CZ0056 – E-learning Education for Judiciary

ŘEŠENÍ PROJEKTU CZ0056 V R. 2009
V roce 2009 proběhly celkem 5 zasedání Řídícího výboru (ŘV), a to:


4. jednání ŘV dne 5.2.2009



5. jednání ŘV dne 15.4.2009



6. jednání ŘV dne 11.6.2009



7. jednání ŘV dne 7.9.2009



8. jednání ŘV dne 4.11.2009
AKTIVITY PROJEKTU

Cena HW a SW pořízeného v r. 2008 byla nižší než byl původní odhad, došlo tak k
úspoře 752 tis. Kč v běžných výdajích a 650 tis. Kč v ISPROFINu. Na základě
výsledků auditu ze dne 23. února 2009 ŘV rozhodnul, že tyto prostředky budou
využity na nákup doplňujících komponentů k HW a SW, což bylo realizováno
v prosinci r. 2009. Nespotřebovaný nárok byl vyčerpán, částka byla dodržena,
komponenty byly zakoupeny. HW i SW byl nainstalován a je plně funkční. Pojištění
komponentů bylo zajištěno, smlouva s pojišťovnou zahrnuje veškerý HW a SW.
ŘV schválil návrhy JA na témata prvních deseti modulů. Další návrhy zaslaly
složky a útvary MSp, tato témata byla předána JA k využití při formulaci dalších
zadání. Výběr prvních deseti témat byl podřízen také tomu, že v rámci projektu musí
být pilotně proškoleno 1000 osob, témata tedy musí být zajímavá pro velkou část
cílové skupiny, aby byl tento indikátor naplněn.
Ve výběrovém řízení byli vybrání autoři pro celkem 11 pilotních modulů oproti
plánovaným 10. S autory po vyškolení v psaní opor podle distanční metodiky byly
uzavřeny příslušné smlouvy. Do konce roku 2009 pak autoři odevzdali k odborné
revizi úvodní kapitolu svého modulu.
31. prosince 2009 bylo vyhlášeno výběrové řízení na outsourcing systému LMS
Unifor Live!“, a to v celkové částce 3.109.244,‐Kč bez DPH, tzn. po zaokrouhlení
3.700.000,‐ Kč s DPH. Částka odpovídá částce 141130 EUR vyčleněné na outsourcing
pro r. 2010 (přepočteno dle oficiálního prosincového kurzu 26,186 Kč/EUR).
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VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
Na externího manažera projektu
Proběhla 2 kola VŘ, ale podařilo se získat pouze jednu nabídku (v 1. kole bez
uvedení ceny zakázky se nikdo nepřihlásil, z 2. kola s uvedením ceny je jeden
zájemce). Během následných jednání se společností, která nabídku podala, byly dále
upřesňovány činnosti, které by měla zajišťovat. Ukázalo se však, že firma je za částku
uvedenou v zadávací dokumentaci schopna zajistit pouze část požadovaných aktivit.
Skutečný management projektu by byla schopna dodat za částku zhruba dvojnásob
vyšší. Řídící výbor proto – i z důvodu dalších možných průtahů a hrozby zpoždění
projektu – rozhodl o zrušení VŘ a usnesl se, že projektový management bude
zajišťován pracovníky JA, kteří jsou s projektem dobře obeznámeni.
Dalším řízením projektu proto byli pověřeni:




Ing. Ladislav Mazák jako hlavní manažer
JUDr. PhDr. Antonín Komenda, PhD. jako technický manažer a manažer pro
distanční vzdělávání a
PhDr. Renata Vystrčilová PhD. Jako hlavní metodolog pro vzdělávání

