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CHARAKTERISTIKA CELEHO PROJEKTU

Anotace

Přehled

o řešení projektu

v roce2012

Projekt si klade za cíl inovaci Univerzitního informačního systému pro zr"ýšení jeho použitelnosti,
otevření datoých rozLrani a sníženínákladů na jeho uŽíváti, a to prostřednictvím důkladnéanalýzy a
přizpůsobením informačního systému procesům veřejné lysoké školy. Změnou technické platformy i
organizace vl.voje systému bude dosaŽeno lyššíproduktivity a kvality ýsledného systému.
V neposlední řadě je cílem zmodernizovatužiyatelské rozhraní informačního systému.
otevření datových rozkraní informačníhosystému 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 ýstupů bylo dosaŽeno a
jak budou čerpány finančníprostředky' plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných lystupů do konce
roku2012.

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílůa kontrolovatelných
vÝstupů k datu předání této žádosti

Cíl
Cíl
Přehled čerpání finančních prostředků k datu
předání této žádosti

Projekt financován od

nenl
Zdůvodnění
projektu/ analýza
potřeb

Stávající informační systém univerzity byl lyvíjen na Mendlově univerzitě v Brně (MENDELU)
v letech 1996 aŽ 2008' Je to komplexní systém pro sprálu aÍízeni všech aspektů chodu školy, od
studijního systému přes vědu a ýzkum až po přístupový systém a infiastrukturu sítě. Během doby jeho
vyvoje aužíváttídošlo k mnoha změnám v oblasti technologií i nároků na kapacitu a pruŽnost, kterou
stávající systém již nepokývá' Také se změnily potřeby a předstaly uživatelůo uŽivatelskémrozhrani,
které do stávajícího systému již nelze implementovat.

V současnédobě VŠEv Praze pouŽívá informačnísystém' kterybyl vyvíjen na Mendelově univerzitě v
Brně a v letech 2006 až 2008 částečněpřizpůsoben potřebám VSE. Systém je komplexní, zahrnuje

sprálu aŤizeni většiny agend školy, těŽištěm je studijgrí systém a věda a výzkum' Samotné přizpůsobení
systému Mendelovy univerzity v Brně pro potřeby VSE bylo limitováno technologickýryni možnostmi
systému jako takového, řešitelskými i finančními kapacitami a dobou pro implementaci na
VŠE,vdůsledku čehoŽ systém nepokývá potřeby VSE optimálně, coŽ prodraŽuje jeho provoz a snižuje

jeho efektivitu.

od doby náwhu systému došlo, a v průběhu uŽivání systému neustále dochází, k mnoha změnám
v oblasti technologií i nároků na flexibilitu systému, kterou stávající systém pokryvá v neustále menší a
menší míře. V procesech, které systém podporuje, docházi rovněž k ne zcela nepodstatným změnám a
totéŽplati o poŽadavcich na rozhraní systému. Nároky na změny do stávajícího systému buď nelze
implementovat vůbec, nebo neefektiyně a za nepřiměřených nákladů' Výše uvedené měnící se
podmínky, nároky a postupy během provon systému ještě u4ocňují efekt omezených moŽností při
přizpůsobení systému na samém začátku jeho v5,tlŽívátlí na VSE.
Rostoucí požadavky na mobilitu studentů a propojitelnost studijních programů ryŽadují nový a
systematický pohled na sdílenía přenos údajůmezi univerzitami. Nové potřeby propojování
informačních systémůmezi školami a státní správou si lrynucují doplňování rozhraní, se kteými náwh
stávaj ícíhosystému nepočítal.

Univerzita dnes r,yžaduje moderní a otevřený informačnísystém, kteý poskytrrje rozhraní pro snadnou
integraci s jinými univerzitními informačními systémy a státní správou. K tomu má slouŽit přechod na
technologicky lyspělejší platformu v rámci tohoto projektu.
Univerzita rovněŽ potřebuje informačnísystém, který bude oporou jejího každodenního chodu a
nebude tento chod zpomalovat nebo dokonce brzdit. Projekt počítás ataIýzou a vymodelováním
podpory procesů v inovovaném informačnímsystému a propojení této analýzy do příslušných směrnic
a postupů.

