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Razítko školy

CHARAKTERISTIKA CELEHO PROJEKTU

Anotace

Cílem projektu je inovace Univerzitního informačního systému (dále jen ,,UIS"). Cílem této inovace je
především zajištění stavu, kdy univerzita bude zcela vlastnit, ovládat a řídit technickou podobu a
parametry i strategii rozvoje UIS tak, aby nebyla závisIá na dostupnosti těchto informací od jediného
dodavatele. Vlastní inovovaný UIS by měl zajistit zl"ýšeníefektivity jeho použitelnosti, zajištění
koncepčníhoa dlouhodobě udržitelného rozvoje a otevření datoých rozhraní systému, a to
prostřednictvím přizpůsobení, úpravy či náhrady informačníhosystému tak, aby došlo k odstranění
qýhrad k současnému staw a neefektivnosti údržbya rozvoje UIS.
Případnou změnou technologické platformy i organizace 'Údržby, podpory a rozvoje systému bude
dosaženo lyššíproduktivity' kvality a efektivnosti vylžiti výsledného systému. V neposlední řadě je
cílem zmodernizovat uŽivatelské roillraní informačníhosystému' otevŤení datoqých rozhrani
informačního systému pak umožnípřenositelnost údajůmezi vyso\imi školami a otevření nových cest
pro spolupráci zejména v oblasti studijní agendy.
Stávající informační systém univerzity byl vyvíjen na Mendlově univerzitě v Brně (MENDELU)
vletech 1996 až 2008. Je to komplexní systém pro sprálu aÍízenívšech aspektů chodu školy, od
studijního systému přes vědu a v,ýzkum až po přístupoý systém a infrastrukturu sítě. Během doby jeho
vývoje auŽivání došlo kmnoha změnám voblasti technologií i nároků na kapacitu a pružnost, kterou
stávající systém již nepokr;iruá. Také se zněnily potřeby a předstaly uživatelů o uŽivatelském rozhraní,
kteréje nutné také inovovat.

Přehled

o řešení projektu

v

roce 2013

Pokud se jedná o pokračujícíprojekt nebo projekt navazuje na řešeníobdobného projektu, uveďte,
kolik finančníchprostředků bylo dosud čerpáno, jak jsou plněny cíle, jakých qýstupů bylo dosaženo
ajak budou čerpány finanční prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných vystupů do konce
roku 20 I 3.

Plnění plánovaných cílůa kontrolovatelných
vÝstunů k datu nředání této žádosti
V rámci realizované soutěŽe o návrh byla

píle stanovené v návrhu projektu

provedena úvo dn í analý za uŽivatelského r ozhr aní,
která bude dále rozpracovánay rámci dopracování
vítěznéhonávrhu.
Stav vÝstuóu - toznracov áno
Základní posfupy a pravidla byla definována ve
vítěznémnávrhu realizované soutěže o návrh.
V rámci jeho rozpracování bude podrobně

Analýza j ednotného uživatelskéhor ozhrani

specifikována funkčnost inovovaného UIS
s důrazem na:
_ architekturu a potřebné komponenty,

Pravidla modelování společné datové základrry
procesů

- funkčníokruhy fiádro systému, business logika,
GUI komponenty, integrace

s

okolím),

- parametrizovatelné funkčnosti systému
Stav vÝstuou - rozoracováno
ouč ástí zpr acov áv ané anaIý zy je rryč lenění těch
funkčníchcelků, které napi. z důvodu malé přímé
souvislosti se systémem UlS nebudou přímou
součástí IUIS, budou však propojeny se systémem
IUIS díky jeho funkčnosti integrace s okolím.
Stav vÝstupu - rozpracováno
Bude dále rozpracováno v rámci dopracování
vítěznéhonávrhu vzešléhoze soutěŽe o návrh.
Stav vÝstupu - rozpracováno
Bude dále rozpracováno v rámci dopracování
vítěznéhonávrhu vzešléhoze soutěŽe o návrh.
Stav l"ístuou - rozoracováno
S

Lnalý za modulu El ektronické doklady

Vývoření rozhrani

a nástrojů pro

přístup

k datům

Vývoření jednotné platformy pro programování
systému

Přehled čerpání finančních prostředků k datu
předání této žádosti
Přidělená částka
položka
(v

tis. Kč)

Celkem NIV
Celkem INV
Celkem - proiekt

l5 000

Projekt financován od 3/20l3
Čerpáno

(v tis.

