
VŠ:

Program:

Tematické zaměření:

Období řešení 

projektu:

Dotace v tis. Kč: Celkem:

Požadavek 315

Čerpáno 315

Jméno:

VŠ:

Adresa/Web:

Telefon:

E-mail:

 Cíl projektu

3

Plnění  výstupů 

projektu

3-3 SMLOUVY

3-7 PRIORITY

3-8 LICENCE

Změny v řešení

387 842 104

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

150

150

janikova@mail.vstecb.cz

Doplnění licencí nebo implementace modulů z katalogu standardních řešení EIS. 

Výstupem projektu pro VŠTE je pilotní implementace a oveření nové jednotné verze iFIS 12.20, převzetí SW přírůstků katalogu 

standardních řešení realizovaných v rámci projektu sekce 1 (iFIS, CUL) a implementace přírůstků projektu zahrnuté do verze iFIS 

12.20 patch 2011 zejména v oblastech:

2-2 ISDS (Nová rozhraní systému datových schránek) 

3-2 DPH (Podpora pro zpracování rozšířených povinností v oblasti DPH)

3-3 SMLOUVY (Rozvoj Registru smluv na základě požadavků z praxe) 

Výstup byl realizován v celém plánovaném rozsahu a přidělené finanční prostředky byly vyčerpány.

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

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.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Základní informace
Kontaktní osobaHlavní řešitel 

kopicova@mail.vstecb.cz

Ing. Jana Janíková, MBA

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, www.vstecb.cz

387 842 148

V tom kapitálové finanční prostředky:

Rozvojový projekt na rok 2020
Formulář pro závěrečnou zprávu

Centralizovaný rozvojový program

c) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy

Udržitelný rozvoj EIS v síti vysokých škol

Od: 1/2020

Název projektu:

Rozvoj Registru smluv na základě požadavků z praxe

Výstupem za VŠTE je poskytnutí testovacího prostředí a otestování dílčích přírůstků projektu v oblasti Registru smluv (přírůstek 

je výstupem UK).

Výstup byl realizován v celém plánovaném rozsahu a přidělené finanční prostředky byly vyčerpány. 

Ostatní rozvoj standardní funkcionality EIS dle priorit VVŠ. 

V rámci tohoto výstupu byly realizovány společná jednání  řešitelů dílčích projektů,  koordinace prioritních požadavků na rozvoj 

EIS a následné ověření nové standardní funkcionality. Jednání a konference řešitelů sekce 1:

- Praha, 4. 2. 2020, Úvodní jednání řešitelů sekce 1, koordinace priorit rozvoje

- Praha, 4. 2. 2020, Koordinace přechodu aplikací v produkčním prostředí na Oracle DB 19c

- Všetice 4. - 5. 6. 2020, Prezentace dílčích přírůstků,  Koodinace při testování a aplikaci přírůstků projektu, Plán dalších 

rozvojových aktivit v rámci sekce s ohledem na požadavky zrychlení procesů elektronizace při zachování potřebné bezpečnosti

- Vidovice 3. - 4. 9. 2020, Průběžná kontrola stavu výstupů projektu, Koordinace priorit mezi sekcemi, Aktualizace priorit rozvoje 

v sekci 1 pro rok 2021

- Videokonference 26. 11. 2020 <Team-CRP-EKO-2020@office365.cvut.cz>, Závěrečná kontrola a prezentace výstupů projektu, 

Příprava závěrečné zprávy projektu

Výstupem za VŠTE je poskytntuí testovacího prostředí a otestování dílčích přírůstků projektu v dalších prioritních oblastech 

rozvoje: Číselník organizací, Registr plátců DPH EU, Plánovač a Webmailer.

Výstup byl realizován v celém plánovaném rozsahu a přidělené finanční prostředky byly vyčerpány. 

Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.

Do: 12/2020

V tom běžné finanční prostředky:

Udržitelný rozvoj a implementace standardních funkcionalit pro podporu elektronizace a automatizace procesů integrovaného 

ERP systému, zahrnující zejména témata úpravy v oblasti DPH dle legislativy, obecný oběh dokladů a dokumentů napojený na 

ERP systém a nové funkcionality elektronizace procesů.

Všechny plánované výstupy a aktivity projektu v rámci tohoto cíle byly naplněny a cíl byl beze zbytku naplněn.

165

165

Bc. Liliana Kopicová

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice, www.vstecb.cz

mailto:janikova@mail.vstecb.cz
mailto:kopicova@mail.vstecb.cz


Číslo změny

1.

2.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

Změny  v čerpání rozpočtu projektu v souladu s vyhlášením 

CRP 2020.

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení 

projektu došlo ke změnám ve struktuře čerpání osobních 

nákladů v souladu s vyhlášením CRP 2020 (v položkách 2.1, 2.2 a 

2.3). Výše vyčerpaných prostředků na osobní náklady zůstala 

stejná jako v žádosti, došlo pouze k čerpání na položce 2.2 

Ostatní osobní náklady. Z důvodu nižší celkové částky na osobní 

náklady byli pracovníci zapojeni pouze přes DPP. 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na  MŠMT)

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.

Změna kontaktní osoby.

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)

Změna kontaktní osoby proběhla z důvodu personálních změn. 

Tuto změnu nebylo nutné hlásit MŠMT.



Přidělená dotace na 

řešení projektu - 

ukazatel I (v tis. Kč)

Čerpání dotace (v tis. 

Kč)
Rozdíl (v tis. Kč)

Rozdíl (v %) z 

celkové přidělené 

dotace

1.
Kapitálové finanční prostředky 

celkem
150 150 0 0,00%

1.2
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 

licence)
150 150 0 0,00%

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 

zařízení)
0 0 0 0,00%

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0 0 0 0,00%

2.
Běžné finanční prostředky 

celkem
165 165 0 0,00%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 37 0 -37 -11,75%

2.2

Ostatní osobní náklady (odměny z 

dohod o pracovní činnosti, dohod o 

provedení práce, popř. i některé 

odměny hrazené na základě 

nepojmenovaných smluv uzavřených 

podle zákona § 1746 odst. 2 č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník)

0 50 50 15,87%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a příděly 

do sociálního fondu

13 0 -13 -4,13%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
0 0 0 0,00%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 110 110 0 0,00%

2.6 Cestovní náhrady 5 5 0 0,00%

2.7 Stipendia 0 0 0 0,00%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
315 315 0 0,00%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

1.2

2.2

2.5

2.6

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Název výdaje a jeho zdůvodnění

SW - náklady spojené s implementací verze iFIS 12.20, včetně časově neomezené licence

50

110

5

Služby - náklady spojené se zřízením testovacího prostředí, se školením k novým 

funkcionalitám a jejich parametrizací a s konzultacemi při testování

Cestovní náhrady - náklady na cestovné členů řešitelského týmu

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

150

Ostatní osobní náklady - koordinace projektu, specifikace SW úprav a rozšíření, příprava 

testovacího prostředí, testování přírůstků a implementace přírůstků do prostředí VVŠ , 

účast na seminářích

Částka (v tis. Kč)

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)*

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


