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1. Úvod 
 

Účelová podpora na specifický vysokoškolský výzkum (dále jen „SVV“), kterou obdržela 

Vysoká škola finanční a správní, a.s. (dále jen „VŠFS“) na rok 2018, významně přispěla 

k rozvoji výzkumných aktivit studentů navazujícího magisterského studia a studentů 

doktorského studia. 

 

V souladu s rozhodnutím rektorky č. 211/2016, o interní grantové agentuře, zahrnující 

pravidla poskytování této podpory, bylo v rámci interní studentské soutěže podpořeno 

celkem 14 projektů. V projektech bylo zapojeno celkem 33 akademických pracovníků, 

43 studentů navazujícího magisterského studia a 16 studentů doktorského studia.  

 

Výsledkem těchto výzkumných projektů jsou především publikační výstupy, které budou 

předány do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle zákona  

č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných 

prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, 

experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 

č. 130/2002 Sb.).  

 

Podpora dále umožnila aktivní účast na řadě zahraničních i tuzemských konferencí a rovněž 

uskutečnění studentské konference pro doktorandy „Ekonomický výzkum – prezentace 

výsledků doktorandů“ konané dne 16. května 2018 na VŠFS, ze které byl vydán 

recenzovaný sborník v tištěné a elektronické podobě. 

 

Účelová podpora na SVV přispěla k publikační činnosti, vedla k získání zkušeností  

s tvorbou projektů a s týmovou prací ve výzkumu, posílila mezinárodní zkušenosti a zvýšila 

aktivní zapojení studentů do aktivit výzkumu a vývoje, kteří poznatky a zjištění využijí i při 

zpracování svých závěrečných prací. Tím splnila svůj cíl. 

 

 

 

 

  

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. v.r. 

prorektor pro výzkum a vývoj 
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2. Výkaz o čerpání prostředků na specifický 
vysokoškolský výzkum v r. 2018 

 

Vysoká škola Vysoká škola finanční a správní, a.s. 

    1.  Z D R O J E    (Kč) 

Podpora na specifický vysokoškolský 
výzkum poskytnutá v r. 2018  (SVV)  

1 529 133,00 

Prostředky ve fondu účelově určených 
prostředků k 1. 1. 2018 (FÚUP) 

0,00 

Zdroje celkem 1 529 133,00 

    2.   Ú H R A D A   Z P Ů S O B I L Ý C H   N Á K L A D Ů    (Kč) 

Položka 

Čerpání podle zdroje 

z podpory SVV 2018 z FÚUP 

Kč % Kč 

Studentské projekty 1 194 539,83 78,12 0,00 

Studentské vědecké konference 35 800,00 2,34 0,00 

Organizace studentské grantové soutěže 28 671,00 1,87 0,00 

Celkem 1 259 010,83 82,33 0,00 

 

 3.   P Ř E V O D   D O   F Ú U P   A   V R A T K A   (Kč) 

Z podpory SVV 2018 Kč % 

                                  převedeno do FÚUP 0,00 0,00 

                                  vráceno 
poskytovateli 270 122,17 17,67 

 

  4.   S T A V   F Ú U P   (Kč) 

Nečerpané prostředky z předchozích let 0,00 

Převedeno v r. 2018 0,00 

Stav k 31. 12. 2018 0,00 

    

Vypracoval/a: 

Jméno: prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc. 

Pracovní zařazení: prorektor pro výzkum a vývoj 

Telefon: 210 088 859 

E-mail: mojmir.helisek@vsfs.cz 

    



PRAVIDLA STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE PLATNÁ PRO ROK 2018 

 

5 
 

3. Pravidla studentské grantové soutěže platná pro rok 
2018  

Rozhodnutí rektorky 

č. 211 / 2016 

 

Den vydání: 15. 12. 2016 

Den účinnosti: 15. 12. 2016  

Zpracoval:  Odbor výzkumu a vývoje 

Rozdělovník: prorektor pro výzkum a vývoj, kvestorka, děkani, vedoucí kateder, 

ředitel Odboru výzkumu a vývoje 

 

Interní grantová agentura 

 

Čl. 1 – Obecná ustanovení 

1) Povinnou součástí pracovní náplně všech akademických pracovníků Vysoké školy 

finanční a správní, a.s. (dále jen „VŠFS“) je vědecká a výzkumná činnost a z ní vyplývající 

publikování výsledků výzkumu, vývoje a inovací. Totéž platí pro studenty doktorského 

studijního programu. 1 

2) Interní grantová agentura VŠFS slouží k realizaci interních projektů výzkumu, 

vývoje a inovací, přičemž projektem jsou činnosti, které mají splnit neoddělitelný úkol 

vědecké povahy s předem jasně určenými cíli, které definuje řešitel v návrhu projektu.  

Činnost Interní grantové agentury je zajišťována prostřednictvím Odboru výzkumu a vývoje 

VŠFS (dále jen „OVV“). 

3) Toto rozhodnutí upravuje: 

a) pravidla a zásady pro podávání a hodnocení návrhů standardních a juniorských 

projektů, pro řešení a hodnocení projektů, jejichž řešení je financováno 

z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací 

(dále jen „institucionální podpora“) 2 nebo z neveřejných zdrojů 3, která jsou obsažena 

v článku 2 tohoto rozhodnutí, 

b) pravidla a zásady pro podávání a hodnocení návrhů studentských projektů, pro 

řešení a hodnocení projektů, jejichž řešení je financováno z účelové podpory na 

specifický vysokoškolský výzkum 4, která jsou obsažena v článku 3 tohoto rozhodnutí, 

c) pravidla pro čerpání finančních prostředků, schválených na řešení projektů, která 

jsou obsažena v článku 5 tohoto rozhodnutí. 

 

                                                 
1 Instrukce prorektora pro výzkum a vývoj č. 1/2012 – Zapojení studentů doktorského studia do výuky a 

výzkumu. 

