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Příjemce:

Název projektu:

Příjmení řešitele/-lky:

Skutečně vyčerpané NÁKLADY 

projektu v r. 2011 účetní 

identifikace 

položky položka

stručné odůvodnění (vztah k dílčím cílům 

projektu)

Uznané NÁKLADY 

projektu v roce 2011        

(v Kč)

z toho podpora ze 

SRU v r. 2011 (v 

Kč)

Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení  

dlouhodobého hmotného majetku 

(investice) nebo příspěvěk na odpisy 

odpovídající době a míře využití tohoto 

majektu pro řešení projektu - SPECIFIKACE 

POLOŽEK  v roce 2011:

(orientačně:  

zpravidla 

účetní položka 

551) F2.1

dílčí součet 0 0

Kapitálové náklady nebo výdaje na pořízení  

dlouhodobého nehmotného majetku 

(investice) nebo příspěvěk na odpisy 

odpovídající době a míře využití tohoto majektu 

pro řešení projektu - SPECIFIKACE 

POLOŽEK v roce 2011:

(orientačně:  

zpravidla 

účetní položka 

551) F2.3

dílčí součet 0 0

KONTROLNÍ SOUČET 0 0

Běžné provozní náklady nebo výdaje na 

pořízení, provoz a údržbu krátkodobého nebo 

drobného hmotného majetku a materiál 

vzniklé v přímé souvislosti s řešením projektu - 

SPECIFIKACE POLOŽEK v roce 2011:

(orientačně:  

zpravidla 

účetní položka 

501) F3.1

dílčí součet 0 0

Běžné provozní náklady nebo výdaje na 

pořízení, provoz a údržbu krátkodobého 

nehmotného majektu vzniklé v přímé 

souvislosti s řešením projektu - SPECIFIKACE 

POLOŽEK v roce 2011:

(orientačně:  

zpravidla 

účetní položka 

518) F3.2

dílčí součet 0 0

Další běžné provozní náklady nebo výdaje na 

údržbu a opravy majetku a zařízení vzniklé v 

přímé souvislosti s řešením projektu -- 

SPECIFIKACE POLOŽEK v roce 2011:
(orientačně:  

zpravidla 

účetní položka 

511) F3.3

dílčí součet 0 0

Publicita, prezentace, zajištění práv k 

výsledkům -náklady nebo výdaje na 

zveřejnění a uplatnění výsledků projektu, 

včetně nákladů a výdajů na zajištění ochrany 

duševního vlastnictví a práv k výsledkům VaV

(orientačně:  

zpravidla 

účetní položky 

501 a 518) F3.4

dílčí součet 50 000 50 000

Z prostředků byl realizován zejména provoz webových 

stránek konsorcií EBSCO http://ineb.nkp.cz a provozní 

údržba webové prezentace konsorcia pro knihovnické EIZ 

http://www.nkp.cz/project/start.html  - objednávky prací viz 

příloha č. 10

50 000 50 000

Cestovné - cestovní náhrady vzniklé členům 

řešitelského týmu v přímé souvislosti s 

řešením projektu, včetně úhrady diet, 

kapesného, nákladů na ubytování a místní 

přepravu, letenek, konferenčních poplatků a 

cestovního pojištění - - SPECIFIKACE 

POLOŽEK v roce 2011:

(orientačně:  

zpravidla 

účetní položky 

512, 518, 548 

nebo 549) F3.5

dílčí součet 0 0

Kapitálové náklady (investice) v r. 2011 celkem 

Skutečné čerpání uznaných nákladů projektu v roce 2011

Národní knihovna ČR
Národní knihovna ČR - zabezpečení elektronických zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace
PhDr. Hanuš Hemola
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Příjemce:

Název projektu:

Příjmení řešitele/-lky:

Skutečně vyčerpané NÁKLADY 

projektu v r. 2011 účetní 

identifikace 

položky položka

stručné odůvodnění (vztah k dílčím cílům 

projektu)

Uznané NÁKLADY 

projektu v roce 2011        

(v Kč)

z toho podpora ze 

SRU v r. 2011 (v 

Kč)

Skutečné čerpání uznaných nákladů projektu v roce 2011

Národní knihovna ČR
Národní knihovna ČR - zabezpečení elektronických zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace
PhDr. Hanuš Hemola

Jiné výše neuvedené provozní náklady nebo 

výdaje - - SPECIFIKACE POLOŽEK v roce 

2011: F3.6

dílčí součet 0 0

Provozní náklady celkem F3 KONTROLNÍ SOUČET 50 000 50 000

Náklady nebo výdaje na služby externích 

dodavatelů (subdodávky) využívané 

příjemcem v přímé souvislosti s řešením 

projektu - SPECIFIKACE POLOŽEK v roce 

2011:

(orientačně:  

zpravidla 

účetní položka 

518) F5

dílčí součet 14 410 221 12 052 000

Přehled čerpání podle jednotlivých faktur a skladby 

finančních zdrojů viz příloha č. 5. Do této položky byly 

přesunuty prostředky na úhradu spoluúčasti na uhrazení 

předplatného ebrary (NK ČR cca 249 tis.) a přeúčtování 

nevyužitých IFLA Vouchers z NTK a úhrada spoluúčasti 

knihovnami (NK ČR, MZK a VK OL) ve výši cca 68 tis. Viz 

přílohy č. 4, 9, 11.

14 410 221 12 052 000

Náklady na externí služby celkem F5 KONTROLNÍ SOUČET 14 410 221 12 052 000

Mzdy a platy zaměstnanců příjemce, kteří se 

podílejí na řešení projektu - SPECIFIKACE 

POLOŽEK v roce 2011:

(orientačně: 

zpravidla 

účetní položka 

521) F1.1

dílčí součet 392 500 100 000

Mzdové náklady byly čerpány podle plánu. Mzdové náklady 

čerpané z dotace na odměny řešitelského týmu - viz přehled 

útvaru 0245 v příloze č. 7, čerpání prostředků nositele na 

poměrnou část mezd řešitelského týmu - viz přehled útvaru 

0246 v příloze č. 7. 

392 500 100 000

Stipendia osob přímo se podílejících na 

výzkumu prováděném v rámci projektu, 

vyplácená podle § 91 zákona č. 111/1998 Sb. - 

- SPECIFIKACE POLOŽEK v roce 2011:

(orientačně: 

zpravidla 

účetní položka 

549) F1.2

dílčí součet 0 0

0 0

Úhrada dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr uzavřených příjemcem v 

přímé souvislosti s řešením projektu - - 

SPECIFIKACE POLOŽEK v roce 2011:

(orientačně: 

zpravidla 

účetní položka 

521) F1.3

dílčí součet 22 000 22 000

Prostředky na dohody byly čerpány v plánované výši 

zejména na údržbu a provoz webových stránek projektu 

(administrativní stránka projektu a dalších EIZ) a na integraci 

záznamů ebrary a dalších EIZ do elektronického katalogu 

NK/Souborného katalogu ČR - viz příloha č. 7

22 000 22 000

Povinné zákonné odvody včetně případného 

přídělu do FKSP

(orientačně: 

zpravidla 

účetní položka 

524) F1.4

Povinné zákonné odvody (zdravotní a sociální pojištění) viz 

přehledy útvarů 0245 a 0246 v příloze č. 7

137 375 35 000

Osobní náklady nebo výdaje na 

zaměstnance, kteří se podílejí na řešení 

projektu a jim odpovídající povinné zákonné 

odvody a případné příděly do FKSP, včetně 

stipendií na výzkum, vývoj a inovace podle § 

91 zákona č. 111/1998 Sb. - CELKEM v roce 

2011: celkem F1

dílčí KONTROLNÍ SOUČET 551 875 157 000
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Příjemce:

Název projektu:

Příjmení řešitele/-lky:

Skutečně vyčerpané NÁKLADY 

projektu v r. 2011 účetní 

identifikace 

položky položka

stručné odůvodnění (vztah k dílčím cílům 

projektu)

Uznané NÁKLADY 

projektu v roce 2011        

(v Kč)

z toho podpora ze 

SRU v r. 2011 (v 

Kč)

Skutečné čerpání uznaných nákladů projektu v roce 2011

Národní knihovna ČR
Národní knihovna ČR - zabezpečení elektronických zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace
PhDr. Hanuš Hemola

Doplňkové (režijní - nepřímé) náklady nebo 

výdaje vzniklé při řešení projektu, např. 

administrativní náklady, náklady na pomocný 

personál a infrastrukturu, energie a služby atp. 

neuvedené výše

(orientačně: 

