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CHARAKTERISTIKA CELEHO PROJEKTU

Anotace

Přehled

o řešení projektu

v

roce2012

Projekt si klade za cil inovací Univerzitního informačního systému pro zýšeníjeho použitelnosti,
otevření datových rozflraní a sníŽení nákladů najeho uŽivání, a to prostřednictvím důkladnéanalýzy .a
přizpůsobením informačního systému procesům veřejné vysoké školy. Změnou technické platformy i
organizace vývoje systému bude dosaženo lryššíproduktivity a kvality ýsledného systému.
V neposlední řadě je cílem zmodernizovatuŽivatelské rozhraní informačního systému.
otevření datoých rozhraní informačního systému pak umoŽní přenositelnosti údajůmezi školami a
otevření noých cest pro spolupráci zejména v oblasti studijní agendy.

Pokud se jedná o pokračujícíprojekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte,
kolik finančních prostředků bylo dosud čerpáno' jak jsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo a
jak budou čerpány finančníprostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných uýstupů do konce
roku2012.
Plnění plánovaných cílůa kontrolovatelných
Cíle stanovené v návrhu projektu
vÝstuoů k datu oředání této žádosti

Cíl
Cíl
Přehled čerpání finančních prostředků k datu
nředání této žádosti

Projekt financován od

nenl
Zdůvodnění
projektu/ analýza
potřeb

st-á'diaiEformáční systém univerzity bylqvíjen na Mendlově univerzitě v Bryě(M'ENP!LU)
v leteóh 1996 aŽ2008. Je to kompleňí šystémpro sprálrr aÍÍzenivšech aspektů chodu školy, od

sfudijního systému přes vědu a výzkum až po přistuporný 9ys!ém a infrastrukturu sítě. Během doby jeho
výoje auŽÍváttí doslo k mnoha žměnám v-oblasti technologiíi nároků na kapacitu.a pružnost, kterou
siavďitci systém již nepokrývá. Také se změnily potřeby a předstaly uživatelůo uživatelskémrozhraní,
které do stávajícího systému jiŽ nelze implementovat.

V současnédobě VŠEv Praze pouŽivá informačnísystém, kten-í-byl vyvíjen na Mendelově univerzitě v
Brně a v letech 2006 až 2008 částečněpřizpůsoben potřebám VSE. Systém je komplexní, zahmyie .
správu aiizeni větŠiny agend školy' těŽjštěm je studij3rí systém a věda a vyzkuq. S1ry9tný přizpůsobení
sýstému Mendelolry úniřerzity v Éine pro poiřeby VŠE6ylo limitováno téchnologickými moŽnostmi
sýstému iako takového, řeŠiteisk1imi i finantními kapacitami a dobou pro implementaci na

ÝŠE'u dís|edku čehoŽ systém něpoknývá potřeby VŠEoptimálně' coŽ prodraŽuje jeho provoz

a snižuje

jeho efektivitu.

od doby návrhu systému došlo, a v pruběhu uŽívánísystému neustále dochází, k mnoha změtám
v oblasíi technololií i nároků na fleiibilitu systému, kterou stávající systém poknývá v neustále.menší a
menší míře. V prořesech, které systém podporuje, dochází rovněž'k ne zce1a-.nepodstatným změnám a
totéŽp\ati o požadavcíchtlarozhrani sýstéňu. Ná1oky naz1něy1,.do stávajícího systému bud'nelze
impleinentovat vůbec, nebo neefektivně a za nepřiměřených nákladů' Výše uvedené měnící se .
pobmínky, nároky a postupy během provozu systému ještě 9aqcňují efekt omezených možnostípři
ilřizpůsobení systému na samém začátku jeho využívátína VSE.
Rostoucí poŽadavky na mobilitu studentů a propojitelnost studijních programů vyžadlji n9ry a
systematióký pohleá na sdílení a přenos údajůmezi univerzitami. Nové potřeby'propojování .
informaeních systémůmezi školďmi a státní-správou si vynucují doplňování roz}raní, se kterými náwh
stávaj ícíhosystému nepočítal.