2 § 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3 Neveřejnými zdroji jsou vlastní finanční zdroje VŠFS. 

4 § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 130/2002 Sb. 

Usnesení vlády ze dne 17. srpna 2009 č. 1021, k návrhu Pravidel pro poskytování účelové podpory na 

specifický vysokoškolský výzkum podle zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.  
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Čl. 2 – Projekty řešené z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční 

rozvoj výzkumných organizací nebo z neveřejných zdrojů 

1) Projekty podle tohoto článku mohou být standardní nebo juniorské. 

2) Standardní projekty jsou určeny pro akademické pracovníky v pracovním poměru 

u VŠFS s titulem docent nebo profesor nebo akademické pracovníky, od jejichž úspěšného 

ukončení doktorského studia uplynulo 5 a více let; tito pracovníci jsou v pozicích řešitelů. 

V pozicích spoluřešitelů se mohou účastnit i ostatní akademičtí pracovníci v pracovním 

poměru u VŠFS nebo studenti doktorského studijního programu.  Doba řešení projektů je 

minimálně 1 rok a maximálně 2 roky.  

3) Juniorské projekty jsou určeny pro studenty doktorského studijního programu 

VŠFS, nebo pro akademické pracovníky v pracovním poměru u VŠFS, od jejichž úspěšného 

ukončení doktorského studia uplynulo méně než 5 let. V případě, že řešitelem je student 

doktorského studijního programu, je v pozici spoluřešitele vždy školitel studenta. Doba řešení 

projektů je minimálně 1 rok a maximálně 2 roky. 

4) Akademický pracovník VŠFS nebo student doktorského studijního programu může 

být v jednom akademickém roce řešitelem či spoluřešitelem maximálně dvou projektů, a to 

bez ohledu na to, zda se jedná o standardní nebo juniorský projekt. 

5) Způsobilými náklady pro řešení projektů jsou: 

a) osobní náklady a stipendia 5, 

b) cestovné, včetně konferenčních poplatků, 

c) náklady na služby, které zahrnují zejména ediční náklady, publikační poplatky, 

náklady na překlady nebo náklady na pořádání konferencí. 

6) Návrhy projektů jsou předkládány v termínech stanovených ve výzvě k podávání 

návrhů projektů podle článku 4 tohoto rozhodnutí. Návrhy projektů jsou předkládány na 

formuláři, který je přílohou 1 tohoto rozhodnutí. Návrh projektu, předložený na OVV, 

obsahuje: 

a) jméno a příjmení navrhovatelů, resp. řešitele a spoluřešitelů s uvedením jejich 

pracoviště, 

b) název projektu, 

c) dobu řešení projektu, 

d) popis a zdůvodnění projektu a cíl projektu, 

e) očekávané výsledky a výstupy a jejich počet, 

f) návrh rozpočtu projektu, 

g) odůvodnění zahraničních pracovních cest, jsou-li plánovány, 

h) vyjádření vedoucího pracoviště navrhovatele a děkana fakulty. 

7) Očekávanými výstupy projektů jsou: 

a) u standardních projektů s dobou řešení více než 1 rok  

                                                 
5 § 91 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. 
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i) zpracované návrhy projektů, které jsou po projednání s Univerzitním výzkumným 

centrem VŠFS (dále jen „UVC“) a s prorektorem pro výzkum a vývoj předloženy 

do veřejných soutěží poskytovatelů podpory podle zákona č. 130/2002 Sb., a 

ii) výsledky, které jsou hodnoceny podle platné metodiky hodnocení výsledků 

výzkumných organizací a odpovídají definicím výsledků pro evidenci výsledků 

v Rejstříku informací o výsledcích (dále jen „RIV“) 6, jejichž výčet je uveden ve 

výzvě k předkládání návrhů projektů, 

b) u standardních projektů s dobou řešení 1 rok nebo u juniorských projektů – 

výsledky, které jsou hodnoceny podle platné metodiky hodnocení výsledků 

výzkumných organizací, jejichž výčet je uveden ve výzvě k předkládání návrhů 

projektů. 

8) Projekty jsou hodnoceny ve třech fázích řešení projektu, a to: 

a) ex ante hodnocení, které představuje hodnocení návrhů projektů podaných na 

základě zveřejněné výzvy k podávání návrhů projektů,   

b) interim hodnocení, které představuje hodnocení průběhu řešení projektů vždy po 

6 měsících řešení projektu; výsledkem je zhodnocení stavu řešení projektu ve vztahu 

ke schválenému návrhu projektu, 

c) ex post hodnocení, které představuje závěrečné hodnocení projektu po jeho 

ukončení. 

9) Hodnocení návrhů projektů provádí OVV, který posuzuje formální kritéria, ve 

spolupráci s  UVC, které zajišťuje hodnocení odborných kritérií. Projekty, které vykazují 

formální nedostatky, jsou ze strany OVV vráceny k doplnění, kdy lhůta na doplnění činí 

5 pracovních dnů; formálním nedostatkem není absence relevantních výstupů podle vyhlášené 

výzvy k předkládání návrhů projektů.  

10) Hodnotící posudky jsou zpracovány pouze k návrhům, které jsou kompletní 

a nevykazují formální nedostatky; ostatní návrhy projektů jsou z hodnocení vyřazeny. Ke 

každému návrhu projektu jsou zpracovány dva hodnotící posudky. Podrobnosti o hodnocení 

návrhů ze strany oponentů je vždy součástí výzvy k předkládání návrhů projektů. Po 

zpracování hodnotících posudků zpracuje prorektor pro výzkum a vývoj pořadí návrhů 

projektů, které je společně s jednotlivými návrhy a závěry hodnotících posudků předloženo 

rektorce. O přijetí projektů k řešení rozhoduje rektorka. 