V současnédobě sejevíjako efektivní inovovat studijní informační systém tak, aby vyhovovaljak

podmínkám na Mendelově univerzitě v Bmě, tak na Vysoké škole ekonomické v Praze s tím, že nová
verze by
o zohledněním různÝch aspektů mohla bl,t natolik univerzální, Žeby byla použitelná pro další

o
o
.

VVS;

pokryla požadavky vŠnbez násilného limitovaného přizpůsobování, v souladu s nejnovějším
vývojem a s přiměřenou perspektivou do budoucnosti;
umožnila efektivní přenos údajůmezi univerzitami zaučelem zajištěnímobility studentů a
propojitelnost studijních programů podporované informačním systémem;
díky technologicky lryspělejšíplatformě umožňovala implementaci rozhraní (pro jiné
univerzity včetně zahraničníchči pro státní sprálu), které nebylo dříve možno efektivně
implementovat;

r
r

umožnila p|ně elektronizovat oběh dokumentu v souladu s platnými prármími předpisy;
ýhledově umoŽnila vytvoření mezioborových programů Vysoké školy ekonomické v Praze a
Mendeloly univerzity v Bmě, případně dalšíchškol.

Vhodnou formou dosaŽení inovace je spolupráce VŠEs Mendelovou univerzitou v Brně. Mendelova
univerzita v Bmě se ujme projektu tvorby/inovace univerzitního systému formou analýzy a
vymodelování podpory procesů v inovovaném informačním systému.

Již od samého počátku se VŠEbude podilet na designování jednottirych procesů vytvářených na

Mendelově univerzitě v Brně. VŠEposkytne pro potřeby analýzy a v,-fuoje poradenskou a technickotvůrčíspolupráci při zohlednění zkušenostíse stávajícím systémem a konkretizací poŽadavků najeho
lnovacl.
Systém tak bude nativně safurovat vedle potřeb a poŽadavků Mendelovy univerzity v Brně i poŽadavky
a potřeby vSp. ve druhé řadě zanesením duálního přístupu obou škol bude vy'tvořený systém
univerzální s moŽností použitíi na dalšíchškolách.

Dlouhodobý záměr MENDELU:
3.2 Oblast IS /IT
Cí1:

Vývořit dlouhodobou koncepci IT

na

MENDELU jako efektivní služby a podpůrného nástroje pro cíle

univerzity, zabmující:

podporu studijních procesů, informačníinfÍastrútury pro rozvoj vědy a ýzkumu, podpory pro
administratirmí procesy a poskyování sluŽeb,
- poskyování služeb jako standardizovaných a unifikovaných řešenís komplexní správou technologií,
- sledování výíženostia,,ryuŽívání IT zdrojů - přizpůsobování nabídky poptávce po IT sluŽbách,
* rozvoj nástrojů pro správu uživatelských poŽadavků a pro monitoring funkčnosti a bezpečnosti
in formačníinfrastnrktury,
- pokračování realtzace projektu Inovace informačního systému MENDELU'
- dokončenířešení spisové sluŽby v rámci vniřní i vnějšíkomunikace a posilování ýznamu
elektronických dokumentů,
- rozvoj nástrojů pro centrální správu počítačovésítě a nástrojů pro monitoring funkčnosti a
bezpečnosti informačníinf|astruktury,
- rozšiřování forem a možnostíoutsourcingu a spolupráce s komerčnímprostředím při vývoji,
- implementaci modemích protokolů a sluŽeb v univerzitní síti.

