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CHARAKTERISTIKA CELEHO PROJEKTU

Anotace

Cílem této inovace je
Cílem projektu je inovace Univerzitního informačního systému (dále jen
',UIS").
především zajištění stavu, kdy univerzita bude zcela vlastnit' ovládat a řídit technickou podobu a
parametry i strategii rozvoje UIS tak' aby nebyla závtslá na dostupnosti těchto informací od jediného
dodavatěle. Vlastní inovovaný UiS by měl zajistit zýšeníefektivity jeho použitelnosti' zajištění
koncepčníhoa dlouhodobě udrŽite|ného rozvoje a otevření datoých rozbraní systému, a to
prostřednictvím přizpůsobení, úpraly či náhrady informačníhosystému tak, aby došlo k odstranění
ýhrad k současnému staw a neefektivnosti údržbya rozvoje UIS.
Případnou změnou technologické platformy i organizace ídržby,podpory a rozvoje systému bude
dosaženo vyššíproduktivity' kvality a efektivnost| ryúit1ýslednéhosystému. V neposlední řadě je
cílem zrrrodemizovat uŽivatelské rozftaní informačníhosystému. otevření datových rozhraní

informačního systému pak umožnípřenositelrrost údajůmezi vyso\fini školami a otevření noých cest
pro sp oluprá cí zejména v ob asti studij ní agendy'
Stávající informační systém univerzity byl vyvíjen na Mendlově univerzitě v Brně (MENDELU)
v letech 1996 až 2008. Je to komplexní systém pro sprálu a řízenívšech aspektu chodu školy, od
studijního systému přes vědu a ýzkum až po přístupový systém a infrastnrkturu sítě. Během doby jeho
rn_fuoje a uživání došlo k mnoha změtám v oblasti technologií i nároků na kapacifu a pružnost, kterou
stávající systém již nepokr;ývá. Také se změnily potřeby a předstaly uživatelů o uŽivatelském rozhraní'
kteréje nutné také inovovat.
1

Přehled

o řešení projektu

v

roce 2013

Pokud se jedná o pokračujícíprojekt nebo projekt navazuje na řešeníobdobného projektu, uveďte,
kolik ťrnančníchprostředků bylo dosud čerpáno' jak jsou plněny cíle, jakých vystupů bylo dosaŽeno
ajak budou čerpány finančníprostředky' plněny cíle a dosaŽeno kontrolovatelných qýstupů do konce
roku 2013.

Plnění plánovaných cílůa kontrolovatelných
vÝstunů k datu nředání této žádosti

Cíle stanovené v návrhu projektu

V rámci realizované soutěže o návrh byla
p

Analý za

je

dnotného uživate ského r o zht
1

ati

rove den a úvo dní atalý za uživate lského

r o

zhr

atí,

která bude dá|erozpracována v rámci dopracování
vítěznéhonávrhu.
Stav v'ýstuou - rozoracováno
Základní postupy a pravidla byla defirrována ve
vítěznémnáwhu realizované soutěže o návrh.
V rámcijeho rozpracováni bude podrobně

specifikována funkčnost inovovaného UIS
s důrazem na:

Pravidla modelování společné datové zák|adny
procesů

- architekturu

a potřebné komponenty,

- funkčníokruhy (ádro systému, business logika,
GUI komponenty, integrace s okolím),

- parametizovatelné funkčnosti systému
Stav v"ýstuou * rozDracováno

Součástízpracovávané atalýzy je lyčleněnítěch
funkčníchcelků' které napY. z důvodu malé přímé
souvislosti se systémem UIS nebudou přímou
součástí IUIS, budou však propojeny se systémem
IUIS díky jeho funkčnosti integrace s okolím.
Stav v'Ístupu - rozpracováno
Bude dále rozpracováno v rámci dopracování
vítězrého návrhu vzešléhoze soutěže o návrh.
Stav v,ístuou - rozoracováno
Bude dále rozpracováno v rámci dopracování
vítěznéhonávrhu vzešléhoze soutěže o návrh.
Stav v'ístupu - rozpracováno