11) Průběžné hodnocení řešení projektu se provádí na základě zpracované monitorovací 

zprávy podle přílohy 2 tohoto rozhodnutí, kterou řešitel překládá na OVV v termínech podle 

odstavce 8 písm. b). O výsledcích průběžného hodnocení informuje prorektor pro výzkum 

a vývoj řešitele projektu a kolegium rektorky. V případech, kdy průběh řešení projektu 

neodpovídá řešení podle schváleného návrhu projektu, může rektorka rozhodnout o jeho 

předčasném ukončení. 

12) Závěrečné hodnocení projektů provádí OVV ve spolupráci s UVC na základě 

závěrečné monitorovací zprávy, kterou zpracuje řešitel podle přílohy 2 tohoto rozhodnutí 

a kterou předkládá na OVV do 30 kalendářních dnů od ukončení řešení projektu. V rámci 

závěrečného hodnocení je posuzován průběh řešení projektu, dosažené výsledky a náklady 

vynaložené na řešení projektu, a to ve vztahu k navrženým cílům projektu. V rámci 

                                                 
6 Definice výsledků, které lze vkládat do RIV, zveřejňuje správce a provozovatel Informačního systému 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle zákona č. 130/2002 Sb. na výzkum.cz nebo rvvi.cz. 
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závěrečného hodnocení projektů se vyhodnocuje, zda projekt splnil, splnil částečně nebo 

nesplnil zadání.  

13) V případě, že projekt nesplnil zadání, nebo je na základě průběžného hodnocení 

rozhodnuto o jeho ukončení, je řešitel takového projektu vyloučen z účasti na řešení projektů, 

řešených podle tohoto článku, v následujícím akademickém roce v pozici řešitele. Současně 

může rektorka rozhodnout o snížení osobních nákladů nebo stipendií plánovaných na řešení 

projektu. 

 

Čl. 3 – Projekty řešené z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský 

výzkum 

1) Projekty podle tohoto článku jsou studentské projekty. 

2) Studentské projekty jsou určeny pro studenty doktorského studijního programu 

nebo akademické pracovníky v pracovním poměru u VŠFS, kteří jsou v pozici řešitele. 

V pozicích spoluřešitelů mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního 

programu nebo akademičtí pracovníci v pracovním poměru u VŠFS. Školitel řešitele projektu 

musí být v pozici spoluřešitele. Počet studentů, podílejících se na řešení projektu, musí tvořit 

alespoň 50 % celého řešitelského týmu. Doba řešení studentských projektů je minimálně 1 rok 

a maximálně 3 roky. 

3) V případě, že řešitelem je student doktorského studijního programu, musí být řešení 

ukončeno v rámci standardní doby jeho studia. 

4) Způsobilými náklady pro řešení projektů jsou: 

a) osobní náklady včetně stipendií 7,  

b) cestovné, včetně konferenčních poplatků, 

c) náklady na služby, které zahrnují zejména ediční náklady, publikační poplatky, 

náklady na překlady nebo náklady na pořádání konferencí, 

přičemž náklady projektu na jeden kalendářní rok činí maximálně 3 mil. Kč.  

5) Podíl osobních nákladů nebo výdajů (včetně stipendií), spojených s účastí studentů 

doktorského nebo magisterského studijního programu jakožto řešitelů nebo dalších členů 

řešitelského týmu na řešení studentského projektu, na celkových osobních nákladech nebo 

výdajích (včetně stipendií), hrazených v rámci způsobilých nákladů studentského projektu, 

činí více než 60 %. 

6) Návrhy projektů jsou předkládány v termínech stanovených ve výzvě k podávání 

návrhů projektů podle článku 4 tohoto rozhodnutí. Návrhy projektů jsou předkládány na 

formuláři, který je přílohou 1 tohoto rozhodnutí. Návrh projektu, předložený na OVV, 

obsahuje: 

a) jméno a příjmení navrhovatelů, resp. řešitele a spoluřešitelů s uvedením jejich 

pracoviště, 

b) název projektu, 

c) dobu řešení projektu, 

d) popis a zdůvodnění projektu a cíl projektu, 

                                                 

7 § 91 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. 
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e) očekávané výsledky a výstupy a jejich počet, 

f) návrh rozpočtu projektu, 

g) odůvodnění zahraničních pracovních cest, jsou-li plánovány, 

h) vyjádření školitele (je-li řešitelem student doktorského studijního programu), 

vedoucího pracoviště navrhovatele a děkana fakulty. 

7) Očekávanými výstupy projektů jsou výsledky, které jsou hodnoceny podle platné 

metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a odpovídají definicím výsledků pro 

evidenci výsledků v RIV 8, jejichž výčet je uveden ve výzvě k předkládání návrhů projektů. 

8) Projekty jsou hodnoceny ve třech fázích řešení projektu, a to: 

a) ex ante hodnocení, které představuje hodnocení návrhů projektů podaných 

na základě zveřejněné výzvy k podávání návrhů projektů,   

b) interim hodnocení, které představuje hodnocení průběhu řešení projektů vždy po 

6 měsících řešení projektu; výsledkem je zhodnocení stavu řešení projektu ve vztahu 

ke schválenému návrhu projektu, 

c) ex post hodnocení, které představuje závěrečné hodnocení projektu po jeho 

ukončení. 

9) Hodnocení návrhů projektů provádí prorektor pro výzkum a vývoj ve spolupráci 

s OVV. Prorektor pro výzkum a vývoj následně doporučí rektorce projekty k řešení. O přijetí 

projektů k řešení rozhoduje rektorka. 

10) Průběžné hodnocení řešení projektu se provádí na základě zpracované monitorovací 

zprávy podle přílohy 2 tohoto rozhodnutí, kterou řešitel překládá na OVV v termínech podle 

odstavce 8 písm. b). V případech, kdy průběh řešení projektu neodpovídá řešení podle 

schváleného návrhu projektu, může rektorka rozhodnout o jeho předčasném ukončení. 