1

Kč)
ó50

1 000

0

16 000

I 650

Nízkéčerpánípřidělených finančníchprostředků souvisí srealizací veřejné zakázky.

otevřené

ýběrové řízenípůvodně připravené vprvní polovině roku 2013 nebylo lyhlášeno zdůvodu přílišné
složitosti dostatečně podrobného popsání předmětu plnění. Následně byla zpracována, vyhlášena a
rea|izována SoutěŽ o náwh na inovaci UIS. Na základě následně vypsaného rnýběrového tizení na
rozpracováni náwhu bude ve 3' čtvr1letíroku realizována část výstupů projektu, knimŽ bude čerpána
adekvátní část finanČních prostředků.

Zdůvodnění
projektu/ ana|ýza
potřeb

V průběhu let došlo k mnoha změnám v oblasti technologií i nároků na flexibilitu systému, kterou
stávající systém jiŽ plně neposkytuje. V procesech, které systém podporuje, doc|tází rovněž ke změnám

atotéŽplatí o požadavcíchnarozÁratí a ergonomii systému. PoŽadavky nazměny nelze do stávajícího
systému implementovat buď vůbec' nebo neefektivně a za nepřiměřených nákladů.
Rostoucí poŽadavky na sprálu mobilit studentu a propojitelnost sfudíjních programů vyžadujínoý a

systematický pohled na sdílenía přenos údajůmezi univerzitami. Nové potřeby propojování
informačních systémůmezi školami a státní správou si vynucují doplňování rozhrani, se kteďmi
původní návrh stávajícího systému nepočítal.Univerzita dnes qlŽaduje moderní a otevřený informační
systém, kteý poskytuje rozkratí pro snadnou integraci s jiný,rni univerzitními informačními systémy a
státní správou. K tomu má sloužit přechod na technologicky lyspělejšíplatformu v rámci tohoto
projektu.

Projekt navazuje na řešení projektu vroce 2013, kdy byla realizována soutěž o návrh na inovaci UIS
s následným lyběroufrn řízenÍm na dodávku sluŽeb, spočívajícíchve zpracování SWOT anaIýzy,
návrhu archítektury a obsahu jádra inovovaného systému, přístupu k migraci dat a souběhu stávajícího

a inovovaného systému, návrhu GUl, etapizace inovace po modulech a náwhu parametrtzace systému a
jeho funkčností.

Primárně

je

uvažováto

s

inovací jádra systému a studijního systému tak, aby vyhovoval jak

jak na MENDELU tak Vysoké škole ekonomické v Praze (VSE), kÍerá po

určitém
př.izpůsobení tento systém pouŽívá. Pro úspěšnénaplnění cílůinovace je tedy vhodná spolupráce s
VŠE'Systém UIS zde zahrnuje sprálu aŤízerÍvětšiny agend škgly, přičemžtěžištěm je studijní systém
a věda_a výzkum. Samotné přizpůsobení UIS potřebám VSE bylo limitováno technologickými
moŽnostmi systému iako takového, řešitels\.irni i finančnímikapacitami a dobou implementace na
VŠE.y aůslóatu 'tonó systém nepokryvá potřéby VŠEoptimálně, óoŽ prodražuje jeho pfovoz a sniŽuje
jeho eřektivitu. VŠEse 6ude podílet ňa póradenšké a teůníckéspolupráci při zohlednění zkušenostíse
stávajícím systémem a na konkretizactpoŽa{avků najeho inovaci.
KreáItzaci irrojektu se v roce 20la připojí Ceská zemědělská univerzita v Praze (CZU), která přispěje
odbornými kapacitami, bude napomáhat formulaci požadavků na inovaci a bude se podílet na testování
inovovaných částísystému'
obě univérzity se budou aktivně podílet ttarealizaci projektu a následně budou také vyuŽívat konečné

podmínkám

rysledky projektu.