Analý za modulu Elektronické 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

ív tis. Kč)

CelkemNIV
Celkem INV
Celkem - proiekt

ls

Projekt financován od 3/2013
Cerpáno

(v tis. Kč)

000

I 386

1 000

998

16 000

9 384

Nízkéčerpánípřidělených ťrnančníchprostředků souvisí srealizací veřejné zakázky. otevřené
ýběrové řízenípůvodně připravené vprvrrí polovině roku 2013 nebylo vyhlášeno zdůvodu přílišné
složitosti dostatečně podrobného popsání předmětu plnění. Následně byla zpracována, vyhlášena a
realízována Soutěž o návrh na inovaci UIS. Na zákLadé následně vypsaného výběrového řízenína
rozpraco,váni náwhu byla ve 3. čtvrtletíroku realizována část ýstupů projektu, knimž byla čerpána
adekvátní část finančních orostředků.

Zdůvodnění
projektu/ ana|ýza
potřeb

V pruběhu let došlo k mnoha změnám v oblasti technologií i nároků na flexibilitu systému, kterou
stávající systém jiŽ plně neposkytuje. V procesech, které systém podporuje, dochází rovněž ke změnám
atotéŽplatío požadavcíchnarozflrani a ergonomii systému. PoŽadavky nazrněny nelze do stávajícího
systému implementovat buď vůbec, nebo neefektíyně a za nepřiměřených nákladů.

Rostoucí poŽadavky na správu mobilit studentů a propojitelnost studijních programů vyžadují nový a
systematický pohled na sdílenía přenos údajůmezi univerzitami. Nové potřeby propojování
informačních systémůmezi školami a státní správou si vynucují doplňování rozl:rati, se kteými
původní náwh stávajícího systému nepočítal.Univerzita dnes vyžaduje moderní a otevřený informační
šystém, kteý poskytrrje rozttrani pro snadnou integraci s jinými univerzitními informačními systémy a
státní Správou. K tomu má sloužit přechod na technologicky lyspělejší platformu v rámci tohoto
projektu.

Projekt navazuje na řešení projektu vroce 2013, kdy byla realizována soutěž o návrh na inovaci UIS
s následným vyběrovým Ťízenímna dodávku sluŽeb, spočívajícíchve zpracování SWOT analýzy,
návrhu aichitektury a obsahu jádra inovovaného systému, přístupu k migraci dat a souběhu stávajícího
a inovovaného systému, náwhu GUI, etapizace inovace po modulech a náwhu paramettizace systému a

jeho funkčností.

Primárně je uvažováno s inovací jádra systému a studijního systému ta\, aby lyhovoval jak
podmínkáň jak na MENDELU tak Vysoké škole ekonomické v Praze (VSE)' klerá po určitém
př.izpůsobení tento Systém používá. Pro úspěšnénaplnění cílůinovace je tedy vhodná spolupráce s
VŠE.Systém UIS zde zahrnuje správu aÍizeni větŠiny agend školy, přičemŽ těžištěm je sfudijní 9ystéq
a věda'a výzkum. Samotně přizpůsobení UIS potřebám VŠBbylo limitováno technologickými
moŽnostmi ýstému iako takového, řešitelskými i finančnímikapacitami a dobou implementace na
VŠE.V důslódku.tohó systém nepokq.fuá potřéby VŠEoptimálně, óoŽ prodražuje jeho pfovoz a sniŽuje
jeho efektivitu. VŠEse 6ude podilet ňa póradenité a teůnickéspolupráci při zohlednění zkušenostíse
stávajícím systémem a na konkretizacipoŽad3vků najeho inovaci'
wreát'ia"i projektu se v roce 2Ol4 pÍipojíČeská zeňedělská univerzita v Praze (ČZU.)2 která přispěje
odbornj,rni kapácitami, bude napomáhat formulaci poŽadavků na inovaci a bude se podílet na testování
inovovaných částísystému.
obě univérzity se budou aktivně podílet tarealizact projektu.a následně budou také vytlžívatkonečné
ýsledky projektu.
Iňovováný sýstém by při zohlednění různých aspektů mohl bý natolik univerzální' že by b'ytvyužitelný
také pro' dá1šíVys'oké školy. Klíčoqjanaspektem inovovaného systému.'by měla _bÍ moŽnost
efektivního přenošu údajůmézi univerzitami za účelemzajištěrrísprávy mobilit studentů a_studijních
programů a óále možnosi elektronizace oběhu dokumentu v souladu s platnými právními předpisy.

