraných socio-demograficko-ekonomických charakteristik). Dále od nich odvozené prognózy
a studie a celkové studie komplexní.
Komparativní studie – vypracování studií porovnávajících demografickou, ekonomickou, sociální či celkovou
situaci a její očekávaný vývoj v České republice nebo vybraném regionu ČR (kraji, okrese, obci) ve srovnání
s jinými zeměmi či regiony. Porovnání může být prováděno nejen mezi regiony, ale například mezi muži a ženami, mezi svobodnými / ženatými či vdanými / rozvedenými / ovdovělými, mezi zaměstnanými / nezaměstnanými, mezi různými vzdělanostními skupinami. Samozřejmostí je výpočet standardizovaných ukazatelů
vhodných pro porovnání více populací.

Pořádání vzdělávacích kurzů v rámci Centra profesního vzdělávání FIS
Ve všech výše uvedených oblastech služeb je možné také zajistit i vzdělávání ať již formou samostatných kurzů
nebo rozsáhlejších komponovaných vzdělávacích programů podle požadavků klienta. Skládání vzdělávacích
programů nebo kurzů je možné kombinovat i mezi nabízenými oblastmi.

Pořádání tuzemských i mezinárodních konferencí, workshopů a seminářů
Fakulta může nabídnout rozsáhlé a velmi kvalitní konferenční zázemí pro tyto druhy akcí a dlouholeté zkušenosti
našich pracovníků s jejich organizací a pořádáním.

Dosažené výsledky, reference a příklady
spolupráce
Informatika:
řízení informatiky včetně řízení bezpečnosti informatiky organizace, business process reengineering a procesní řízení – reference FIS (2012):
●   Úřad vlády ČR, Ministerstvo vnitra, MMR – Koncepce katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR
	    (ve spolupráci s MFF UK),
●   Úřad vlády ČR: Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR (ve spolupráci s MFF UK),
Koordinace a řízení projektů – reference FIS (2012):
●   Ministerstvo vnitra – projekt se třemi dílčími úkoly:

Fakulta
Fakulta
informatiky
informatiky
a statistiky
a statistiky

●  
●  
●  
●  

Kvantitativní metody
Demografické prognózy a komparativní studie:
●   Prognóza vývoje celkového počtu žáků a počtu žáků jednotlivých základních škol Městské části Praha 6 –
    rok 2010.
●   Prognóza vývoje obyvatelstva města Hradec Králové, jeho městských částí a obyvatelstva obcí
	    na správním území obce s rozšířenou působností Hradec Králové do roku 2040 – rok 2008.
●   Demografická studie pro lokalitu Praha Šeberov spolu s dalšími spádovými oblastmi pro školské účely –
    rok 2007.
●   Demografická studie Městské části Praha 4 pro školské účely – rok 2007.
●   Demografická studie Městské části Praha 7 pro školské účely – rok 2005.
●   Prognóza vývoje počtu obyvatel a demografické struktury Městské části Praha 21 do roku 2022 se
	    zaměřením na věkové skupiny dětí do 6 let, žáků základních a středních škol, osoby v produktivním věku
    a jednotlivé věkové kategorie seniorů (březen 2013).
●   Prognózy vývoje celkového počtu žáků a počtu žáků jednotlivých základních škol Městské části Praha 6
    (první část na jaře 2013, další září 2013).
Návrhy a realizace různých statistických šetření a dále ekonomických analýz zaměřených na zjišťování účinnosti projektů a investic:
●   Řešení částí mezinárodního projektu Bridge to Employment, 2011–2014.
●   Odborná vyjádření v oblasti statistiky různým znaleckým ústavům (např. INFO7, s.r.o., Znalex, s.r.o.).
●   Ekonomické analýzy pro společnost Mondi Coating Štětí, a.s.

Konference, workshopy a semináře
Pracovníci FIS pořádají pravidelně každý rok konference Systémová
integrace (největší informatická konference v ČR), mezinárodní
konference Interdisciplinary Information Management Talks,
celou řadu tuzemských i mezinárodních seminářů. V oblasti
kvantitativních metod to jsou pak např. konference Mathematical
Methods in Economics, European Survey Research Association v roce
2007, International Conference on Robust Statistics v roce 2010
International Symposium on Forecasting v roce 2011, International
Workshop on Statistical Modeling v roce 2012.