-

Odkaz na

dlouhodobý

zámér (přesná
citace

z dlouhodobého

záměru, nikoli
pouze odkaz na
dokument či na
web)

Dlouhodobý záměr VŠE:
8. Efektivita a běžnéJinancovdní

záméry:
Strategické
_
o Zýšit efektivitu administrativních procesů
Nástroje:
-

o

Pokračovat v elektronizaci oběhu dokumentů.

9. InvestičníJinuncovúní

Strategické záméry:

o

Zajístit doĎrou úroveň a rozvoj efektivních informačních a komunikačních technologií
a ýzkumu i dalšíchaktivit
školy.

podmiňujícícha podporujících rozvoj pedagogické činnosti, vědy

Nástroje:
o " Rozvíjet funkcionalitu informačních systémůvšude tam, k^de je to potřebné a^efektivní a
zvyšoíat míru integrace těchto systémů,vyllŽitrozvoje informačních systémůk.p-osíleníprvků
unitřního hodnoceňí školy, zvažóvat lyššíúroveň a dalšímožnosti vyuŽití identif,rkačních
karet

Cíle projektu

Uveďte reálné' konkrétní a termínované cíle, kteých mábý dosaŽeno.
c.
I

Cíle (přidejte řádky podle potřeby)
Analýza j ednotného uŽivatelského r ozhrani

Termín
30.6.2013

2

Pravidla modelování společné datové základty

J

AnaIýza modulu Elektronické doklady

3r.r0.2013

4

Vývoření rozktani

30.t2.2013

5

Vývoření jednotné platformy pro programování systému

30.12.2013

6

Ana|ýza modulu Studium

3LL.2014

Vývoření modulu Elektronické doklady

31.10.2014

Vltvoření modulu Studium

30.11.2014

8

Plnění

kontrolovatelných
vÝstllnfi

procesů

31.7 .2013

a nástrojů pro přísfup k datům

Definujte konkrétní a měřitelné \rysfupy projektu, které budou ýsledkem projektu
c.

Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)
Vývořený Katalog t1pizovaných prvků a interakcí

Cíl (uveďte číslo
z oředchozí tab.)

Termín

uŽivate lského r ozhr aní

I

30.6.2013

2

Vývořený Datový model báze systému a Íízeniinterakcí

2

3l',7.2013

3

Vývořené jádro abáze systému

2,4,5

30.r2.2013

doklady

3

3r.10.2013

5

Vývořené Zadáni pro funkčnost modulu Studium

6

31.1.2014

6

provoz

Vývořený Modul Elektronické doklady

7

31 .10

,7

Vývořený Modul Studium

8

30.11.2014

6,7

31.8.2015

1

4

8

Organizace a
řízení projektu

a

Vývořené Zadáripro funkčnost modulu Elektronické

a spuštěný testovací

a spuštěný testovací provoz

Vyhodnocení testovacího provozu

2014

Charakterizujte Íízeníprojektu, rozdělení kompetencí, případně role jednotliv'ých partneru,
mechanismy pruběžné kontro ly r e alizac e proj ektu

Koordinující škola zřídíprojektovy tým a povede vývoj, včetně analýzy, realizace a uvádění do
provozu' Do týmu kooptúje členy z řad pracovníků spolupracující školy. obě št<oly tak spojí podklady
á součinnost pro analýzu a modif,rkaci sqlch procesů a přizpůsobení požadavkůna vyvoj.
Hlavní část t}mu bude složena z projektového správce' architekta a analyiků. S architektem budou
v případě potřeby spolupracovat analyici, návrhář uživatelskéhoprostředí a vývarník.
Na straně spolupracující školy bude ustaven správce zajišťujícikoordinaci pracovníků ze
spolupracující školy. Projekt bude řízen řídícíradou, které předsedá hlavní řešitel z koordinujícíškoly,
a jejímlžčleny jsou dále odpovědný řešitel ze spolupracující školy a správci obou škol.

Programátorské a testerské práce budou realizovány formou nákupu dodávek prací za pevnou cenu.
Akceptační testy budou provádět klíčovíuŽivaÍe\é na všech spolupracujících školách.

