vYsoKÁ Šrorn:
ČEsrÁ zrnnĚoĚrsxÁ UNIvERZITA v PRAZE
Řozvojový projekt na rok 2014
v-íc9 š'kol' na jejichž řešení se
pooileJr vsecnny zucastnene sKoty

Formulář pro centralizov.?ne p{ojektypr9
Program:

1.

Program na podporu spolupráce vysokých škol

Tematickó
zamerenr:

Název projektu:
Inovace Univerzitního informačníhosystému (ruIS)
období řešení projektu:

Od; 1. 1.2013

Do: 31. 8. 2015

Požadavek na dotaci ze státního rozpočtu v roce 2014lkazatel I (v tis. Kč):
V tom běžnéfinanční

Celkem:

prostředkv:

Na celý projekt

(r,'yplní pouze
koordinátor)
Na dílčíčást

300

nředkládaiící VŠ

300

V tom kapitálové

finanční prostředkv:

0

zLxl'lrnxÍ rNnoRMACE
Koordinátor celého projektu
Jméno

doc. Ing. Pavel Máchal' CSc.

Št<ota

Mendelova univerzita v Brně

Zúčastněné

Česká zemědělská univerzita
Vysoká škola ekonomická v Praze

školy:

Řešitel předkládané
'-.z dílčíčásti
Jméno:

Kontaktní osoba

íýosef Vojáček

K:

Ins' Petr Dvořák

---

Podpis:
Škota:

Adresa/Web:

//česuazemědělská univerzita v Praze
www.czu.cz

Telefon:

+420 224 384 084

E-mail:

v o j ac

ek@r ektor

at. c zu.

+420 224 382 444
c

z

dvorakpetr@ oíkt'czu. cz

Rektor
Prof. Ing. Jiří
Balík' CSc.

,il!

-?

ŘážítBo st<oty

CHARAKTERISTIKA uÍLčÍČÁsu PRoJEKTU
Přehled

o resenr

projektu

Y roce

2013

Pokud se jedná o pokračujícíprojekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projekfu, uvedle, kolik
Íinančníchprostředku bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých ýstupů bylo dosaženo a jak budou
čerpány finančníprostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných ýstupů do konce roku 2013'

Cíle stanovené v návrhu projektu

Plnění plánovaných cílůa kontrolovatelných
vÝstuoů k datu nředání této žádosti

Cíl
Cíl
Přehled čerpánífinančních prostředků k datu
nředání této žádosti

Cfle dílčí
části

nroiektu

Proiekt financován od

Uveďte reálné' konkrétnía termínované cíle' kteých mábý dosaženo.

Termín

c.

Cíle (přidejte řádky podle potřeby)

1

Testování UIS za účelemdoporučeník ínovacím

2

Vyhodnocení testování a zpracov áni zprávy s doporučením
na inovaci UIS.

J

Testování inovovaných částíUIS

Prosinec 2014

4

Vyhodnocení testování a zpracov áni zprálry o funkčnosti
inovovanÝch částí

Prosinec 2014

Srpen 2014

ZáÍí2014

5

Plnění

kontrolovatelných
výstupů
dílčíčásti

Definujte konkrétnía měřitelné Ústupy projektu' které budou ýsledkem projektu

nroiektu

CÍl

c.

(uveďte

Výstup projektu

(přidejte řádky podle potřeby)

čísloz
předcho-

Termín

zi tab.)

I

Testovací scénáře k vybraným modulů UIS

2

Zpracovaný dokument
doporučeními

J

Testovací scénáře k inovovanjnn modulům UIS

4
5

s

Únor 2014

konkrétními

Zpracované Ústupy ztestování v podobě
orotokolu
Zpracovaný dokument s konkrétními
doporučeními

ZáÍí20|4
J

Říjen 2014

3

Prosinec 2014

4

Prosinec 2014

Harmono-

gram dílčí Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu
části
oroiektu
Hlavní činnosti
Termín ukončení
Termín zahájení
c.
(přidejte řádky podle potřeby)

1

2

Tvorba testovacích scénářů k lybraným
modulům UIS
Provedení testování, sběr dat v podobě
protokolu, jejich lyhodnocení a zpracování do
dokumentu s konkÍétnímidoporučeními

Leden2014

Únor 2014

BÍezen2014

ZáÍí2014

3

4

Tvorba testovacích scénářů k vybraným
inovovanÝm modulům UIS
Provedení testování' sběr dat v podobě
protokolu, jejich lyhodnoceni a zpracováni do
dokumentu s konkrétními doporučeními

Realizační tým

Ríjen 2014

Listopad 2014

Listopad 2014

Prosinec 2014

Uveďte plán personálního zajištění
c.

