
Občanství 4.0: Datově řízená správa občanských a veřejných služeb

Program: TL – Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací ÉTA

Doba řešení: 02/2018 – 12/2020
Stupeň důvěrnosti údajů: S – Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů.

Hlavní příjemce: Ing. Josef Zbořil, Ph.D
Řešitel: Ing. Josef Zbořil Ph.D.

Cestně prohlašuji, že všechny uvedené údaje v návrhu projektu jsou pravdivé. Zároveň prohlašuji, že v
přıṕadě, že jsem v návrhu projektu žádal o účinnou spolupráci mezi uchazeči dle článku 2, bodu 90
Nařıźenı,́ jsou tito uchazeči navzájem na sobě nezávislými subjekty (tzn. nejsou partnerské či propojené
subjekty) v souladu s čl. 3 Přílohy 1 Nařízení.
Cestně prohlašuji, že podstata návrhu projektu nebo jeho části nenı ́ známa nebo nebyla řešena v rámci
jiného projektu nebo výzkumného záměru a/nebo v současnosti nenı ́ návrh projektu nebo jeho část
předmětem jiného návrhu projektu nebo výzkumného záměru v ČR nebo v zahraničí.
Podněty týkajıćı ́ se podezřenı ́ z korupčnıh́o jednánı ́ je možno zasıĺat na e-mailovou adresu
protikorupci@tacr.cz.
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU

Identifikační kód projektu

Identifikační kód projektu
TL01000162

Název projektu v českém jazyce

Název projektu v českém jazyce
Občanství 4.0: Datově řízená správa občanských a veřejných služeb

Název projektu v anglickém jazyce

Název projektu v anglickém jazyce
Citizenship 4.0: Data-driven management of civil and public services

Veřejná soutěž, do které je daný projekt podáván

Veřejná soutěž, do které je daný projekt podáván
1. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

Program, do kterého je daný projekt podáván v rámci soutěže

Program, do kterého je daný projekt podáván v rámci soutěže
TL-Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA
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2. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU

Proč projekt děláte? Co z toho budete mít?

Proč projekt děláte? Co z toho budete mít?
4. průmyslová revoluce zasáhne právní vědy [1], vzdělávání [3], zaměstnanost [4], způsoby komunikace [5], rozšíří ekonomiku [9], přičemž má i svou méně
pozitivní tvář [8] či dokonce hrozí vytvořením nové e-totality [10]. V politické oblasti [6] se jí zabývají různí řešitelé, ale právě tento projekt s tímto řešitelem
navazuje a rozšiřuje myšlenky řešení společenských problémů postupy z technické praxe (viz veřejně dohledatelné výstupy z 4/2013 a 10/2015
https://www.youtube.com/watch?v=e8BPkAhQLPM). Motivací pro realizaci projektu je získání financí a prestiže udělením grantu a tím získání možnosti
rozšíření zpracování dílčích kalkulací ve spolupráci s akademickými pracovišti. Dnešní volby a referenda řešiteli připadají stejně zastaralé jako
korespondenční šachy. Vize/projekt je revoluční.

Předpokládané přínosy pro uchazeče Ing. Josef Zbořil, Ph.D

Předpokládané přínosy pro uchazeče Ing. Josef Zbořil, Ph.D
Přínosem pro uchazeče je díky získaným financím (420 tisíc Kč) a prestiže udělením grantu možnost rozšíření zpracování dílčích kalkulací a vazeb skrze
spolupráci s akademickými pracovišti a v dané šířce projektu za daný čas do roku 2020, do kdy se mu chtěl řešitel věnovat, a zpravovat jej tak do větší
hloubky a tím i přehlednosti než byl v 2/2017 zamýšlen a kdy došlo i k založení konta pro tuto činnost s předpokladem vkládání 1000,- Kč měsíčně (celkem
47 tisíc Kč do 12/2020). Po 4 volebních kampaních s aktivní účastí řešitele jako lídrem a koordinátorem je řešitel obeznámen i s praktickými znalostmi
občanů napříč věkem, oblastí i společenskými vrstvami a uplatnění dané vize zvýší angažovanost v občanském, společenském, ekonomickém i kulturním
životě. Nejmocnější zbraní jsou informace.

Co chcete dělat?

V českém jazyce

V českém jazyce
Cílem projektu a účelem podpory je možnost získání zpětné vazby od občanů po představení vize "osoby samostatně občansky činné" jako efektivnější
politické síly než jsou současné politické strany - tzv. jednočlenné politické strany. Záměrem je vytvořit efektivnější systém v poskytování občanských a
veřejných služeb a optimálnější struktury v jejich poskytování pro právě vždy žijící generaci občanů a dělajících je nejspokojenějšími a nejšťastnějšími. S
ambicí promítnutí této vize do budoucího “Akčního plánu eGovernmentu 2021 – 2025”. Aktuálně je třeba dokončit systematický sběr informací, zahájený v
2014, a algoritmizovat a strukturovat je - viz aktuální stav na www.ministerstvo.org. Výsledek pak podrobit zpětné vazbě od odborné i neodborné veřejnosti
články, webem a výstavou.

