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Podpis řešitele grantu

Jméno a podpis statutárního orgánu, razítko příjemce

Celkové hospodaření s prostředky od GA ČR za daný rok řešení a požadavky na další rok
(v tis. Kč)
Hospodaření s prostředky v daném roce
přidělené
Věcné prostředky celkem
Investiční prostředky celkem
Mzdové prostředky celkem

čerpané

původní

upřesněné

591

429

660

660

0

0

0

0

390

390

420

420

1080

1080

Fond účelově určených prostředků
Celkem na projekt

Požadavky na další rok

49
981

868

Fond účelově určených prostředků - ve sloupci čerpané jsou uvedeny veškeré prostředky letos převáděné do tohoto fondu (i za všechny spolupříjemce) na další rok,
tedy k 31. 12. roku, za který je podávána dílčí zpráva. V jednotlivých položkách čerpané nejsou zahrnuty prostředky čerpané tohoto fondu.
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Část DB - rozpis

Výkaz hospodaření s grantovými prostředky příjemce za daný rok řešení a požadavky na další
rok
(v tis. Kč)
Příjemce:
Řešitel:

Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd
Doc.MPhil. Ondřej Schneider, Ph.D.

Registrační číslo:

Hospodaření s prostředky v
daném roce
přidělené

402/08/0501

Požadavky na další rok

čerpané

původní

upřesněné

Věcné prostředky 1)
120

118

160

225

60

27

60

60

177

177

195

195

90

27

90

90

Sociální a zdravotní pojištění a FKSP

144

80

155

90

Věcné prostředky celkem

591

429

660

660

Provozní náklady
Služby
Příspěvek na režii pracoviště
Cestovní náklady

Hmotné a nehmotné prostředky investiční (jmenovitě): 2)

přidělené

Investiční prostředky celkem
Mzdové prostředky 4) - celkem, detaily jsou uvedeny v DB-mzdy

čerpané

Celková cena 3)

původní

upřesněné

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

přidělené

čerpané

původní

upřesněné

0

0

0

0

130

180

130

180

0

0

0

0

Odměny technického personálu

40

40

40

40

Ostatní osobní náklady (celkem)

220

170

250

200

Mzdové prostředky celkem

390

390

420

420

Celkové prostředky z GA ČR - bez fondu

981

819

1080

1080

Mzdy řešitele, resp. spoluřešitelů a spolupracovníků
Odměny řešitele, resp. spoluřešitelů a spolupracovníků
Mzdy technického personálu

Převedeno do fondu účelově určených prostředků 5)

Celkové prostředky z GA ČR - včetně fondu 6)

49
868

Náklady z dalších zdrojů předpokládané pro další rok řešení
Ostatní veřejné prostředky nepatřící do státního rozpočtu

0

Neveřejné zdroje financování - vlastní zdroj příjemce

0

1) Část IV oddíl 7 Grantového systému GA ČR
2) Část IV oddíl 9 Grantového systému GA ČR. Každou položku uveďte na zvláštní řádek.
3) Uvádí se celková pořizovací cena zařízení požadovaného pro další rok.
4) Část IV oddíl 8 Grantového systému GA ČR.
5) Převedeno do fondu účelově určených prostředků - ve sloupci čerpané se uvádějí prostředky převáděné do tohoto fondu k 31. 12. roku za který je podávána dílčí
zpráva.
6) Celkové čerpané prostředky z GAČR včetně prostředků převedených do fondu účelově určených prostředků (součet posledních dvou řádků v této tabulce).
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Příloha k DB-rozpis

Zdůvodnění a rozpis finančních prostředků čerpaných v daném roce a požadovaných na další
rok
Příjemce:
Řešitel:

Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd
Doc.MPhil. Ondřej Schneider, Ph.D.

Registrační číslo:

402/08/0501

V této části musí být každá položka jasně specifikována, zdůvodněna a uvedeny informace o konkrétním využití prostředků na konkrétním pracovišti, a to:
1. provozní náklady - materiál, drobný hmotný majetek apod.;
2. rozpis položky služby; zdůvodnění a způsob výpočtu nákladů (pokud existují) na provoz a údržbu dlouhodobého hmotného majetku, který byl nebo bude pro řešení projektu
používán;
3. zdůvodnění a způsob výpočtu publikačních a edičních nákladů;
4. zdůvodnění cestovného (jakých konferencích se řešitelé zúčastnili a na jakých konferencích plánují aktivní účast);
5. specifikace každé položky v investičních nákladech (pokud existují) a její zdůvodnění; dále pro každou položku musí být uvedena celková pořizovací cena zařízení (pokud se
jedná o soubor z více částí, musí být zřejmé, jak byla celková cena vypočtena), určená odpisová skupina zařízení, včetně skupiny SKP, z nich odvozená odpisová doba a částka
čerpaná nebo požadovaná z grantu (viz Grantový systém GA ČR).
6. zdůvodnění změn ve vyplacených a mzdových prostředcích oproti přiděleným;
7. veškeré další změny, které nastaly v použití grantových prostředků oproti původnímu návrhu;
8. na konci této části musí příjemce uvést:
a) jakou výši prostředků čerpal v daném roce z fondu účelově určených prostředků a v jaké skladbě (věcné, investiční, mzdové);
b) jakou výši prostředků převedl do fondu účelově určených prostředků na další rok, v jaké skladbě (věcné, investiční, mzdové) a jak budou využity v následujícím roce.
Pokud je spolupříjemce cizí organizace, která neobdržela finanční prostředky, zapíše se do této části: "nebyly poskytnuty finanční prostředky".
Při vyplnění této části nepoužívejte klávesu TAB a dále znak " (uvozovky), protože server a prohlížeč je neumí interpretovat.