Kontaktní osoba
prof. Ing. Petr Doucek, CSc.
proděkan pro vědu a výzkum
Vysoká škola ekonomická v Praze,
Fakulta informatiky a statistky
E-mail: petr.doucek@vse.cz
Tel.: (+420) 224 095 409

Fakulta informatiky a statistiky

–    A. Zpracování metodiky k vytvoření popisu závislostí a vazeb projektů realizace Strategie Smart Administration.
–    B. Vytvoření harmonogramu realizace strategických projektů do roku 2015.
–    C. Aktualizace Strategie Smart Administration ve vztahu k monitorovacím indikátorům, v rámci IOP a Operační		   ho programu lidské zdroje a zaměstnanost.
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Odborné zaměření
Odborná příprava v oblasti environmentálních souvislostí fungování podniku, především s ohledem
na optimalizaci vyvolaných nákladů environmentální regulace. Výzkum efektivnosti environmentálních
opatření podniků a firem. Výzkum dopadů na spotřebitele, na podniky a na veřejné rozpočty při
zavádění environmentální politiky. Otázky lokalizačních aspektů struktury ekonomiky. Problémy rozvoje
a hospodaření obcí a krajů, vč. financování územní samosprávy a problematiky venkova. Hodnocení
lokalizace investic, migrace a regionální konkurenceschopnosti. Ekonomika energetiky, experimentální
ekonomie, market design a hodnocení dopadů regulace.

Vypracování odborných analýz
Vyvolané náklady environmentální regulace.
Optimalizace nákladů v souvislosti se zaváděním různých environmentálních opatření.
Národohospodářské dopady environmentální regulace.
Agenda integrované prevence a omezování znečištění, výjimka z BAT.
Problematika kulturního dědictví, vzdělávací soustavy a dopravy na regionální úrovni.
Problémy venkovského osídlení a zemědělství.
Příčiny lokalizace územních faktorů, především z pohledu prostorového pohybu obyvatelstva (migrace), faktorů ovlivňujících lokalizaci investic a regionální konkurenceschopnosti.
Finanční a majetkové analýzy územní samosprávy a vytváření programů rozvoje obcí a krajů.
Vytváření projektů rozvojové pomoci.
Problematika regionální politiky a strukturálních fondů EU.
Hodnocení alternativních tržních uspořádání.
Benchmarkové analýzy.
Oceňování společností.
Finanční řízení a výkonnost podniku.
Analýzy a výzkum trhu.
Odvětvové analýzy.

Dosažené výsledky, reference a příklady
spolupráce
Národohospodářské modely dopadů opatření politiky životního prostředí na makroekonomické agregáty
v České republice (VaV-1C/4/42/04).
Zadavatel: MŽP ČR.

FakultaNárodohospodářská
informatiky a statistiky
fakulta

Nabízené služby

Strategie prevence vzniku a třídění využitelných složek komunálního odpadu na obecní úrovni a formování
trhu s vytříděnými surovinami v České republice (VaV-2f1/77/07).
Zadavatel: MŽP ČR.
Ekonomická analýza zamýšleného systému zálohování nápojových obalů v ČR.
Zadavatel: MŽP ČR.
Analýza tří variant uplatňování biopaliv jako náhrady fosilních pohonných hmot v dopravě ČR.
Zadavatel: MZ ČR.

Analýza současných faktorů konkurenceschopnosti regionů České republiky v souvislostech dopadů
hospodářské krize a možnosti využití příslušných nástrojů regionální politiky (F5/23/2010).
Zadavatel: IGA.
Důsledky regionálního a lokálního (prostorového) uspořádání ekonomiky v ČR a komparace s vybranými
státy OECD (WA-020-05-Z11).
Zadavatel: MMR ČR.
Euroregiony a jejich vztah k územní správě a samosprávě v ČR (IAA7118301).
Zadavatel: GAAV.
Analýza financování výkonu státní správy a samosprávy územních samosprávných celků, která poskytne
relevantní množství dat pro přípravu nového zákona o RUD.
Zadavatel: MF ČR.
Nástroje pro ovlivnění lokalizace přímých zahraničních investic (MEB080879).
Zadavatel: MŠMT ČR.
Odborná podpora české rozvojové pomoci a kooperace (GA402/03/1336).
Zadavatel: GA ČR.
Analýza možností a bariér implementace nástrojů finančního inženýrství se zvláštním zřetelem
na iniciativu JESSICA v ČR (F5/7/2010).
Zadavatel: IGA.
Ekonomika a kulturní dědictví, hledání rovnováhy v sociálně-ekonomickém rozvoji regionů (45/05).
Zadavatel: IGA.
Stanovení tržní ceny hnědého uhlí ve vazbě na hlavní konkurenty (substituty) na teplárenském trhu ČR.
Zadavatel: Czech Coal, a.s.

FakultaNárodohospodářská
informatiky a statistiky
fakulta

„Amenitní“ migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel. Její vliv na socioekonomický
rozvoj rurálních oblastí České republiky (GA403/07/0714).
Zadavatel: GA ČR.

Studie stavu teplárenství.
Zadavatel: MPO, 2011.
Ekonomické dopady výstavby FVE a VtE v ČR.
Zadavatel: zpracováno pro bono.
Energie z odpadů – (zatím) nevyužitý potenciál.
Zadavatel: zpracováno pro bono.

