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PŘIHLÁŠKA DO 16. ROČNÍKU SOUTĚŽE IT PROJEKT ROKU 2018 
 
Vyplněný formulář zašlete výhradně elektronicky na e-mail:  

itpr@cacio.cz a to nejpozději do 31. 1. 2019. 
 

I. Účastníci projektu 

1.  Uživatel projektu (zákazník) 

Zkrácený název 

projektu (do 25 zn.) 

Zde uveďte zkratku, pod kterou se bude projekt vyhledávat 

 

Úplný název projektu Zde uveďte plný název projektu  (POZOR tento bude uváděn na diplomech i v tiskových zprávách) 

Organizace, společnost 
 

 

Kontaktní osoba 
Tato osoba je důležitá pro celou komunikaci v průběhu soutěže 

 

Adresa 
 

 

Fax 
 

 

E-mail kontaktní osoby  Povinný údaj Telefon Povinný údaj www  

2. Dodavatel/ účastník projektu1 (v případě více dodavatelů připojte jejich seznam a stručné charakteristiky na 

samostatný list, s procentuálním vyjádřením účasti na dodávce projektu) 

Označení subdodávky 

 

 

 

Organizace, společnost  

Podíl na realizaci 
 

 

Kontaktní osoba 
 

 

Adresa 
 

 

E-mail kontaktní osoby   telefon  www  

 

                                                 
1
 Uvádí se podle úvahy přihlašovatele zpravidla za každého významného dodavatele, který se přímo na realizaci a implementaci 

projektu podílel. Vzhledem k orientaci soutěže na UŽIVATELSKÉ projekty je zcela na rozhodnutí uživatele, koho bude jako 

dodavatele projektu uvádět.  

Výjimečně může přihlášku podat dodavatel, je ale nutné vyplnit veškeré údaje z pohledu uživatele a zaslat spolu s přihláškou i 

písemný souhlas uživatele. V případě úspěchu v soutěži ITPR, přejímá ocenění uživatel. 
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II. Charakteristiky projektu – bodovací kritéria  

(u všech položek doporučujeme rozsah max. 100 slov). Pokud je potřeba některý z bodů blíže specifikovat můžete přiložit 

samostatnou přílohu (max. 1 strana A4) 

1.   Uveďte cíle projetu, s kterými byl projekt zahajován, a uveďte, jak tyto cíle byly naplněny.  

Vysvětlení: Prosím uveďte cíle projektu, proč byl iniciován (například snížení provozních nákladů, snížení poruchovosti, 

zvýšení kvality obsluhy, zrychlení procesu) a jak byly tyto cíle naplněny. Pokud možno uveďte kvantitativní nebo kvalitativní 

parametry u každého cíle. 

 

 

 

 

2.   Základní parametry projektu 

a) Jaký byl původní rozsah projektu a jaký rozsah byl doručen? 

Vysvětlení: Prosím uveďte charakteristiky pro určení rozsahu projektu jako počet systémů, systémových rozhraní, 

dotčených a vyškolených uživatelů, počet změněných procesů, počet členů projektu apod. V případě rozdílu mezi 

původním a dodaným rozsahem projektu uveďte příčiny. 

 

 

 

b) Jaký byl původní rozpočet 2 projektu a jaký byl konečný rozpočet? 

Vysvětlení: Finanční rozsah lze uvádět v řádech a plnění v procentech. V případě překročení / nedočerpání uveďte 

důvody. 

 

 

 

c) Jaký byl původní harmonogram projektu a v jakém harmonogramu byl projekt skutečně realizován? 

Vysvětlení: Uveďte hlavní milníky projektu a zdůvodněte případný rozdíl mezi plánem a skutečností. 

 

 

 

3.   Originalita, zajímavý nápad, exkluzivní pojetí projektu -  netradiční systémové, popřípadě technologické řešení. 
Vysvětlení: Popište předmět projektu, a jak byl projekt realizován, jakými prostředky (organizační, procesní, 

technologické). Vyzdvihněte originalitu řešení, systémové (technologické) řešení a netradiční přístupy, které přispěly k 

úspěchu projektu. 

 

 

 

4.   Poučení, která projekt a jeho řízení přinesl pro organizaci, popřípadě pro metody, jimiž řídíte projekty a zavádíte je 

do praxe. 
Vysvětlení:  Uveďte poučení z tohoto projektu. Jak se řešila rizika, co udělat příště jinak pro zlepšení Vašich metod řízení? 

Jedná se o negativní i pozitivní zkušenosti. 

 

 

 

 
III. Text určený k medializaci 

V zastoupení své organizace uvádím oficiální text, který bude použit k další medializaci soutěže (např. uváděn 

v časopise, v tiskových zprávách, v letáčcích souvisejících s propagací soutěže ITPR atd.) CACIO garantuje, že text bude 

zveřejněn nezměněn a v případě jakýchkoli úprav textu, bude tento s Vámi konzultován. V prohlášení přihlašovatele 

dávám souhlas ke zveřejnění tohoto textu.  

Vysvětlení:  Uveďte souhrnný text o Vašem projektu, maximálně na 1000 znaků bez mezer. Možné je i přiložení obrázku či 

loga, souvisejícího s přihlášeným projektem. 
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IV. Prohlášení přihlašovatele 

V zastoupení své organizace podávám přihlášku do soutěže IT projekt roku. Seznámil jsem s propozicemi soutěže a zavazuji se 

je dodržovat. Souhlasím s poskytnutím dalších materiálů a informací, jež může hodnotící komise vyžadovat. Prohlašuji, že 

podle mého vědomí jsou informace v této přihlášce správné a že jsem oprávněn je poskytovat.  

Současně souhlasím, že organizátor soutěže IT projekt roku je oprávněn zpracovávat poskytnutá data a osobní údaje uvedené 

v přihlášce pro účely této soutěže. 

Jméno podepisujícího (nutno uvést čitelně) 

 

 

Datum 

 

Počet příloh: 

 

 

 
2 

 Uvádí se, pokud jsou údaje dostupné. 
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Pokyny k vyplnění přihlášky 

 
Soutěž o nejlepší IT projekt roku se týká výhradně uživatelů (zákazníků), nikoli dodavatelů řešení, produktů 

a služeb. Protože dodavatelé mají často komplexní informace o projektech, na kterých se podílejí, mohou 

pomoci s vyplněním a zasláním přihlášky i oni, ale pouze s písemným souhlasem uživatele. Ocenění přebírá 

pouze uživatel, který může zástupce dodavatele pozvat na prezentaci projektu a případně na slavnostní 

vyhlášení výsledků. 

 

V rámci snahy ulehčit objektivní hodnocení projektů Odbornou hodnotitelskou komisí doporučujeme, aby 

Přihláška do soutěže v části II. obsahovala pouze jasné a stručné informace (bez popisných zavádějících a 

zbytečných detailů), které mohou být rozhodné pro výběr projektu v prvním kole soutěže. V případě potřeby 

přiložte podrobnější popis či schéma v samostatné příloze (maximálně 2 strany A4). 

 

Vyplněný formulář zašlete výhradně elektronicky na e-mail:  

itpr@cacio.cz a to nejpozději do 31. 1. 2019. 
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