Dílčí zpráva o řešení grantového projektu za rok 2013
(dále "dílčí zpráva o řešení projektu")
Registrační číslo:

P403-10-1235

Název projektu:

Institucionální reakce na selhání finančních trhů

Příjemce a řešitel:
Příjemce:

Fakulta sociálních věd

Řešitel:

Prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.

Tel:

222112306

Fax:
Email:

mejstrik@fsv.cuni.cz
Prohlašuji, že údaje v přiložené zprávě o řešení grantového projektu jsou pravdivé a úplné.

Podáním dílčí zprávy prostřednictvím ISDS statutární zástupce příjemce (statutárním orgánem je statutární orgán,
popř. člen nebo členové statutárního orgánu, osoba jimi pověřená či fyzická osoba - příjemce) stvrzuje:
- všechny údaje uvedené v dílčí zprávě o řešení projektu jsou pravdivé, úplné a nezkreslené a jsou totožné s údaji
vloženými do dílčí zprávy pomocí aplikace;
- dílčí zpráva o řešení projektu byla vypracována v souladu se smlouvou a zadávací dokumentací;
- řešitel, všichni spolupříjemci, spoluřešitelé a spolupracovníci byli seznámeni s věcným obsahem dílčí zprávy o řešení
projektu i s finančními údaji v ní uvedenými.
Příjemce potvrzuje, že byla zkontrolována úplnost a správnost údajů.
V případě podání dílčí zprávy prostřednictvím ISDS příjemce potvrzuje výše uvedené body.
Statutární zástupce příjemce
V případě podání dílčí zprávy v listinné podobě (poštou) příjemce potvrzuje výše uvedené body vlastnoručním
podpisem statutárního zástupce příjemce a razítkem.
Datum:

......................................................................................
razítko a podpis příjemce 1

1) U příjemce - právnické osoby nebo organizační složky státu nebo územně samosprávného celku uveďte rovněž jméno, příjmení a funkci jednající osoby
(jednajících osob).
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Část DA

Registrační číslo:

P403-10-1235

Název projektu:

Institucionální reakce na selhání finančních trhů

Příjemce a řešitel:
Příjemce:

Fakulta sociálních věd

Řešitel:

Prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.

Tel:

222112306

Fax:
Email:

mejstrik@fsv.cuni.cz

Celkové hospodaření s prostředky GA ČR za daný rok řešení a požadavky na další rok
Hospodaření s prostředky v daném roce

Požadavky na další rok

Přidělené

Čerpané

Čerpané

Původní

Upřesněné

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)

(v Kč s přesností na
dvě desetinná místa)

(v tis. Kč)

(v tis. Kč)

326

316

316576.22

400

400

0

0

0.00

0

0

760

750

749774.00

760

760

Fond účelově
určených prostředků
celkem

/

20

19649.78

/

/

Celkem na projekt

1086

1086

1086000

1160

1160

Věcné náklady
celkem
Investiční náklady
celkem
Osobní náklady
celkem
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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:

Fakulta sociálních věd

Řešitel:

Prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.

Hospodaření s prostředky v daném roce
Věcné náklady

Požadavky na další rok

přidělené

čerpané

původní

upřesněné

Materiální náklady

20

51

20

20

Cestovní náklady

100

47

100

100

Náklady na ostatní
služby a nemateriální
náklady

40

52

100

100

Doplňkové (režijní)
náklady

166

166

180

180

Věcné náklady celkem

326

316

400

400

Investiční náklady na
pořízení dlouhodobého
hmotného a
nehmotného majetku)

přidělené

čerpané

původní

upřesněné

0

0

0

0

přidělené

čerpané

původní

upřesněné

360

320

360

385

24

24

24

24

Ostatní osobní náklady
(celkem)

235

270

240

191

Sociální a zdravotní
pojištění a SF (FKSP)