11) Závěrečné hodnocení projektů provádí prorektor pro výzkum a vývoj ve spolupráci 

s OVV na základě závěrečné monitorovací zprávy, kterou zpracuje řešitel podle přílohy 

2 tohoto rozhodnutí a kterou předkládá na OVV do 15 kalendářních dnů od ukončení řešení 

projektu. V rámci závěrečného hodnocení je posuzován průběh řešení projektu, dosažené 

výsledky a náklady vynaložené na řešení projektu, a to ve vztahu k navrženým cílům 

projektu. V rámci závěrečného hodnocení projektů se vyhodnocuje, zda projekt splnil, splnil 

částečně nebo nesplnil zadání. 

 

Čl. 4 – Výzva k předkládání návrhů projektů 

 Výzva k předkládání návrhů projektů je vyhlašována samostatně pro standardní 

a juniorské projekty (podle článku 2) a pro studentské projekty (podle článku 3), a to obvykle 

jednou za rok. 

 Výzva je zveřejněna na intranetu VŠFS a prostřednictvím OVV je zaslána 

elektronickou poštou děkanům fakult VŠFS. 

 Výzva obsahuje: 

a) typ projektů, pro které je výzva určena, 

                                                 

8 Definice výsledků, které lze vkládat do RIV, zveřejňuje správce a provozovatel Informačního systému 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací podle zákona č. 130/2002 Sb. na vyzkum.cz nebo rvvi.cz. 
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b) oborové zaměření projektů, 

c) lhůtu pro předkládání návrhů projektů, 

d) předpokládaný termín zahájení řešení projektů 

e) předpokládanou dobu řešení projektů, 

f) specifikaci způsobilých nákladů projektů, 

g) specifikaci očekávaných výsledků projektů, 

h) způsob hodnocení návrhů projektů, 

i) případné požadavky na složení řešitelských týmů. 

 

Čl. 5 – Čerpání finančních prostředků 

1) Součástí rozhodnutí o přijetí projektu k řešení je stanovení výdajů a nákladů 

na řešení projektů. Tyto závazné výdaje a náklady vycházejí z návrhu projektu, který může 

být upraven podle závěrů z hodnocení návrhu. 

2) Finanční prostředky mohou být použity pouze na takové způsobilé výdaje 

a náklady, které jsou vymezeny v článku 2 a 3 tohoto rozhodnutí v závislosti na typu projektu. 

3) Osobní náklady, spojené s řešením projektů, je možné využívat pouze na odměny 

za dosažené výsledky, a to v souladu s vnitřním předpisem upravujícím motivaci zaměstnanců 

za publikační činnost. 9 

4) Požadavky na účast na tuzemských a zahraničních konferencích, které jsou spojeny 

s uhrazením poplatku, musí korespondovat s návrhem projektu (v případě zahraničních cest 

s plánem zahraničních pracovních cest) a předkládají se s dostatečným časovým předstihem 

na OVV ke stanovisku prorektora pro výzkum a vývoj; při schvalování a plánování účasti 

na konferencích řešitel postupuje podle příslušných vnitřních předpisů. 10 

5) Požadavky na překlady výsledků projektů se předkládají na OVV ke schválení 

prorektorem pro výzkum a vývoj. Je-li překlad spojen s účastí na tuzemské či zahraniční 

konferenci, je nezbytné to v žádosti o překlad uvést, včetně předpokládaných výdajů na účast 

na takovou konferenci (vložné, cestovné). Je-li překlad spojen s následným požadavkem na 

publikační poplatky 11, je nezbytné to v žádosti o překlad uvést. 

6) Požadavky na ostatní výdaje a náklady, spojené s řešením projektu, je nezbytné 

s dostatečným předstihem předložit na OVV ke stanovisku prorektora pro výzkum a vývoj 

a ke schválení, vždy však před uskutečněním objednávky nebo závazku ze strany VŠFS. 

7) Povinností řešitele projektu je průběžné sledování čerpání finančních prostředků 

projektu a dodržování schválené struktury nákladů a její výše. 

 

Čl. 6 – Závěrečná a zrušovací ustanovení 

1) Udělení výjimek z pravidel podle tohoto rozhodnutí je v kompetenci rektorky. 

                                                 
9 Směrnice č. 25_7 – Motivace zaměstnanců VŠFS. 

10 Směrnice č. 4_15 – Cestovní náhrady. 

Metodický pokyn prorektora pro výzkum a vývoj č. 1/2010-2011 – Účast na tuzemské konferenci. 

11 Instrukce prorektora pro výzkum a vývoj č. 2/2013-2014 – proplácení publikačních poplatků. 
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2) Postupy, které nejsou tímto rozhodnutím upraveny, jsou stanoveny v jiných 

interních předpisech VŠFS. 12 

3) Zrušují se: 

a) Rozhodnutí rektorky č. 139/2013, Interní grantová agentura, ze dne 10.5.2013, 

b) Instrukce prorektora pro výzkum a vývoj č. 1/2010, pravidla poskytování podpory 

z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum, ze dne 25.11.2010.  

 

 

 

 Dr. Bohuslava Šenkýřová v. r. 

 rektorka a předsedkyně představenstva VŠFS, a.s. 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 
Pravidla studentské grantové soutěže jsou k dispozici na 
http://www.vsfs.cz/prilohy/rozhodnuti_iga.pdf. 