úovováný sýstém by při zohlednění rumých aspektu mohl bý natolik univerzální, Že by byl q'rržitelný
také pro dálsi lysoke školy. Klíčovýmaspektem inovovaného systému by měla _bYt moŽnost
efektil,rrího přenošu údajůmézi univerzitami za účelemzajištěni správy mobilit studentů a'studíjních
programů a dále možnost elektronizace oběhu dokumentu v souladu s platnými právními předpisy.

DZ MENDELU 201I-I5:
str. 23,24
Univerzita bude:

-

podporovat modernizaci univerzitní infrastruktury pro zkvalitnění výuky, l"ýzkumu a kultury
akademického prostředí,
směřovat rozhodujícíčást f,rnančních zdrojů do rekonstrukcí a modernjzací stávajícíchkapacit,
knihoven, adminištrativtl'ího zázemí, infrastruktury ICT, přístupu k informačním zdrojům a
vědeckým informacím, včetně obnoly strojního a přístrojového lybavení

ADZ MENDELU 2014 (str.

14):

Pokračovat v realizaciprojektu Inovace informačního systému na MENDELU"

Odkaz na

DZ vŠE2011_15:

zámér (přesná
citace
z dlouhodobého

Strategické záměry:
_ Zwšit efektivitu administrativních procesů

dlouhodobý

záměru, nikoli
pouze odkaz na
dokument či na
web)

8. Efektivita a běžnéfinancování

Nástroje:

-

Pokračovat v elektronizaci oběhu dokumentů.

9. Investiční financování

Strategické záměry:
-- Zajistit dóbrou úroveň arozvoj efektivních informačních a komunikačních technologií
podmiňujícícha podporujících rozvoj pedagogické činnosti, vědy a ýzkumu i dalšíchaktivit
školy.
Nástroje:
Rozvíjétfunkcionalitu informačních systémůvšude tam, kde je to potřebné a efektivní a zqlšovat míru
integráce těchto systémů,vyuŽít rozvoje informačních systémůk posílení prvků r'nitřního hodnocení
školy, zvaŽovat vyššíúroveň a dalšímoŽnosti vyržitíidentifikačních karet

DZČZU 201l-15:

Prioritní strategický cíl:

3.10 Nadále roŽvijet a lrylepšovat informačnísystémy určenék podpoře pedagogické činnost.
MoŽné zaměření operačníchcílůa opatření:

opatření budou orientována především na dalšívylepšování a zdokonalování existujících
informačních systémů(IS Studium pro studijní evidenci, IS Badis pro administraci spojenou
s kvalifikačními pracemi /bakalářské a magisterské/ a organizací státních závěrečných zkoušek
a IS Sylabus jako nástroj správy jednotlirných předmětu). Na základě neustále prováděných
hodnoceníje možnévyvíjet či outsourcovatrovněž nové softwarové aplikace které by
usnadňovalypedagogický proces. Jako zdroje je moŽné vplživat vnitřní zďroje CZU, rozvojové
programy MSMT i FRVS, příp. operační programy.

Cíle projektu

Uved'te reálrné, konkrétnía termínované cíle, kteých mábý dosaženo.
č.

Plnění

kontrolovatelných

vÝstunů

Cíle (přidejte řádky podle potřeby)

1

Inovovat rybrané sady aplikací Systému

2

Implementovat a zproyoznit inovované části informačního systému

J

Zaškolit klíčovéuživatele

4

Zdokumentovat inovované části informačního svstému

proslnec
2014
prosinec
2014
prosmec

2014
prosinec

20r4

Definujte konkrétní a měřitelné výstupy projektu, které budou ýsledkem projektu
c.
I

2
J

4

Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)

Cíl (uveďte číslo
zoŤedchozitab')

Termín

Zadávací dokumentace k qýběrovémuřízení na zhotovitele
inovace

1

únor 20l4

Smlouva o dílo se zhotovitelem inovace

1

duben 20 14

Akceptační protokoly k dílčímčástem jednotlivých etap

movace
Implementované a zprovozněné inovované části systému na

HW zadavatele

2

2

5

Napojené inovované části na ostatní IS zadavatele

2

6

Zaškolení klíčovíuŽivatelé

)