141

136

136

160

Osobní náklady celkem

760

750

760

760

Celkové prostředky z
GA ČR - bez fondu

1086

1066

1160

1160

Převedeno do Fondu
účelově určených
prostředků

/

20

/

/

Celkové prostředky z
GA ČR - včetně fondu

1086

1086

1160

1160

Investiční náklady
celkem
Osobní náklady
Osobní náklady
řešitele, resp.
spoluřešitelů a
spolupracovníků
Osobní náklady
technického a
administrativního
personálu
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Část DB - rozpis
Čerpané v
daném roce

Předpokládané
pro další rok

Podpora z jiných tuzemských veřejných zdrojů (z jiné kapitoly státního
rozpočtu nebo rozpočtu územních samosprávních celků), pokud existuje

0

0

Podpora z ostatních tuzemských veřejných zdrojů (nepatřících do státního
rozpočtu nebo rozpočtů územních samosprávných celků), pokud existuje
(veřejné zdroje v ČR i v zahraničí)

0

0

Podpora z neveřejných zdrojů (zahraniční zdroje, neveřejné tuzemské zdroje,
vlastní neveřejné zdroje), pokud existuje

0

0

Náklady z dalších zdrojů

Tvorba a čerpání fondu účelově určených
prostředků v daném roce

Stav k 1.1.

Čerpáno k
31.12.

Tvorba k 31.12.

Stav k 31.12.

Věcné náklady

28

28

10

10

Investiční náklady (na pořízení
dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku)

0

0

0

0

Osobní náklady

9

9

10

10

FÚUP celkem

37

37

20

20
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Příloha k DB - rozpis

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

Fakulta sociálních věd

Řešitel:

Prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.

1) Specifikace a podrobné odůvodnění jednotlivých položek čerpaných grantových prostředků v daném
roce řešení:
a) rozpis a zdůvodnění materiálních nákladů:
Celkem 51 tis. Kč
1)
Ultrabook Samsung ATIV Book 900X (35 tis. Kč)
2)
iPad mini 64GB Wifi Cellular Black&Slate (16 tis. Kč)

b) rozpis a zdůvodnění cestovních nákladů:
Celkem 47 tis. Kč
1)
Academy of World Finance, Banking, Management and Information Technology, Jižní Afrika/Petr Teplý (25
tis.Kč)
2)
Theory and Practice of Regulatory Impact Assessments in Europe: A Comparative and Interdisciplinary
Perspective, Francie (Jana Chvalkovská, 14 tis. Kč)
3)
The International Symposium on Social Sciences (TISSS 2013), Hong Kong (Petr Jakubík, 8 tis. Kč)
Poznámka:
Náklady na vybrané konference byly hrazeny též z jiných zdrojů, a proto se příspěvky z tohoto grantu mohou zdát u
některých konferencí relativně nízké.

c) rozpis a zdůvodnění nákladů na ostatní služby a nemateriálních nákladů včetně publikačních a editačních
nákladů:
Celkem 52 tis. Kč
1)
Příspěvek na knihu Andrle, P. (2013). Financování pohledávek – Forfaiting, Pravidla ICC - IFA pro forfaiting,
ICC ČR (40 tis. Kč)
2)
Příspěvek na knihu Teplý, P. et al. (2013). Navigátor bezpečného úvěru, Nakladatelství Karolinum (11,5 tis.
Kč)
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Příloha k DB - rozpis

d) rozpis a zdůvodnění výše osobních nákladů:
Celkem 750 tis. Kč
1)
6 x odměna pro řešitele Prof. Michal Mejstřík a spoluřešitele, PhDr. Ing. Petra Jakubíka, Ph.D., PhDr. Adama
Geršla, Ph.D., PhDr. Petr Teplého, Ph.D., Petra Janského, a Prof. Karla Jandu – 320 000 Kč
2)
1 x odměna pro technický personál – 24 000 Kč
3)
7 x ostatní osobní náklady (OON) pro odborné výzkumníky: JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., PhDr. Jakub Seidler,
Ph.D., Ing. Jan Černohorský, Ph.D., Bc. Pavel Andrle, PhDr. Milan Rippel (S), PhDr. Jana Chvalkovská (S), PhDr.
Goran Serdarevic (S) – 270 000 Kč.
4)
Sociální a zdravotní pojištění a SF (FKSP) – 136 000 Kč
Komentář:
1)
Řešitelský tým byl rozšířen v roce 2012 o Bc. Pavla Andrleho, autora monografie Examination of documents
under Documentary Credits, v roce 2013 Bc. Andrle členem týmu zůstal a do grantu přispěl další monografií
Financování pohledávek, Pravidla ICC – IFA pro forfaiting.
2)
PhDr. Jakub Seidler,Ph.D. přestal být zaměstnancem IES, tudíž se jeho odměna 40 000 Kč přesunula do
OON (a zároveň se snížilo i ZSP).
3)
U všech odměn zaměstnanců IES se uvádí 0% úvazek, neboť se nejedná o mzdy.