Detailnějšípopis projektu je přílohou této projektové žádosti (viz Příloha ,,Inovace UIS
- Celková situace a popis projektu")
DZ MENDELU 2011-15:
str. 23,

24

Univerzita bude:

-

podporovat modernizaci univerzitní infrastnrktury pro zkvalitnění výuky, výzkumu a kultury
akademického prostředí,
směřovat roáo_dující část finančníchzdrojů do rekonstrukcí a modernjzací stávajícichkapacit'
knihoven, adminištrativniho zázemí, infrastruktury ICT, přístupu k informačnímzdrojům a
vědeck1im informacím, včetně obnoly strojního a přístrojového vybavení

ADZ MENDELU 2014 (str.
Odkaz na
dlouhodobý

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

14):

Pokračovat v reaIizaci projektu Inoyace informačního systému na MENDELU.

DZ vŠE2011-15:

8. Efektivita a běžnéfinancování

Strategické záměry:
Zýšit efektivitu administrativních procesů
Nástroje:
- Pokračovat v elektronizaci oběhu dokumentu.
9. Inv

es t i čníJinanc ov

óní

Strategické záměry:
Zajistit dóbrou úroveň arozvoj efektivních informačních a komunikačních technologií
podmiňujícícha podporujícíclirozvoj pedagogické činnosti, vědy a ýzkumu i dalšíchaktivit
školy.

_-

Nástroje:

j^e to potřebné a efektivní.a zvyšovat míru
integráce těchto systémů,lryuŽít rozvoje informačních systémůk po-síleníprvků vnitřního hodnocení
škoý, zvaŽovat Úššíúroveň a dalšímožnosti vyuŽití identiťrkačních karet

Rozvíjétfunkcionalitu informačních systémůvšude tam, kde

J

DZ CZU 2011-15:

Prioritní strategický cíl:

3.l0 Nadále rozvijet

a

vylepšovat informačnísystémy určenék podpoře pedagogické činnost.

Možnézaměření operačníchcílůa opatření:

opatření budou orientována především na dalšílylepšování a zdokonalovifurí existujících
informačních systémů(IS Studium pro studijní evidenci, IS Badis pro administraci spojenou
s kvaliÍlkačnímipracemi /bakalařské a magisterské l a organizací státních závěrečných zkoušek
a IS Sylabus jako nástroj sprály jednotliých předmětu)' Na základě neustále prováděných
hodnocení je možnéq,vljet či outsourcovat ro'yněž nové softwarové aplikace které by
usnadňovalypedagogický proces. Jako zdroje je moŽné vyuŽívat vnitřní zdroje CZU, rozvojové
programy MSMT i FRVS, příp. operační programy.

Cíle projektu

Uveďte reálné, konkrétnía termínované cíle, kteých mábý dosaŽeno.
c.

I

2

Termín

Cíle (přidejte řádky podle potřeby)
Dopracování soutěžního návrhu jako podkladu k zadávací dokumentaci pro
vyběrové řizení na zhotovitele inovace.
Dopracovaný náwh se zaměřina týo oblasti:
- integrace s okolím UIS
- specifikace technických podmínek implementace IUIS
- specifikace postupu inovace agend
_ rozšířeníspeciťrkace funkčnosti IUIS
- rozšířenígrafického návrhu IUIS

duben 2014

prosinec
2014

Řešeníproblematiky Elektronické spisové služby v systému VŠE

J
4

Plnění

kontrolovatelných

vÝsfunri

Definujte konkrétní a měřitelrré rnýstupy projektu, které budou uýsledkem projektu
č.

z oředchozí tab.)