Univerzita dnes vyžaduje moderní a otevřený informačnísystém, ktený poskýuj e r9z!'ray.í pro snadnou
integraci s jinými'univeizitními informačníniisystémy'a_státnísprávou. K tomu má sloužit přechod na
techrrologiěký lyspělejší platformu v rámci tohoto projektu.
Univerzita rovněž potřebuje informačnísystém, kteý bude oporou jejího kaŽdodenního chodu

a

nebude tento chod zpomalbvat nebo dokónce brzdit. Projekt počítás analýzou a r1T nod-elováním
podpory procesů v inovovaném informačnímsystému a propójení této analýzy do příslušných směrnic
a postupů.

V současnédobě sejevíjako efektivní inovovat studijní informačnísystém.tak, aby vyhovovaljak
podmínkám na Menáeloiě univerzitě v Brně, tak na Vysoké škole ekonomické y Praze s tím' že nová
verze by

o'

zohledněním ruzrrých aspektů mohla bl,t natolik univerzální, zs by byla použiteln

2

VVS;

o
r
.

pokryla poŽadavky VŠBbez násilného ]imitovaného přizpůsobování, v souladu s nejnovějším
výojem a s příměřenou perspektivou do budoucnosti;
umoŽnila efektivní přenos údajůmezi univerzitami za účelemzajištěnímobility studentů a
propojitelnost studijních programů podporované informačním systémem;
díky technologicky lryspělejšíplatformě umožňovala implemenfaci rozhraní (pro jiné
rrniverzity včetně zahraničníchči pro Státní správu), které nebylo dříve možnó efektivně
implementovat;

o
o

umožnila plně elektronizovat oběh dokumentů v souladu s platnými právními předpisy;
v,ýhledově umožnila vývoření mezioborových programů Vysoké škóly ekonomické v Praze a
Mendeloly univerzíty v Bmě, případně dalšíchškol.

Vhodnou fotmou dosažení inovace je spolupráce VŠEs Mendelovou univerzitou v Brně. Mendelova
univerzita v Brfirě se ujme projektu tvorby/inovace univerzitního systému formou analýzy a
q.'rnodelování podpory procesů v inovovaném informačnímsystému.

Již od samého počátku se VŠEbude podílet na designování jednotliých procesů vývářených na
Mendelově univerzitě v Brně. VSE poskýne pro potřeby anaIýzy a vyvojé poradenskou a iechlickotvůrčíspolupráci při zohlednění zkušenostíse stávajícím systéméma koikrétizací požadavkůnajeho
lnovacl.

Systém_ tak Q\de nativně saturovat vedle potřeb a poŽadavků Mendelor,y univerzity v Bmě i poŽadavky
a p.otřeby VSE. Ve druhé řadě zanesením duálního přístupu obou škol bude vývořený systéň
univerzáIní s moŽností použití i na dalšíchškolách.

Dlouhodobý záměr MENDELU:
3.2 Oblast IS /IT

Cíl:

Vývořit dlouhodobou koncepci IT

na

univ erzity, zabrnuj íc í:

MENDELU jako efektivní služby a podpůrného nástroje pro cíle

-

podporu studijních procesů, informačníinfrastruktury pro rozvoj vědy a ýzkumu, podpory pro
administrativní procesy a poskyování služeb,
- poskyování služeb jako standardizovaných a unifikovaných řešení s komplexní správou technologií,
- sledování výíženostiavyuŽíváníIT zdrojů - přizpůsobování nabídky poptávce po iT službách,
- rozvoj nástrojů pro sprálu uživatelských požadavkůa pro monitoring funkčnosti a bezpečnosti

informační infrastruktury,

Odkaz na

dlouhodobý

zámér (přesná
citace
z dlouhodobého
záměru, nikoli
pouze odkaz na
dokument či na
web)