e) rozpis (včetně specifikace každé položky) a podrobné zdůvodnění nákladů na pořízení dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku:
Nepřiděleno

f) zdůvodnění všech změn a přesunů v čerpání grantových prostředků:
1)
Materiální náklady Plán 20 tis. Kč/čerpání 51 tis. Kč
Důvod: Navýšení prostředků z důvodu vyšších nákladů na nákup ultrabooku a dalšího IT pro účely provádění složitých
výpočetních operací v rámci výzkumu.
2)
Náklady na ostatní služby a nemateriální náklady 40 /52 tis. Kč
Důvod: Navýšení prostředků z důvodu vyšších nákladů na publikační náklady plynoucích z mimořádné publikační
činnosti členů týmu.
3)
Cestovní náklady 100/47 tis. Kč
V roce 2013 došlo k nižšímu počtu zahraničních služebních cest, než bylo plánováno, a vyššímu kofinancování z
jiných grantů.
Důvod: Uspořené prostředky byly převedeny na položku Náklady na ostatní služby a nemateriální náklady.

g) podrobný rozpis čerpání fondu účelově určených prostředků, vytvořeného v předcházejících účetních
obdobích:
Nedočerpané prostředky ve FÚUP byly dle plánu použity
A)
Věcné náklady: 27 tis. Kč (z toho 24 tis. Kč na výzkumnou stáž Petra Teplého na Novém Zélandu a 3 tis. Kč
na materiální náklady - drobné věcné náklady/materiál - příslušenství k ultrabooku).
B)
Mzdové náklady: 9 tis. Kč včetně ZSP pro Petra Teplého za jeho mimořádnou publikační činnost koncem roku
2012.
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Příloha k DB - rozpis
K formuláři část DB-rozpis musí být přiloženy jako jeho nedílná součást tyto přílohy:
a) kopie výpisu ze samostatného analytického účtu vedeného příjemcem (resp. spolupříjemcem)

b) kopie všech smluv, na jejichž základě bylo v dosavadním průběhu řešení grantového projektu
vyplaceno třetímu subjektu v souhrnu více než 100 00 Kč, a kopie účetních dokladů dokládající plnění z
těchto smluv;
c) kopie všech účetních dokladů (faktur) nebo daňových dokladů za pořízení dlouhodobého hmotného nebo
nehmotného majetku;

2) Rozpis a podrobné odůvodnění položek uznaných nákladů požadovaných na další rok řešení
grantového projektu:
a) rozpis a zdůvodnění materiálních nákladů:
Plán 20 tis. Kč
1)
Knihy, časopisy (10 tis. Kč)
2)
Drobný materiál (10 tis. Kč)

b) rozpis a zdůvodnění cestovních nákladů:
Plán 100 tis. Kč
1)
2014 State Export Credit Guarantees in a Globalized World, Mnichov, Německo
2)
2014 World Congress of the Bachelier Finance Society 2014, Brusel, Belgie
3)
2014 Society for Computational Economics – 19th Annual Conference on Computing and Finance, Oslo,
Norsko
4)
2014 International Conference on Computer and Business Management, Londýn, Velká Británie
5)
2014 International Conference on Economics and Business Market Management, Toronto, Kanada