                                                 
12 Např. Stipendijní řád VŠFS; směrnice č. 4_15 – Cestovní náhrady; směrnice č. 12_4 – Oběh účetních dokladů. 
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4. Seznam studentských projektů financovaných z podpory na specifický vysokoškolský 
výzkum v r. 2018 

 

datum 

zahájení

datum 

ukončení
celkem z toho na studenty celkem

z toho 

studentů

7427/2017/01
Rozvoj interkulturní komunikace na vybraných českých vysokých 

školách 01.02.2017 31.01.2019 46 123,85 13 600,00 13 600,00 3 2

7427/2017/02
Zdokonalení penzijního systému jako intenzifikační faktor 

ekonomiky 01.03.2017 31.12.2018 135 706,82 44 628,00 36 143,00 8 4

7427/2017/03 Fiskální politika po ekonomické krizi 01.03.2017 28.02.2018 38 332,99 * 10 329,00 3 503,00 6 3

7427/2017/04 Specifika rodinného podniku 01.02.2017 28.02.2018 32 884,32* 32 884,32 25 053,32 6 4

7427/2017/05 Nové možnosti a přístupy pro měření a řízení tržních rizik 01.06.2017 30.06.2018 29 182,99 * 21 000,00 21 000,00 2 1

7427/2017/06 Perspektivy vývoje eurozóny v kontextu evropských změn 01.06.2017 31.07.2018 40 307,03 30 580,00 30 580,00 6 3

7427/2017/07
Rizikové a protektivní faktory propuštěných pachatelů 

majetkové trestné činnosti v probaci 01.06.2017 31.12.2018 55 825,61 24 880,00 24 880,00 4 3

7427/2017/08
Průmysl 4.0, sociální souvislosti a inovační potenciál, role 

odvětví produktivních služeb 01.06.2017 31.05.2018 47 858,00 * 47 858,00 44 550,00 15 10

7427/2018/01 Transfer poznatků: metodika a hodnocení edukačních služeb 

vybraných českých MSP v podmínkách konkurenčního trhu 01.02.2018 31.12.2019 81 623,82 57 490,00 52 800,00 5 3

7427/2018/02 Růst role odvětví produktivních služeb: Teorie a praxe 01.04.2018 31.12.2019 205 314,79 91 164,00 73 200,00 11 8

7427/2018/03
Zkoumání kriminalistických stop v souvislosti s vyšetřováním 

příčin vzniku požárů 01.04.2018 31.08.2019 72 969,00 51 600,00 51 600,00 6 3

7427/2018/04 Evaluace vitality rodinného podnikání 01.02.2018 28.02.2019 300 543,48 153 340,00 139 940,00 8 7

7427/2018/05
Sturt-upy a možnost jejich růstu prostřednictvím 

podnikatelského inkubátoru  01.02.2018 31.05.2019 107 867,13 39 600,00 39 600,00 7 5

7427/2018/06 Zahraniční aktér jako zdroj vnímání strachu a pocitu ohrožení 01.06.2018 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 5 3

Doba řešení projektu
Název projektuEvidenční číslo

Čerpané způsobilé 

náklady v r. 2018 

(Kč)

Čerpané osobní náklady v r. 2018 (Kč) Počet členů řeš. týmu

 
* Jedná se o náklady za relativně krátké období realizace projektů, které byly schváleny již v roce 2017. 

 
Seznam všech řešených projektů s uvedením odpovědných řešitelů je uveden na http://www.vsfs.cz/?id=1440-specificky-vs-vyzkum.

http://www.vsfs.cz/?id=1440-specificky-vs-vyzkum
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5. Výsledky studentských projektů za rok 2018 
 
 

Články v odborném periodiku: 

- 2 články v odborném periodiku evidovaném ve WoS 

- 4 články v odborném periodiku evidovaném ve SCOPUS 

- 4 články v odborném periodiku evidovaném v ERIH+ 

- 1 další článek v tuzemském recenzovaném periodiku  

 

Odborné knihy 

- 2 monografie 

 

Statě ve sbornících z konferencí: 

- 21 příspěvků z konferencí, z toho 4 zahraniční 

 

Závěrečné práce: 

- 2 disertační práce 

- 9 diplomových prací 

 

Všechny dosažené a výše uvedené výsledky budou předány do Informačního systému 

výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v termínech podle zákona č. 130/2002 Sb. 
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Články v odborném periodiku: 

- 2 články evidované ve WoS 

 WAWROSZ, Petr, Jiří MIHOLA a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. How to Express and to 

Measure Whether an Economic System Develops Intensively. Systems, MDPI, St. 

Alban-Anlage 66, 4052 Basel, S: MFPI, 2018, roč. 6, č. 2, s. 1-18. ISSN 2079-8954. 

 PETRŮ, Naděžda, Karel HAVLÍČEK a Andrea TOMÁŠKOVÁ. Comparison of 

marketing vitality of family and non-family companies doing business in the Czech 

republic. Economics and Sociology, Polsko: Centre of Sociological Research, 2018, 

roč. 11, č. 2, s. 138-156. ISSN 2071-789X. doi:10.14254/2071-789X.2018/11-2/10. 

 

- 4 články evidované ve SCOPUS 

 JEŘÁBEK, Tomáš. Vliv struktury závislostí na přesnost měr tržního rizika. Scientific 

papers of the University of Pardubice. Series D., Pardubice: Univerzita Pardubice, 

2018, roč. 44, č. 2018, s. 90-101. ISSN 1804-8048. 

 MAREŠ, David a Naděžda PETRŮ. Stabilization factors of family enterprises in the 

context of macroeconomic performance. European Research Studies Journal, 

Piareus: University of Piraeus, 2018, roč. 21, č. 1, s. 206-220. ISSN 1108-2976. 

 MENTLÍK, Roman a Mojmír HELÍSEK. Euro and Corporate Management in the 

Czech Republic. European Research Studies Journal, Piareus: University of Piraeus, 

2018, roč. 21, č. 2, s. 441-452. ISSN 1108-2976. 

 TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Karel HAVLÍČEK. Family Enterprises and their Support 

through Subsidies. European Research Studies Journal, European Research Studies 

Journal, Piareus: University of Piraeus, 2018, roč. 21, č. 2, s. 23-37. ISSN 1108-2976. 