Hlavním řešitel odpovídá zap\ánování, termíny avylŽívání zdrojů. Architekt a analyici zodpovídají
hlavnímu řešiteli zá správnost podkladů a zadáni' která lypracovávají a za jejich řešitelnost.
Programátoři zodpovídají projektovému správci za včasnost a správnost kódu, testeři zajeho ověření a
schválení k integráci do hlávní v1vojové větve' Při přebírání práce programátoři potvrzují sprár'nost a
realizovatelnost dílčíchzadmí.
Na začátku lrypracuje architekt ve spolupráci se správcem projektu základní rozdělení na úlohy ajejich
části' spolu s odhadem potřebného času, kteý projektovy správce zanese do plánu a diagramů

návazností.

Výoj

a náplň jednotliých funkčníchcelků bude stanovována kombinaci analýzy stávajícího řešení
vlastního nébo srovnatelného, pokud existují, sběru aanalýzy požadavkůod uživatelů,pokud to bude
pro danou část relevantní, sběru aanalýzy vnějšíchpožadavků- státní a nadstátní správa, předpisy,
agentury a komory, budou_li' a ziskáváni informací od sponzorů či klíčoýchuŽivatelů. Sponzoři a
klíčovíuživate|ébudou v zájmu dosaŽení spolupráce motivováni odměnou za skutečně vložený podíl

na pracech.

Architekt oÍi zoracováni zadání oro úlohv provede ieiich dalšírozklad podle potřeby

a uprar,uie

odhady' Správce projektu následně sleduje výíŽeni programátoru, upravuje plán podle odhadů
architekta a nároků na opravy chyb pořadí úkolůtak, aby hlavní výstupy byly splněny.

Vyvojáři budou pracovat podle soudobých metodik a budou připravovat automatické akceptačni testy
podle zadání a opravených chyb.

o spoluautorství, dalšímrozvoji avyužívárivzniklého díla bude
Harmonogram

Pro kaŽdý vysfup identif,rkujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu

Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)

c.

Analýza potřeb uŽivatelů na komfort a konkurenčníchřešení,
návrhv. modelování a testování moŽných UI

1

Vývoření Knihovny uživatelského rozhrani

2

Realizační tým

modulu

nroiektu

Termín
ukončení

1.1.2013

30.6.2013

1.6.2013

31.12.2013

I

4

Programování, testování a ověřování -báze systému

1.6.2013

1.11.2013

5

Sběr a vyhodnocení požadavkůna modul eSpS

1.6.2013

28.2.2014

6

Sběr a vyhodnocení poŽadavků na modul student

1.10.2013

3r.6.2014

1

Programování, testování a uživatelskéověřování - edok

1.1.2014

31 .1,0.2014

8

Programování, testování a uživatelskéověřování - studium

1.1,.2014

3r.12.2014

.8.20

1

3

31.12.2013

Uved'te plán personálního zajištěni

Jména klíčovýchlidí (přidejte řádky podle

potřebv)

Činnosti

Doc. Ing. PavelMáchal, CSc.

Hlavní koordinátor projektu - řídícía kontrolní

Ing. Aleš Vincenc

ManaŽer projektu

činnost

Administrativa projektu

Ing. Veron ika Vejrostova

J

o

řídícího

Termín

Vývoření Katalogu základních datoých objektu

2

pokračujícím

a

zaháiení

J

c,

Přehled

uzavÍena zvláštní dohoda.

