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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu

Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.
C1- Zvýšení kvality vstupních dat - cíl naplněn
C2- Zlepšení spolehlivosti a relevantnosti historických dat - cíl naplněn
C3 - Zajištění kvality a dostupnosti výstupních dat - cíl naplněn

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
V1-1 Analýza dopadů nové legislativy do procesů a dat IS, jednotná metodika a konzistentní postup VVŠ
Splněno – bylo konkretizováno společné zadání pro vývoj SW dle požadavků nové legislativy směřované
zejména k registru smluv a elektronické evidenci tržeb
V1-2 Doplnění kontrolních mechanizmů při pořizování dat
Splněno – byly upraveny vybrané funkce pro pořizování dat uživateli. Tyto funkce zajišťují kontrolu dat
v souvislostech napříč celým IS. Jsou doplněny notifikační funkce, které zveřejňují vybrané události.
V1-3 Doplnění kontrol a přebírání dat z dostupných státních/veřejných registrů
Splněno – IS je napojen na základní registry (registr ekonomických subjektů, registr plátců DPH a insolvenční
rejstřík).
V1-4 Doplnění kontrol, rozšíření a zabezpečení datových rozhraní mezi moduly a komponentami IS
Splněno – byly doplněny kontroly mezi komponentami IS včetně kontroly konzistence dat. Tyto stavy jsou
notifikovány správcům.
V2-1 Revize hist.dat: Převzetí výsledků dílčího projektu UPA pro následnou aplikaci v dalších letech
Splněno – převzaty výstupy této části (nástroje pro dohledávání nekonzistence dat, kontrola duplicit)
V2-2 Doplnění hist. dat: Převzetí výsledků dílčího projektu UPA pro následnou aplikaci v dalších letech
Splněno – převzaty výstupy této části (doplnění databáze o další údaje)
V3-1: Podpora mobilních zařízení: Převzetí výsledků dílčího projektu ČVUT pro následnou implementaci v
dalších letech
Splněno – převzaty výstupy této části (je vytvořen nový mobilní reportovací automat)
V3-2: Podpora eProcesů: Převzetí výsledků dílčího projektu ČVUT pro následnou implementaci v dalších
letech
Splněno – převzaty výstupy této části (automatizace vybraných procesů mezi agendami při zachování
bezpečnosti a řízené kompetence)
V3-5 Podpora výkaznictví: Převzetí výsledků dílčího projektu ČVUT, VŠE pro následnou implementaci v
dalších letech
Splněno – převzaty výstupy této části (převzetí technických výstupů analýzy 1-1)

Změny
v řešení

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich
povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.
Jednotlivé změny
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti
č.
(přidejte řádky podle potřeby)
na MŠMT)
1
2
3
4
5

Přehled o
pokračují-cím
projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Poznámka (případně výhled do budoucna)

Nejedná se o pokračující projekt
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Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
Přidělená dotace
na řešení projektu ukazatel I
(v tis. Kč)

Čerpání dotace
(v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky celkem

250

250

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

250

250

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

0

1.3

Stavební úpravy

0

0

250

250

67

67

0

0

23

23

0

0

150

150

10

10

0

0

500

500

2. Běžné finanční prostředky celkem
Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

2.3

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nevýrobní

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

3.

Celkem běžné a kapitálové finanční
prostředky
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Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz předchozí tab.)

Název výdaje a jeho zdůvodnění

Částka (v tis. Kč)

1.1

Technické zhodnocení iFIS – monitoring rozhranní, kontrolní funkce, úpravy
plánovače

250

2.5

Služby školitele, konzultanta a systémového inženýra

150

2.1

Mzdy

67

2.3

Odvody pojistného

23

2.6

Cestovní náklady

10
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