V anglickém jazyce

V anglickém jazyce
The aim of the project is to get feedback from citizens after introducing the vision of a "self-employed political person / one-man political party" like more
effective political force than the current political parties. The intention is to create a more efficient system in providing civic and public services and a more
optimal structure in providing them to the ever-living generation of citizens and making them the most satisfied and happiest. With the ambition of projecting
this vision into future "eGovernment Action Plan 2021-2025".Currently, we need to complete the systematic collection of information and algorithmize and
structure them - see www.ministerstvo.org. The result is then subjected to feedback from professional and non-professional public by articles, website and
exhibition.

Jak to chcete dělat?

Postup řešení, novost, potřebnost a aktuálnost projektu

Postup řešení, novost, potřebnost a aktuálnost projektu
Přenesením vlastních zkušeností z technické oblasti, které řešitel získal při definování a zavádění systému servisních prací pro železniční výhybkové
konstrukce (cca 25 tisíc ks na SŽDC, cca 500 ks v Metro Praha, cca 300 ks DP Ostrava) zahrnující LCC, RAMS či BIM. A doplněných vlastními zkušenostmi s
oblastním řízením politické strany a poskytováním jejích služeb občanům. Synergický efekt bude podporován komunikací na webu www.ministerstvo.org,
pomocí odborných článků a výstavou. Dojde k přenášení postupů z jedné oblasti do druhé (z technické do společenské) - inovativními metodami SCAMPER,
SMART(ER) a nástroji trendu Průmyslu 4.0. Potřebnost projektu a této vize je dána skutečností klesající úrovně počtu členů politických stran a jejich kreditu
u občanů.

Doba trvání projektu

Datum zahájení

Datum zahájení
02/2018
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Datum ukončení

Datum ukončení
12/2020

Kód důvěrnosti údajů

Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů.

Obory projektu

Hlavní

Hlavní
AD - Politologie a politické vědy

Vedlejší

Vedlejší
AE - Řízení, správa a administrativa

Další vedlejší

Další vedlejší
AA - Filosofie a náboženství

Způsob uplatnění řešení projektu

Způsob uplatnění řešení projektu
NE

Popis
Daný projekt má charakter s výstupem zejména uplatnitelným mimo trh. Cílovou skupinou jsou občané a jimi vytvořené struktury
správy a vládnutí. V posledním měsíci byla zahájena jednání o spolupráci s odborem pro udržitelný rozvoj Vlády ČR (odmítnuto
pro nedostatečné kapacity a řešení jiných projektů) a odborem eGovernmentu MV ČR (odmítnuto pro přesah projektu jak do
způsobu správy, tak i do způsobu vládnutí) ve formě externího Aplikačního garanta, který by průběžně konstruktivně oponoval
předkládaná zjištění a finálně je tedy Aplikačním garantem občan/řešitel/příjemce. O výstup projektu odpovídající "osobě
samostatně občansky činné" (obdoba OSVČ v ekonomické oblasti), v oblasti občanské, občany zájem bude - politickým stranám
setrvale klesá členská základna.

Analýza rizik ohrožující dosažení cíle projektu

Analýza rizik ohrožující dosažení cíle projektu
Dosažení cílů projektu je založeno na řešiteli.

Motivační účinek podpory projektu

Motivační účinek podpory projektu
Projekt by byl realizován i při neobdržení podpory. Motivačním účinkem je:
b) značné zvětšení rozsahu projektu či činnosti v případě přidělení podpory.

Klíčová slova

V českém jazyce

V českém jazyce
Občanství 4.0 ; datově řízený ; ministerstvo svobodného prostředí

V anglickém jazyce

V anglickém jazyce
Citizenship 4.0 ; data-driven management ; ministry of liberty
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Kategorie výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Kategorie výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
EV - experimentální vývoj

Aplikační garant

Aplikační garant
Daný projekt má charakter s výstupem zejména uplatnitelným mimo trh. Aplikačním garantem je občan/řešitel/příjemce (IČ: 06356087) a je součástí
konsorcia. Nicméně konstruktivním a aktivním přístupem lze tak také výstup projektu implementovat a zavést do praxe jako jeden ze vstupů při definování
budoucího “Akčního plánu eGovernmentu 2021 – 2025”, navazujícího na současný “Akční plán eGovernmentu 2016 – 2020”.

