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VYSOKÁ ŠKOLA:                                                                                          

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

 
 

Rozvojový projekt na rok 2014 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: Program 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol 

Podprogram: Podpora sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR 

Název projektu: 
Rozvoj informačních systémů pro podporu procesního řízení administrativních a správních agend VVŠ 

 

Období řešení projektu: Od: 1/2014 Do: 12/2014 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 500 70 430 

Čerpáno 500 70 430 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Ladislav Žůrek Ing. Věra Vavrincová 

Podpis:   

Fakulta/Součást Rektorát Rektorát 

Adresa/Web: Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno, www.vfu.cz Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno, www.vfu.cz 

Telefon: 724 764 528 541 562 103 

E-mail: zurekl@vfu.cz vavrincovav@vfu.cz 

 

Jméno rektora: Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. 

Podpis:  

Datum:  

Razítko školy: 
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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. 

 Společnými sdílenými kapacitami sítě škol zajistit rozvoj funkcionality podpůrných softwarových nástrojů 

v oblasti procesního řízení s důrazem na elektronizaci a efektivitu 

- Splněno, mezi zúčastněnými VVŠ byla provedena analýza požadovaných nových funkcionalit, 

které byly zapracovány do IS. 

 
Provést koordinovaný technologický upgrade reportovacích nástrojů 

- Splněno, byl uveden do provozu Jasper Server. Tiskové sestavy byly koordinovaným způsobem 

migrovány na nové řešení. 

 

Zajistit ochranu investic již vložených do stávajících technologií, aplikací, systémů a interface 

- Splněno, stávající technologické celky nenavyšují stávající poplatky ze servisních smluv. 
 

Plnění 
kontrolova- 
telných 
výstupů  

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč 
splněny nebyly. 

 

Nákup licencí technického zhodnocení software pro podporu procesního řízení elektronickými nástroji v 

prioritních oblastech provedeného v rámci koordinovaného projektu 

- Bylo provedeno zhodnocení stávajícího software plně v souladu na společnými cíli a požadavky.   

 
Nákup licencí a provedení technologického upgrade reportovacích nástrojů 

- Byly pořízeny licence reportovacího nástroje včetně nutného technologického upgrade IS. 

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. 
 

  č. 
Jednotlivé změny  

(přidejte řádky podle potřeby) 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti 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) 

xxx   

xxx   

xxx   

xxx   

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 430 430 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 430 430 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 0 

1.3 Stavební úpravy 0 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 70 70 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 45 45 

2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 0 0 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu 

15 15 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 0 0 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  0 0 

2.6 Cestovní náhrady 10 10 

2.7 Stipendia 0 0 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční 
prostředky  500 500 

 

 

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 

položky 

(viz před- 

chozí tab.) 

Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč) 

1.1 Licence a instalace technologického upgrade tiskových služeb iFIS na Jasper Server 150 

1.1 Technické zhodnocení aplikace iFIS 280 

2.1 Mzdy 45 

2.3 Pojištění 15 

2.6 Cestovní náklady na společná jednání mimo Brno 10 

   

   

   