Jména klÍčovýchlidí

(ořideite řádkv podle potřebv)

Činnosti

Ing. Josef Vojáček

Garant projektu za ČZlJ,kontrolníčinnost

2

Ing' Petr Dvořák

Manažer projektu, řídícíčinnost

3

Vedoucí střediska IS

4

Pracovník podpory studijních oddělení,
sorávce studiíníasendv

konzultační činnost' specifikace požadavku
za CZU' testování. whodnocení
konzultační činnost' specifi kace poŽadavlru
za CZU' testování. whodnocení

Přehled o

pokračují- Pokud se jedná o pokračujícíprojekt' uveďte, kolik finančníchprostředků bude čerpáno a jaké cíle
cím

nroiektu

a

kontrolovatelné výstupyjsou plánovány do budoucna.

Rok
realizace

Čerpánífinančních prostředků
(souhrnnÝ údai)

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy

20rs
2016
201'7

Přehled o udržitelnosti
investice/aktivitv

Uveďte, jak bude z rozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým
zoůsobem bude finančně zabezpečena po ukončenírozvoiového proiektu.

Po dokončeníprojekhr bude inovovaný systém udržován z provozruch prostředku univerziý
tak, jak je tomu u stávajícího informačníhosystému.

Poznámka: V případě' že potřebujete

sdělit dalšídoplňujícíinformace, uveďte je v příloze.

RoZPoČET CELÉHOPROJEKTU
Kapitálové finančníprostředky
) Běžnéfinančníprostředky
3. Celkem béžnéa kapitálové finančníprostředky
1.

ROZPOčET DÍLČÍcHčÁsrÍPRoJEKTU

Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu ukazatel I (v tis. Kč)
1

s300

4700
20000

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

Kapitálové fi nančníprostředky
) Běžnéfinančníprostředky
3. Celkem béžnéa kapitálové finančníprostředky

1.

0

300
300

Každá škola (včetně té, která .ie koordinuiící) uvede samostatný rozpočet za tu
projektu, kterriu řeší,v íásledujíóí tabulce:

část

RoZPoČET DÍLČÍČÁsu PRoJEKTU
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu _
ukazatel I ív tis. Kč)

1.

Kapitálové finančníprostředlry

0

1.1

Dloúodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zaÍízení)

0

1.3

Stavební úpraql

0

2.

Běžnéfinančníprostředky celkem

300

Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohybliých složek)

2.2

odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracor'rrí poměr

224

odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
/..3

zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního

fondu

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.s

Služby a náklady nevyrobní

4

76

2.6

Cestovní náhrady

2.1

Stipendia

3.

Celkem béžné-akapitálové finančníprostředky

Zdůvodnění požadavkův jednotlivých položkách
Číslo

(přidejte řádky podle potřeby)

Cíl (uveďte cíl

položky
(viz

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

předchozí

ztabulky,,Cile
projektu")

tabulka)

2.t
2.3

Mzdy pracovníku realizačního tymu

1,2,3,4

Povinné odvody pojistného zdrav. a sociálního

I,2,3,4

z.abez,oečeni

Souvislost s ostatními
oodávanÝmi oroiektv

projektu zapojeníjichž se

nroiekt týká

25000

výstup projektu
(uveďte'rystup

z tabulky ,'Plnění

kontrolovatelných
výstupů")

Částta 1v tis.

Kč)

1-5

224

1-5

76

ra^:e obsahově podobný projekt podáván současně v rámci decentralizovaných či
centralizovaných rozvojoých projektů na rok 2014.

w"tt",

Souvislost

Počet studentů, kteří jsou do

300

s

jinými projekty podávanými v rámci IRP a CRP pro rok 2014 rcní.

Uveďte, jaké je zapojeil studentu v rámci projektu, ať jížjako příjemci podpory ďnebo

jestliže se podílína řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby)

Všichni studenti univerzity budou rryrržívat ýsledné ,.ystupy projektu, tj. UIS včetně jeho
inovovanÝch částí.

Jméno rektora:

Prof. Ing. Jiří Balík, CSc.

Podpis:

Čestné

prohlášeni

Prohlašuji, že aktivity, na které škola
žádáfinanční dotaci v rámci
rozvoj ového proj ektu, nej sou
fi

Datum:

/ó /, Z01?

nancovány z jitý ch zdroj ů.

Razítko školy:

!

::t I