c) rozpis a zdůvodnění nákladů na ostatní služby a nemateriálních nákladů včetně publikačních a editačních
nákladů:
Celkem 100 tis. Kč
1)
Konferenční poplatek na 2014 State Export Credit Guarantees in a Globalized World, Mnichov, Německo
2)
Konferenční poplatek na 2014 World Congress of the Bachelier Finance Society 2014, Brusel, Belgie
3)
Konferenční poplatek na 2014 Society for Computational Economics – 19th Annual Conference on Computing
and Finance, Oslo, Norsko
4)
Konferenční poplatek na 2014 International Conference on Computer and Business Management, Londýn,
Velká Británie
5)
Konferenční poplatek na 2014 International Conference on Economics and Business Market Management,
Toronto, Kanada
6)
Příspěvek na monografii shrnující výsledky grantu: Mejstřík, M., Pečená, M., Teplý, P. (2014). Banking in
theory and practice, Nakladatelství Karolinum (včetně editorských a překladatelských služeb)
7) Náklady na organizaci závěrečného workshopu koncem roku 2014, kde budou představeny klíčové výstupy
projektu.

7

ident 19368

Příloha k DB - rozpis
d) rozpis a zdůvodnění výše osobních nákladů:
Celkem 760 tis. Kč
1)
7 x odměna pro řešitele Prof. Michal Mejstřík a spoluřešitele, PhDr. Adama Geršla, Ph.D., Petra Janského,
Dr. Magdu Pečenou, PhDr. Ing. Petra Jakubíka, Ph.D., PhDr. Petr Teplého, Ph.D. a Prof. Karla Jandu (všichni
odměna) – 385 000 Kč
2)
1 x odměna pro technický personál – 24 000 Kč
3)
8 x ostatní osobní náklady (OON) pro odborné výzkumníky: JUDr. Tomáš Richter, Ph.D., Bc. Pavel Andrle,
Ing. Jan Černohorský, Ph.D., PhDr. Jana Chvalkovská (S), PhDr. Goran Serdarevic (S) – 191 000 Kč.
4)
Sociální a zdravotní pojištění a SF (FKSP) – 160 000 Kč

e) rozpis (včetně specifikace každé položky) a podrobné zdůvodnění nákladů na pořízení dlouhodobého
hmotného a nehmotného majetku:
Nepřiděleno

f) zdůvodnění všech změn a přesunů v čerpání grantových prostředků:
Jsou plánovány přesuny v rámci osobních nákladů z OON do mezd z důvodu změny pracovních kapacit členů
grantového týmu, zejména souvisejících s vydáním závěrečné monografie "Banking in theory and practice" - například
rozšíření grantového týmu o Dr. Magdu Pečenou.

g) podrobný rozpis plánovaného čerpání vytvořeného fondu účelově určených prostředků, nevyčerpaných v
minulých letech:
Uspořené prostředky ve FÚUP 2013 budou použity zejména na úhradu mzdových nákladů (mimořádná publikační
činnost Petra Teplého a dalších členů týmu ke konci roku 2013), drobných nákladů a úhradu předplatného časopisů.
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Příloha k DB - Osobní náklady

Osobní náklady čerpané příjemcem za daný rok řešení a požadavky na další rok
(v tis. Kč)

Příjemce:

Fakulta sociálních věd

Řešitel:

Prof. Ing. Michal Mejstřík CSc.

Osobní náklady řešitele, resp. spoluřešitelů a spolupracovníků:
Řešitel a jeho spolupracovníci

Čerpané prostředky

Požadované prostředky

Roční mzda (resp.
Pracovní kapacita na pouze odměna, je-li to Pracovní kapacita na
řešení projektu (uvádí v souladu se
řešení projektu (uvádí
se pouze u mezd)
smlouvou)
se pouze u mezd)

Roční mzda (resp.
pouze odměna, je-li to
v souladu se
smlouvou)