Electricity and Heat Industries in Selected Central European and Balkan Countries and Acquisition
Opportunities, 2nd edition (zahrnuté země: SR, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko,
Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Kosovo, Makedonie).
Zadavatel: Invicta BOHEMICA, s.r.o.
Provedení 5 experimentů v rámci projektu „Sociální nerovnosti a tržní rizika vyplývající ze spotřeby
bydlení. Aktuální a žádoucí reakce fiskální a monetární politiky státu“ (angl.: „Social Inequalities and the
Market Risks Following from Housing Consumption. The Real and Desirable Response of State Fiscal and
Monetary Policies“).
Zadavatel: Sociologický ústav Akademie věd ČR.
Provedení experimentů v rámci projektu „Rozhodování spotřebitele na trhu retailových investičních
služeb: pohled behaviorální ekonomie“ (angl.: „Consumer Decision-Making in Retail Investment Services:
A Behavioural Economics Perspective“).
Zadavatel: Decision Technology Ltd. a Evropská komise.
Vliv rozvoje elektromobilů na spotřebu elektřiny v ČR – optimistický
scénář.
Zadavatel: OTE, a.s.
Stanovení tržně přiměřené hodnoty RAB pro III. regulační období.
Zadavatel: ČEPS, a.s.
Predikce dlouhodobého vývoje regionální bilance elektrické
energie v České republice z pohledu spotřeby pro léta 2009 až 2030.
Zadavatel: ČEPS, a.s.

Kontaktní osoba
doc. Ing. Petr Toth, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum
Vysoká škola ekonomická v Praze,
Národohospodářská fakulta
E-mail: petr.toth@vse.cz
Tel.: (+420) 224 095 624

Národohospodářská fakulta

Benchmarking celkových cen, elektroenergetických distribučních tarifů a obchodních marží ve vybraných
evropských zemích – úprava cenové nabídky.
Zadavatel: ČEZ, a.s.
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Odborné zaměření
Vzdělávání v oblasti teoretické a profesně orientované přípravy pro manažerské pozice na všech úrovních
(bakalářský, magisterský navazující a doktorský stupeň studia v oboru Management).
Výzkum a aplikace moderních technik v oblasti podpory manažerského rozhodování (zpracování
a zejména analýza rozsáhlých informačních zdrojů včetně data a text miningu, soubory výběrových
šetření, analýza faktorů konkurenceschopnosti). Management dopravních a logistických systémů.
Vzdělávání a řešení výzkumných problémů v oblasti managementu ve zdravotnictví. Manažerské
rozhodování v oboru management krajiny, procesu územního plánování a přípravy strategických
rozvojových dokumentů.

Vypracování analýz, studií, rešerší a projektové poradenství dle
individuálních potřeb zadavatelů:
Poradenství v oblasti analytických a rozhodovacích manažerských metod, zpracování a analýza rozsáhlých
datových souborů, výběrových šetření, analýza textových informačních zdrojů.
Sběr a analýza veřejně dostupných dat zejména z oblasti veřejných financí, eventuelně i jiné oblasti dle zájmu
a dle individuálního zadání (dohody).
Projektové poradenství vč. tvorby projektů do veřejných výdajových programů (fondy EU, národní výdajové
programy).
Zpracování programů a strategií obcí, měst a regionů, analýza socioekonomických ukazatelů pro tvorbu klastrů.
Konzultační a poradenská činnost spojená s vypracováním a zhodnocením rozvoje organizace (ziskové i neziskové), vypracování analýz interního i externího prostředí organizace, vypracování studií dle individuálního
zadání.
Realizace průzkumů, anket, dotazníkových šetření a jejich vyhodnocení pro veřejnou i podnikovou sféru.
Vytvoření taktických a strategických plánů v různých oblastech managementu veřejné správy (např. personální management, řízení kvality, řízení projektů, komunikace s veřejností, PR, apod.).
Spolupráce na tvorbě legislativních nástrojů a dotačních programů, včetně posuzování vlivů na udržitelnost
rozvoje.
Vypracování analýz rozvoje cestovního ruchu v regionu a realizace terénních průzkumů a jiných souvisejících
výzkumů v oblasti cestovního ruchu v regionu.
Analýzy a studie z oblasti managementu dopravních a logistických systémů, zaměřených na optimalizaci
linek a jízdních řádů MHD i regionální veřejné dopravy, vedoucí ke snížení nákladů při zachování kvality služeb, na ekonomickou a sociální udržitelnost veřejné dopravy v oblastech s malou poptávkou, řešení chodecké
a cyklistické dopravy, vytváření pěších zón, optimalizace tras a rozmístění nádob sběru komunálního odpadu,
řešení konkrétních problémů podnikové dopravy a logistiky.
Analýzy a studie v oblasti managementu zdravotnictví (zajišťuje Institut managementu zdravotnických
služeb FM VŠE). Hodnocení kvality zdravotnických služeb, nalezení konkurenční výhody zařízení, ohodnocení
finančního zdraví zdravotnického zařízení, analýzy nákladů.
Pořádání konferencí a workshopů se zdravotnickou tématikou.