Termín
duben 2014

2

Návrh harmonogramu implementace IUIS

duben 2014

J

Dokument s popisem přechodu ze stávajícího UIS na IUIS
včetně návrhu misrace dat

duben 2014

4

Rozšířený dokument s náwhem modernizace GUI

duben 2014

5

Rozšířený dokument koncepce inovace UIS

duben 2014

7

Organizace a

Cí| (uveďte číslo

Dokument Charakteristika dotčených uživatelů

6

řízeníprojektu

Výstup projektu (přidejte řádky podle potřeby)

Dokument s popisem rnwŽené architektury a jednotlivých
komoonent
Dgtailní analýza a doplnění funkcionalit a procesů do eSpS

VSE

duben 2014
2

prosmec

2014

Řízení a organízaci realízace projektu zajišťuje koordinující škola, tj. Mendelova univerzita v Brně
(koordinátof,. Hlavními členy qfmu koořdinátora je garant projektu, projektoý matažer a osoba
provádí kontrolní činnost a prezentuje lysledky p1ojektu luči
žajišťující
aáministraci projeklu.'Garant
_Pňjektoqý
maiažer provádí Íiďíci a koordinačníčinnost, komunikuje
nďorizěnym orgánům.
s projektór"_írni ýmy na partňerskýóh VŠa zodpóvídá garantovi projektu za'zďáné p|nění cílůprojektu
Admjnistraiiva -prójektu zabezfiečuje dokumentaci projektu, komunikuje s projektou-foni rýmy
partnerských VŠa- zabezpečujéorgatizaci pracovních schůzek koordinující školy s partnersk1hni
školami'

Na partrrerských školách jsou vybudovány projektov$ho rýmy. Vedení těchto t;Ímůařizeti dílčíčásti
p.opttu zajisťuje projekťoý nianažer párůrerite vŠ,ktény'zodpovídá za úsptšnénaplňování cílůa
harmonogramu dílčíčásti projektu.

V lednu 2014 bude projekt oficiálně zahájen, o tomto zahájeni bude proveden písemný zápis. Na
koordinujícíuniverzilě á na partnerských VŠbude zahájena činnost projekt9ýgh' ťýmů.Zástupci
projektoých ýmů se budou ietkávat na pracovních jednáních' o jejichž ýsledcích budou vedeny
zaptsy.

Harmonogram

Pro každý Ústup identifikujte hlavní činnosti, které povedou k jeho naplnění v harmonogramu

Termín
zaháiení

ukončení

leden 2014

duben 20 14

leden 2014

duben 2014

Hlavní činnosti (přidejte řádky podle potřeby)

c.

Konzultace s odbom1imi pracovníky jednotliých
zainteresovanÝch oracovišť &líčovíuživatelé)
Technická podpora zhotoviteli (nastavování přístupů,
poskl'toviiní informací nutných k realizaci proiektu)

2

Termín

a
J

Schůzky koordinačního tý,rnu, komunikace s partnerskými VŠ

leden 2014

prosinec 2014

4

Řízeníprojektu, dokumentace

leden 2014

prosinec 20

14

5

6
7
8

Realizační tým

Uveďte plán personálrrího zajištěni
č.

Přehled

o pokračují-

cím nroiektu

Jména klíčovýchlidí

Cinnosti

íořideite řádkv oodle ootřebv)

I

doc. Ing' Pavel Máchal, CSc.

garant projektu, kontrolní činnost

2

Ing. Stratos Zerdalo glu

manaŽer projektu,

3

Ing. Veronika Vejrostová

administrativa proj ektu

4

RNDr. KarelNenadál

řídícíčinnost týmu VŠEPraha

5

Ing. Dana Václavíková

VSE. testovaní

6

Ing. Andrea Černá

7

[ng. Petr Dvořák

Pokud se jedná

o pokračujícíprojekt,

řídícíčinnost

konzu ltač n í č inno st, s pec i f,rkace p oŽadavkťs za

konzultační činnost' specifikace poŽadavků
VSE. testování
Rídícíčinnost za CZU Praha, konzultační
činnost_ soecifikace ooŽadavků ČZU. testoVání

uveďte kolik finančních prostředků bude čerpáno a jaké cíle

a kontrolovatelné výstupy jsou plánovány do budoucna.

