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V tom kapitálové finanční 
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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. 
 1. Specifikace a upřesnění požadavků pro výběrové řízení. 

Plnění: splněno -  Provedena analýza a návrh lokalit vhodných pro inovaci infrastruktury. Na základě 
této analýzy došlo k změně v projektu plánovaných lokalit a rozšíření o další lokalitu nad rámec 
projektu .  
 

2. Vypsání VR na dodavatele technologie  
Plnění: splněno – Během roku vypsána soustava 4 výběrových řízení. 
 

3. Vyhodnocení nabídek a objednaní systémů pro r.2010. 
Plnění: splněno – dodavatelé vybráni a smlouvy na dodávku technologií uzvavřeny. 
 

4. Výměna telefonního systému bud. L 
Plnění: splněno – na základě výsledků analýzy rozhodnuto o změně lokality z plánované budovy L na 
budovu Z.  
 

5. Výměna telefonního systému bud. N 
Plněni: splněno. 
 

6. Instalace HiPath Mobile Connect  
Plnění: jiné řešení - na základě výsledků analýzy rozhodnuto o realizaci nákupu záložních prvků 
centrální UPS, pro potřebu centrální telefonní ústředny. 
 

7. Instalace faxového serveru  
Plnění: jiné řešení - splněno – na základě výsledků analýzy rozhodnuto o realizaci nákupu a nasazení 
telefonního serveru pro managament a vyhodnocování provozu celé telefonní sítě. 
 

8. Vyhodnocení projektu 
Plnění: splněno – projekt splněn v celém rozsahu s technologickou změnou v několika položkách. 
Tyto změny přinesly efektivnější inovaci infrastruktury oproti plánu a současně umožnily 
hospodárnější naložení s přidělenými prostředky. Mohl být tak realizován nákup telefonní ústředny 
pro budovy lokality Várenská a rozšíření souboru přístrojů pro lokalitu Reální – vše nad rámec 
projektu. 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 1. Výměna telefonního systému bud. L 
Plnění: splněno – provedena výměna telefonní ústřednu budovy Z. 
 

2. Výměna telefonního systému bud. N 
Plnění: splněno.  
 

3. Instalace HiPath Mobile Connect  
Plnění: jiné řešení  - nákup záložních prvků centrální UPS, pro potřebu centrální telefonní ústředny. 
 

4. Instalace faxového serveru  
Plnění: jiné řešení  – nasazení telefonního serveru pro managament a vyhodnocování provozu celé 
telefonní sítě. 

Změny  
v  řešení 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich 
povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení  této žádosti. 

 
  č. 

Jednotlivé změny (přidejte řádky podle 
potřeby) 

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

1   



2   

3   

4   

5   

Přehled o 
pokračují-
cím 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 

Čerpání fin. prostředků 
(souhrnný údaj) 

Poznámka (případně výhled do budoucna) 

   

   

   

   

   

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

 

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 2600 2600 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 0 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 2600 2600 

1.3 Stavební úpravy 0 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 0 0 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 0 0 

2.2 Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 0 0 

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 

 Ostatní: 

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 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční 
prostředky  

2600 2600 

 
 

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 
Číslo 
položky 
(viz před- 
chozí tab.) 

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

1.2 

Nákup nových telefonních ústředen : 
� Systém HiPath 4000 verze 5 odpovídající konfigurace pro budovu Z 
� Systém HiPath 4000 verze 5 odpovídající konfigurace pro budovu L 
� Systém HiPath 4000 verze 5 odpovídající konfigurace pro budovu V 
� Soubor přístrojové techniky pro všechny zakoupené systémy 
� Rozšíření výkonových modulů napájení centrální UPS (APC Smart UPS; APC 

Symmetra PX Power Module) 
� Telefonní server (SRV PY RX300S6) 

2600 

   

 
 