Jméno

Příjmení

Michal

Mejstřík

0

80

0

80

Karel

Janda

0

80

0

80

Petr

Teplý

0

50

0

80

Petr

Jakubík

0

40

0

40

Adam

Geršl

0

40

0

40

Petr

Janský

0

30

0

30

Magda

Pečená

0

0

0

35

Čerpané
prostředky

Požadované na
další rok

Mzdy

Mzdy

24

24

Osobní náklady technického a administrativního personálu:

Počet pracovníků

1
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Příloha k DB - Osobní náklady

Ostatní osobní náklady:
(dohody o provedení práce nebo dohody o prac. činnosti) - uveďte typ činnosti:
Uvádějí se rovněž jména studentů přijatých na dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti
Typ činnosti

Celkem čerpané

Celkem
požadované

DDP-Tomáš Richter (vlastní výzkumná činnost)

67

10

DPP-Jan Černohorský (vlastní výzkumná činnost)

40

45

DPP-Jana Chvalkovská (S)

40

45

DPP-Goran Serdarevic (S)

40

1

DPP-Pavel Andrle/expert (vlastní výzkumná činnost)

3

35

DPP - Jakub Seidler (vlastní výzkumná činnost)

40

55

DPP - Milan Rippel (S)

40

0
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Část DC

Rozbor dosavadního řešení grantového projektu za uplynulý rok a program řešení projektu na další
rok

a) postup prací při řešení grantového projektu/ rozbor řešení grantového projektu na pracovišti řešitele a spoluřešitelů
včetně zdůvodnění případného odklonu řešení projektu proti schválenému návrhu projektu, dosažené dílčí výsledky
v daném kalendářním roce (u mezinárodních projektů včetně mezinárodní spolupráce):
The fourth year of the project continued successfully in 2013 and its both quantitative and qualitative outcomes
reflected objectives for the 2013-2014 period presented on pages 3-5 in the grant application. To be more specific, we
focused on the four main areas:
i)
credit risk transmission channel of the shocks from the real to the financial sector within the financial stability
framework (see papers on stress testing and financial stability)
ii)
discussion on the revision of Basel II (see papers on Basel III and risk management)
iii)
specification of weaknesses of the new approach in context of recent development of regulation and with
respect to results of empirical modelling (see a book ‘The Navigator of Responsible Lending’ and papers on regulatory
impact assessment ‘RIA’)
iv)
potential reformulation and improvement of the models obtained in the previous stages of the project (see
papers on microfinance and energy subsidies that can be perceived as examples of institutional response to financial
market failures). Last but not least, our research team members published an article " Support for Export: Robust
Evidence from the Czech Republic" in World Economy, a TOP journal in the field of international trade.
The key quantitative outcomes encompass 8 articles in journals with impact factor, 2 peer-reviewed journals, 2 books
and 2 book chapters (the special project´s website (http://ies.fsv.cuni.cz/sci/grant/show/id/224/lang/eni) includes all
dedicated outcomes of the project).
As in the previous years, project´s participants regularly met each other at the Economics and Law in Banking and
Finance seminar (http://ies.fsv.cuni.cz/en/syllab/ELBF) co-chaired by Prof. Michal Mejstrík and Prof. Karel Janda.
The team members participated in several high-quality conferences in 2013. For instance, Prof. Michal Mejstřík gave a
speech at the Visegrad Group Member States conference on economic reforms during democratic transformation
period; lessons, success stories and parallels to Egypt (in Cairo), Petr Teplý attended The Academy of World Finance,
Banking, Management and Information Technology conference in Cape Town and served as the keynote speaker,
Petr Jakubík participated at the Conference on Eats Asia Finance: Crisis and Recovery of Financial Markets in Hong
Kong, and Jana Gutiérrez Chvalkovská presented her research at the Theory and Practice of Regulatory Impact
Assessments in Europe: A Comparative and Interdisciplinary Perspective in Paris.
Additionally, Prof. Michal Mejstrik presented a paper "Europe in the times of global instability - what about
innovations?" in an international conference in Prague (December 2013) and also gave a speech "Digital Transatlantic
Trade:New incentive for Competitiveness" in an international conference in Prague (June 2013).
Last but not least, in December 2013 Prof. Michal Mejstřík and Petr Teplý presented key findings of the project „The
Navigator of responsible lending 2013“. Additionally, Petr Teplý was the editor and one of the authors of a book
summarizing the project Navigator.