,7

Dokumentace

(u-ývoj

iednotlil"ich etap

Organizace a
řízeníprojektu

Termín

ová, správy systému, uživatelská) dle

4

prosmec

2014

prosmec

2014
proslnec
2014
proslnec

2014
proslnec
2014

Řízení a organizaci realizace projektu zajišťuje koordinující škola' tj. Mendelova univerzita v Bmě
(koordinátor). Hlavními členy týmu koordinátora je garant projektu, projektorný manaŽer a osoba

zajišťujícíadministraci projektu. Garant provádí kontrolní činnost a prezenfuje vysledky projektu vůči
nadÍizeným orgánům. Projektový manaŽer provádí Íídícia koordinační činnost' komunikuje
s projektoými týmy na partnerských VS a zodpovídá garantovi projektu za zdátné plnění cílůprojektu.
Administrativa .projektu zabezpečuje dokumentaci projektu' komunikuje s projektovými týmy
partnerských YŠa zabezpečuje organizaci pracovních schůzek koordinující školy s par1nerskými
školami.
Na partnerských školách jsou vybudovány projektovýho týmy. Vedení těchto t}mů a Íízenídílčíčásti
projektu zajišťujeprojektoly manažer partnerské VS, ktery zodpovídá za úspěšnénaplňování cílůa
harmonogramu dílčíčásti proj ektu.

V lednu 2014 bude projekt oficiá]ně zahájen. o tomto zahájení bude proveden písemný zápis. Na
koordinující univerzitě a na partnerských VS bude zahájena činnost projektových tým&' Zásupci
projektových t;hnů se budou setkávat na pracovních jednáních, o jejichŽ výsledcích budou vedeny
záoisv.

Harmonogram

Pro každý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu
c.

Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)

Termín
zaháieni

Termín
ukončení

1

Příprava dokumentace a lyhlášení ýběrového Íízenina
zhotovitele inovace

leden 2014

bÍezet20l'4

2

UzayŤeri smlurmího yzÍahu se zhotovitelem inovace

duben 2014

duben 2014

duben 2014

červen 2014

duben 2014

prosinec 2014

červenec 2014

sryen 2014

J

4

5

Programování, testování, implementace, dokumentace - I
féae (iádro svstému)
Sp olupráce s p artnerskými univerzitami při parametrizov ání
inovovaných částísystému (konzultace' speciÍikace
požadavků.účastna testování' ai.)
Programování' testování, implementace' dokumentace - Il.
ťáze (GUI.

API)

4

Realizační tým

6

Programování, testování, implementace, dokumentace - IIl
fáze (lrybrané sady aplikací, např' por1ál studenta, správa
svstému ai.)

7

Implementac e a zpr ov oznění inovovaných částísystému

8

Zaškolení klíčovýchuživatelů

o pokračují-

cím nroiektu

červenec

20l4

záŤi2014

prosinec 2014
prosinec 20 I 4
prosinec 2014

Uveďte plán personálního zajištění
c.

Přehled

září20l4

Jména klíčovýchlidí

činnosti

(ořideite řádkv podle potřeby)

I

doc. Ing' PavelMáchal, CSc.

garant projektu, kontrolní činnost

2

Ing. Aleš Vincenc

matažer projektu' řídícíčinnost

3

Ing. Veronika Vejrostová

administrativa projektu

4

RNDr. Karel Nenadál

řídícíčinnost tj.rnu VSE Praha

5

lng. Dana Václavíková

6

Ing. Andrea Černá

7

[ng. Petr Dvořák

konzultační č inno st, sp ecifi kace p ožadavkŮ za
VSE. testování
ko'pzultační činnost, specifikace požadavků
VSE. testování
Rídícíčinnost za CZU Praha, konzu|tační
činnost. specifikace poŽadavků ČZU, teslování

Pokud se jedná o pokračujícíprojekt' uveďte kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle
a kontrolovatelné ýsfupy jsou plánovány do budoucna.
Čerpánífinančních prostředků
Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
Rok realizace
ísouhrnnÝ údai)