Provozní náklady – V roce 2008 bylo vyčerpáno 118 166 Kč z plánovaných 120 tis. Kč, k mírnému nedočerpání 1834 Kč došlo
vzhledem ke snížení cen knih objednaných k závěru roku.

Služby – V rámci služeb bylo hrazeno zpracování dat o výdajích municipalit z databáze ARIS, dále kopírování. Kapitola byla
výrazně nedočerpána o 32 960 Kč vzhledem k tomu, že anglicky psané výstupy řešitelů jsou zatím ve fázi před korekturami, tj.
plánované prostředky na korektorské služby nebylo technicky možné využít. Níže tedy žádáme o převod 5% z celkových
prostředků této kapitoly do rozpočtu roku 2009.

Příspěvek na režii pracoviště – Čerpáno dle plánu ve výši 177 tisíc korun ročně.

Cestovné – Vzhledem k neplánovanému odjezdu hlavního řešitele na stipendijní pobyt v USA nebyly realizované dvě plánované
mezinárodní konference. V rámci plnění grantu došlo k pouze k jediné pracovní cestě (Berlín, konference EcoMod, 7/2008) a
v kapitole proto zůstalo nedočerpáno 62 798 Kč. Níže tedy žádáme o převod 5% z celkových prostředků této kapitoly do rozpočtu
roku 2009.

Pojištění – Čerpáno ve výši 35% ze mzdových nákladů zaměstnanců (odměny). Vzhledem k tomu, že se jednalo pouze o 220 tis.
z celkových mzdových nákladů ve výši 390 tis., nebylo v této kategorii dočerpáno 64 tis. Kč. V příloze proto žádáme pro rok 2009
o úpravu rozpočtu ve směru převodu části výdajů na pojištění směrem do položky provozní náklady.

Mzdové prostředky byly čerpány zcela v souladu s rozpočtem. Z důvodu převedení jednoho spoluřešitele (Adama Geršla) do
zaměstnaneckého poměru, přesunula se jeho odměna ve výši 50 tisíc z položky OON do položky mzdy. V roce 2009 tak bylo 180
tisíc vyčerpáno v odměnách pro řešitele (Ondřej Schneider, Martin Gregor ,Lenka Šťastná, rozená Gregorová a Adam Geršl), 40
tisíc byly odměny technického personálu a 170 tisíc bylo čerpáno ve formě odměny za provedenou práci (Kamila Fialová, Juraj
Kopecsni, Jan Zápal, Lucie Antošová, Radovan Chalupka).

V roce 2008 tedy došlo k celkovému nedočerpání prostředků ve výši 161 593 Kč, především díky nevyčerpání prostředků na
cestovné, služby a dále špatné kalkulaci zdravotního a sociálního pojištění.

Pro rok žádáme o převedení částky 49 tisíc Kč do fondu účelově vázaných prostředků (jde o 5% z plánovaných výdajů v roce
2008). Žádáme také o snížení kapitoly "Sociální a zdravotní pojištění" o částku 65 tisíc korun a její převedení do kapitoly "Provozní
náklady".
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Část DB - mzdy

Mzdové náklady čerpané příjemcem za daný rok řešení a požadavky na další rok
(v tis. Kč)
Příjemce:
Řešitel:

Univerzita Karlova v Praze - Fakulta sociálních věd
Doc.MPhil. Ondřej Schneider, Ph.D.

Registrační číslo:

402/08/0501

Náklady na mzdy odborných pracovníků:
Řešitel či spoluřešitel a jeho
spolupracovníci
Jméno
Ondřej
Martin
Lenka
Adam

Čerpané prostředky
Příjmení

Schneider
Gregor
Šťastná
Geršl

Roční mzda včetně
os. příplatku
0
0
0
0

Požadované na další rok

Odměna za rok
50
50
30
50

Roční mzda včetně
os. příplatku
0
0
0
0

Odměna za rok
50
50
30
50

Náklady na mzdy a odměny technického personálu celkem za pracoviště:
Počet pracovníků:

2

Čerpané prostředky
mzdy
odměny
0

Požadované na další rok
mzdy
odměny
0

40

40

Ostatní osobní náklady (dohody o provedení práce nebo dohody o prac. činnosti) - uveďte typ pracovní činnosti:
Uvádějí se rovněž jména studentů přijatých na dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.
Typ činnosti
Zpracování studie o politické ekonomii důchodových reforem Juraj Kopecsni
Studie o politické ekonomii měnové politiky - Jan Zápal
Analýza systémů zdravotního pojištění v Evropě - Lucie Bryndová
(Antošová)
Analýza rozdělení rizika ve zdravotním systému - Radovan
Chalupka
Studie politické ekonomie reforem na trhu práce - Kamila Fialová

Celkem čerpané

Celkem požadované
30

30

50

50

30

40

30

30

30

50

Pokud jsou náklady na mzdy nebo OON určeny pro studenty doktorského studia, je za příjmením uvedeno v závorce písmeno "s".

