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Odborné zam"#ení
Odborná p!íprava v oblasti environmentálních souvislostí fungování podniku, p!edev"ím s ohledem 
na optimalizaci vyvolan#ch náklad$ environmentální regulace. V#zkum efektivnosti environmentálních 
opat!ení podnik$ a firem. V#zkum dopad$ na spot!ebitele, na podniky a na ve!ejné rozpo%ty p!i 
zavád&ní environmentální politiky. Otázky lokaliza%ních aspekt$ struktury ekonomiky. Problémy rozvoje 
a hospoda!ení obcí a kraj$, v%. financování územní samosprávy a problematiky venkova. Hodnocení 
lokalizace investic, migrace a regionální konkurenceschopnosti. Ekonomika energetiky, experimentální 
ekonomie, market design a hodnocení dopad$ regulace.

Nabízené slu$by
Vypracování odborn!ch anal!z

 Vyvolané náklady environmentální regulace.
 Optimalizaci náklad% v souvislosti se zavád"ním r%zn&ch environmentálních opat#ení.
 Národohospodá#ské dopady environmentální regulace.
 Agenda integrované prevence a omezování zne'i!t"ní, v&jimka z BAT.
 Problematika kulturního d"dictví, vzd"lávací soustavy a dopravy na regionální úrovni.
 Problémy venkovského osídlení a zem"d"lství.
 P#í'iny lokalizace územních faktor%, p#edev!ím z pohledu prostorového pohybu obyvatelstva (migrace), fakto-

r% ovliv(ujících lokalizaci investic a regionální konkurenceschopnosti.
 Finan'ní a majetkové anal&zy územní samosprávy a vytvá#ení program% rozvoje obcí a kraj%.
 Vytvá#ení projekt% rozvojové pomoci.
 Problematika regionální politiky a strukturálních fond% EU.
 Hodnocení alternativních tr$ních uspo#ádání.
 Benchmarkové anal&zy.
 Oce(ování spole'ností.
 Finan'ní #ízení a v&konnost podniku.
 Anal&zy a v&zkum trhu.
 Odv"tvové anal&zy.

Dosa$ené v&sledky, reference a p#íklady 
spolupráce
Národohospodá!ské modely dopad$ opat!ení politiky 'ivotního prost!edí na makroekonomické agregáty 
v (eské republice (VaV-1C/4/42/04). 
Zadavatel: M)P *R.
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Strategie prevence vzniku a t!íd&ní vyu'iteln#ch slo'ek komunálního odpadu na obecní úrovni a formování 
trhu s vyt!íd&n#mi surovinami v (eské republice (VaV-2f1/77/07). 
Zadavatel: M)P *R.

Ekonomická anal#za zam#"leného systému zálohování nápojov#ch obal$ v (R. 
Zadavatel: M)P *R.

Anal#za t!í variant uplat)ování biopaliv jako náhrady fosilních pohonn#ch hmot v doprav& (R. 
Zadavatel: MZ *R. 

„Amenitní“ migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel. Její vliv na socioekonomick# 
rozvoj rurálních oblastí (eské republiky (GA403/07/0714). 
Zadavatel: GA*R. 

Anal#za sou%asn#ch faktor$ konkurenceschopnosti region$ (eské republiky v souvislostech dopad$ 
hospodá!ské krize a mo'nosti vyu'ití p!íslu"n#ch nástroj$ regionální politiky (F5/23/2010). 
Zadavatel: IGA.

D$sledky regionálního a lokálního (prostorového) uspo!ádání ekonomiky v (R a komparace s vybran#mi 
státy OECD (WA-020-05-Z11). 
Zadavatel: MMR *R. 

Euroregiony a jejich vztah k územní správ& a samospráv& v (R (IAA7118301). 
Zadavatel: GAAV.

Anal#za financování v#konu státní správy a samosprávy územních samosprávn#ch celk$, která poskytne 
relevantní mno'ství dat pro p!ípravu nového zákona o RUD. 
Zadavatel: MF *R.

Nástroje pro ovlivn&ní lokalizace p!ím#ch zahrani%ních investic (MEB080879). 
Zadavatel: M+MT *R.

Odborná podpora %eské rozvojové pomoci a kooperace (GA402/03/1336).  
Zadavatel: GA*R.

Anal#za mo'ností a bariér implementace nástroj$ finan%ního in'en#rství se zvlá"tním z!etelem 
na iniciativu JESSICA v (R (F5/7/2010). 
Zadavatel: IGA.

Ekonomika a kulturní d&dictví, hledání rovnováhy v sociáln& ekonomickém rozvoji region$ (45/05).
Zadavatel: IGA.

Stanovení tr'ní ceny hn&dého uhlí ve vazb& na hlavní konkurenty (substituty) na teplárenském trhu (R.
Zadavatel: Czech Coal, a.s.
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Studie stavu teplárenství. 
Zadavatel: MPO, 2011.

Ekonomické dopady v#stavby FVE a VtE v (R. 
Zadavatel: zpracováno pro bono.

Energie z dopad$ – (zatím) nevyu'it# potenciál. 
Zadavatel: zpracováno pro bono.

Benchmarking celkov#ch cen, elektroenergetick#ch distribu%ních tarif$ a obchodních mar'í ve vybran#ch 
evropsk#ch zemích – úprava cenové nabídky. 
Zadavatel: *EZ, a.s.

Electricity and Heat Industries in Selected Central European and Balkan Countries and Acquisition 
Opportunities, 2nd edition (zahrnuté zem&: SR, Ma*arsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko, 
Bosna a Hercegovina, Srbsko, (erná Hora, Kosovo, Makedonie). 
Zadavatel: Invicta BOHEMICA, s.r.o.

Provedení 5 experiment$ v rámci projektu „Sociální nerovnosti a tr'ní rizika vypl#vající ze spot!eby 
bydlení. Aktuální a 'ádoucí 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: Sociologick& ústav Akademie v"d *R.

Provedení experiment$ v rámci projektu „Rozhodování spot!ebitele na trhu retailov#ch investi%ních 
slu'eb: pohled behaviorální ekonomie“ (angl.: „Consumer Decision-Making in Retail Investment Services: 
A Behavioural Economics Perspective“).  
Zadavatel: Decision Technology Ltd. a Evropskou komisi.

Vliv rozvoje elektromobil$ na spot!ebu elekt!iny v (R – optimistick# 
scéná!. 
Zadavatel: OTE, a.s.

Stanovení tr'n& p!im&!ené hodnoty RAB pro III. regula%ní období. 
Zadavatel: *EPS, a.s.

Predikce dlouhodobého v#voje regionální bilance elektrické 
energie v (eské republice z pohledu spot!eby pro léta 2009 a' 2030. 
Zadavatel: *EPS, a.s.
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Kontaktní osoba
doc. Ing. Petr Toth, Ph.D. 
prod"kan pro v"du a v&zkum
Vysoká !kola ekonomická v Praze, 
Národohospodá#ská fakulta
E-mail: petr.toth@vse.cz
Tel.: (+420) 224 095 624


