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Tematické zaměření:

Název projektu:
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období řešení projektu:

Do:31.8.2015

Od:1.1.2013

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

(wplní pouze koordinátor}
Na dílčíčást předk|ádající VS

V tom kapitá|ové finanční

V tom běžnéfinančni

Celkem:

nrostředkv:

nrostředkv:

20 000

4 700

t5 300

I 400

I 400

0
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CHARAKTERISTIKA nÍrčÍčÁsu PRoJEKTU
Přehled
o res€nl

projektu

Y roce
2013

Pokud se jedná o pokračujícíprojekt nebo projekt navazuje na řešení obdobného projektu, uved1e, kolik
finančních prostředků bylo dosud čerpáno, jakjsou plněny cíle, jakých výstupů bylo dosaženo ajak budou
čerpány ťrnančníprostředky, plněny cíle a dosaŽeno kontrolovatelných ýstupů do konce roku 20 13.

Plnění plánovaných cílůa kontrolovatelných

Cíle stanovené v návrhu projektu

vÝstunů k datu oředání této žádosti

Kooperace na cílech celého projektu dle daného
harmonogramu

Plněno průběŽtě
Specífikace parametrů a poŽadavků na ESPS -

Analýza specilrckých poŽadavků na ESPS

solněno

Ana|ýza parametru ESPS na trhu a následné

vyhodnocení

Analýza a specifikace poŽadavků na interface do
ISIS
Studie proveditelnosti

Realizace pilotního provozu implementace ESPS

Rozbor základní funkcionality dostupných ESPS a
jejich schopnosti komunikovat s ISIS - splněno;
SwoT analýza implementace ESPS - splněno;
Protokol o hodnocení nabízených ESPS - splněno

Sfudie proveditelnosti včetně specifikace interface
- splněno
Studie proveditelnosti včetně specifikace interface
na ISIS - splněno
Pilotní projekt implementace ESPS - předpokládá se
splnění dle plánu; Zpráva o průběhu a vyhodnocení
pilotního projektu - předpokládá se splnění dle
na ISIS

olánu
Přeh|ed čerpánífinančních prostředků k datu

předání této žádosti

Přidělená finančníčástka:

Ztoho:

Cíle dílčí
části
nroiektu

1900 tis.

Projekt financován od l/20l3

Kč (NIV)

300 tis. Kč lyčerpáno
500 tis. Kč smluvní závazek
Zbwaiící částka bude čerpána do konce roku 20 l3.
r

Uveďte reálné, konkrétnía termínované cíle, kterých máb5a dosaženo.
c.

Termín

Cíle (přidejte řádky podle potřeby)
Kooperace na cílech celého projektu dle daného

31.12.2014

harmonogramu
2
3
4
5

Vyhodnocení pilotního provozu implementace ESPS z r.
2013 nazákladě zpráw z téhožroku
Analýza a ideový návrh doplnění funkcionalit a procesů do

ESPS
Detailní atalýza
ESPS

a

návrh doplnění funkcionalit a procesů do

Implementace dodatečných procesů a funkcionality do

31.3.2014
30.4.2014
30.6.2014
31.7 .2014

ESPS

6

Zkušebníprovoz rozšířenéhořešení ESPS

31.10.2014

,7

Vyhodnocení zkušebníhoprovozu rozšířenéhořešeníESPS
a odstranění závad

31.12.201,4

Plnění

kontrolovatelných
výstupů
dílčíčásti

Definujte konkrétnía měřitelné lystupy projektu, které budou ýsledkem projektu

nroiekfu

Cíl

c.

Výstup projektu

(přidejte řádky podle potřeby)

(uveďte

čísloz

předcho-

Termín

zítab.\

.3.2014

I

Zpráva o pilotním provozu

2

31

2

Návrh doplnění funkcionalit a procesů

J

30.4.2014

J

Projekt doplnění funkcionalít a procesů

4

30.6.2014

.2014

4

Protokol o převzetí

5

5

Akceptační protokol rozšířenímodulu

6

31.10.2014

Protokol o vypořádání výhrad akceptačního

7

3r.12.2014

6

protokolu

31.7

Harmono-

gram dílčí Pro kaŽdý vystup identifikujte hlavní činnosti, které povedou kjeho naplnění v harmonogramu
části

oroiektu
c.
I

2

J
4

Hlavní činnosti

(přidejte řádky podle potřeby)

Sledování, dokumentování a qpracováni
mrávy o oilotním Drovozu
Vyhodnocení zprávy o pilotním provozu'
projednání s významný.rni uživateli,
vypracování rámcového návrhu doplnění
funkcionalit a procesů
Vypracování podrobného projektu doplnění
funkcionalit a procesů jako zadánípro qfuoj
externí firmou
Spolupráce s vývojovou ftrmou, kontrolní dny,
součinnost při implementaci v prostředí VSE

5

Vedení zkušebníhoprovozu' jeho lyhodnocení

6

Součinnost při lrypořádávání výhrad a
nřioomínek. whodnocování provedených změn

Uveďte plán personálního

Realizačnítým

c.