_ pokračován i realizace projektu Inovace informačního systému MENDELU,
* dokončenířešeníspisové sluŽby v rámci vnitřní i vnějšíkomunikace a posilování
ýznamu
elektronických dokumentů,
- rozvoj nástrojů pro centrální sprálu počítačovésítě a nástrojů pro monitoring funkčnosti a
bezpečnosti informačníinfrastruktury,
- rozšiřování forem a možnostíoutsourcingu a spolupráce s komerčnímprostředím při u-fuojí,
- implementaci moderních protokolů a služeb v univerzitní síti.
Dlouhodobý záměr VŠE:
8. Efektivita a

běžnélinancovúní

Strategické záměry:

.
o

ZWšit efektivitu administratirmích procesů

Nástroje:

Pokračovat v elektronizaci oběhu dokumentů.

9. InvestičníJingncovúní

Strategické záméry:

.

Zajistit dobrou úroveň arozvoj efektivních informačních a komunikačních technologií
podmiňujících a podporujících rozvoj pedagogické činnosti, vědy a ýzkumu i dalšíchaktivit
školy.

Nástroje:
o Rozvíjet funkcionalitu informačníchsystémůvšude tam' kde je to potřebné a efektivní a
zvyšovat míru integrace těchto systémů,qalŽítrozvoje informačních systémůk posíleníprvků

vniřního hodnocení školy, zvažovat vyššíúroveň a dalšímoŽnosti vylžitíidentifikačních

karet

Cíle projektu

Uveďte reálné, konkrétní a termínované cíle, kteých má

bý

dosaženo.

c.

Cíle (přidejte řádky podle potřeby)

I

Analý za je dnotnéh o uživatelskéhor ozÍt atí

30.6.201,3

2

Pravidla modelování společné datové základny a procesů

31.',I

Termín

.2013

Plnění
kontrolovatelných
vÝstupů

Analýza modulu Elekhonické doklady

4

Vytvoření rozÁraní

5

Vývoření jednotné platformy pro programování systému

30.12.2013

6

Analýza modulu Studium

31.1.2014

'1

Vývoření modulu Elektronické doklady

31.10.2014

8

Vývoření modulu Studium

30.1,1.2014

a nástrojů pro přístup

30.12.2013

k datům

Definujte konkrétní a měřitelné ýstupy projektu, které budou ýsledkem projektu
č.
I

Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)

Cíl (uveďte číslo
zořeďchozitab.\

Ýývořený Katalog typizovaných prvků a interakcí
Vývořený Datový model báze systému aÍizeníinterakcí

J

Vývořené jádro abáze systému

Termín
30.6.20r 3

uživatelského rozhraní

2

2

3t.'7 .201,3

2,4,5

30.r2.201,3

vytwřene Zadání pro funkčnost modulu Elektronické

J

31.10.2013

Vývořené Zadáni pro funkčnost modulu Studium

6

31.1.2014

vytvorený Modul Elektronické doklady a spuštěný testovací

,7

31.r0.201,4

7

Vývořený Modul Studium aspuštěný testovací provoz

8

30.11.2014

8

Vyhodnocení testovacího provozu

4
5

6

Organizace a
řízení projektu

31.10.2013

J

dokladv

provoz

6,7

3

1.8.2015

Charakterizuj teÍizeniprojektu, rozdělení kompetencí, případně role jednotlilych paftneru,
mechanismy pruběžné kontroly r ealizace proj ektu

Koordinující škola zřídí projektor4ý t-fon a povede u.fuoj, včetně a1a!Ý!, realizace a uvádění do
koopt'rrje el.oy 2rad prácorníků spoiupracující školy. obě. školy tak spojí podklady

pň;"^.'b;tymu

á součinnost pro atalýžu á modiÍikaci sr1ich procesů a přizpůsobení požadavkůna rnfuoj'

Hlavní část ýmu bude složena z projektového Správce, architekta a analýiků. S architektem budou
v případě potřeby spolupracovat analytici' návrháÍ uŽivatelského prostředí a l"fvarník.
Na straně spolupracující školy bude ustaven správce zajišťujícíkoordinaci pracovníků ze
spolupracující školy. Projekt bude řízen řídícíradou, které předsedá hlavní řešitel z koordinujícíškoly,

ii"1r^izč|enyjsou dále odpovědný řešitel ze spo|upracující školy a správci obou škol.