Rok realizace

2014 - 2016

Přehled o udržitelnosti
investice/aktivity

Čerpánífinančních prostředků

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy

ísouhrnnÝ údai)
Rozpis plánovaných finančníchprostředků na pokračovánírealizace inovace ie uveden
v přilozé tohoto formuláÍe ,,Inovace UIS _ celková situace a popis projektu" formou
matice logického rámce projektu.
V rámci centralizovaných rózvojovych projektu bude pro realizaci projektu v následujících
letech žádáno o maximální částku danou Vyhldšením romojových programů pro daný rok.
Pro kry.tí zbyvajicich nákladů spojených srealizaci inovace bude vyrržito jiných, zejména
oroiektovÝch zdroiů.

U'éďiq jak bude žrožvojovéhoprojektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jaky1m
zoůsobem bude finančně zabemečena po ukončenírozvoiového proiekfu.

Po dokončeníprojekfu bude inovovaný systém udržován z provozních prostředků tak, jak je

tomu u stávajícího informačního systému.

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

CHARAKTERISTIKA uÍLčÍčÁsrr PRoJEKTU _ MENDELU
Přehled
o řešení
projektu

v roce
2013

Pokud se jedná o pokračujícíprojekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uved'te, kolik
finančních prostředků bylo dosud čerpáno' jak jsou plněny cíle, jakých ýstupů bylo dosaženo a jak budou
čerpány finanďní prostředky, plněny cíle a dosaženo kontrolovatelných vystupů do konce roku 2013.

Plnění plánovaných cílůa kontrolovatelných
vÝstupů k datu předání této žádosti

CíIe stanovené v návrhu projektu

V rámci realizované soutěže o návrh byla provedena

í atalý za uživate l ského t o zfu ani, která byl a
dále rozpracována v rámci dopracování vítězného
návrhu.
Stav vÝstuou - solněno
Základni postupy a pravidla byla definována ve
vítězném návrhu realízované soutěŽe o náwh.
V rámci jeho rozpracování byla podrobně
úvo dn

Analýza j ednotného uživatelskéhor oz}rani

specifikována funkčnost inovovaného UIS
s důrazem na:

Pravidla modelování společné datové základny

_ architekturu a potřebné komponenty,

procesů

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

Analýza modulu Elektronícké doklady

Vývoření rozhrani

a nástrojů pro přístup

k datum

Vývoření jednotné platformy pro programování
systému

Přehled čerpánífinančních prostředků k datu
nředání této žádosti
Přidělená částka
noložka

- parametrizovatelné funkčnosti systému
Stav v'ístuou - solněno
Součástízpracovávané analýzy je vyčleněnítěch
funkčníchcelků, které např. z důvodu malé přímé
souvislosti se systémem UIS nebudou přímou
součástí IUIS, budou však propojeny se systémem
IUIS dfl<y jeho funkčnosti integrace s okolím.
Stav v'ístuou _ splněno
Bude dále rozpracováno v rámci dopracování
vítěmého návrhu vzešléhoze soutěže o návrh.
Stav v,Ístuou - rozoracováno
Bude dále rozpracováno v rámci dopracování
vítěznéhonávrhu vzešléhoze soutěže o návrh.
Stav v'ístupu - rozpracováno

Projekt financován od 3/2013
Čerpáno (v tis. Kč)

Mzdy

l

150

923

Soc. a zdrav. poj.

823
t2'70
9 650
57

303

67
5173

150

19

13 100

6486

1000

998

14100

7484

DPP, DPČ
Služby
Materiá1

Cestovné

CelkemNIV
Celkem INV
Celkem - projekt

1

Nízkéčerpání přidělených ťrnančníchprostředků souvisí s rea|izací veřejné zakázky. otevřené ýběrové

řízení původně připravené v první polovině roku 20 1 3 nebylo vyhlášeno z důvodu přílišnésloŽitosti
dostatečně podrobného popsání předmětu plnění. Následně byla zpracována, vyhlášenaarealízovárta Soutěž
o náwh na inovaci UIS. Na základě následně vypsaného r"ýběrového řízenínarozpracováttí náwhu byla ve
4. čtvrtletíroku realizována část ýstupů projektu, k nimž byla čerpána adekvátní část finančníchprostředků.