2015

I

100

Zavedeniinovovaných sad aplikací do plného
DTOVOZU

2016
2017

Přehled o udržitelnosti
investice/aktivity

@projekfupodpořenáinvestice/aktivitapokračovatajakým
žabezpečenapo uko
zoůsobeň bude finančně

Po dokončeníprojektu bude inovovaný systém udržován zprovozttích prostředků tak, jak je

tomu u stávajícího informačního systému.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit dalšídoplňujícíinformace, uvedte je v příloze

CHARAKTERIsTIKA oÍlčÍČÁsn PRoJEKTU - MENDELU
kolik
Pokud se jedná o pokračujícíprojekt nebo projekt ttavazuje na řešení obdobného projektu, uveďte,
jak
budou
a
jakých
dosaženo
bylo
jsou
výstupů
jak
plněny cíle'
ťmančníchprostredků uytď dosud eerpáno,
2013"
čerpány ťrnánčníprostředky' plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných rystupů do konce roku

Plnění plánovaných cílůa kontrolovatelných

Cíle stanovené v návrhu projektu

k datu oředání této žádosti
V rámci rea|izované soutěŽe o náwh byla provedena
b ude
vítězného
dáIe rozpracována v rámci dopracování

úvo dní attalý za už ivate l skéh o r o zltr aní, která

Analýza j ednotného uživatelského t ozhr aní

Základnípostupy a pravidla byla definována ve
vítěmém návrhu realizované soutěže o návrh.
V rámci jeho rozpracování bude podrobně
specifikována funkčnost inovovaného UIS
s důrazem na:

Pravidla modelování společné datové zák|aďny

- architekturu

procesů

- parametrizovatelné fuŇčnosti systému
Stav výstupu - rozpracováno
Součástí zpracovávané attalýzy je qlčleněnítěch
funkčníchcelků' které např. z důvodu malé přímé
souvislosti se systémem UIS nebudou přímou
součástí IUIS, budou však propojeny se systémem
IUIS díky jeho funkčnosti integrace s okolím.
Bude dále rozpracováno v rámci dopracování
vítěznéhonávrhu vzešléhoze soutěŽe o návrh.
Stav vÝstupu - rozpracováno
Bude dále rozpracováno v rámci dopracování
vítězného návrhu vzešléhoze soutěže o návrh.

Vývoření rozhraní a nástrojů pro přístup k datům
Vývoření jednotné platformy pro programování
systému

Stav výstupu

Přehled čerpánífinančních prostředků k datu
ání této žádosti
Přidělená částka
ložka

Soc. a zdrav. poj.

DPP, DPČ
SluŽby

komponenty,

- funkčníokruhy fiádro systému, business logika'
GUI komponenty' integrace s okolím)'

Lnalýza modulu Elektronické doklady

Mzdy

a potřebné

-

r

ozpr acov áno

Projekt financován od 3/2013

1 150
823
1270
9 650

32',1

5-l

0

150

I

Materiál
Cestovné

111

l0
401

Celkem NIV
Celkem INV

otevřené rnýběrové
Nízkéčerpání přidělených finančníchprostředků souvisí srealizaciveřejné zakázky.
přílišné
složitosti
důvodu
z
lyhlášeno
1
nebylo
20
3
roku
polóvině
řízení původně připravené v první
Soutěž
vyhlášenaarealizována
zpracována,
byla
Následně
plnění.
próamctu
dostatóčně podrobneho popsáni
ve
bude
řízeni narozpracování návrhu
o návrh na inovaci UIS. N; zák|adénásledně lypsaného ýběrového
adekvátní část finančních
3. čtvrtletíroku realizována část rnýstupů projektu, k nimŽ bude čerpána

prostředků.

Uveďte reálné, konkrétní a tetmínovanécíle, kteých má

6

bý

dosaženo'

c.

Cíle (přidejte řádky podle potřeby)

I

lnovovat vybrané sady aplikací systému

2

Termín
prosinec 2014

lmp lementov at a zpr ov ozl7it inovované části in formačn ího

prosinec 2014

svstému

J

Zaškolit klíčovéuživate le

prosinec 2014

4

Zdokumentovat inovované části informačního systému

prosinec 2014

Plnění

kontrolovatelných
výstupů

Definujte konkrétní a měřitelné vystupy projektu' které budou qýsledkem projektu

dí|číčásti

proiektu

uil

č.

