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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.
C1 - Synergie VVŠ při implementaci nové legislativy 2018 a minimalizace rizik (Legislativa)
Splněno – Byly provedeny společné analýzy právních předpisů. Výstupem těchto analýz jsou úpravy a
změny v jednotlivých aplikacích.
C2 - Standardizace technologií a koordinace rozvoje ekonomických ERP (Standardizace)
Splněno – V rámci tohoto cíle byly řešeny a vyřešeny společné oblasti administrace systému a řízení
přístupových práv, reportingu, financí a salda a zpracování elektronických dokumentů.

Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
V1-1 GDPR - Společná metodika a základní opatření v ekonomických a PaM modulech ERP.
Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn. Na základě analýzy byly realizovány přírůstky a změny dle
požadavků. Jednalo se o minimalizaci osobních údajů, omezení exportů, anonymizace osobních dat apod.
V1-2 eGOV - Harmonizace IS se službami eGOVERNMENT, SW podpora vnitřních předpisů VVŠ
Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn. Byla provedena analýza povinností OVM do funkcionalit IS.
Realizovaly se změny na úrovni ISDS a CUL.

Změny
v řešení

V2-1 Koordinovaný rozvoj administračních funkcí iFIS a řízení přístupových práv dle priorit sekce 1
Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn. Byly upraveny administrační funkce v iFIS, tak aby splňovali
současný moderní přístup.
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)
Oproti původnímu plánu byly náklady
Převod finančních prostředků ve výši
na ubytování ve výši 8 641Kč v rámci setkání
1
8.641,00 Kč mezi kapitolami 2.5 Služby a
řešitelů hrazeny fakturou a zaúčtovány jako
náklady nevýrobní a 2.6 Cestovní náhrady
služby. Došlo tedy k přesunu z položky cestovní
náhrady do položky služby.
2
3
4
5

Přehled o
pokračujícím
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
xxx

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)
xxx

Poznámka (případně výhled do budoucna)
xxx

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
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Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(vyplnit za celý projekt)
Přidělená dotace
na řešení projektu ukazatel I
(v tis. Kč)

Čerpání dotace
(v tis. Kč)

1. Kapitálové finanční prostředky celkem

500

500

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

500

500

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

0

150

150

67

67

0

0

23

23

0

0

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

50

59

2.6

Cestovní náhrady

10

1

2.7

Stipendia

0

0

650

650

běžné a kapitálové finanční
3. Celkem
prostředky

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

Přírůstky funkcionality iFIS pro administraci a správu uživatelů a přístupových
oprávnění, včetně licence

2.5

Služby konzultací a školení modulu iFIS/Správce, ubytování setkání řešitelů

59

2.1

Mzdy řešitelského týmu

67

2.3

Odvody pojistného

23

2.6

Cestovní náklady související se setkáním řešitelů

3

500

1

