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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)
• Byly provedeny potřebné analýzy právních předpisů ČR i EU platné pro rok 2018, byly provedeny
přípravné kroky k aplikaci do PaM Vema a související úpravy metodik a interních předpisů VVŠ
s ohledem na nařízení GDPR
Cíl byl v plánovaném rozsahu splněn
C2 Standardizace technologií a koordinace rozvoje ekonomických ERP (Standardizace)
• Byly provedeny potřebné analýzy reportu VVŠ Výroční zpráva (poskytovatelem dotací a příjemce
výstupů je MŠMT), bylo koordinovaně připraveno zadání pro tvorbu tohoto reportu pro
Vema, a. s., vytvořený modul pro tvorbu reportu byl detailně otestován, odladěn a distribuován
zúčastněným VVŠ.
Cíl byl v plánovaném rozsahu splněn

Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
Výstup C1-V1 GDPR Společná metodika a její implementace v ERP PaM Vema
• Byly provedeny úpravy metodik zpracování osobních údajů v souladu s GDPR, vlastní nákup
modulu GDPR byl řešen jednotlivými VVŠ individuálně.
Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn.
Výstup C2-V1 PaM Vema nové výkazy pro poskytovatele dotací
• Dokončen vývoj a testování modulu HS0102, který obsahuje tabulky z personálně mzdové
agendy nutné pro výroční zprávu VŠ. Modul distribuován všem zúčastněným VVŠ, oproti
původně plánovanému počtu 5 VVŠ i do Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn.

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)

1

Kapitálové finanční prostředky ve výši 150tis. Kč
plánované pro C1-V1 byly přesunuty na C2-V1

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti
na MŠMT)
Všechny investiční prostředky byly použity na
rozvoj reportingu ve větším než
předpokládaném rozsahu, nejedná se o změnu
rozpočtu.

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

300

300

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

300

300

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

0

50

50

0

0

50

50

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

0

0

2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

0

0

2.5

Služby a náklady nevýrobní

0

0

2.6

Cestovní náhrady

0

0

2.7

Stipendia

0

0

350

350

Ostatní:

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

Technické zhodnocení sw PaM Vema – licence k modulu HS0102, udělení licence pro
VVŠ používající PaM Vema

300

2.2

Odměny dle dohod konaných mimo pracovní poměr pro zúčastněné řešitele projektu

50
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