Cíle dílčí
části

nroiektu

Uvedte reálné, konkrétní a termínované cíle, kterych má bý dosaŽeno.

6

c.

Termín

Cíle (přidejte řádky podle potřeby)
Dokončit náwh na inovaci UIS na základě vítězného
soutěžního návrhu

2

duben 2014

prosinec 2014

Připravitpodklady a zahájit realizaci inovace UIS

J

4

Plnění

kontrolovatelných
výstupů

Definujte konkrétní a měřitelné rrystupy projektu, které budou ýsledkem projektu

dílčíčásti
nroiektu

Cíl

č.

Výstup projektu

(přidejte řádky podle potřeby)

(uved'te

čísloz

předcho-

Termín

zitab.)

2
J

4

Dokument Charakteristika dotčených uživatelů

I

duben 2014

Náwh harmonogramu implementace IUIS

I

duben 2014

I

duben 2014

I

duben 2014

Dokument s popisem přechodu ze stávajícího
UIS na IUIS včetně návrhu misrace dat
Rozšířený dokument s náwhem modernizace

GUI

5

Rozšířený dokument koncepce inovace UIS

I

duben 2014

6

Dokument s popisem nawženéarchitektury a
iednotl iv,ich komoonent

I

duben 2014

7

Připravená dokumentace k realizaci inovace

2

prosinec 2014

Harmono-

gram dílčí Pro
každý vystup identiťrkujte hlavní činnosti, které povedou
části
nroiekfl
c.

Hlavní činnosti

(přidejte řádky podle potřeby)

Konzultace s odborn1ými pracovníky
jednotlivych zainteresovaných pracovišť
(klíčovíuŽivatelé)
2
3

4

Technická podpora zhotoviteli (nastavování
přístupů, poskytování informací nutných
k realizaci oroiektu)
Schůzky koordin4čního tymu, komunikace
s oartnersk'ými

VS

Řízeníprojektu, dokumentace

k jeho naplnění v harmonogramu

Termín zahájeni

Termín ukončení

leden 2014

duben 2014

leden 2014

ďuben2014

leden 2014

prosinec 2014

leden 2014

prosinec 2014

5

6
7
8

Realizační m

Uveďte plán personálního zajištění
c.

Jména klíčovýchlidí

Činnosti

íořideite řádkv oodle potřebv)

I

doc. Ing. Pavel Máchal, CSc'

garant projektu, kontrolní činnost

2

Ing. Stratos Zerdaloglu

manaŽer projektu,

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
a kontrolovatelné ýstupy jsou plánovány do budoucna.
nrniekfn

Rok

Cerpání finančních prostředků

realizace

2014 - 2016

Přeh|ed o udržitelnosti

investice/aktivitv

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy

ísouhrnnÝ údai)
Rozpis plánovaných ťrnančníchprostředků na pokračování rea|izace inovace je uveden
v pŤíloie tohoto formuláÍe ,,Inovace UIS _ celková situace a popis projektu" fonnoll matice
logického rámce projektu.
Viámci centralizovaných rozvojoých projektu bude pro realizaci projektu v následujících
letech žádáno o maximální částku danou Vyhlášením romojoých programů pro daný rok.
Pro krytí zbyva1icich nákladů spojených s realizací inovace bude vylžito jiných, zejméta
oroiektov'ích zdroiů.

Uved'te, jak bude zrozvojového projektu podpořená investice/aktivita pokračovat a jakým
způsobem bude finančně zabezpečena po ukončenírozvoiového pro.iektu'

Po dokončeníprojektu bude inovovaný systém udržován zprovozních prostředků tak, jakje

tomu u stávajícího informačního Systému'

Poznámka: V

případě, že potřebujete sdělit dalšídoplňující informace' uveďte je v příloze.