Programátorské a testerské práce budou realizováty formou nákupu dodávek praci za pevnou cenu.
Akciptačnítesty budou provádět klíčovíuŽivate\é na všech spolupracujících školách.
H1avním řešitel odpovídázap|ánování, termíny awuživánízdrojů.Architekt a_ana]ýi9i zodpovídají
hlavnímu řešiteli zá správnost podkladů a zaďáni, která vypracovávají a za jejich řešitelnost.
F.ógiá*atori zodpov'ida;í projěktovému správci za včasnóst a správnost kódu, testeři zajeho ověření a
sctlíaténi k integr'aci ao ntávni v-fuojové větve. Při přebírání práce programátoři potvrzují správnost a

realizovatelnost dílčíchzadání'

Na začátku vypracuje architekt ve spolupráci se správcem projektu základní rozdělení.na úlohy ajejich
Eaiti,
s'danaaé- potřebného i3asu, tter"y pró.jektorn-í správce zanese do plánu a diagramů
'potr'
návazností.

jednotliých funkčníchcelků bude stanovována kombinac^i analýzy stavajícíhořešení
pokud exisťují, sběru aatalýzy požadavkůod uživatelů,pokud to bude
něbo'srovnateÍného,
vlástňiho
p'ó dunou část relevantní, sbéň a analýzy vnějšíchpožadávků - 914T.1-u nadstátní sp{4v1 předpisy,
Vývoj

a náplň

ág..'tury a komory' budoú-li, a získáváti nformacíbd sponzoru.či klíčolychuživatelů' Sponzoři a
tíieovi iživatelé6úao,. v zájmu dosaženíspolupráce mótivováni odměnou za skutečně vloŽený podíl
na pracech.

Architekt pÍi zpracování zadáni pro úlohy provede jejich dalšírozklad podle potřeby.a up.raluje
odhady. Silrávóe projektu násled]:ně sleduje vytizeníp}ogramátorů,'upravuje-plán p'odle odhadů
architókta'a nároťůna op.aw chyb pořadíli

4

Vyvojáři budou pracovat podle soudobých metodik

a budou

podle zadání a opravených chyb.

připravovat automatické akceptační testy

o spoluautorství, dalšímrozvoji avyužívánívzniklého díla bude uzavÍenazvláštni
Harmonogram

Pro kaŽdý výstup identifikujte hlavní činrrosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu

HlavnÍ činnosti (přidejte řádky podle potřeby)

c.

Analýza potřeb uživatelůna komfort a konkurenčníchřešení,
návrhv. modelování a testování možnÝch UI

Vývoření Knihovny uživatelského rozIvani

2

modulu

J

Programování, testování a ověřování *báze systému

atal

o

gu základní ch

d ato

rých

obj ekt ů

Analýza stávajícího modulu eSpS, sběr a vyhodnocení
nožadavkůna změnv
Analýza stávajícího modulu Studium, sběr a lyhodnocení
požadavkůna změnv
Programování, testování a uživatelskéověřování - edok

7

Programování, testování a uŽivatelské ověřování - studium

Termín
ukončení

1.1.2013

30.6.2013

1.6.2013

31.12.2013

.8.20

1

31.12.2013

3

L6.2013

1.)

1

.2013

r.5.2013

31.12.2013

r.5.2013

31.1.2014

L9.2013

31.10.2014

r.11.2013

31.12.2014

Uved'te plán personálního zaj ištěni
c.

Jména klíčovýchlidí (přidejte řádky podle
ootřebv)

činnost

[ng. Veronika Vejrostová

2

Činnosti
Hlavní koordínátor projektu - řídícía kontrolní

Doc' Ing' Pavel Máchal, CSc.

proiektu

Termín
zaháiení

1

6

Realizační tým

o

řídícího

Vývoření K

5

pokračujícím

a

3

4

Přehled

dohoda.

administrativa proj ektu

3

lng. Dana Václavíková

4

Ing.

