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Dotazníková část
Část ZC - rozbor řešení projektu
Je postup a metodika prací v souladu se stanoveným záměrem a
naplňují prezentované výsledky původní záměry projektu?

ANO

Je vyhodnocena účast spoluřešitelů a spolupracovníků na řešení
projektu?

ANO

Je podaná stručná zpráva o účelu a výsledku zahraničních cest?

ANO

Bylo pořízené technické či přístrojové vybavení řádně využíváno?

ANO

Části ZB - hospodaření s finančními prostředky (s odchylkami povolenými pravidly)

Byly finanční prostředky čerpány ve schválené struktuře?

ANO
Byly následující finanční položky čerpány ve schválené výši?
Věcné náklady

ANO

Mzdové / Osobní náklady

ANO

Investiční náklady

ANO

Komentář k hospodaření s finančními prostředky:
Celková výše vynaložených věcných a osobních nákladů odpovídala schválenému plánu, došlo toliko ke změnám ve
struktuře čerpaných prostředků v rámci uvedených nákladových kategorií. Pokud jde o věcné náklady, zde byly mírně
přečerpány materiální a cestovní náklady (o 1 tis., resp. 5 tis. Kč), naopak byly uspořeny náklady na ostatní služby a
nemateriální náklady (o 6 tis. Kč). Pokud se jedná o osobní náklady, o 13 tis. Kč byly přečerpány náklady technického
a administrativního personálu, o 7 tis. Kč byly nedočerpány ostatní osobní náklady a o 6 tis. Kč pak náklady na sociální
a zdravotní pojištění a SF. K 31. 12. byl řádně vyčerpán fond účelově určených prostředků v částce 19 tis. Kč, z toho 9
tis. Kč činily věcné náklady a 10 tis. Kč osobní náklady. Všechny změny v čerpání jsou odůvodněny a lze je považovat
za přijatelné, byť není zcela zřejmé, proč bylo nezbytné ještě pro poslední rok řešení projektu pořizovat odborné knihy.
Zpráva o průběhu a výsledcích zahraničních cest je předložena a je adekvátní požadavkům.
Celkové počty uznaných výsledků:
1a. článek v odborném periodiku impaktovaném (druh výsledku Jimp)
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30

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

2

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

0

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

16

2a. odborná kniha (druh výsledku B)

12

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

12

3. článek ve sborníku (druh výsledku D)

9

4. patent (druh výsledku P)

0

Závěrečné hodnocení řešení projektu panelem
Česky:
Ve všech třech tematických oblastech byly cíle naplněny a výsledky jsou podrobně popsány. Projekt má význam pro
implementaci regulačních opatření ve finančním i reálném sektoru ekonomiky. Publikace činí 81 titulů, z toho 30 článků
v impaktovaných časopisech, což je vysoce nadprůměrný počet. Jistou slabinou je, že většina těchto článků je v
domácích časopisech anebo v periodicích z Litvy či Polska.
Anglicky:
It can be concluded that research aims and objectives were achieved and findings are important for an implementation
of regulatory measures in financial and real sectors of the economy. Outputs represent 81 papers, including 30 articles
in journals with impact factor. However, a majority of these articles are published in either Czech and Slovak journals,
or journals from Lithuania and Poland.
Další komentář panelu (nezveřejněný v CEP):
Jedná se o rozsáhlý a poměrně finančně nákladný (5,6 mil. Kč) pětiletý projekt, na jehož řešení se v posledním roce
podílelo 15 osob. Konkrétními tematickými oblastmi projektu byly: (i) bankroty, modelování úvěrového rizika a podporu
vývozních úvěrů, (ii) řízení bankovních rizik, regulaci finančních trhů a konkurenceschopnost ekonomiky, resp. (iii)
podniková insolvence, účinnost regulace a daňové reformy. Některé knižní výstupy projektu mohou sloužit též pro
vzdělávání odborníků i široké veřejnosti. Čerpání grantových prostředků bylo v souladu s plánem a nebyly v něm
shledány nedostatky.
Celkové hodnocení projektu panelem
splněno - výsledky řešení projektu lze považovat za dostatečně průkazné, finanční hospodaření bez závad a udělit
absolutorium grantovému projektu
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