4

[ng' Dana Václavíková

Správa projektu na straně spolupracující školy

5

Ing' Vladimír Sedláček

Architekt

6

RNDr. Michael Batzel

Analýik

7

Mgr. Dalibor Pták

Analýik

8

[ng. Andrea Cerná

Analytik

Pokud se jedná o pokračujícíprojekt, uved'te kolik finančníchprostředků bude čerpáno ajaké cíle a
kontrolovatelné ýstupy jsou plánovány do budoucna'

Čerpánífin. prostředků (souhrnný

Rok realizace

údai)

2014

l9 200

201,s

9 100

PIánované cíle a kontrolovatelné výstupy

Vývoření modulů Studium

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

2016

Přehled o udržitelnosti
investice/aktivitv

_

uved1e, jak bude zrczvojového projekfu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým
žnůsobem bude finančně zabemečeta po ukončenírozvoiového proiektu'

@budepomocíprostředků,jimižjeudrŽovánstáyají9íinformační
- předpokládá.s.e niŽšj -.a
systém' udržován isystém inoíovaný' Výše nákladů nebude lyšší
návíc bude zýšeni ýěŽnost sysiému. Zatrnutím principů procesního modelování do
systému budou_další úpravy přeneseny blíŽe zadavatelům a dojde ke zkráceri a zlevnění
zav ádění budoucích úorav.

Poznámka: V

případě, že potřebujete sdělit dalšídoplňujícíinformace, uveďte je v ptí|oze
5

KaŽdá škola (včetně té, která ie koordinující)uvede charakteristiku té části projektu'
kterou řeší,v následujícÍ tahulc"e:

CHARAKTERISTIKA nÍrČÍčÁsn PRoJEKTU - MENDELU
Přehled
resent

o

projektu

v roce
2012

Pokud se jedná o pokračujícíprojekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu' uveďte, kolik
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých lystupů bylo dosaŽeno a jak budou
čerpány finančníprostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovate|ných výsfupů do konce roku 20l2.

Plnění plánovaných cílůa
kontrolovatelných výstupů
k datu oředání této žádosti

Cíle stanovené v návrhu projektu
Cíl
Cí1

Přehled čerpání finančních prostředků k datu předání
této žádosti

Projekt financován od

-

nenl

Cíle dílčí
části

nroiektu

Uved'te reálné, konkrétní a termínovanécíle, kteých má
c.

kontrolovatelných
výstupů

dílčíčásti

dosaŽeno.

Termín

Cíle (přidejte řádky podle potřeby)
Ata|ý za jednotného uŽivate l skéh o r ozlt ani

30.6.2013

2

Pravidla modelování společné datové základny a procesů

31.7.2013

J

AnaIýza modulu Elektronické doklady

3

4

Vývoření rozhraní a nástrojů pro přístup k datům

31.12.2013

5

Vytvoření jednotné platíormy pro programování systému

31.12.2013

6

Analýzamodulu Studium

31.1.201,4

7

Vývoření modulu Elektronické doklady

3L10.2014

8

Vývoření modulu Sfudium

30.11.201,4

I

Plnění

bý

1.10.2013

Definuite konkrétní a měřitelné výstupy proiektu, které budou v,ýsledkem projektu

Cíl (uveďte číslo

c.

Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)

Z

předchozí tab.)

Termín

proiektu

Vývoření Katalogu ýplzovaných prvků a interakcí
uŽivate l ského r ozktr
2

Vývoření Datového modelu báze systému aÍízeníinterakcí

J

Vývoření jádra abáze systému

4
5

6

30.6.2013

atí

Vývoření Zadání pro funkčnost modulu Elektronické
dokladv

Vývoření Zaďánípro funkčnost modulu Studium
Vývoření Modulu Elektronické doklady a spuštění
testovacího provozu

a spuštění testovacího provozu

7

Vývoření Modulu Studium

8

Vyhodnocení testovacího provozu

2

31.7.2013

2,4,5

31.12.2013

J

31.10.2013

6

31.1.2014

7

3r.10.2014

8

30.11.2014

6,7

31.8.2015

Harmono-

gram dílčí
ProkaŽdý ýstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou

části

k jeho naplnění v harmonogramu

proiektu

Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)

c.