S uvedeným zaměstnanci byly v listopadu 2009 uzavřeny příkazní smlouvy.
Outsourcing
Řídící výbor jednomyslně rozhodl, že bude vyhlášeno otevřené výběrové řízení.
Řízení bylo vyhlášeno prostřednictvím e‐tržiště 31. prosince 2009.
Na autory vzdělávacích modulů
JA vypsala VŘ na autory prvních 10 témat. Výběrové řízení bylo vypsáno na vyšší
počet témat (celkem 16), takže z nabídek bylo možné vybrat autory celkem 11
pilotních modulů (na místo původních 10).
Přehled pilotních modulů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vzájemné uznávání soudních rozhodnutí v občanských věcech
English for Judicial Purposes ‐ General Module
English for Judicial Purposes ‐ Civil Module
English for Judicial Purposes ‐ Criminal Module
Základy psychologie
Český justiční systém
Datové schránky
Evropská úmluva o lidských právech
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9. Postavení státního zástupce
10. Mezinárodní spolupráce ve věcech trestních
11. Trest domácího vězení
Na zpracování těchto modulů se podílelo celkem 12 autorů.
Na nespotřebovaný nárok z roku 2008
Jednalo se o prostředky ve výši 650 tis. Kč na investiční a na ostatní věcné výdaje
ve výši 752 tis. Kč. O možnostech čerpání těchto prostředků bylo v souladu s
pravidly FM požádáno Národní kontaktní místo, tj. Ministerstvo financí. Výběrové
řízení bylo vypsáno na dodání komponentů HW a SW dle doporučení auditu a podle
seznamu schváleného Kontaktním centrem. Z celkem 6 nabídek byly na dodání HW
a SW vybrány nabídky s nejnižší cenou.
AUDIT PROJEKTU
Dne 23. února 2009 proběhlo v prostorách Justiční akademie v Kroměříži ověření
projektu na místě, které vykonali dva pověření zástupci společnosti Ernst and Young
najaté pro tyto účely Ministerstvem financí.
Během ověření nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Ve zprávě jsou pak
uvedena čtyři zjištění, jedno pozitivní a tři negativní. Pozitivní zjištění se týká
implementace prostředí pro virtualizaci, které je podle hodnotitelů progresivní a v
souladu se současnými trendy a v budoucnu ho bude možné využít na hostování
dalších aplikací nad rámec projektu. Negativní zjištění č. 1 – ve smlouvách s
dodavateli není uvedena povinnost dodavatelů uchovávat dokumentaci související s
realizací zakázky po dobu deseti let od ukončení projektu. Tomuto zjištění byla dána
vysoká závažnost.
Zajištění č. 1: uzavření dodatků ke smlouvám, které byly v době konání ŘV na
právním oddělení JA k posouzení.
BYLO SPLNĚNO! Dodatky byly uzavřeny. Rovněž byly uzavřeny smlouvy o
pojištění majetku (HW, SW) a uzavřen dodatku č. 2 ke smlouvě o partnerství mezi JA
a MSP.
Zjištění č. 2: některé komponenty HW a SW infrastruktury nejsou dostatečně
dimenzovány. Kontrola proto doporučila zakoupit další komponenty, které by
zvýšily celkovou kapacitu zařízení. Jedná se o středně závažné zjištění.
Zajištění nápravy – z nákupu HW a SW zbyly finanční prostředky, které lze využít
na zakoupení dalších komponent. BYLO SPLNĚNO!
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Doporučení obsažená ve zprávě z ověření projektu na místě provedená
společností Ernst&Young, byla předmětem následného auditu ze strany odboru
generální inspekce MSp (Informace o výsledcích auditu číslo 7/2009 provedeným
samostatným oddělením interního auditu MSp). OGI si vyžádal elektronickou
komunikaci související s projektem a bylo mu objasněno čerpání projektu. Kontrola
nezjistila žádné závažné nedostatky.
NAPLŇOVÁNÍ INDIKÁTORŮ PROJEKTU
Na sklonku roku byly vytvořeny úvodní kapitoly prvních 11 modulů projektu.
Projekt přitom předpokládal 10 pilotních modulů. Indikátor byl překročen o 1
modul.
Na zpracování 11 pilotních modulů se podílelo celkem 12 autorů, kteří byli
vyškolení v metodice psaní distančních a elektronických textů. Projekt předpokládá,
že bude vyškoleno celkem 20 autorů těchto textů. Na základě výsledku psaní
pilotních modulů se jako reálné jeví, že tento indikátor bude překročen.
PERSONÁLNÍ ZMĚNY V PROJEKTU
V r. 2009 oznámili ukončení svého členství v Řídícím výboru ing. F. Steiner, Mgr.
M. Habart a JUDr. PhDr. A. Komenda, PhD. Členy se místo nich stali Ing. Arch. P.
Kasík, PhDr., M. Vaníček a O. Navrátila z JA. Na místo ing. Steinera byla řízením
Řídícího výboru pověřena Mgr. M. Pelechová.
Samostatné oddělení mezinárodních programů a spolupráce bylo od 15. 12. 2009
rozděleno na dvě nová oddělení: o samostatné oddělení mezinárodní spolupráce
(SOMS), vedoucí Mgr. Pelechová a samostatné oddělení evropských programů
(SOEP), vedoucí Mgr. M. Brandejsová. Toto oddělení převzalo veškerou agendu
fondů EU a finančních mechanismů v resortu spravedlnosti. Protože SOMS se
agendou evropských programů nezabývá, zaslala Mgr. Pelechová SOEP svou
rezignaci na členství v ŘV. Automaticky bylo také ukončeno členství náměstka
Kasíka a PhDr. Vaníčka, a to ukončením jejich pracovního poměru na MSp. Místo
PhDr. Vaníčka byl členem ŘV jmenován Mgr. Šebek, nový ředitel odboru
investičního. Řízením Řídícího výboru pověřena Mgr. M. Brandejsová.
V Kroměříži dne 3. února 2010

Ing. Ladislav Mazák
hlavní manažer projektu
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