Cíl programu, oblasti a výzvy

Cíl programu, oblasti a výzvy
1.2. Digitalizace, virtuální realita a umělá inteligence, 4.6. Veřejné služby orientované na občana, 1.1 Principy čtvrté průmyslové revoluce, 3.4. Udržitelný růst
a nové konkurenční výhody, 4.1. Participace občanů na státní správě a komunálním životě, 2.1. Globalizace a regionalizace, 1.7. Sociálně pojistné systémy, 1.6.
Demografické proměny - stárnutí a fragmentace společnosti, 4.5. Tvorba a hodnocení veřejných politik a intervencí

Zaměření návrhu projektů

Zaměření návrhu projektů
2. propojení výzkumu
technického a
netechnického
charakteru

Popis zaměření návrhu projektů
OBORY: projekt propojuje znalosti technických věd (železniční infrastruktury) a humanitních věd (politologie).

REALIZAČNÍ TÝM: Člen týmu disponuje odpovídající expertízou a kompetencemi nutnými ke kombinaci technického (viz
Příloha_Zbořil_Zvyšování životnosti součástí výhybek a výhybkových konstrukcí v trendu Průmyslu 4.0_VTS ČD_2017.pdf) a
netechnického (viz Příloha_Výroční zpráva Svobodní olomoucký kraj 2014.pdf) obsahu projektu.

ŘÍZENÍ PROJEKTU: Způsob řízení projektu odpovídá nárokům na vedení projektu, který propojuje technický a netechnický obsah –
viz www.ministerstvo.org.

VÝSTUPY: Z přílohy Příloha_Citace blogu v akademických a pedagogických pracích a na zpravodajských webech.pdf je zřejmé, že
řešitel v minulosti dokázal propojit technický a netechnický obsah, na který bylo odkazováno v 18 akademických pracích a 8
pedagogických pracech, přičemž projekt na tyto výstupy navazuje a dále je rozvíjí.

Národní priority orientovaného výzkumu

Národní priority orientovaného výzkumu
Hlavní Priorita

2. Vládnutí a správa - 2.2 Veřejné politiky a správa - 2.2.1 Funkční a efektivní veřejné politiky a správa

Vedlejší priorita

2. Vládnutí a správa - 2.1 Občan, stát, společnost - 2.1.1 Legitimní politický systém

5. Člověk, věda a nové technologie - 5.2 Adaptabilita člověka a společnosti na nové technologie - 5.2.1 Adaptace na nové technologie

Popis naplnění cílů NPOV

Popis naplnění cílů NPOV
Řešení projektu přispěje k naplnění cílů Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací pomocí synergického efektu z
praktických i teoretických znalostí řešitele z oblasti řízení politické strany a procedur, které vykonává a jaké jsou od občanů očekávány a v oblasti zavádění
servisních prací v záruční a pozáruční době v průmyslovém podniku pro státní správu železniční infrastruktury a jaké jsou očekávány.

Prioritní výzkumný cíl

Prioritní výzkumný cíl
Úřad vlády ČR / Inovace vládnutí – využívání dat a IT technologií ve zvyšování participace, vazby na potřeby občanů/ek, rovnému přístupu k veřejným
službám a jejich efektivitě, zpětná vazba a evaluace
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Popis naplnění prioritního výzkumného cíle

Popis naplnění prioritního výzkumného cíle
Projekt naplňuje daný prioritní výzkumný cíl "využívání dat a IT technologií ve zvyšování participace, vazby na potřeby občanů/ek, rovnému přístupu k
veřejným službám" způsobem, že převádí postupy z technické praxe do společenských věd - LCC, RAMS, BIM jako příklady z nástrojů a postupů Průmyslu 4.0.
Základní myšlenkou je, že dokud se nenaučí občan řídit svůj život bude potřebovat vládu. A k tomu aby se naučil řídit svůj život potřebuje přehledné
informace a kalkulace, která služba je pro něj levnější či výhodnější (či dělá jej šťastnějším) a zda má být zajišťována skrze veřejný sektor. Projekt definuje
vizi, ve které mají občané umožněno mít nad úřady stejnou moc, jako mají nyní úřady nad občanem. Jde o definování disruptivní společenské inovace či
technologie (radikální změna technologie, která překonává a vytlačuje technologii stávající).