I

2
')

4
5

Výstup projektu

(přidejte řádky podle potřeby)

Zadáv ací dokumentace k výběrovému řízení na

zhotovitele inovace

Smlouva o dílo se zhotovitelem inovace
Akceptační protokoly k dílčímčástem
iednot|ivÝch etao inovace
Implementované a zprovozněné inovované
části svstému na HW zadavatele
Napojené inovované části na ostatní IS
zadavatele

(uveďte

čísloz

Termín

předcho-

zítab.\
I

unor 2014

I

duben 2014

2

prosínec 2014

2

prosinec 2014

2

prosinec 2014

6

Zaškolení klíčovíuživ atelé

J

prosinec 2014

7

Dokumentace (vyvojová' správy systému,
uživatelská) dle iednotlivÝch etap

4

prosinec 20i4

Harmono-

gram dílčí Pro kaŽdý výstup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu
části
nroiektu
Hlavní činnosti
Termín ukončenÍ
Termín zahájení
c"

1

2

J

4

5

6
7
8

Realizační tým

(přidejte řádky podle potřeby)

Příprava dokumentace a lyhlášení výběrového
Íizenína zhotovitele inovace
UzavÍeni smluvního vztahu se zhotovitelem
inovace
Programování, testování, implementace,
dokumentace _ |. fáze (iádro systému)
Spolupráce s par1nerskými univerzitami při
parametrizování inovovaných částísystému
(konzultace, specifikace požadavků,účastna
testování. ai.)I
Programování, testování, implementace,
dokumentace -II. fáze (GUI. API)
Programování, testování' implementace,
dokumentace - II|. fáze (vybrané sady aplikací,

naoř. oor1ál studenta. soráva svstému ai.)
Implementace a zproyomění inovovaných částí
svstému

Zaškolení klíčouýchuživatelů

leden 2014

bŤezen 2014

duben 2014

duben 20 14

l4

červen 2014

duben 20

prosinec 20

duben 2014
červenec 2014

srpen 2014

záÍi 2014

prosinec 2014

červenec

20l4

prosinec 2014

září2014

prosinec 20 14

Uved'te plán personálního zajištění
c.

14

Jména klíčovýchlidí

Činnosti

(ořideite řádkv oodle ootřebv)

I

doc' Ing. PavelMáchal, CSc.

garant proj ektu' kontrolní činnost

2

Ing' Aleš Vincenc

martaŽer projektu'

a
J

Ing. Veronika Vejrostová

administrativa proj ektu

řídícíčinnost

technická pomoc zadavatele (TDI)
kontaktní osoba zhotovitele

Přehled o

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

proiektu

a

kontrolovatelné Vystupyjsou plánovány do budoucna.

Rok

realizace
2015

ČerpánífinančnÍchprostředků

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy

ísouhmný údai)

Zavedeni inovovaných sad aplikací do plného
Drovozu

5 600

20r6
20r'7

Přehled o udržitelnosti
investice/aktivity

@ojovéhoprojektupodpořenáinvestice/aktivitapokračovatajakým
projektu.
po
zoůsobeň bude finančně zabezpečena

ukončenírozvoiového

Po dokončeníprojektu bude inovovaný systém udržován z provozních prostředků tak, jak je
tomu u stávajícího informačního systému.

Poznámka: V

případě, že potřebujete sdělit dalšídoplňujícíinformace, uveďte je v pŤi|oze.

Vyplní pouze koordinátor:

ROZPOčET CELÉHOPROJEKTU
Požadavek na dotaci ze

-

státního rozpočtu
ukazatel I (v tis. Kč)

1.

)
3.

Kapitálové finančníprostředky
Béžnéfinan čníprostředky
Celkem běžnéa kapitálové finančníprostředky

l5 300
4 700
20 000

RoZPoČnr nÍrČÍcHČÁsrÍPRoJBKTU - ME|{DBLU
Požadavek na dotaci ze

-

státního rozpočtu
ukazatel I (v tis. Kč)

Kapitálové fi nančníprostředky
2. Běžnéfinančníprostředky
3. Celkem béžnéa kapitálové finančníprostředky

1.