 

- 4 články evidované v ERIH+ 

 KOTĚŠOVCOVÁ, Jana. Komparace sovereign ratingu vybraných ratingových 

agentur. Scientia et Societas, Praha: NEWTON College, a. s., 2018, roč. 2018, č. 2, 

s. 59 - 78. ISSN 1801-7118. 

 LEGIERSKÁ, Yvona a Jan MERTL. Příjmy ze závislé činnosti a mezinárodní zdanění. 

Acta Sting, Brno, vydáno elektronicky on line: Akademie Sting , Brno-Jundrov, 2018, 

roč. 2017, č. 4, s. 21-34. ISSN 1805-6873. 

 PAVLÁK, Miroslav a Naděžda PETRŮ. Start-up ecosystem support in the Czech 

Republic. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018, roč. 12, č. 2, 

s. 165-190. ISSN 1802-792X. 
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 ŘÍHOVÁ, Lenka. The Tax Competitiveness of Tourism Enterprises in an International 

Context. ACTA VŠFS. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018, roč. 12, č. 1, 

s. 74-95. ISSN 1802-792X. 

 

- 1 další článek v tuzemském recenzovaném periodiku 

 JEŘÁBEK, Tomáš. EVT-GARCH-Copula Approach in Value at Risk Estimation and 

Backtesting. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce, Brno: Vysoká škola 

obchodní a hotelová s.r.o., 2018, roč. 9, č. 1, s. 54-64. ISSN 1804-3836. 

 

Odborné knihy: 

 PETRŮ, Naděžda. Nástupnická strategie v českých rodinných podnicích. 1. vyd. 

Praha: Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2018. 104 s. SCIENCEpress. ISBN 978-

80-7408-162-0. 

 VALENČÍK, Radim, Michal BLAHOUT, Jan ČERVENKA, Miroslav JURÁSEK, Patrik 

KAJZAR, Jan MERTL, Jiří MIHOLA, Vladislav PAVLÁT a Petr WAWROSZ. Odvětví 

produktivních služeb. Teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 

a. s., 2018. 100 s. SCIENCEpress. ISBN 978-80-7408-170-5. 

 

Statě ve sbornících z konferencí: 

 HES, Aleš. Global aspects of intercultural communication in contemporary society. In 

Klieštik Tomáš. Proceedings 18th International Scientific Conference „Globalization 

and Its Socio-Economic Consequences“. 1. vyd. Žilina: University of Zilina, Faculty of 

Operation and Economics of Transport and Communications, Department of 

Economics, 2018. s. 540-547, 8 s. ISBN 978-80-8154-249-7. 

 JEŘÁBEK, Tomáš. Asymetrie a dynamika závislostí na finančních trzích. In Mojmír 

Helísek. Ekonomický výzkum - prezentace výsledků doktorandů. Recenzovaný 

sborník příspěvků z 5. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a 

správní. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. s. 67-84, 18 s. 

ISBN 978-80-7408-181-1. 

 MERTL, Jan, Jiří MIHOLA, Radim VALENČÍK a Jan BOSÁK. Postgraduate pension 

system´s extension: support tool for active ageing. In Marcynkiewicz, E. PenCon 

proceedings 2018. Lodž: Lodž University of Technology, 2018. s. 63-75, 13 s. ISBN 

978-83-7283-900-8. 
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 MERTL, Jan a Ivana TURKOVÁ. Should We Support Only Poor Children? Selected 

Trends in Czech Family Policy 1993-2017. In Dvořáková, P. Sborník z konference 

CTPSR 2018. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 156-163, 8 s. ISBN 978-80-210-

8923-5. 

 PETRŮ, Naděžda a Miroslav PAVLÁK. Innovation and Creativity as a Source of 

Competitive Advantage at Start-ups. In Aylin Akin. 26th EBES CONFERENCE - 

PRAGUE PROCEEDINGS OCTOBER 24-26, 2018 PRAGUE, CZECH REPUBLIC. 1. 

vyd. Istanbul, Turecko: EBES Akşemsettin Mah.: EBES, 2018. s. 1190-1200, 10 s. 

ISBN 978-605-67622-5-3. 

 PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. Merger of Family Companies in the 

Czech Republic as a step in their Continuation and Further Development. In Aylin 

Akin. 26th EBES CONFERENCE - PRAGUE PROCEEDINGS OCTOBER 24-26, 

2018 PRAGUE, CZECH REPUBLIC. 1. vyd. Istanbul, Turecko: EBES Akşemsettin 

Mah.: EBES, 2018. s. 1437-1451, 14 s. ISBN 978-605-67622-5-3. 

 PETRŮ, Naděžda a Andrea TOMÁŠKOVÁ. Family Business in the Czech Republic: 

Opportunity and Inter-Generation Challenge; Occurrence and Management of 

Conflicts. In Wanda Musialik, Roman Śmietański. Rzemiosło – w wymiarze lokalnym, 

regionalnym i międzynarodowym (Craftsmanship - its local, regional and international 

dimension). Polsko: Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości - Związek Pracodawców w 

Opolu, 2018. s. 66-85, 20 s. ISBN 978-83-950063-1-9. 

 PÍSAŘ, Přemysl a Karel HAVLÍČEK. Advanced Controlling and Information Systems 

Methods as a Tool for Cohesion and Competitiveness of the European Union. In VŠB 

- Technical University of Ostrava. Proceedings of the 4 th International Conference on 

European Integration 2018. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2018. s. 

1172-1181, 1678 s. ISBN 978-80-248-4169-4. 

 PÍSAŘ, Přemysl. Controlling as a tool for SME process auditing. In Aylin Akin. 26th 

EBES CONFERENCE - PRAGUE PROCEEDINGS OCTOBER 24-26, 2018 

PRAGUE, CZECH REPUBLIC. 1. vyd. Istanbul, Turecko: EBES Akşemsettin Mah.: 

EBES, 2018. s. 523-537, 15 s. ISBN 978-605-67622-5-3. 