Vladimír Sedláček

Architekt

5

RNDr. Michael Banzet

Analyik

6

Mgr. Dalibor Pták

Analýik

7

Ing. Andrea Černá

Analr.tik

Správa projektu na straně spolupracující školy

Pokud sejedná o pokračujícíprojekt, uveďte kolik finančníchprostředků bude čerpáno ajaké cíle a
kontrolovatelné výstupy j sou plánovány do budoucna.

Rok realizace

Cerpání fin. prostředků (souhrnný
údai)

2014

14

2015

8 100

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy

Vývoření modulů Studium

200

a

Elekhonické

dokladv a testovací provoz
Zayedení modulů Studium a Elektronické
dokladv do olného Drovozu

2016

Přehled o udrŽitelnosti
investice/aktivitv

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečeta oo ukončenírozvoiového oroiektu'

Po dokončeníprojektu bude pomocí prostředků, jimiŽ je udržován stávqicí informační
systém, udrŽován i systém inovovaný. Výše nákladů nebude vyšší_ předpokládá se nižší- a
navíc bude zýšena výěŽnost systému. Zahmutím principů procesního modelování do
systému budou dalšíúpraly přeneseny blíŽe zadavatelům a dojde ke zkrácení a zlevnění
zav ádění budoucích úprav.

Poznámka: V

případě, že potřebujete sdělit dalšídoplňujícíinformace, uveďte je v pŤiloze
5

Každá škola (včetně té, která ie koordinující)uvede charakteristiku té části projektu'
kterou řeší,v irásledující tabulct:

CHARAKTERISTIKA oÍrČÍČÁsTI PRoJEKTU
Přehled o
řešení

projektu

Y roce

2012

Pokud se jedná o pokračujícíprojekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uveďte, kolik
jak budou
finančnícďprostřediů bylo dozud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých ýstupů bylo dosaženo a
do
konce
roku2012.
kontrolovatelných
a
dosaŽeno
plněny
cíle
prostředky,
ýstupů
čerpány finánční

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cíIůa
kontrolovatelných výstupů
k datu nředání této žádosti

Cí1

Cíl
Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání
této žádosti

Projekt financován od -

nenl

Cíle dílčí
části

oroiektu

Uveďte reálné, konkrétní a termínovanécíle' kteých má být dosaženo'

č.

I

cil"

1pria.;te řádky podle

potřeby)

l

1

Analýza j ednotného uživatelského r ozhrani

30.6.2013

2

Pravidla mode|ování společné datové základny a procesů

3t.7 .2013

Ana|ýza modulu Elektronické doklady

Plnění

kontrolovatelných
výstupů

dílčíčásti
proiektu

Termín

a nástrojů pro přístup

3

r.10.2013

31.12.2013

k datům

4

Vývoření rozkrani

5

Vývoření jednotné platformy pro programování systému

6

AI'nlý za mo dulu Studium

31.1.2014

7

Vývoření modulu Elektronické doklady

31.10.2014

8

Vývoření modulu Studium

30.11.2014

31.12.2013

Ď"ť"'"ite ko"k.ét"ía -crit"me ,"ýstopv projektu, které budou výsledkem Projektu

Cíl (uved'te

Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)

c.

z

předchozí tab.)

íyvoreníKatalogu
2

typizovaných prvků a interakcí
uŽivatelského rozfuaní
Vývoření Datového modelu báze systému aÍízeni interakci

3

Vývoření jádra abáze systému

I

4
5
6

Čislo

Termín
30.6.2013

2

31.7.2013

2,4,5

3l.12.2013

J

31.10.2013

Vývoření Zadánípro funkčnost modulu StudÍum

6

31.1.2014

TytvořenaM-oduluElektronickédokladyaspuštění

7

31.10.2014

8

30.1

Ý y\ďen1Á6|iro

funkčnost modulu Elektronické

dokladv

testovaciho Drovozu

a a spuštění testovacího provozu

7

Vývořeni Modulu Studium

8

Vyhodnocení testovacího provozu

6;7

l.2014

31.8.2015

Harmono-

gram dílčí
Pro každý ýstup identif,rkujte hlaní činnosti, které povedou

části

k jeho naplrrění v harmonogramu

oroiektu

Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)

Termín
zahájení

Termín
ukončeni

Analýza potřeb uživatelůna komfor1 a konkurenčníchřešení,
návrhy, modelování a testování možných UI

1.1.2013

30.6.2013

c.