15 300
3 000
18 300

RoZPoČET DÍLčÍcHČÁsrÍPRoJEKTU _ vŠn
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu *
ukazatel

1.

)
3.

I

(v tis.

Kč)

Kapitálové finančníprostředky
Běžnéfinančníprostředky
Celkem běžnéa kapitálové finančníprostředky

0

r 400
1

400

RoZPočEr nÍr,ČÍcrrČÁsrÍPRoJEKTU _ Čzrl
Požadavek na dotaci ze

-

státního rozpočtu
ukazatel I (v tis. Kč)

KapitáIové finančníprostředky
2. BéŽnéfi na nčníp rostřed ky
3. Celkem běžnéa kapitálové finančníprostředky

1"

0

300
300

KaŽdá škola (včetně té, která ie koordinuiící)uvede samostatný rozpočet za
projektu, kterdu řeší,v následujíčítabulce:

tu

část

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

1.

Kapitálové finančníprostředky

15 300

1"1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

13 000

t,.2

Samostatné věci movité (stroje, zaŤízení)

1.3

Stavební úpravy

2 300
0

9

)

BěžnéÍinančníprostředky celkem

3 000

osobní náklady:
I 200

2.1

Mzdy (včetně pohybliých sloŽek)

2.2

odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

z.)

(,

oa""oy po:istného na veřejné zdravotni pojištění a pojistného na sociální

400

zabezp,ečénía příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního

fondu

ostatní:

Císlo

50

2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.s

Služby a náklady nev].foobni

2.6

Cestor'rrí náhrady

2.7

Stipendia

3.

Celkem béžnéa kapitálové finančníprostředky

I 300
50
0

@kůvjednotlivýchpoložkách(přidejteřádkypodlepotřeby)
projektu

položky
(viz

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

předchozí

1.2

2.r

2.4
2.5

2.6

Cíl (uveďte cíl
z tabulky ,,Cíle
projektu")

Výstup

(uveďte

ztabulky

ýstup

Částka 1v tis.

',Plnění

kontro1ovatelných

Kč)

výstuoů")

tabulka)

l.l

18 300

Provedení inovace IS (Sw), tj. programování, testování

r,2,4

anod.
Serverové lybavení pro inovovanou verzi informačního
sVStému

1,2,3,4

odměny řešitelského týtnu
Povinné odvody pojistného zdrav. a sociálního
zabezoečení
Kancelářské potřeby k Zajištění realizace projektu ajeho
v-ýstuoů (oaoír. tonery' drobné kancelářské potřeby)
SluŽby poskýovatelů teclrnické pomoci (TDI), právní
sIuŽbv ai.

Cestovní náklady -jednání na partnerských univerzitách,
iednání u áotovitelů' účastna školeních

Souvislost s ostatními

projektu zapojení/jichž se
nroiekt tÝká
r0 600

1,2,3,4
7,2,3,4

t,2,3,4
1,2,3,4

r3 000

3,4

2 300

1-1

I 200

|

-7

400

I

-',7

50

1 -',7

1 300

1 -',7

50

rojektpodávánsoučasněvrámcidecentralizovanýchči
centralizovaných rozvoiových projektů na rok 2014'
Souvislost

Počet studentů, kteří jsou do

2

3,4,5,6,"/

s

jin)rmi projekty podávan:i'mi v rámci IP a CRP pro rok 2014 neni'

jako příjemci podpory alnebo
Uveďte, jaké je zapojení studentů v rámci projektu, ať již
potřeby)
(přidejte
dle
řádky
projektu
jestliže Se podílína řešení

Všichni studenti univerzity budou lyužívat výslednó výstupy projektu, tj' inovovaný
informačnísystém'
10

Jméno rektora:

&ťguxr

Podpis:

Čestné
prohlášení

Prohlašuji, Že aktivity, na které škola
žádáťlrnnčnídotaci v rámci
rozvojového projektu, nejsou
ťtnancovány z jiný ch zdrojů.

prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Datum:

Razítko školy:

ó"W
\*/

11

{

