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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Elektronizace agendy praxí souvisejících se studiem včetně rozvoje procesů spolupráce s praxí (V5)

Výstup byl splněn. V návaznosti na tento cíl byla vytvořena elektronická databáze partnerských firem, ke kterým se studenti hlásí 

pro vykonání "Odborné praxe". V rámci této agendy došlo na přechod a náhradu papírových formulářů na elektronické, 

prostřednictvím úřadovny, kde si studenti žádají o přiřazení na praxi elektronicky a zároveň garant praxe stejnou formou 

posuzuje uvedenou žádost. Pokud je žádost schválena, studentovi je zaslán elektronicky podepsaný formulář.

Vysoká škola technická a ekonomická                                            v 

Českých Budějovicích

Cílem projektu byla spolupráce veřejných vysokých škol na technické implementaci nových řešení v oblasti studijní agendy škol. 

Cíl je podrobně rozepsán v projektové žádosti v souladu s vyhlášením. Cíl byl za VŠTE splněn. 

V tom běžné finanční prostředky: 

0

0

Implementace správy mobilit v rámci Erasmus+ a zahájení technické přípravy napojení na projekt Erasmus without papers 

(V4)

Výstup byl splněn. V rámci implementace správy mobilit došlo k vytvoření elektronické databáze, kam jsou vkládány všechny 

smlouvy studentů v rámci Erasmus+. Přes databázi také probíhá komunikace se studenty ohledně zajištění potvrzení a studijních 

materiálů.
Rozvoj elektronizace v oblasti poskytování informací uchazečům a studentům prostřednictvím informačního systému s cílem 

nahradit papírové předávání informací (V1, V3, V4)

Výstup byl splněn. Elektronizace v oblasti poskytování informací uchazečům probíhala prostřednictvím e-přihlášky, kdy 

elektronickou formou docházelo k pozvání na zápisy do studia, byly předány informace o doložení potřebných dokumentů k 

zápisu a oznámení o splnění podmínek přijímacího řízení. Studentům byly taktéž prostřednictvím IS - úřadovny vkládány 

potřebné informace. Dále také došlo k doprogramování jednotlivých sekcí v IS pro lepší přehlednost (sekce Studijní oddělení, 

Kariérní centrum, Centrum celoživotního vzdělávání apod.). Realizace projektu také přinesla zavedení elektronického potvrzení o 

studiu, které si student může přes IS vygenerovat.

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

polanecky@mail.vstecb.cz 

260

260

Bc. Liliana Kopicová

Implementace elektronického doručování v souladu s nařízením eIDAS do studijní agendy (V1, V3) 

Výstup byl splněn. V rámci implementace elektronických podpisů ze strany MU jsme elektronicky podepisovali a doručovali 

studentům jejich kladně vyřízené žádosti, např. žádost o uznání předmětu, žádost o přerušení studia, žádost o sociální a 

prospěchové stipendium, individuální studijní plán.

Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2020

b) elektronizace správní agendy vysoké školy

Vzájemná spolupráce VŠ při elektronizaci procesů a technickém rozvoji správních a studijních agend

Od: 1. 1. 2020

Název projektu:

Do: 31. 12. 2020

VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Základní informace
Kontaktní osobaHlavní řešitel 

kopicova@mail.vstecb.cz 

Ing. Lukáš Polanecký

Vysoká škola technická a ekonomická                                         v 

Českých Budějovicích

Okružní 10, 370 01 České Budějovice; www.vstecb.cz  

775 864 655

V tom kapitálové finanční prostředky: 

Rozvojový projekt na rok 2020
Formulář pro závěrečnou zprávu

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

Implementace elektronického doručování v souladu s nařízenám eIDAS do elektronického přijímacího řízení (V1, V3)

Výstup byl splněn. V rámci elektronického doručování do elektronického přijímacího řízení bylo implementováno doručování 

elektronických zápisových lístků všem uchazečům, školení BOZP, pozvánek na zápis do studia a souhlasu s poskytnutím osobních 

údajů - GDPR. Tyto dokumenty jsou doručovány uchazečům prostřednictvím IS - elektronické přihlášky tak, aby byla ověřena 

identifikace příslušné osoby a materiály nebyly směřovány někomu jinému. Materiály byly elektronicky podepsány ředitelem pro 

administraci studia a celoživotní vzdělávání a elektronickou formou doručené uchazečům.

