VYSOKA SKOLA:

ČpsxÁ ZEMĚDĚLsrÁ UNIvERZITA V PRAZE
Rozvojoqi projekt na rok 2014
Formulář pro centralizované proiektv pro více škol, na.iejichž řešeníse
podílejívšéchňyzůďastněné školy

Program:

1.

Program na podporu spolupráce vysokých škol

Tematické
zamerenl:

Název projektu:

lnovace Univerzitního informačníhosystému (IUIS)
období řešení projektu:

Od:

Do: 31.8.2015

1. 1.2013

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2014 ukazatel I (v tis. Kč):

V tom kapitálové

V tom běžnéfinančni
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finanční prostředky:
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CHARAKTERISTIKA nÍLčÍčÁsu PRoJEKTU
Přehled
o řešení
projektu
v roce
2013

projektu, uveďte, kolik
Pokud se jedná o pokračujícíprojekt nebo projekt navazaje na řešení obdobného
plněny cíle, jakých ýstupů bylo dosaženo a jak budou
prostředlď byl; dosud;erpáno,

;at;sou
f,rnančních
výsfupů do konce roku 20 13"
čerpány frnanční prostředky, plněny cile a dásaŽeno kontrolovatelných
Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílůa kontrolovatelných
vÝstupů k datu předání této žádosti

Cíl
Cí1

Přehled čerpánífinančních prostředků k datu
_!^^

lA-!

prEu4ur

Cíle dílčí
části

nroiektu

Projekt financován od

aA+^ *Á'{^š+i
24svrrr
.!'v

Uveďte reá\né,konkrétní a termínovanécíle, kteých má bý dosaŽeno'

Termín

Cíle (přideite řádky podle potřeby)

c.

Testování UIS za účelemdoporučeník inovacím
Vyh"d**"í t.'tovaní a zpracováni zpráw s doporučením

I

2

_^ :_^--^^:

Í TTq

Srpen 2014

ZáÍi2014
Prosinec 20 l4

J

Testováuí inovovaných částíUIS

4

Vyhodnocení testování a zpracováni'zpráw o tunKcnostl
inovovaných částí

Prosinec 2014

5

Plnění

kontrolovatelných
výstupů
dílčíčásti

Definujtekonkrétníaměřitelrrévystupyprojektu,kterébudoul"ýsledkemprojektu

Cíl

c.

(uveďte

Výstup projektu

1pridejte ráclky podle potřeby)

Termín

čísloz

předcho-

zítab.\

Únor 2014

Testovací scénáře k vybraným modulů UIS

I

zpracovanýTóEment

ZáÍi2014

s konkrétn ím i

doooručeními

2

J

4
5

Testovací scénáře k inovovaným modulům UIS
uystupy z testování v podobě
zpracw-ane
Zpracovaný dokument
donoručeními

-

S

koil<remtml

J

Říjen 2014

J

Prosinec 2014

4

Prosinec 2014

Harmono-

povedou k jeho nap|nění v harmonogramu
gram dílčí Pro každý
ýstup identifrkujte hlavní činnosti, které
části
nroiektu
Termín ukončeni
Hlavní činnosti
TermÍn zahájení
c.
I

2

ínřideite řádkv podle potřeby)

Tvorba testovacích scénářů k vybraniirn
-^r,,1,o,*

T

TrQ

Provedení testování' sběr dat v podobe
protokolu. jejich vyhodnocení a zpracování do
bokumentď ďkonkietn im i doporučen ími

Leden 20 1 4

Únor2014

BŤezen20t4

ZáŤi2014

J

4

Tvorba testovacích scénffi k vybran;1Írn
inovovaným modulům UIS
Provedení testování, sběr dat v podobě
protokolu, jejich vyhodnocení a zpracování do
dokumentu s konkrétními doporučeními

Ríien 20l4

Listopad 2014

Listopad 2014

Prosinec 2014

Uveďte plán personálního zaj ištění

Realizační tým

c.

