
VŠ:

Program:
Tematické zaměření:

Období řešení 
projektu:

Dotace v tis. Kč: Celkem:
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VŠ:
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Telefon:
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 Cíl projektu

Plnění  výstupů 
projektu

1

2
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17

18

Název projektu:

1-1 HW: Posílení infrastruktury EIS
Do centrálního hausingu na UPOL byly v rámci společné invetice nakoupeny SSD disky pro posílení diskové kapacity dat EIS SAP. 
Ze zbývajících investičních prostředků byly pořízeny SFP moduly, které byly použity pro síťovou infrastrukturu EIS v rámci sítě 
MENDELU. Výstup byl realizován v plánovaném rozsahu a finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši

1-2 DATA: Systémové zálohování dat s ohledem na kybernetickou bezpečnost
Byly provedeny analytické a implementační práce pro nasazení nového diskového pole pro klíčovou síťovou infrastrukturu ERP 
systémů (firewally pro SAP), a nasazeno nové diskové řešení pro satelitní ERP systémy  (Money, DERS CUL). Výstup byl 
realizován v plánovaném rozsahu a finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

3-7 PRIORITY LEGISLATIVY: Rozvoj standardních a uživatelských funkcionalit SAP za
účelem plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy
Potřeba úprav ERP SAP se vztahovala zejména na nový výpočet dovolené, kde byly koncem roku 2020 provedeny přípravné 
analytické práce v HR modulu SAP. V koordinaci s dalšími školami byly provedeny přípravné práce na změně  výpočtu daně na 
základě zrušení superhrubé mzdy. Výstup byl realizován v plánovaném rozsahu a finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

3-8 LICENCE: Pořízení/dokup licencí potřebných pro rozvoj EIS (elektronizace stávajících procesů, šíření využití stávajících 
elektronických procesů v rámci organizace)
Vzhledem k přehodnocení archikteruty IS na unverzitě nebyl po provedené analýze realizován dokup dalších licencí. Investiční 
prostředky byly proto kompletně využity pro HW obnovu infrastruktury EIS. Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

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

Do: 12/2020

V tom běžné finanční prostředky:

Mendelova univerzita v Brně

Základní informace
Kontaktní osobaHlavní řešitel 

545132707

Ing. Stratos Zerdaloglu
Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1, 613 00 Brno; www.mendelu.cz
545132707

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

3-1 VEMA: Koordinované úpravy a rozšíření PaM Vema
V rámci přípravy na výběr nového ekonomického informačního systémy byly provedeny odborné konzultace s vysokými školami 
(TUL, UPCE) využívající PaM Vema a účetní systém EKOS. Některé výstupy a obecné funkcionality byly použity v rámci zpracování 
zadávací dokumentace a přpravy předběžných tržních konzultací na nový EIS. Výstup byl realizován v plánovaném rozsahu a 
finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši.

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

60
60

Ing. Stratos Zerdaloglu
Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1, 613 00 Brno; www.mendelu.cz
545132707

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Cílem projektu byla spolupráce veřejných vysokých škol na technické implementaci nových řešení v oblasti ekonomických 
informačních systémů včetně posílení hardwarové základny. Cíl je podrobně rozepsán v projektové žádosti v souladu s 
vyhlášením. Cíl byl za MENDELU splněn. 

400
400

545132707



Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.
3.
4.

Přehled o pokračujícím 
projektu

Rok realizace
Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)

Přesun částky 100 tis mezi položkami 1.2 a 1.3 v rámci 
kapitálových prostředků

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby)

Vzhledem k přehodnocení archikteruty IS na unverzitě nebyl po 
provedené analýze realizován dokup dalších licencí. Investiční 

prostředky byly proto kompletně využity pro HW obnovu 
infrastruktury EIS

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.

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.

Poznámka (případně výhled do 
budoucna)



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

400 400 0 0,00%

1.2
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 
licence)

100 0 -100 -21,74%

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 
zařízení)

300 400 100 21,74%

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0 0 0 0,00%

2.
Běžné finanční prostředky 
celkem

60 60 0 0,00%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 45 45 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)

0 0 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

15 15 0 0,00%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 
majetku)

0 0 0 0,00%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 0 0 0 0,00%
2.6 Cestovní náhrady 0 0 0 0,00%
2.7 Stipendia 0 0 0 0,00%

3.
Celkem běžné a kapitálové 
finanční prostředky 

460 460 0 0,00%

Číslo položky (viz 
předchozí tabulka)

1.3

2.1

2.2.

400

mzdy pro tým řešitelů projektu (tvorba analytických materiálů, výběrových řízení, 
nasazování nových diskových polí apod.)

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

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

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Částka (v tis. Kč)

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

Název výdaje a jeho zdůvodnění

pořízení SSD disků pro KC SAP, nákup SPF modulů pro síťovou infrastukturu EIS, položka 
byla navýšena o původně uvažované licence EIS

45

15úhrada povinných odvodů z mezd (zp, sp.)