zaj

Termín zaháieni

Termín ukončení

1.1.2014

31.3.2014

1.4.2014

30.4.2014

r.5.2014

30.6.2014

r.7 .2014

3r.'7

1.8.2014

31.10.2014

.11.2014

3r.12.2014

1

ištění

Jména klíčovýchlidí

(přideite řádky podle potřeby)

I

RNDr. KarelNenadál

2

Ing. Dana Václavíková

J

Ing. Andrea Cerná

.2014

činnosti
řízerií projekfu na straně spolupracující
školv. analytik
správa projektu na straně spolupracující
ško1v

analyik

4

Přehled o

pokračují- Pokud se jedná o pokračujícíprojekt, uveďte, kolik finančníchprostředku bude čerpáno a jaké cíle
cím
a kontrolovatelné ýstupy jsou plánovány do budoucna.
oroiektu

Rok

realizace
2015

čerpánífi nančníchprostředků
(souhrnnÝ údai)

I

000

Plánované cíle a kontrolovatelné výstupy
Kooperace na cílech celého projektu dle daného
harmonosramu l^Ístuoůkoordinuiící školv

2016
201',7

Přehled o udržitelnosti
investice/aktivitv

kďpodpořená investice/aktivita pokračovat a

jak1ftn

způsobeň bude ťrnančnězabezpečena po ukončenírozvojového proiektu.

@íhořešeníbudoupouŽityinařešenírozšířené-jejichvýšese
předpokládá stejná nebo nižší.

Poznámka: V případě' Že potřebujete sdělit dalšídoplňujícíinformace,

uveďte je v příloze.

ROZPOČET CELÉHOPRoJEKTU
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu ukazatel I ív tis. Kč)

)

KapitáIové finančníprostředky
Běžnéfinančníprostředky

3.

Celkem běžnéa kapitálové finančníprostředky

1.

ROZPOČBT DÍLČÍcHČÁsrÍPROJEKTU

l5 300
4 700
20 000

(přidejte tabulky dle potřeby)
Požadavek na dotaci ze

l. Kapitálové finančníprostředky

státního rozpočtu _
ukazatel I ív tis. Kč)

0

)

Béžnéfi na nčníprostředky

I 400

3.

Celkem béžnéa kapitálové finančníprostředky

I 400

Každá škola (včetně té, která ie koordinu.iící) uvede samostatný rozpočet za
pro.iektu, kterdu řeší,v následujíčítabulce:
''

tu část

RoZPoČnr lÍlčÍčÁsn PRoJBKTU
Požadavek na dotaci ze
státního rozpočtu
ukazatel I ív tis. Kč)

-

1.

Kapitálové finančníprostředky

0

t.t

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

r.2

Samostatné věci movité (stroie, zaŤizení)

0

1.3

Stavební úpravy

0

)

Béžnéfinančníprostředky celkem

I

400

Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

2.2

odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

700
0

odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální
2.3

245

zabezpečetí a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního
fondu

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

SluŽby a náklady nevynobní

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

3.

Celkem běžnéa kapitálové finančníprostředky

0

350
0
105

1

400

Zdůvodněnípožadavkův jednotlivých položkách (přidejte
Císlo

položky
(viz

Název výdaie a jeho podrobné zdůvodnění

řádky podle potřeby)
Výstup projektu

Cíl (uveďte cíl

z tabulky,,Cíle

(uvedle vystup
z tabulky,,Plnění

projektu")

kontrolovatelných

předchozí

Částt<a 1v tis.

Kč)

vÝstuoů")

tabulka)
2.1

Mzdy pracovnftů realizujících činnosti projektu

1.

-7.

l.-6.

700

z,-).

Zákoné odvody poj istného

l -7.

t.-6.

245

2.5.

Úhrada služeb pro f,rrmu realizující softwarové úpravy

5

4

350

odměny zapoj en;im studentum

2.,4.,6"

1., 3., 5.

105

2.^t.

Souvislost s ostatními
nodávanÝmi proiekty,.

Uveďte, zdaje obsahově podobný projekt podáván současně v rámci decentralizovaných či
centralizovaných rozvoiových proiektů na rok 20 l 4.

nenl

Počet studentů' kteří jsou do

projektu zapojení/jichž se
nroiekt tÝká

Uved'te, jaké je zapojeni studentu v rámci projektu, ať již jako příjemci podpory ďnebo
jestliže se podílína řešení projektu (přidejte řádky dle potřeby)

5 studentů spolupracujících na projektu /cca 5000 studentů

v1llžívající

ýsledky pÍojektu
Jméno rektora:

prof. Ing. Richard Hi-ndls*QSc.. dr. h.c.

z'

Podpis:

čestné

prohlášeni

Prohlašuji, že aktivity, na které škola
žáďáťnančni dotaci v rámci
rozvojového projektu, nejsou
fi nancovány z jiný ch zdroj ů.

Datum:

Razítko školy:
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