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Odborné zaměření
A) Odborná příprava v  oblasti environmentálních souvislostí fungování podniku, pře-

devším 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.

B) 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.

C) Ekonomika energetiky, experimentální ekonomie, market design a hodnocení dopadů 
regulace.

Nabízené služby
VYPRACOVÁNÍ ODBORNÝCH ANALÝZ:

 ● Vyvolané náklady environmentální regulace.

 ● Optimalizaci 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.

 ● Nástroje politiky rozvoje venkova EU.

 ● Digitalizace území – rozdíly mezi městy a venkovskými oblastmi.

 ● Podmínky a limity rozvoje podnikání v různých regionech ČR.

 ● 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.
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Výsledky, reference a příklady spolupráce:
 ● „Amenitní“ migrace jako nová forma specifické globální migrace obyvatel. Její vliv na 

socioekonomický rozvoj rurálních oblastí České republiky (GA403/07/0714).
 Zadavatel: GAČR, Nositel: KREG 

 ● Analýza současných faktorů konkurenceschopnosti regionů České republiky v souvis-
lostech dopadů hospodářské krize a  možnosti využití příslušných nástrojů regionální 
politiky (F5/23/2010). Zadavatel: IGA, Nositel: KREG

 ● Důsledky regionálního a lokálního (prostorového) uspořádání ekonomiky v ČR a kom-
parace s vybranými státy OECD (WA-020-05-Z11).  Zadavatel: MMR ČR, Nositel: KREG

 ● Euroregiony a jejich vztah k územní správě a samosprávě v ČR (IAA7118301).
 Zadavatel: GAAV, Nositel: KREG

 ● Analýza financování výkonu státní správy a samosprávy územních samosprávných cel-
ků, která poskytne relevantní množství dat pro přípravu nového zákona o RUD.

 Zadavatel: MF ČR, Nositel: KREG

 ● Nástroje pro ovlivnění lokalizace přímých zahraničních investic (MEB080879).
 Zadavatel: MŠMT ČR, Nositel: KREG

 ● Odborná podpora české rozvojové pomoci a kooperace (GA402/03/1336).
 Zadavatel: GAČR, Nositel: KREG

 ● Analýza možností a bariér implementace nástrojů finančního inženýrství se zvláštním 
zřetelem na iniciativu JESSICA v ČR (F5/7/2010).  Zadavatel: IGA, Nositel: KREG

 ● Ekonomika a kulturní dědictví, hledání rovnováhy v sociálně ekonomickém rozvoji regi-
onů (45/05).  Zadavatel: IGA, Nositel: KREG

 ● Teoretické a metodologické perspektivy neoproduktivistické politiky rozvoje venkova EU 
 Zadavatel: Grantová agentura České republiky (2017–2018), Nositel: KREG

 ● V4 Network on Entrepreneurship
 Zadavatel: Visegrádský fond (2019–2020), Nositel: KREG

 ● Odhad cenové elasticity poptávky po benzínu a naftě v České republice
 Zadavatel: MPO ČR, Nositel: KEKE
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