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Podrobné zdůvodnění jednotlivých položek vyčerpaných finančních
prostředků v roce 1999
V druhém roce řešení projektu probíhalo podle celkového časového rozvrhu řešení zejména:
•
•
•
•
•

pokračování v získávání databází a modelů;
zprovoznění získaných databází a modelů;
ověřování technických vlastností systémů v síti VŠE;
věcné testování použitých metod a modelů;
příprava WWW stránek.

Tyto aktivity byly koordinovány na pravidelných pracovních schůzkách řešitelů šesti dílčích
projektů. Další návrhy na nákupy počítačového vybavení, programů a databází byly
projednány a schváleny na pracovních schůzkách a poté provedeny příslušnými útvary VŠE
(Výpočetní centrum, Centrum informačních a knihovnických služeb) v souladu s předpisy o
výběrovém řízením při zadávání veřejných zakázek. Dále byly na schůzkách schváleny
jednotlivé výdaje na cestovné, vložné, školení a nákup literatury v souvislosti s řešením
projektu.
Pro účely řešení projektu a technicko-administrativní zázemí byla využívána místnost se
základním vybavením (standardní PC v síti, kopírka), do níž byla umístěna jedna pracovní
stanice, tiskárna a materiály pořízené z grantu. Zakoupený server je umístěn na sále serverů
Výpočetního centra. Další zakoupená zařízení jsou dislokována u jednotlivých řešitelských
týmů.
Přehled jednotlivých výdajů v roce 1999 je uveden v následujících tabulkách:
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Investiční náklady hrazené zadavatelem
Hardware
Paměť + procesor

87 076,00 Kč

Pracovní stanice 3x

260 796,96 Kč

Celkem

347 872,96 Kč
Programové vybavení

Market Line

76 765,00 Kč

Matlab

48 880,00 Kč

Celkem

125 645,– Kč

Databáze
ABI/INFORM + FINDEX

421734,60 Kč

Amadeus

189 000,00 Kč

Ariadna

122 115,00 Kč

Computer Select

42 438,90 Kč

Firemní monitor

91 500,00 Kč

Celkem

866 788,50 Kč
Celkem investiční náklady: 1 340 306,46 Kč
(překročení o 306,46 Kč bylo hrazeno nositelem)

33

F8-1999

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Identifikační kód projektu: LB 98063

Neinvestiční náklady hrazené zadavatelem
Hardware
Zdroj UPS pro server

34 099,00 Kč

Celkem

34 099,– Kč
Programové vybavení

Adobe Acrobat 4.0

13 597,50 Kč

MathCad

9 973,00 Kč

Revalex P+M

32 235,00 Kč

Web Trends Log Analyzer

13 299,70 Kč

Celkem

69 105,20 Kč
Literatura

31 odborných knih

19 921,70 Kč

Celkem

19 921,70 Kč
Cestovné

Celkem

144 470,63 Kč
Školení

Školení - Tovek

31 500,00 Kč

Celkem

31 500,– Kč
Bankovní poplatky

Celkem

1 097,41 Kč
Celkem neinvestiční náklady 300193,94 Kč
(překročení o 193,94 Kč bylo hrazeno nositelem)

Tyto částky jsou zahrnuty do příslušných položek přehledu čerpání finančních prostředků (formulář
F6). Oproti rozpočtu projektu na rok 1999 došlo k přesunům mezi různými položkami
neinvestičních nákladů, které byly vyvolány upřesněním potřeb projektu v průběhu řešení.
Vzhledem k tomu, že plánované databáze byly pořízeny s menšími náklady než se předpokládalo,
bylo možno pro potřeby řešitelských týmů projektu zakoupit též další pracovní stanice. Podrobný
popis řešení dílčích projektů a zdůvodnění všech výdajů je součástí průběžných zpráv dílčích týmů
I.–VI. (formulář F10).
Z prostředků nositele projektu byly hrazeny mzdové náklady pro řešitele projektu v celkové výši
370 tis. Kč a příslušné zdravotní a sociální pojištění ve výši 130 tis. Kč.
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Upřesnění dílčích cílů a postupu řešení v roce 2000
Ve třetím roce řešení projektu budou probíhat podle celkového časového rozvrhu tyto aktivity:
• zpřístupnění Banky dat a modelů ekonomiky ČR pracovníkům ekonomického výzkumu a
akademické obci ČR prostřednictvím sítě CESNET,
• prezentace dosažených výsledků formou semináře, resp. konference, publikace tištěného
sborníku.
Konkrétní postupy jsou podrobněji popsány v dílčích zprávách jednotlivých řešitelských týmů.

Podrobné zdůvodnění jednotlivých položek předpokládaných výdajů v roce 2000
(komentář ke kalkulaci nákladů)
Podrobněji jsou jednotlivé záměry řešení v roce 2000 popsány v dílčích zprávách (ve formuláři
F10). Z nich vyplývají předpokládané finanční náklady pro rok 2000. V investicích půjde o další
nákupy programového vybavení v předpokládaném rozsahu 490 tisíc Kč a nákupy databází v
předpokládaném rozsahu 900 tisíc Kč. Neinvestiční náklady se týkají zejména cestovného na
vybrané zahraniční konference (163 tisíc Kč) a nákupu relevantní literatury (48 tisíc Kč). Dále je
zahrnut nákup drobného vybavení (50 tisíc Kč) a potřebná školení či konzultace (40 tisíc Kč).
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