Jména klíčovýchlidí

íořideite řádkv oodle ootřebv)

Činnosti

I

lng. Josef Vojáček

Garant projektu za CZU, kontrolní činnost

2

lng" Petr Dvořiík

Manažer projektu, řídícíčinnost

J

Vedoucí střediska IS

4

Pracovník podpory studijních oddělení'
sorávce studiiní agendy

konzultační činnost, specifikace požadavků
za CZU. testování' lryhodnocení
konzultační činnost. specifikace poŽadavků
za ČZlJ - testován í. whodnocení

Přehled o

pokračují- Pokud se jedná o pokračujícíprojekt, uveďte, kolik f,rnančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle
cím

nroiektu

a kontrolovatelné rnýstupy jsou plánovány do budoucna.

čerpánífinančních prostředků

Rok
realizace

(souhrnnÝ údai)

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy

2015
2016
2017

Přehled o udrŽitelnosti
investice/aktivity

estice/aktivita pokračovat a jalcým
po
můsobéňbude finančně žabezpečena ukončení rozvoiového projektu.
Po dokončeníprojektu bude inovovaný systém udržován z provozrich prostředkri rrniverzity
tak, jak je tomú u stávajícfiro informačního systému.

Poznámka: V

případě, Že potřebujete sdělit dalšídoplňujícíinformace' uveďte je v příloze.

RoZPoČET CELÉHo PROJEKTU
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu _
ukazatel l (v tis. Kč)

Kapitálové finančníprostředky
) Běžnéfi na nčníp rostřed ky
3. Celkem béžnéa kapitálové finančníprostředky

1.

RoZPoČnr oÍlČÍcrrČÁsrÍPROJEKTU

I

5300

4700
20000

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

Kapitálové fi nančníprostředky
2. Běžnéfinánčníprostředky
J. Celkem běŽné a kapitálové finančníprostředky

0

1.

300
300

Každá škola (včetně té' která je koordinující) uvede samostatný rozpočet za tu část

pióJéŘtú'

řeší, v následujíóí tabulce:

'<terriu

RoZPočrr oÍr,čÍčÁsrr PRoJEKTU
Požadavek na dotaci ze

-

státniho rozpočtu
ukazatel I (v tis. Kč)

1.

Kapitátové Íinančníprostředky

0

1"1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zďízení)

0

1.3

Stavební úpravy

0

)

300

osotlní náklady:
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

zdravotní pojištěnía pojistného na sociální

"a-veřejné
zabezpetěni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního

fondu

ostatní:
2.4

Materiá|ní náklady (včetně drobného majetku)

2.5

SluŽby a náklady nev'jrobní

224

'76

2.6

Cestovní náhrady

2.',I

Stipendia

Celkem běžnéa kapitátové finančníprostředky

3.

300

Zdůvodněnípožadavkův jednotlivých položkách (přidejte
Císlo

Cíl (uveďte cíl

položky
(viz

Název výdaje a jeho podrotrné zdůvodnění

předchozí
tabulka)

z tabullry,,Cíle

projektu")

řádkf'podle potřeby)
Výstup projektu
(uveďte vystup
z tabulky ,'PLnění
kontro1ovatelných

Částka 1v tis.

Kč)

lrÍstuoů")

2.1

Mzdy pracovníků realizačního ýmu

1,2,3,4

2.3

Povinné odvody pojistného zďrav. a sociálního
zabemečení

1,2,3,4

Souvislost s ostatními
nodávanÝmi proiekty

l-5

224

1-5

76

Uved'te, zdaje obsahově podobný projekt podáván současně v rámci decentralizovaných či
centralizovaných rozvoioWch proiektu na rok 2014.
Souvislost siinými projekty podávanými v rámci IRP a CRP pro rok 2014 neni.

Počet studentů' kteří jsou do

projektu zapojení/jichž se
nroiekt tÝká

25000

Uveďte, jaké je zapojení studentu v rámci projektu, ať jIŽ jako příjemci podpory ďnebo
jestliže se podílína řešení projektu (přidejte řádkry dle potřeby)

Všichni studenti univerzity budou vyuŽívat ýsledné vystupy projektu, tj. UIS včetně jeho
inovovanÝch částí.

Jméno rektora:

Prof. Ing. Jiří Balík, CSc"
z' ,4-/-)
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Podpis:

čestné

prohlášeni

Prohlašuji, že aktivity, na které škola
Žádáťnanční dotaci v rámci
rozvojového projektu, nejsou

Datum:

ťrnancovány z jný ch zdroj ů.
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