Náplň výzkumu v roce 2008 - souhrn
V souladu s plánovaným postupem prací se řešitelský tým v roce 2008 soustředil především
na následující okruhy otázek:
a) Jan Zápal a Adam Geršl pracovali na modelu dynamické interakce mezi měnovou
a rozpočtovou politikou státu v podmínkách měnové unie. Jde o základní problém
všech zemí, které přijaly, nebo se chystají přijmout jednotnou evropskou měnu a
její vyřešení výrazně ovlivňuje politicko-ekonomický základ rozpočtové politiky.
b) Martin Gregor analyzoval vliv rozpočtových pravidel na výsledky a účinnost
rozpočtové politiky.
c) Lucie Brázdová (Antošová) a Radovan Chalupka pracovali na kvantifikaci rizik v
různých systémech zdravotního pojištění a na různých modelech sdílení těchto
rizik.
d) Juraj Kopecsni dokončoval analýzu politických rizik penzijních reforem ve střední
Evropě a Ondřej Schneider analyzoval politické determinanty penzijních reforem
ve státech Evropské unie.
e) Kamila Fialová a Ondřej Schneider dokončili analýzu role a významu institucí na
trhu práce pro efektivnost těchto trhů.

2. Výstupy v roce 2008
Články v impaktovaných časopisech
Dušek, L., Kopecsni, J. (2008). Policy risk in action: Pension reforms and social security
wealth in Hungary, Czech Republic and Slovakia, Czech Journal of Economics and Finance,
7-8, 2008
Gregor, M. (2008). Rozpočtová pravidla a rozpočtový proces: teorie, empirie a realita České
republiky. Politická ekonomie, 56, 4, 484-504

Články v recenzovaných časopisech
Gregor, M. (2008). On the strategic non-complementarity of complements, Economics
Bulletin, 8 (3), 1-7
Working papers
Fialová, K. (2008). Wage Differentiation and Unemployment in the Districts of the Czech
Republic. IES Working Paper 33/2008. IES FSV. Charles University.
Radovan Chalupka: Improving Risk Adjustment in the Czech Republic, . IES Working Paper
2/2009. IES FSV. Charles University.
Schneider, O. (2008): Voting in the European Union - Central Europe’s lost voice. IES
Working Paper 22/2008. IES FSV. Charles University.

Submissions do časopisů

Šťastná, L. Spatial Interdependence of Local Public Expenditures. Evidence from the Czech
Republic, submitted to AUCO Czech Economic Review
Fialová, K. a Schneider, O.: Labour market institutions and their effect on labour market
performance in the new EU member countries, Eastern European Economics,

Submissions to IES WP
Zápal,J., Geršl, A.: Dynamic Inconsistency of Monetary and Fiscal Policy
Šťastná, L.: Spatial Interdependence of Local Public Expenditures. Evidence from the Czech
Republic
Schneider, O.: Reforming pensions in Europe: Economic fundamentals and political
opportunities

3. Plán prací pro rok 2009
a) Dokončení výzkumu politických determinant penzijních reforem v Evropě.
b) Práce na modelu interakce mezi měnovou a rozpočtovou politikou v podmínkách
měnové unie.
c) Dokončení publikace „Improving Risk Adjustment in Health Care“
d) Práce na vlivu politiky trhu práce na nezaměstnanost.
e) Presentace výsledků výzkumu na konferencích a seminářích:
i. Ondřej Schneider: Kongres EEA, Barcelona, srpen 2009.
ii. Martin Gregor, dtto.
f) Publikace v řadě WP IES FSV UK, následně v odborných časopisech domácích i
zahraničních.

4. Vědecké semináře a konference v roce 2008
EcoMod 2008, Juraj Kopecsni, 1.-5. července 2008, Berlín, paper “Policy Risk in Action:
Pension Reforms and Social Security Wealth in Hungary, Czech Republic and Slovakia”
V dnech 1-5.7.2008 se Juraj Kopecsni zúčastnil mezinárodní konference "EcoMod 2008". Na
konferenci bylo prezentováno 220 prací z oblasti policy modeling. J. Kopecsni prezentoval
článek "Policy Risk in Action: Pension Reforms and Social Security Wealth in Hungary,
Czech Republic and Slovakia" v sekcí Public Finance. V diskusi získal cenné rady a odborné
komentáře, kromě jiných i od vedoucího sekce Slavena Mičkoviče z Ministerstva financí
Slovinska.
Young Scholar Conference, 23.září, IES Praha. Lenka Šťastná: Spatial Interdependence of
Local Public Expenditures. Evidence form the Czech Republic.