2

Vytvoření Knihovny uživatelského rozbraní a řídícího
modulu

1.6.2013

3.12.2013

J

Vývoření Katalogu základnich datových objektů

1.8.2013

31.12.2013

J

Programování, testování a ověřování *báze systému

1.6.2013

31.10.2013

ooŽadavků na změnv

1.5.2013

31.10.2013

5

Analýza stávajícího modulu Studium, sběr a vyhodnocení
požadavkůna změnv

1.5.2013

31.1.2014

6

Programování, testování a uŽivatelské ověřování - edok

1.9.2013

7

Programování, testování a uživatelskéověřování - studium

1.11.2013

Analýza stávajícího modulu eSpS, sběr a q'hodnocení

4

Realizační tým

1

Jména klíčovýchlidí (přidejte řádky podle

31.12.2014

Cinnosti

notřehv')

Doc. Ing. Pavel Máchal, CSc.
Ing' Veronika Vejrostová

2

o

.10.2014

Uveďte plán personálního zajíštění
c.

Přehled

31

Vladimír Sedláček

3

Ing.

4

RNDr. Michael Banzet

Hlavní koordinátor

proj ektu

Administrativa projektu

Architekt

Analýik

pokračují- Pokud sejedná
cím

oroiektu

o pokračujícíprojekt, uved'te, kolik finančníchprostředků bude čerpáno ajaké cíle a
kontrolovatelné r,.ýstupy jsou plánovány do budoucna.

Rok
realizace

Cerpání fin. prostředků (souhrnný
údai)

2014

t2 700

2015

5 600

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy

Vývoření modulů Studium

a Elektronické
dokladv a testovací Droyoz
Zavedetí modulů Studium a Elektronické
dokladv do plného provozu

2016

Přehled o udržitelnosti
investice/aktivitv

Uveďte, jak bude zrozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat ajakým
zoůsobem bude firrančně zabeznečena oo ukončenírozvoiového oroiektu.
Výstupy projektu budou zaveíeny do rutinního provozu univerzity a dáIe rozvíjeny fotmou
doplňování dalších modulů' Uměrně objemu opouštění starého systému bude klesat náklad
najeho provoz a udržování a nalyšovat se provozní náklad systému inovovaného.
Univerzita bude inovovaný systém používati nadále a očekáváme, Že nejméně celou další
dekádu.

Předpokládáme rozšířeníinovovaného systému i na dalšíškoly, které uŽivají stávající
systém. Z jejich příspěvků a provozních prostředků univerzity bude hrazena
inovovaného systému.

tdržbaaproyoz

Poznámka:

V případě, že potřebujete sdělit dalšídoplňujícíinformace, uveďte je v příloze

uze koordinátor
nator:
Vvnlní Douze

ROZPOČET CELÉHOPROJEKTU
Požadavek na dotaci ze

-

státnÍho rozpočtu
ukazatel I (v tis. Kč)

t. Kapitálové finančníprostředky
) Běžnéfinančníprostředky
3. Celkem béžnéa kapitálové finančníprostředky

RoZPOČET DÍLČÍcrrČÁsrÍPROJEKTII

I 200

20 550

2t'750

(přidejte tabulky dle potřeby)
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu _
ukazatel I (v tis. Kč)

1.

)
3.

Kapitálové fi nančníprostředky
Běžnéfi nančníprostředky
Celkem béžnéa kapitálové finančníprostředky

RoZPoČET DÍLČÍcrrČÁsrÍPROJEKTU

t 200
18 050

19 250

(přirlejte tabulky dle potřeby)
Požadavek na dotaci ze

-

státního rozpočtu
ukazatel I ív tis. Kč)

Kapitálové finančníprostředky
2. Běžnéfi nančníprostředky
3. Celkem běžnéa kapitálové finančníprostředky

1.