Výměna zkušeností se zapojenými školami a konzultace s dodavatelem studijní agendy o elektronizaci dokladů ve studijním 

informačním systému (V2) 

Výstup byl splněn. V návaznosti na tento výstup proběhly dva semináře, které byly vzhledem k nastávající epidemické situaci v 

ČR pořádané on-line formou. Na on-line seminářích probíhala výměna zkušeností v oblasti elektronizace studijních agend s 

účastněnými školami. Docházelo k pravidelným konzultacím s MU, jakožto s dodavatelem našeho informačního systému. 

Konzultace se týkaly např. elektronických podpisů (které jsme zaváděli a uváděli do provozu), čísel jednacích a jejich 

automatického generování ve správném tvaru a elektronických odpovědníků pro přijímací zkoušku uchazečů o studium.

mailto:polanecky@mail.vstecb.cz
mailto:kopicova@mail.vstecb.cz
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Změny v řešení

Číslo změny

1.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

–

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.

Zmapování a analýza potřeb týkající se jednotlivých výstupů a vzorových řešení škol (V1-V5) 

Výstup byl splněn. VŠTE se nechala inspirovat v náležitostech řešení administrace v informačním systému - došlo k zavedení 

elektronického doručování žádostí podaných studenty do úřadovny, generování čísel jednacích a návaznost na spisový řád. 

Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5) 

Výstup byl splněn. Projekt byl vyhodnocen a byla vytvořena tato závěrečná zpráva.

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)

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.

Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)

––

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

Během řešení projektu došlo z důvodu personálních změn ke 

změně kontaktní osoby. Tuto změnu nebylo nutné hlásit MŠMT.

Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým řešením škol (V1-V5) Výstup 

byl splněn. VŠTE se zúčastnila realizovaných setkání, které byly pořádány on-line formou. Z jednotlivých seminářů byl zaslán 

výstup a také odkaz, kde byla možnost si seminář pustit opakovaně. Předmětem seminářů byly konzultace nadefinovaných 

výstupů, přípravy on-line Dnu otevřených dvěří a on-line účasti na Gaudeamu.

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



Přidělená dotace na 

řešení projektu - 

ukazatel I (v tis. Kč)

Čerpání dotace (v tis. 

Kč)
Rozdíl (v tis. Kč) Rozdíl (v %)

1.
Kapitálové finanční prostředky 

celkem
0 0 0 0,00%

1.1
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 

licence)
0 0 0 0,00%

1.2
Samostatné věci movité (stroje, 

zařízení)
0 0 0 0,00%

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 0 0 0,00%

2.
Běžné finanční prostředky 

celkem
260 260 0 0,00%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0 0 0 0,00%

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)

230 230 0 0,00%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a příděly 

do sociálního fondu

0 0 0 0,00%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
28 28 0 0,00%

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

2.6 Cestovní náhrady 2 2 0 0,00%

2.7 Stipendia 0 0 0 0,00%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
260 260 0 0,00%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.2

2.4

2.6

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

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

Název výdaje a jeho zdůvodnění

Ostatní osobní náklady - výdaje za osobní náklady (DPP) členů týmu, kteří byli zapojeni 

do realizace projektu a přispívali k řešení oblasti elektronizace studijní agendy.

28

2Cestovní náhrady - výdaje za cestovné řešitelského týmu.

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Materiální náklady - pořížení IT vybavení pro členy realizačního týmu.

Částka (v tis. Kč)

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

230