účetní položka 

502) F8

Plánovaný vklad nositele (mimo spoluúčast při pořízení EIZ 

a dalších služeb) jako režijní náklady nositele na plochu 

pracoviště, která jsou bezprostředně spojena s řešením 

projektu a se zpřístupněním jeho výsledků v prostorách pro 

přímé služby uživatelům ze sféry VaVaI a vzdělávání v NK 

ČR. Vzhledem k postupující revitalizaci objektu Klementina 

byla snížena plocha relevantních pracovišť a tím i částečně 

snížena režije. Výši spoluúčasti do plánované výše naplnila 

NK ČR navýšením spoluúčasti za platbu předplatného 

ebrary. Kalkulace nákladů je uložena v ekonomické útvaru, 

blíže viz příloha 4.2 - výpis střediska 0246

1 683 342 0

10 0

Skutečně vynaložené NÁKLADY projektu v 

roce 2011 CELKEM celkem FC1
16 695 439 12 259 000

z toho kapitálové (F2) 0 0

z toho běžné 

(F8+F1+F4+F

3)
16 695 439 12 259 000

14 302 061 12 012 000

86 98v % z celkových

z toho celkem na informační zdroje v r. 2011

v % z celkových
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akronym názvu projektu:

zkratka názvu uchazeče/příjemce:

příjmení klíčové: osoby

příjmení řešitele:

Způsobilé 

(uznané) 

NÁKLADY 
účetní 

identifikace 

položky položka

Uznané 

NÁKLADY 

projektu 

vyčerpané 

v r. 2009 (v 

tis. Kč)

z toho 

podpora ze 

SRU v r. 

2009 (v tis. 

Kč)

Uznané 

NÁKLADY 

projektu 

vyčerpané v 

r. 2010 (v 

tis. Kč)

z toho 

podpora ze 

SRU v r. 

2010 (v tis. 

Kč)

Uznané 

NÁKLADY 

projektu 

vyčerpané v 

r.2011 (v tis. 

Kč)

z toho 

podpora ze 

SRU v r. 

2011 (v tis. 

Kč)

Uznané 

NÁKLADY 

projektu 

vyčerpané 

celkem (v 

tis. Kč)

z toho 

podpora ze 

SRU 

celkem (v 

tis. Kč)

Kapitálové náklady nebo 

výdaje na pořízení  

dlouhodobého 

hmotného majetku 

(investice) nebo 

příspěvěk na odpisy 

odpovídající době a míře 

využití tohoto majektu 

pro řešení projektu (orientačně:  

zpravidla 

účetní položka 

551) F2.1

0 0 0 0 0 0 0 0

Kapitálové náklady nebo 

výdaje na pořízení  

dlouhodobého 

nehmotného majetku 

(investice) nebo 

příspěvěk na odpisy 

odpovídající době a míře 

využití tohoto majektu 

pro řešení projektu (orientačně:  

zpravidla 

účetní položka 

551) F2.2

0 0 0 0 0 0 0 0

Kapitálové náklady 

(investice) celkem F2

0 0 0 0 0 0 0 0

Běžné provozní náklady 

nebo výdaje na pořízení, 

provoz a údržbu 

krátkodobého nebo 

drobného hmotného 

majektu a materiál 

vzniklé v přímé 

souvislosti s řešením 

projektu

(orientačně:  

zpravidla 

účetní položka 

501) F3.1

0 0 0 0 0 0 0 0

Běžné provozní náklady 

nebo výdaje na pořízení, 

provoz a údržbu 

krátkodobého 

nehmotného majektu 

vzniklé v přímé 

souvislosti s řešením 

projektu

(orientačně:  

zpravidla 

účetní položka 

518) F3.2

0 0 0 0 0 0 0 0

Další běžné provozní 

náklady nebo výdaje na 

údržbu a opravy 

majetku a zařízení 

vzniklé v přímé 

souvislosti s řešením 

projektu

(orientačně:  

zpravidla 

účetní položka 

511) F3.3

0 0 0 0 0 0 0 0

Publicita, prezentace, 

zajištění práv k 

výsledkům -náklady 

nebo výdaje na 

zveřejnění a uplatnění 

výsledků projektu, 

včetně nákladů a výdajů 

na zajištění ochrany 

duševního vlastnictví a 

práv k výsledkům VaV

(orientačně:  

zpravidla 

účetní položky 

501 a 518) F3.4

93 66 20 20 50 50 163 136

Cestovné - cestovní 

náhrady vzniklé členům 

řešitelského týmu v 

přímé souvislosti s 

řešením projektu, včetně 

úhrady diet, kapesného, 

nákladů na ubytování a 

místní přepravu, letenek, 

konferenčních poplatků a 

cestovního pojištění (orientačně:  

zpravidla 

účetní položky 

512, 518, 548 

nebo 549) F3.5

0 0 0 0 0 0 0 0

Jiné výše neuvedené 

provozní náklady nebo 

výdaje
F3.6

0 0 0 0

Provozní náklady

celkem F3

93 66 20 20 50 50 163 136

Náklady nebo výdaje na 

služby externích 

dodavatelů 

(subdodávky) využívané 

příjemcem v přímé 

souvislosti s řešením 

projektu

(orientačně:  

zpravidla 

účetní položka 

518) F5

7 223 4 450 17 823 12 153 14 410 12 052 39 456 28 655

Mzdy a platy 

zaměstnanců příjemce, 

kteří se podílejí na řešení 

projektu 

(orientačně: 

zpravidla 

účetní položka 

521) F1.1

97 25 390 100 393 100 880 225

PhDr. Hanuš Hemola

Ing. Tomáš Böhm

NK ČR

NK 4 VaVaI
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akronym názvu projektu:

zkratka názvu uchazeče/příjemce:

příjmení klíčové: osoby

příjmení řešitele:

Způsobilé 

(uznané) 

NÁKLADY 
účetní 

identifikace 

položky položka

Uznané 

NÁKLADY 

projektu 

vyčerpané 

v r. 2009 (v 

tis. Kč)

z toho 

podpora ze 

SRU v r. 

2009 (v tis. 

Kč)

Uznané 

NÁKLADY 

projektu 

vyčerpané v 

r. 2010 (v 

tis. Kč)

z toho 

podpora ze 

SRU v r. 

2010 (v tis. 

Kč)

Uznané 

NÁKLADY 

projektu 

vyčerpané v 

r.2011 (v tis. 

Kč)

z toho 

podpora ze 

SRU v r. 

2011 (v tis. 

Kč)

Uznané 

NÁKLADY 

projektu 

vyčerpané 

celkem (v 

tis. Kč)

z toho 

podpora ze 

SRU 

celkem (v 

tis. Kč)

PhDr. Hanuš Hemola

Ing. Tomáš Böhm

NK ČR

NK 4 VaVaI

Stipendia osob přímo se 

podílejících na výzkumu 

prováděném v rámci 

projektu, vyplácená 

podle § 91 zákona č. 

111/1998 Sb.

(orientačně: 

zpravidla 

účetní položka 

549) F1.2

0 0 0 0 0 0 0 0

Úhrada dohod o pracích 

konaných mimo 

pracovní poměr 

uzavřených příjemcem v 

přímé souvislosti s 

řešením projektu

(orientačně: 

zpravidla 

účetní položka 

521) F1.3

5 5 21 21 22 22 48 48

Povinné zákonné 

odvody včetně 

případného přídělu do 

FKSP

(orientačně: 

zpravidla 

účetní položka 

524) F1.4

36 9 141 36 137 35 314 80

Osobní náklady nebo 

výdaje na zaměstnance, 

kteří se podílejí na řešení 

projektu a jim 

odpovídající povinné 

zákonné odvody a 

případné příděly do 

FKSP, včetně stipendií 

na výzkum, vývoj a 

inovace podle § 91 

zákona č. 111/1998 Sb.

celkem F1

138 39 552 157 552 157 1 242 353

Doplňkové (režijní - 

nepřímé) náklady nebo 

výdaje vzniklé při řešení 

projektu, např. 

administrativní náklady, 

náklady na pomocný 

personál a infrastrukturu, 

energie a služby atp. 

neuvedené výše
(orientačně: 

účetní položka 

502) F8

570 0 1 980 0 1 683 0 4 233 0

v % z celkových 7 0 10 0 10 0 9 0

Celkové NÁKLADY 

projektu celkem FC1

8 024 4 555 20 375 12 330 16 695 12 259 45 094 29 144

z toho kapitálové (F2)
0 0 0 0 0 0 0 0

z toho běžné 

(F8+F1+F4+F

3)

8 024 4 555 20 375 12 330 16 695 12 259 45 094 29 144

z toho na informační 

zdroje celkem

6 493 3 907 17 072 11 617 14 302 12 012 37 867 27 536

81 86 84 94 86 98 84 94

poskytnutá účelová 

podpora na projekt v 

rámci programu

ZD  

(požadovaná 

dotace) FC2

ostatní veřejné zdroje - 

tuzemské (mimo SR ČR 

a rozpočty územně 

samospráv.celků) ZO1 FC4

neveřejné finanční zdroje 

- tuzemské
ZN1

zahraniční veřejné 

finanční zdroje
ZO2

zahraniční neveřejné 

finanční zdroje - ZN2

Neveřejné finanční 

zdroje 

celkem 

FC5

Finanční ZDROJE 

projektu celkem ZC

poskytnutá podpora v % z celkových nákladů

v % z celkových

Finanční ZDROJE projektu  v roce 2011 

2009

4 555 12 330 12 259

2010 2011 (v tis. Kč)

29 144

99 395 395 889

3 370 7 650 4 042

0 0 0

15 062

0

0

15 062

0 0 0

3 370 7 650 4 042

45 094

57 61 73

8 024 20 375 16 695

65
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