b) využití technického a přístrojového vybavení pořízeného z grantových prostředků:
Ultrabook SAMSUNG and other IT equipment used for conducting team members´ research.
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c) stručná zpráva o průběhu a výsledcích zahraničních cest:
1)
Visegrad Group Member States conference on economic reforms during democratic transformation period;
lessons, success stories and parallels to Egypt/Prof. Michal Mejstrik
Prof. Michal Mejstrik attended the Visegrad Group Member States conference on economic reforms during democratic
transformation period; lessons, success stories and parallels to Egypt (international conference, Cairo, Egypt) and
presented a paper "Role of cooperation between the private and public sector in market reforms introduction and
economy development:Czech case "? (June 2013)
2)
Conference of the Academy of World Finance, Banking, Management and Information Technology/Petr Teplý
Petr Teplý attended the Academy of World Finance, Banking, Management and Information Technology (international
conference, Cape Town, South Africa) and presented a paper jointly prepared with Jana Gutiérrez Chvalkovská: A
literature review of regulatory impact assessment (RIA): theoretical background and implementation and got award for
the best paper of the conference (July 2013).
3)
Theory and Practice of Regulatory Impact Assessments in Europe: A Comparative and Interdisciplinary
Perspective/ Jana Gutiérrez Chvalkovská Jana Gutiérrez Chvalkovská participated at the Theory and Practice of
Regulatory Impact Assessments in Europe: A Comparative and Interdisciplinary Perspective (international
conference, Paris, France) and presented a paper: RIA Country Fiche for the Czech Republic (June 2013)
4)
International Symposium on Social Sciences (TISSS 2013)/Petr Jakubík
Petr Jakubík attended The International Symposium on Social Sciences (TISSS 2013) (international conference,
Hong Kong) and presented a paper How to Measure Financial (In)Stability in Emerging Europe? (December 2013)
5) Research stay of Petr Teply in New Zealand
Petr Teplý conducted a 2-week research stay in New Zealand (August-September 2013) that helped him to enlarge
and discuss his results with TOP class researchers at three universities: Auckland University of Technology (contact
person: Prof.Alireza Tourani-Rad, topic: systemic risk), Massey University in Palmerston North (Dr. David Tripe, topic:
the performance of foreign owned banks), Massey University in Albany (Dr. William Wilson, topic: The Navigator of
Responsible Lending). Based on this stay, Petr has submitted two papers to journals with an an impact factor.

d) plán práce na další rok řešení (u mezinárodních projektů včetně mezinárodní spolupráce):
A plan for the final fifth year of the project corresponds to a plan included in an original application for the grant project.
The project team will continue to work in three subteams lead by Prof. Michal Mejstrík (Team 1), Prof. Karel Janda
(Team 2) and Dr. Tomáš Richter (Team 3). The teams are going to expand their research activities as presented in
the grant application. Expected outcomes include at least three papers in a journal with impact factor a book "Banking
in theory and practice" summarizing grant´s results and other publications. A final workshop summarizing key
outcomes of the project will be held in late 2014.
Preliminary list of foreign conferences:
1)
2014 State Export Credit Guarantees in a Globalized World, Munchen, Germany
2)
2014 World Congress of the Bachelier Finance Society 2014, Brussels
3)
2014 Society for Computational Economics – 19th Annual Conference on Computing and Finance, Oslo
4)
2014 International Conference on Computer and Business Management, London
5)
2014 International Conference on Economics and Business Market Management, Toronto
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e) přehled dílčích výsledků řešení grantového projektu v daném kalendářním roce
e1) Celkové počty výsledků:
1a. článek v odborném periodiku impaktovaném (druh výsledku Jimp)

8

1b. článek v databázi Scopus (druh výsledku Jsc)

0

1c. článek v odborném periodiku neimpaktovaném (druh výsledku Jneimp)