U

2 500
2 500

škola (včetně té, která je k_oo-rdinující) uvede samostatný rozpočet za tu část
řpšíwv náslerlrtiici
lrÍo
kferriu řešítabulce:
následuiíčítabu

ro

rr_

RoZPočET DÍLČÍČÁsn PRoJEKTU

Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu
ukazatel I ív tis. Kč)

-

1.

Kapitálové finančníprostředky

t.t

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

350

T,2

Samostatné věci movité (stroje, zaÍízeil)

850

1.3

Stavební úpravy

a,

Běžnéfinančníprostředky celkem

1

0

l8 050

osobní náklady:

I

2.1

Mzdy (včetně pohybliých složek)

2.2

odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

od""dy p"J"t'Éh"
2.3

200

150

8s0
910

veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního

'a
,uterpeteiia příspěvku
fondu

ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

SluŽby

2.6

Cestovní náhrady

;

Stipendia

a

4U

náklady neraýrobní
r50
0

3.

Celkem běžnéa kapitálové finančníprostředky

19 250

@vjednotlivýchpoložkách(přidejteřádkypodlepotřeby)
Císlo
polož
ky
(viz

Výstup projektu

Cíl (uveďte cíl
Název výdaje a jeho podrobné zdůvodněni

předch

ozí

z tabulky,,Cíle

projektu")

(uveďte

ýstup

ztabuky,,Plnění
kontrolovatelných

Častta 1v tis.

Kč)

rnýstupů")

tabulk
a)
1.1

Licence VMWare pro integraci se stávající infrastrukturou,
licence software typu Enterprise Architekt pro analýzu a
mode1ování

1.2

Hostitelské Servery pro začleněnínových sluŽeb do
stávající infrastruktury cluster, rozšířenídiskové a
zálohovacíkapacity, pracovní stanice, pro klíčovéčleny
skenery a tiskárny pro ověřování integrace spisové

1-8

I-7

350

l-8

t-7

850

1,2,3,4,5,6

r,2,3,4,5,8

1-8

l-8

dmu,

sluŽbv

2.1

2.2

t'.l'dy piu"ouníků přijatých na řešení dílčíchčástíprojektu
a odměnv členůmřešitelského týmu
Dohody mimo pracovní poměr - činnosti analýiků,
nrosramátorů atd.

I

150

850

910

2.3

Zákonlé odvody soc. a zdrav' pojištění

1-8

1-8

2.4

Kancelářské potřeby a drobný spotřební materiál

1,2,3,5,6

I,2,3,4,5,8

2.s

Nákupy dodávek praci a služeb realizace jednotlirných částí
- staršíprogramátoři, mladšíprogramátoři, testeři, stážisté,
ooradenské službv
Cestovné na akce souvisejícís projektem (schůzky
proiektového tÍrnu' odborné semináře atd.)

r,3,4,5,6,7,8

1-7

1,2,3,6

r,2,4,s,8

2.6

Souvislost s ostatními
nodávanÝmi oroiektv

40
14 950

Uveďte, zdaje obsahově podobný projekt podáván současně v rámci decentralizovaných či
centralizovaných rozvoiových proiektu na rok 20 1 3.

nejsou

Počet studentů' kteří jsou do

projektu zapojení/jichž se
nroiekt tÝká

Uveďte' jaké je zapojeni studentu v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliŽe se podílína řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby)

Všichni studenti jsou příjemci projektu.

Někteří členovéřešitelského týrrnu budou studenti.

Jméno rektora:

Prohlašuji, Že aktivity, na které škola
Žádáfinanční dotaci v rámci
rozvojového projektu, nejsou
fi nancovány z jiný ch zdroj ů'

prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

-Žťťrr".l--"

Podpis:

čestné
prohlášení

t50

Datum:

2:9;1L?01?
tj

Razítko školy:

10

tl

fi r l. -.'..
-t'l.\

