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Centrum pro ekonomické studie a analýzy (CESTA) bylo zřízeno koncem r. 2006. Jeho 
činnost se plně rozběhla začátkem letošního roku. Idea zřídit výzkumné centrum na 
VŠFS je logickým vyvrcholením úsilí manažerů a akademiků školy, kteří chtějí rozvíjet 
intenzivněji výzkum nejen v oblastech relevantních zaměření vzdělávací činnosti školy, 
ale i v oblastech aktuálních a potřebných z hlediska národohospodářské situace. Vybu-
dovat a rozvíjet plnohodnotné vysokoškolské pracoviště univerzitního typu, to je hlavní 
vize školy. Naplnění této vize je v centru pozornosti vedení školy a jejich akademických 
pracovníků. Získání a úspěšná realizace řady projektů je důkazem významu této ob-
lasti, neboť jsme si dobře vědomi toho, že nelze být špičkovou vysokoškolskou institucí 
bez kvalitní vědecko-výzkumné a publikační činnosti v oblastech akreditovaných oborů 
VŠFS. 

Doménou činností centra je provádění výzkumů a analýz podle schválených témat. 
Kromě výzkumů bude centrum provádět expertízy, publikační činnost, implementaci 
a propagaci výsledků výzkumů (formou seminářů, diskusí a konferencí), spolupracovat 
s talentovanými studenty (všech stupňů studia), organizovat pravidelné semináře a opo-
nentury, připravovat projekty pro GA ČR apod. 

Vyvrcholením prezentace výsledků centra bude publikování svých výstupů ve spoluprá-
ci s nakladatelstvím školy. Publikace budou distribuovány partnerům, potenciálním zá-
jemcům a odborné veřejnosti. Vědecko-výzkumná činnost centra podpoří koordinovaně 
základní priority VŠFS. 

Výzkum byl nastartován ve dvou oblastech: 
- rozpočtové a fiskální politiky,
- interakce sociálních systémů.

Vznikly dva výzkumné týmy. V rámci prvního výzkumného týmu zaměřeného na roz-
počtovou a fiskální politiku probíhá v současnosti analytická práce v následujících ob-
lastech: 

- objevu a struktury výdajů s cílem vymezit nové přístupy k jejich optimalizaci,
- daňového systému z hlediska udržitelnosti veřejných financí (a s přihlédnutím k vý- 
 voji daňové politiky v EU),
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- tzv. relativní váhy veřejného dluhu, rizika vzniku dluhové krize s cílem vypracovat 
 doporučení ke snížení této váhy,
- tzv. Maastrichtských fiskálních kritérií a jejich vlivu na fiskální disciplínu.

V rámci druhého výzkumného týmu zaměřeného na interakci sociálních systémů probí-
há v současnosti analytická práce v následujících oblastech: 

- vzájemných vazeb mezi jednotlivými sociálními systémy v ČR,
- tzv. sociálních pastí a příčin vedoucích ke zneužívání sociálních dávek.

K diskusi nad prvními výstupy práce obou výzkumných týmů proběhl 6. dubna tohoto 
roku workshop. Poznatky a náměty vzešlé z odborné diskuse budou zapracovány do 
finálních verzí výzkumných statí a připraveny k publikaci v ACTA VŠFS.

Oba týmy připravily a podaly dva projekty pro GA ČR na r. 2008. V současnosti se při-
pravují další dva projekty v rámci 7. rámcového programu. 

Závěr
Lze očekávat, že centrum rychle najde odběratele svých výzkumných výstupů a bude 
usilovat o získání prestižních grantů. To umožní i jeho vstup do evropského výzkumného 
prostoru. S tím bude souviset i publikační a propagační činnost centra. Centrum bude 
organizovat i odborné semináře, diskuse a konference.

Kontaktní adresa / Contact address
doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., vedoucí katedry rozpočtové politiky a manage-
mentu veřejného sektoru, ředitelka Centra pro ekonomické studie a analýzy (CESTA)
Estonská 500, 101 00 Praha 10, ČR (e-mail: bojka.hamernikova@vsfs.cz).