Atalýza potřeb uživatelůna komfort a konkurenčníchřešení'
náwhy' modelování a testování moŽných UI
Vývoření Knihovny uŽivatelského rozhrani a řídícího

2

Realizační tým

modulu

nroiektu

Termín

1.1.2013

30.6.2013

r.6.2013

31.12.2013
31.12.2013

Vývoření Katalogu základních datových objektů

1.8.2013

4

Programování, testování a ověřování *báze systému

1.6.2013

5

Sběr a vyhodnocení poŽadavků na modul eSpS

1.6.2013

3L12.2013

6

Sběr a vyhodnocení požadavkůna modul student

1.10.2013

31.6.2014

7

Programování' testování a uživatelskéověřování - edok

1.1.2014

31.r0.2014

8

Programování, testování a uživatelskéověřování - studium

Lt.2014

31.12.2014

t.l

1.2013

Uved'te plán personálního zajištění

Jména klíčovýchlidí (přidejte řádky podle

Cinnosti

ootřebv)

I

doc. lng. Pavel Máchal' CSc'

Hlavní koordinátor

2

Ing. Aleš Vincenc

Manažer projektu

J

cím

ukončení

J

c.

Přehled o
pokračují-

Termín
zahájení

[ng. Veronika Vejrostová

proj ektu

Administrativa projektu

4

Ing' Vladimír Sedláček

Architekt

5

RNDr. Michael Banzet

Analýik

Pokud se jedná o pokračujícíprojekt, uveďte' kolik f,rnančních prostředků bude čerpáno ajaké cíle a
kontrolovatelné výstupy j sou plánovány do budoucna.

Rok
realizace

Čerpánífin. prostředků (souhrnný
údai)

2014

12 700

2015

5 600

Plánoyané cíle a kontrolovatelné výstupy

Vývoření modulů Studium

a Elektronické
dokladv a testovací Drovoz
Zavedeni modulů Studium a Elektronické
dokladv do plného provozu

2016

Přehled o udržitelnosti
investice/aktivity

Uved'te, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým
žoůsobem bude finančně zabezpečerta po ukončenírozvoiového projektu.
VýStupy projektu budou zavedeny do rutinního provozu univerzity a dále ro.zvíjeny formou
dóphóíďní óalších modulů. Uměrně objemu opouštění Starého systému bude klesat náklad
naleho provoz a udržování a nar,yšovat se provozní náklad systému inovovaného.
Unjverzita bude inovovaný systém pouŽívat i nadále a očekáváme, že nejméně celou další
dekádu.

Předpokládáme rozšířeníinovovaného systému i na dalšíško1y, které uŽlv1ii stávající
systém. Z je1ich příspěvků a provozních prostředků univerzity bude hrazena ídržbaa provoz
inovovaného systému.

Poznámka: V

v

případě, že potřebujete sdělit dalšídoplňujícíinformace' uveďte je v pŤiloze.

ze koordinátor:

ROZPOCET CELEHO PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze

-

státního rozpočtu
ukazatel I (v tis. Kč)

Kapitálové fi nančníprostředky
) Béžnéfin a nčníprostředky
3. Celkem běžnéa kapitálové finančníprostředky

1.

RoZPoČET DÍLČÍcrrČÁsrÍPRoJEKTU

I 000
15 000

l6 000

_

MEIIDELU
Požadavek na dotaci ze

-

státního rozpočtu
ukazatel I ív tis. Kč)

Kapitálové finančníprostředky
) BěŽné fin a nčníprostředky
3. Celkem běžnéa kapitálové finančníprostředky

I 000

1.

l3

100

l4

100

RoZPočET DÍLČÍcrrčÁsrÍPRoJEKTU _ vŠE
Požadavek na dotaci ze

-

státního rozpočtu
ukazatel I (v tis. Kč)

1.

2.
3.