Fakulta informatiky
Fakulta managementu
a statistiky

Nabízené služby

Vzdělávací kurzy, semináře pro veřejnost, včetně odborné veřejnosti
v oblastech problematiky (dle vzájemné dohody lze domluvit i jiné oblasti)
Kurzy v oblasti managementu (včetně managementu zdravotnických služeb), ekonomie, účetnictví, financí,
daní, finančního zajištění v důchodu v ČR, výpočetní techniky, jazyků, sociologie, psychologie práce, měkkých
dovedností, aj. – prostřednictvím Centra pro celoživotní vzdělávání (CCV). Kurzy lze pro jednotlivé podnikové
týmy sestavit i „na míru“. Více informací na http://www.fm.vse.cz/verejnost/centrum-celozivotniho-vzdelavani/.
Školení a vzdělávání v oblasti zdravotnictví (zajišťuje Institut managementu zdravotnických služeb FM VŠE):
Management zdravotnických organizací, health technology assesment, zdravotnická ekonomie, kvalita poskytovaných zdravotnických služeb, farmakoekonomie, informační systémy ve zdravotnictví, financování zdravotnictví.
Vstupní vzdělávání úředníků a ZOZ oblast finančního řízení územních samospráv.

V kurzech CCV od roku 2005 bylo vzděláno několik stovek klientů subjektů: Pollman CZ, s.r.o. Jindřichův
Hradec, Dolní Skrýchov; Memco CZ, s.r.o České Budějovice; Möller Elektrotechnika s.r.o. Suchdol nad Lužnicí;
Technika denního světla, s.r.o. Nová Bystřice; Albeř Tesco Jindřichův Hradec s.r.o.; Česká lékařská komora;
Nemocnice Bulovka; Úřad práce, Jindřichův Hradec.
Spolupráce s firmou Mediaresearch, a.s. v oblasti dataminingu.
Optimalizace linek a jízdních řádů MHD v Pardubicích, Žilině, Martině, Považské Bystrici, Trenčíně a Piešťanech.
Optimalizace regionální autobusové dopravy v okresech Most, Tachov, Prachatice, Strakonice, Nymburk, Uherské
Hradiště a východní části kraje Trenčín, přičemž všude došlo k úsporám 5–10% provozních nákladů a nikde se
nesnížila kvalita služeb. Řešení části pěší zóny v Jindřichově Hradci, řešení některých křižovatek v Jindřichově
Hradci, Táboře a v Žilině. Analýza svozných tras komunálního odpadu pro firmu AVE pobočka Jindřichův Hradec.
Kurzy pro Českou lékařskou komoru (vedení nemocnice Bulovka, Praha; nemocnice Havlíčkův Brod…).
Vstupní vzdělávání úředníků státní a veřejné správy (alespoň 8 pracovníků má certifikát pro školitele).
Projekt MATEO – Klastrové okolí podnikatelství
(Universidad de Barcelona, RERA), 2006–2007.
Realizace řady lokálních anket pro město Jindřichův
Hradec a další subjekty ve městě.
Zpracování Zdravotního plánu Kraje Vysočina. Obce
Kontaktní osoba
Majdalena, Nová Včelnice, Žirovnice: zpracování
projektů do fondů EU, tvorba strategických plánů
prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc.
obcí. Vzdělávání úředníků územně-samosprávních
proděkan pro vědu a výzkum
celků (vstupní vzdělávání, oblast finančního řízení
Vysoká škola ekonomická v Praze,
a strategického řízení).
Fakulta managementu
Zpracování analýz a strategických dokumentů pro
v Jindřichově Hradci
Místní akční skupinu Česká Kanada a Místní akční
E-mail: pavel.pudil@vse.cz
skupinu Lužnicko, zpracování analýz pro Mikroregion
Tel.: (+420) 384 417 220
Jindřichohradecko.
Poradenství subjektům provozujícím jezdeckou turistiku
v jižních Čechách a v kraji Vysočina.

Fakulta managementu

Dosažené výsledky, reference a příklady
spolupráce

Kontakt:
Adresa:
Vysoká škola ekonomická v Praze
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Oddělení vědy a výzkumu
Ing. Martina Sušánková
Vedoucí oddělení
E-mail: susan@vse.cz
Tel.: (+420) 224 095 790

http://www.vse.cz