0

1d. článek v českém odborném recenzovaném časopise (druh výsledku Jrec)

2

2a. odborná kniha (druh výsledku B)

2

2b. kapitola v odborné knize (druh výsledku C)

2

3. článek ve sborníku (druh výsledku D)

0

4. patent (druh výsledku D)

0

e2) Uplatněné výsledky řešení projektu v klasifikaci odpovídající platné Metodice hodnocení výsledků výzkumu a
vývoje
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A1a. Jimp (článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson
Reuters)
Autor, autoři:

Horváth, R., Teplý, P.

Název:

Analýza řízení rizik sektoru stavebních spořitelen v České republice

Název časopisu, rok,
Ekonomický časopis, 2013, 1, 24-46.
volume, stránka od - do:
Dedikace na projekt:

Ano

Vícenásobná dedikace:

Multiple dedication to GACR 402/12/1993 – The Quantitative Modelling of Monetary and
Fiscal Policy after the Crisis since this paper reflects key objectives of both grants.

Autor, autoři:

Śútorová, B., Teplý, P.

Název:

The Impact of Basel III on Lending Rates of EU Banks

Název časopisu, rok,
Czech Journal of Finance, 2013, 3, 226-243
volume, stránka od - do:
Dedikace na projekt:

Ano

Vícenásobná dedikace:

Multiple dedication to CERGE-EI Foundation (2013) The impact of foreign bank ownership
on banks´ financial performance in the CEE and New Zealand since this paper reflects
key objectives of both grants.

Autor, autoři:

Janda, K., Rausser, G., Strielkowski, W.

Název:

Determinants of Pro tability of Polish Rural Micro-enterprises at the Time of EU Accession

Název časopisu, rok,
Eastern European Countryside, 25(4)
volume, stránka od - do:
Dedikace na projekt:

Ano

Vícenásobná dedikace:

Multiple dedication to a project No. GACR P402/11/0948 Developing Analytical
Framework for Energy Security: Time-Series Econometrics, Game Theory, Meta-Analysis
and Theory of Regulation this paper reflects key objectives of both grants.

Autor, autoři:

Janda, K., Svarovská, B.

Název:

Performance of Microfinance Investment Vehicles

Název časopisu, rok,
volume, stránka od - do:

Journal of Economics, 2013, 1(61), 47-66

Dedikace na projekt:

Ano

Vícenásobná dedikace:

Multiple dedication to a project No. GACR P402/11/0948 Developing Analytical
Framework for Energy Security: Time-Series Econometrics, Game Theory, Meta-Analysis
and Theory of Regulation this paper reflects key objectives of both grants.

Autor, autoři:

Jakubík P., Fungáčová Z.

Název:

Bank Stress Tests as an Information Device for Emerging Markets: The Case of Russia

Název časopisu, rok,
Czech Journal of Economics and Finance, 2013, 63(1), 87-105
volume, stránka od - do:
Dedikace na projekt:

Ano

Vícenásobná dedikace:
Autor, autoři:

Geršl, A., Jakubík, P., Konečný,P., Seidler, J.

Název:

Dynamic Stress testing used at CNB
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Název časopisu, rok,
Czech Journal of Economics and Finance, 2013, 63(6), 505-536
volume, stránka od - do:
Dedikace na projekt:

Ano

Vícenásobná dedikace:
Autor, autoři:

Janda, K., Svarovská, B.

Název:

Performance of Microfinance Investment Vehicles

Název časopisu, rok,
Ekonomický časopis, 2013, 61(1), 47-66
volume, stránka od - do:
Dedikace na projekt:

Ano

Vícenásobná dedikace:

Multiple dedication to projects under No. GAUK 629112/2012 and VSE IP100040 since
this paper reflects key objectives of both grants.

Autor, autoři:

Janda, K., Michalikova, E. and Skuhrovec, J.