 PÍSAŘ, Přemysl. Advanced Informational System Based on Controlling as a Way for 

SME Competitiveness. In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum - prezentace výsledků 

doktorandů. Recenzovaný sborník příspěvků z 5. ročníku konference doktorandů na 

Vysoké škole finanční a správní. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 

2018. s. 126-134, 9 s. ISBN 978-80-7408-181-1. 
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 PÍSAŘ, Přemysl. Controlling as a tool for SMEs performance. In Nálepková, V.. 

International Scientific Conference ECONOMIC AND SOCIAL POLICY. 1. vyd. 

Ostrava: Vysoká škola sociálně správní, 2018. s. 301-314, 14 s. ISSN 2571-1776. 

 POLIŠENSKÁ, Veronika Anna. Good Lives Model (Model dobrého života) a jeho 

využití v probačním dohledu. In Ščerba, Filip. Kriminologické dny 2018. Sborník z VI. 

ročníku mezinárodní konference Kriminologické dny pořádaný ve dnech 18.-19.1. 

2018 Českou kriminologickou společností ve spolupráci s Právnickou fakultou 

Univerzity Palackého v Olomouci. 2018. vyd. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 

o.p.s., 2018. s. 376-395, 19 s. ISBN 978-80-88266-15-0. 

 SPITSYNA, Yuliia, Zvýšení konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím 

automatizace a digitalizace podnikového informačního systému před zavedením 

eura. In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum - prezentace výsledků doktorandů. 

Recenzovaný sborník příspěvků z 5. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole 

finanční a správní. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. s. 151-

162, 11 s. ISBN 978-80-7408-181-1. 

 TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Naděžda PETRŮ. Investment incentives and their impact on 

employment in the regions of the Czech Republic in light (shadow) of the social 

aspect of the Czech family businesses. In Leszek Karczewski, Henryk A. Kretek. 

Biznes i zarzadzanie a bezpieczenstwo w Polsce i na swiecie. Business and 

management in the light of poland´s and worldwide safety. Polsko: Politechnika 

Opolska, Opole, 2018. s. 245-273, 29 s. ISBN 978-83-66033-20-7. 

 TOMÁŠKOVÁ, Andrea a Naděžda PETRŮ. Lidské zdroje a jejich řízení v rodinném 

podnikání. In Radim Valenčík. Sborník z pracovní části 20. ročníku mezinárodní 

vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. 1. vyd. Praha: Vysoká 

škola finanční a správní, 2018. s. 95-109, 15 s. ISBN 978-80-7408-164-4. 

 TOMÁŠKOVÁ, Andrea. Vliv čerpání dotací na marketingovou vitalitu českých 

rodinných firem. In Mojmír Helísek. Ekonomický výzkum - prezentace výsledků 

doktorandů. Recenzovaný sborník příspěvků z 5. ročníku konference doktorandů na 

Vysoké škole finanční a správní. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 

2018. s. 163-174, 12 s. ISBN 978-80-7408-182-8. 

 VOSTATEK, Jaroslav. Reforma financování penzí, zdravotní péče a rodinných dávek 

jako intenzifikační faktor ekonomiky. In Radim Valenčík. Sborník z pracovní části 20. 

ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. 1. 

vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2018. s. 110-119, 10 s. ISBN 978-80-

7408-164-4. 
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 VOSTATEK, Jaroslav. Tax Wedges and Labour Costs. In Filipová L. et al.. 

Proceedings of 15th International Conference Economic Policy in the European 

Union Member Countries. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2018. s. 306-323, 18 s. 

ISBN 978-80-248-4155-7. 

 VOSTATEK, Jaroslav. Technical pension and tax reform for Czechia. In Dvořáková, 

P., Baisa, B.. Proceedings of the 22nd International Conference Current Trends in 

Public Sector Research 2018. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2018. s. 211-218, 8 

s. ISBN 978-80-210-8923-5. 

 WAWROSZ, Petr. Corruption in governmental organization. In Slavíčková Pavla, 

Talášek Tomáš. Knowledge for marketa use 2018: Public finance in the background 

of sustainable development. Olomouc: Palacký University Olomouc, 2018. s. 481- 

488, 8 s. ISBN 978-80-244-5392-7. 

 WAWROSZ, Petr, Jiří MIHOLA a Jana KOTĚŠOVCOVÁ. GDP and Dynamic Intensity 

and Extensity Parameters - Calculation for the Czech Republic and Germany in the 

Period 1991 - 2017. In Marešová, Petra. Hradec Economic Days. Hradec Králové: 

University of Hradec Králové, 2018. s. 472-485, 14 s. ISBN 978-80-7435-701-5. 

 

 

 
Závěrečné práce 

- 2 disertační práce 

 JEŘÁBEK, Tomáš. Matematické modely pro měření tržních rizik. Praha, 2018. 

Disertační práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Doc. Ing. Jaroslav 

Brada, Ph.D. 
Anotace: Tržní riziko je definováno jako riziko změny tržní ceny pozic plynoucích 

ze změn úrokových sazeb, měnových kurzů, cen akcií a cen komodit. Z pohledu 

aplikace matematických modelů je v rámci procesu řízení tržních rizik klíčová 

především fáze zahrnující měření rizik. Za účelem měření tržních rizik využívají 

finanční instituce řadu vysoce sofistikovaných matematických metod. V souladu 

s existujícími matematickými přístupy k tržnímu riziku finančních institucí se disertační 

práce zabývá studiem vybraných technik měření tržního rizika, přičemž hlavní 

pozornost je věnovaná konceptu Value at Risk (VaR) a Expected Shortfall (ES). 

