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MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

Od: 1.1.2021 Do: 31.12.2021

V tom běžné finanční prostředky: V tom kapitálové finanční prostředky:

925 200
925 200

Základní informace
Hlavní řešitel 

Název projektu: Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ 

Rozvojový projekt na rok 2021
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu

Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2021
Elektronizace správní agendy vysoké školy

Kontaktní osoba
prof. Ing. Radim Farana, Feng. Ing. Stratos Zerdaloglu
Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1, 613 00 Brno, ww.mendelu.cz Zemědělská 1, 613 00 Brno, ww.mendelu.cz
545 132 707 545 132 707
stratos@mendelu.cz stratos@mendelu.cz

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

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

Cílem projektu byla spolupráce veřejných vysokých škol na rozvoji v oblasti elektronizace správních studijních agend, dokladů a 
procesů v souladu s tematickým zaměřením b). Cíl je podrobně rozepsán v projektové žádosti v souladu s vyhlášením. Cíl byl za 
MENDELU splněn. 

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

Modernizace přístupového systému v návaznosti na jednotnou kartu studenta (V1) / Řešitelský tým se podílel na úvodní analýze 
modernizace přístupového systému, do UIS byla implementována funkcionalita nového digitálního pro studenty (ISIC), který 
počítá s provazbou do modernizovaného přístupového systému./Výstup byl splněn v plném rozsahu.

Zmapování a analýza technických potřeb naší školy v oblasti elektronizace přijímacího řízení ve studijní agendě ve vazbě na revizi 
stávajících politik ochrany osobních údajů (GDPR) (V2) / Byla realizována změna podmínek přijímacího řízení z důvodu 
specifických potřeb studentů a uchazečů vyplývajících ze zdravotního stavu včetně integrace do aplikací souhlasů v UIS v souladu 
s GDPR./ Výstup byl splněn v plném rozsahu

Zahájení přípravy na implementaci elektronických dokladů v přijímacím řízení a zajištění souladu s českou a evropskou 
legislativou. (V3)/ Byla analyzována možnost rozšíření agendy "dopisů" do příjímacího řízení, proběhla implementace lhůt 
správního řádu do pedagogických procesů UIS./Výstup byl splněn v plném rozsahu

Zmapování a analýza potřeb naší školy v oblasti akreditací s odstupem 4 let po novele VŠ zákona (V4) / Proběhlo zmapování 
potřeb a analýza procesů v oblasti akreditací  včetně prověření technických možností včetně komplexní elektronizace 
akreditačního procesu./Výstup byl splněn v plném rozsahu

Zmapování a analýza potřeb naší školy v oblasti kvality ve vzdělávání zaměřené na elektronizaci (V5)/ V rámci tohoto výstupu 
bylo realizováno plně elektronické schvalování zadání závěrečných prací./Výstup byl splněn v plném rozsahu

Rozšíření pokrytí prostor univerzity bezdrátovou sítí./ Byly pořízeny WiFi Access Pointy (přístupové body) a licence Wifi 
kontrolerů pro rozšíření pokrytí prostor pro vyučující a studenty bezdrátovou sítí eduroam s ohledem na stále rozšiřující se 
online výuku./Výstup byl splněn v plném rozsahu

Účast na společných seminářích a zapojení se do konzultací k jednotlivým výstupům a vzorovým řešením škol (V1-V5)/Mendelu 
se účastnila společných seminářů a zapojila se do konzultací technických řešení s jednotlivými školami./Výstup byl splněn v 
plném rozsahu

Zmapování a analýza potřeb týkající se jednotlivých výstupů a vzorových řešení škol (V1-V5) nebo Vzájemné srovnání dílčích 
výstupů k dosažení použití v praxi (V1-V5)./V rámci diskusí s ostatními školami byly srovnány jednotlivé výstupy např. 
elektronické schvalování závěrečných prací nebo implementace digitálního průkazu do UIS./Výstup byl splněn v plném rozsahu

mailto:stratos@mendelu.cz
mailto:stratos@mendelu.cz
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Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.
3.
4.

Přehled o pokračujícím 
projektu

Rok realizace

Změny v čerpání rozpočtu v souladu s Vyhlášením CRP 
2021

Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení 
projektu došlo ke změnám ve struktuře čerpání 
přidělených finančních prostředků v souladu s vyhlášením 
CRP 2021 (mezi položkami 1.2 a 1.3,  položkami 2.1 a 2.2 
a položkami 2.4 a 2.5). Zdůvodnění změn je uvedeno u 
konkrétních položek v části "Bližší zdůvodnění čerpání v 
jednotlivých položkách".

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) Zdůvodnění

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu.

Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy (V1-V5)./Bylo provedeno závěrečné vyhodnocení projektu a 
zpracována závěrečná zpráva./Výstup byl splněn v plném rozsahu

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.

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 
údaj)

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 %)

1.
Kapitálové finanční prostředky 
celkem

200 200 0 0%

1.2
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 
licence)

120 120 11%

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 
zařízení)

200 80 -120 -11%

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0 0%

2.
Běžné finanční prostředky 
celkem

925 925 0 0%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 170 200 30 3%

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)

30 0 -30 -3%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění a pojistného na 
sociální zabezpečení a příspěvku na 
státní politiku zaměstnanosti a příděly 
do sociálního fondu

68 68 0 0%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 
majetku)

2 0 -2 0%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 655 657 2 0%
2.6 Cestovní náhrady 0 0%
2.7 Stipendia 0 0%

3.
Celkem běžné a kapitálové 
finanční prostředky 

1 125 1 125 0 0%

Číslo položky (viz 
předchozí tabulka)

1.2

1.3

2.1

2.3

2.5

Pořízení  licencí Wifi kontrolerů, které jsou nezbytnou součástí fungování WiFi 
Access Pointů (přístupových bodů) 120

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *

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

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

Pořízení WiFi Access Pointů pro rozšíření pokrytí prostor pro vyučující a studenty 
bezdrátovou sítí eduroam s ohledem na stále rozšiřující se online výuku

80

Mzdové prostředky byly využity formou odměn pro řešitelský tým, který se podílel na 
přípravě analýz a tvorbě technického zadání pro dodavatele systému UIS nad rámec 
svých pracovních povinností

200

Povinné odvody z mezd (ZP+SP) 68

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

Prostředky byly využity pro dodavatelské programátorské úpravy v UIS v jednotlivých 
oblastech

657

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.
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