Název:

Credit Support for Export: Robust Evidence from the Czech Republic

Název časopisu, rok,
World Economy, 2013, 36, 1588–1610
volume, stránka od - do:
Dedikace na projekt:

Ano

Vícenásobná dedikace:

Multiple dedication to projects under No. GACR P403/10/1235, P402/11/0948, and
P402/12/0982, VSE IP100040 and research project of VUT in Brno no. FP-S-13-2148
since this paper reflects key objectives of all grants.

A1b. Jsc (článek v odborném periodiku, který je obsažen ve světově uznávané databázi Scopus)
Nic nezadáno

A1c. Jneimp (článek v odborném periodiku, který je obsažen ve světově uznávané databázi ERIH nebo Scopus)
Nic nezadáno
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A1d. Jrec (článek v odborném periodiku, které je zařazeno na Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik
vydávaných v České republice)
Autor, autoři:

Černohorský, J., Zozulák, M.

Název:

Vztah míry inflace a míry nezávislosti centrální banky

Název časopisu, rok,
Scientific Papers University of Pardubice, 2012, 25, 42-54
volume, stránka od - do:
Dedikace na projekt:

Ano

Vícenásobná dedikace:
Autor, autoři:

Jakubík P.

Název:

Financial Stability Challenges in Emerging Europe

Název časopisu, rok,
Studies of Socio-Economics and Humanities, 2013, 3, 44-52
volume, stránka od - do:
Dedikace na projekt:

Ano

Vícenásobná dedikace:

A2. Výsledek D - Článek ve sborníku konference (pouze autorské, nikoliv editorské příspěvky ve sbornících
evidovaných v Conference Proccedings Citation Index, Thomson Reuters)
Nic nezadáno

A3. Výsledek B - Odborná kniha
Autor, autoři:

Teplý, P. et al.

Název knihy:

Navigátor bezpečného úvěru

Vydavatel, místo, rok:

Nakladatelství Karolinum, Praha, 2013

Dedikace na projekt:

Ano

Vícenásobná dedikace:
Autor, autoři:

Andrle, P.

Název knihy:

Financování pohledávek, Pravidla ICC – IFA pro forfaiting

Vydavatel, místo, rok:

International Chamber of Commerce CR, 2013

Dedikace na projekt:

Ano

Vícenásobná dedikace:
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A4. Výsledek C - Kapitola v odborné knize
Autor, autoři:

Janda, K., Zetek, P.

Editoři a název knihy:

Reforming International Trade in Visegrad Countries

Název kapitoly:

Opportunities and Threats in Microfinance

Vydavatel, místo, rok:

Oeconomica, Praha, 2012

Dedikace na projekt:

Ano

Vícenásobná dedikace:

Multiple dedication to a project No. GACR P402/11/0948 Developing Analytical
Framework for Energy Security: Time-Series Econometrics, Game Theory, Meta-Analysis
and Theory of Regulation this paper reflects key objectives of both grants.

Autor, autoři:

Janda, K., Turbat, B.

Editoři a název knihy:

Jiří Málek et al., Risk Management 2013

Název kapitoly:

Profitability of Microfinance Institutions in Selected Asian Countries

Vydavatel, místo, rok:

Oeconomica, Praha, 2013

Dedikace na projekt:

Ano

Vícenásobná dedikace:

Multiple dedication to projects VSE IP100040 and IG102023. since this paper reflects key
objectives of all grants.

A5. Výsledek P - Patent
Nic nezadáno

B. Výsledek nevstupující do RIV
Nic nezadáno

e3) Dosud neuplatněné výsledky řešení projektu v klasifikaci odpovídající platné Metodice hodnocení výsledků výzkumu
a vývoje
A1. Článek v odborném časopise
Nic nezadáno

A2. Článek ve sborníku konference (pouze autorské, nikoliv editorské příspěvky ve sbornících v Conference
Proccedings Citation Index, Thomson Reuters)
Nic nezadáno
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A3. Odborná kniha
Nic nezadáno

A4. Kapitola v odborné knize
Nic nezadáno

A5. Přihláška patentu
Nic nezadáno

B. Výsledky nevstupující do RIV
Nic nezadáno
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