Kapitálové finančníprostředky
Běžnéfinančníprostředky
Celkem běžnéa kapitálové finančníprostředky

0

I 900

r 900

ie koordinuiící) uvede samostatný rozpočet za
abulce:
kterriu řeší.
řeŠÍ.v následuiíčí
násled
tabulce:
kterou

Každá škola (včetně té, která
ro

u.

tu

část

RoZPoČnr nÍrČÍČÁsrt PRoJEKTU

Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu *
ukazatel I (v tis. Kč)

1.

Kapitálové finančníprostředky

t.l

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

350

t.2

Samostatné věci movité (stroje, zaŤízeú)

6s0

1.3

Stavební úpraly

)

Béžnéfinančníprostředky celkem

1 000

0

13 100

Osobní náklady:
2,1

Mzdy (včetně pohybliých sloŽek)

2.2

odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

2.3

odvody pojistného na veřejné zdravotni pojištění a pojistného na sociálni
zabezpečení a příspěvku na Státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního

I

150

1

210
823

fondu

ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

SluŽby a náklady nevyT obní

2.6

Cestovní náhrady

2.1

Stipendia

3.

57

9 650
1s0
0

Celkem běžnéa kapitálové finančníprostředky

T4 100

Zdůvodnění požadavkův jednotlivých položkách (přidejte

řádky podle potřeby)

Císlo
poIož

ky
(viz

Cí| (uveďte cíl
Název výdaie a jeho podrobné zdůvodnění

předch

z tabulky ,,Cíle

projektu")

ozí
tabulk

Výstup projektu
(uveďte výstup
z tabulky ,,Plnění

kontrolovatelných
výstupů")

částlra (n tis.

Kč)

a)
1-8

1-1

350

l-8

F]

6s0

1.2

Licence VMWare pro integraci se stávající infiastrukturou,
licence software typu Enteryrise Architekt pro analýzu a
modelování
Hostitelské Servery pro začleněnínoých služeb do
stávající infrastruktury cluster, rozšířenídiskové a
zálohovací kapacity, pracovní stanice, pro klíčovéčleny
týmu, skenery a tiskárny pro ověřování integrace spisové

2.1

Mzdy pracovníků přijatych na řešení dílčíchčástíprojektu

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,8

I t50

2.2

a odměny členůmřešitelského týmu
Dohody mimo pracor.rrí poměr - činnosti analýiků,

1-8

t-8

12'70

t.t

sluŽbv

programátorů atd.

9

2.3

Zákotné odvody soc. a zdrav. pojištěni

t-8

t-8

823

2.4

Kancelářské potřeby a drobný spotřební materiál

1,2,3,5,6

1,2,3,4,5,8

510

1,3,4,5,6,7,8

I-7

1,2.3.6

7,2,4,5,8

2.5

2.6

Nákupy dodávek prací a sluŽeb realizace jednotlivých části
- staršíprogramátoři, mladšíprogramátoři, testeři, stážisté,
poradenské službv
Cestovné na akce souvisejícís projektem (schůzky
oroiektového fýrrru. odborné semináře atd.)

Souvislost s ostatními
nodávanÝmi nroiektv

9 650

150

Uveďte, zdaje obsahově podobný projekt podáván současně v rámci decentralizovaných či
centralizovaných rozvoiových proiektů na rok 2013.

neJSou

Počet studentů' kteří jsou do
proj ektu zapojení/jichž se
oroiekt tÝká

Uved'te, jaké je zapojení studentů v rámci projektu' ať již jako příjemci podpory ainebo
jestliŽe se podílína řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby)

Všichni studenti jsou příjemci projektu.
Někteří členovéřešitelského týmu budou studenti.

Jméno rektora:

prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

,:fuL."--

Podpis;

Cestné

prohlášeni

Prohlašuji' Že aktiviý, na které škola
žádáfinančnídotaci v rámci
rozvojového proj ekfu , nej sou
financovány z jiný ch zdrojů.

12

Datum:

-r,2-

20ý--

/'oo*
rt,

l)
.:*

Razítko školy:

10

i