Vyplní pouze koordinátor:

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

Kapitálové finančníprostředky
) Běžnéfinančníprostředky
J. Celkem béžnéa kapitálové finančníprostředky

1.

0

4 704
4 700

ROZPOCET DILCICH CASTI PROJEKTU. MENDELU
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu _
ukazatel I (v tis. Kč)

Kapitálové finančníprostředky
2. Béžnéfi nančníprostředky
3. Celkem béžnéa kapitálové finančníprostředky

1.

0

3 000
3 000

RoZPoČET DÍLČÍcrrČÁsrÍPRoJEKTU _ vŠn
Požadavek na dotaci ze

-

státního rozpočtu
ukazatel I ív tis. Kč)

l. Kapitálové finančníprostředky

0

)

Béžnéfinančníprostředky

1

400

3.

Celkem béžnéa kapitálové finančníprostředky

1

400

RoZPoČET DÍLčÍcrrčÁsrÍPRoJEKTU - Čzv
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu _
ukazatel I ív tis. Kč)

Kapitálové finančníprostředky
) BěžnéÍinančníprostředky
3. Celkem běžnéa kapitálové finančníprostředky

1.

0

300
300

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

tu

část

RoZPoČET DÍLČÍČÁsrI PRoJBKTU
Požadavek na dotaci ze

-

státního rozpočtu
ukazatel I (v tis. Kč)

1.

Kapitálové finančníprostředky

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zaÍizeni)

0

1.3

Stavební úpralry

0

9

)

Béžnéfinančníprostředky celkem

3 000

osobní nríklady:
2.1

Mzdy (včetně pohybliých složek)

2.2

odměny dle dohod o pracích konaných mimo praco'vní poměr

200
0

odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
2.3

zabezpečeni a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního

68

fondu

ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nev'_ýrobní

2.6

Cestor.rrí náhrady

5

2.7

Stipendia

0

a

J.

2

2 725

Celkem běžnéa kapitálové finančníprostředky

Zdůvodnění požadavkův jednotlivých položkách (přidejte
Císlo

položky
(viz

Název výdaje a jeho podrobné zdůvodnění

Cíl (uveďte cíl

2.4
2.5
2.6

Výstup projektu
(uveďte vystup

Častka 1v tis.

ztabutky,,Plnění

projektu")

kontrolovatelných
l"ístuoů")

odměny řešitelského |.Ímu

I,2

1-7

200

Povinné odvody pojistného zdrav. a sociálního
zabezpeěer'í
Kancelářské potřeby k zajištění realizace projekfu ajeho
rnýstupů (papír. tonery. drobné kancelářské poťeby)
Služby - áotovitel náwhu inovace' technická pomoc
íTDD. orávní službv ai.
Cestovní náklady - jednání na partlrerských univerzitách,
iednání u zhotovitelů' účastna školeních

Í,2

-7

68

1-7

2

1 -',7

2',725

-7

5

tabulka)

2.3

řádky podle potřeby)

z tabulky,,Cíle

předchozí
2.1

3 000

Souvislost s ostatními
nodávanÝmi nroiekty

projektu zapojeníjichž se
nroiekt tÝká

l0 600

1,2
1,2

I

Uveďte, zdaje obsahově podobný projekt podáván současně v rámci decentralizovaných či
centralizovanÝch rozvoiov'ich proiektů na rok 20l4.
Souvislost

Počet studentů' kteří jsou do

1,2

r

Kč)

s

jinými projekty podávan1foni v rámci IP a CRP pro rok 2014 není.

Uveďte, jaké je zapojetí studentů v rámci projekfu, ať již jako příjemci podpory a/nebo
jestliže se podílína řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby)

Všichni studenti univerzity budou vyuŽívat ýsledné výstupy projektu, tj. inovovaný
informačnísvstém.

10

prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc.

Jméno rektora:
Podpis:

,
Cestné

prohlášení

Prohlašuji, že al<tivity, na které škola
žádáťtnančnídotaci v rámci

Datum:

rozvoj ového proj ektu, nej sou
financovány z jný ch zdrojů.
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