VaR představuje jeden z nejdůležitějších nástrojů používaných v procesu měření 

tržních rizik. Cílem disertační práce je, prostřednictvím aplikací na vybraných 

datových vzorcích a se zaměřením na úrokové, měnové a akciové riziko, porovnat 

přesnost různých přístupů pro odhad VaR. Přínos disertační práce lze spatřovat 

především v samotných modelových aplikacích a dále v modelové inovaci. V prvním 
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případě je prostřednictvím netriviálních aplikací na různých datových vzorcích 

představena přesnost vybraných přístupů pro odhad VaR, resp. ES. Modelová 

inovace primárně souvisí s nalezením přístupu zohledňujícím složitější strukturu 

závislostí na mezinárodních finančních trzích. 

 ŘÍHOVÁ, Lenka. Vliv vybraných fiskálních a daňových změn na osoby samostatně 

výdělečně činné v České republice. Praha, 2018. Disertační práce. Vysoká škola 

finanční a správní. Vedoucí práce Prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. 

Anotace: Samostatné podnikání je významným prvkem každé tržní ekonomiky. 

Osoby samostatně výdělečně činné (dále označované zkratkou OSVČ) jsou v České 

republice charakteristické vysokým podílem na zaměstnanosti, stejně tak jako nízkým 

podílem odvedené daně z příjmu. Hlavním cílem práce je zmapovat vybrané fiskální 

a daňové determinanty počtu, chování a pozice OSVČ v České republice a navrhnout 

takové změny ve zdanění OSVČ, které mohou identifikované problémy zmírnit. 

Ke zjištění potřebných poznatků byly stanoveny konkrétní dílčí cíle zaměřené 

na mikro i makro úroveň problematiky. Prvním analyzovaným aspektem ovlivňujícím 

rozhodování OSVČ je výše dosažitelných alternativních příjmů, jež je značným 

způsobem ovlivněna výší dosažitelných sociálních dávek. Prvním dílčím cílem 

je proto určení výše finančního přítoku OSVČ, od které OSVČ ztrácí motivaci 

k podnikání. Rozhodování ekonomicky aktivních mezi statusem OSVČ 

či zaměstnanec má značné dopady také na státní rozpočet, respektive veřejné 

finance. Druhým dílčím cílem práce je určení významu skupiny OSVČ pro rozpočet 

státu, který plyne z přínosu těchto subjektů v podobě výše inkasované daně z příjmů 

OSVČ. Třetím dílčím cílem je představení nové možnosti zdanění příjmů OSVČ 

(fyzických osob), jejichž hlavní příjem pramení z podnikatelské činnosti, a to tak, aby 

bylo dosaženo větší daňové spravedlnosti v komparaci se zaměstnanci. Představen 

je proto námět v podobě daně z podnikání. Hlavním předpokladem je, že vhodně 

nastavený systém zdanění OSVČ by mohl vést k ustálení podílu OSVČ 

na ekonomicky aktivním obyvatelstvu na hranici průměrného podílu EU-15, dále 

ke zvýšení inkasa daně z příjmů, tím ke zvýšení příjmů státního rozpočtu a omezení 

vzniku možných rozporů ve společnosti mezi skupinami zaměstnanců a OSVČ. 

 
- 9 diplomových prací 

 BOHINSKÝ, Petr. Finanční a nefinanční faktory ovlivňující výkonnost podniku. Praha, 

2018. Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Ing. Eva 

Kostikov, Ph.D. 
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 DONAUF, Pavel. Trendy logistiky a jejich uplatnění v praxi podniku. Praha, 2018. 

Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce JUDr. Josef 

Novák. 

 HÁLKOVÁ, Kristina. Význam hodnoty produktu pro zákazníky v moderním 

marketingu. Praha, 2018. Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí 

práce Doc. Ing. Aleš Hes, CSc. 

 CHOUROVÁ, Michaela. Změna systému managementu kvality ze standardu ISO 

9001:2008 na ISO 9001:2015 v praxi podniku. Praha, 2018. Diplomová práce. 

Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Ing. Ludvík Filip. 

 JANDOVÁ, Kateřina. Návrh aktivit pro rozvoj a řízení vztahů se zákazníky. Praha, 

2018. Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Ing. Miloslav 

Šašek. 

 MRÁZ, Oldřich. Byznys ve sdílené ekonomice. Praha, 2018. Diplomová práce. 

Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA. 

 NOVÁK, Ondřej. Reklama jako obraz kultury. Praha, 2018. Diplomová práce. Vysoká 

škola finanční a správní. Vedoucí práce PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D. 

 SOCHROVÁ, Helena. Zadávání veřejných zakázek. Praha, 2018. Diplomová práce. 

Vysoká škola finanční a správní. Vedoucí práce Prof. JUDr. Karel Marek, CSc. 

 VOLMUT, Jaroslav. Aplikace metod Štíhlé výroby a kvantifikace jejich dopadu ve 

vybraném podniku. Praha, 2018. Diplomová práce. Vysoká škola finanční a správní. 

Vedoucí práce Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA. 
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6. Konference konané s využitím podpory 
 

Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů 

Dne 16. května 2018 v sídle VŠFS v Praze proběhl pátý ročník konference pro doktorandy, 

tentokrát s názvem Ekonomický výzkum – prezentace výsledků doktorandů. Konference 

se zúčastnili doktorandi nejen z VŠFS ale i z dalších vysokých škol a někteří jejich školitelé. 

13 doktorandů vystoupilo se svými prezentacemi k příspěvkům, celkem konferenci navštívilo 

zhruba 30 účastníků. 

 

Z konference byl vydán recenzovaný sborník se 17 příspěvky. 

 

HELÍSEK, Mojmír. Ekonomický výzkum - prezentace výsledků doktorandů. Recenzovaný 

sborník příspěvků z 5. ročníku konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní. 

1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, a. s., 2018. 186 stran. 

ISBN 978-80-7408-181-1. 

 

Informace o konferenci (včetně sborníku příspěvků) na www.vsfs.cz/konferencedoktorandu. 
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