Obdobné a související projekty, výzkumné záměry a výsledky
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3. UCHAZEČI PROJEKTU

Hlavní příjemce – [P] Ing. Josef Zbořil, Ph.D

Identifikační údaje uchazeče

Role uchazeče na projektu
Hlavní příjemce

IČ
06356087

DIČ

Obchodní jméno
Ing. Josef Zbořil, Ph.D

Organizační jednotka Kód organizační jednotky

Právní forma
FOI – podnikatel - fyzická osoba (zákon č 89/2012 Sb, Občanský zákoník) – Podnikající fyzická osoba tuzemská
Typ organizace
VO - Výzkumná organizace
Typ výzkumné organizace - podrobnější specifikace
ostatní VO - výzkumná organizace mimo VVS a VVI

Adresa sídla

Název ulice
Smržická

Číslo popisné
704

Číslo orientační

Obec
Kostelec Na Hané

Část obce PSČ
79841

Okres
Prostějov

Kraj
Olomoucký kraj

Stát
Česká republika

Ostatní údaje

WWW adresa
ministerstvo.org

ID Datové schránky

Datum vzniku společnosti
16.8.2017
Způsob jednání za společnost
není relevantní

Komentář k automaticky vyplněným údajům

Komentář k automaticky vyplněným údajům
ID Datové schránky: kiapn3p

Statutární orgán

Josef Zbořil

Tituly před jménem
Ing.

Jméno
Josef

Příjmení
Zbořil

Tituly za jménem
Ph.D.

Role
OSVČ

Telefon
608452022

Email
zboril.josef@email.cz

Údaje potřebné pro vyžádání výpisu rejstříku z trestů

Stát narození
CZ

Státní občanství
CZ

Rodné příjmení
Zbořil

Rodné číslo
Skryto

Pohlaví
Muž

Obec narození
Prostějov

Okres narození
Prostějov
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Komentář k automaticky vyplněným údajům

Komentář k automaticky vyplněným údajům

Finanční ukazatele

Ukazatel Jednotka Zdroj 2013 2014 2015 2016
Tržby za prodej zboží tis. Kč Výkaz zisku a ztrát 0 0 0 0
Výkony tis. Kč Výkaz zisku a ztrát 0 0 0 0
Přidaná hodnota tis. Kč Výkaz zisku a ztrát 0 0 0 0
Osobní náklady tis. Kč Výkaz zisku a ztrát 0 0 0 0
Odpisy tis. Kč Výkaz zisku a ztrát 0 0 0 0
Provozní výsledek hospodaření tis. Kč Výkaz zisku a ztrát 0 0 0 0
Finanční hospodářský výsledek tis. Kč Výkaz zisku a ztrát 0 0 0 0
Hospodářský výsledek před zdaněním/po zdanění tis. Kč Výkaz zisku a ztrát 0 0 0 0
Aktiva tis. Kč Rozvaha 0 0 0 0
Dlouhodobý hmotný majetek tis. Kč Rozvaha 0 0 0 0
Oběžná aktiva tis. Kč Rozvaha 0 0 0 0
Zásoby tis. Kč Rozvaha 0 0 0 0
Dlouhodobé pohledávky tis. Kč Rozvaha 0 0 0 0
Krátkodobé pohledávky tis. Kč Rozvaha 0 0 0 0
Pohledávky z obchodního styku tis. Kč Rozvaha 0 0 0 0
Účty v bankách tis. Kč Rozvaha 0 0 0 0
Pasiva tis. Kč Rozvaha 0 0 0 0
Vlastní kapitál tis. Kč Rozvaha 0 0 0 0
Výsledek běžného účetního období tis. Kč Rozvaha 0 0 0 0
Cizí zdroje tis. Kč Rozvaha 0 0 0 0
Dlouhodobé závazky tis. Kč Rozvaha 0 0 0 0
Krátkodobé závazky tis. Kč Rozvaha 0 0 0 0
Závazky z obchodního styku tis. Kč Rozvaha 0 0 0 0
Bankovní úvěry a výpomoci tis. Kč Rozvaha 0 0 0 0

Finanční ukazatele – další ukazatele

Ukazatel Jednotka Zdroj 2013 2014 2015 2016
Rentabilita aktiv (ROA) % 0 0 0 0
Běžná likvidita (L3) - 0 0 0 0
Celková zadluženost (CZ) % 0 0 0 0
Rentabilita tržeb (ROS) % 0 0 0 0

Kritéria hodnocení podniku v obtížích

Ukazatel Jednotka Zdroj 2013 2014 2015 2016
A.I Základní kapitál tis. Kč Rozvaha 0 0 0 0
A.II.1 Emisní ažio tis. Kč Rozvaha 0 0 0 0
A.II.2 Ostatní kapitálové fondy tis. Kč Rozvaha 0 0 0 0
A.III Fondy ze zisku tis. Kč Rozvaha 0 0 0 0
A.IV Výsledek hospodaření minulých let tis. Kč Rozvaha 0 0 0 0
A.V Výsledek hospodaření tis. Kč Rozvaha 0 0 0 0
A.VI Výše zálohové výplaty podílu na zisku (bude vždy záporné hodnoty) tis. Kč Rozvaha 0 0 0 0

Komentář k automaticky vyplněným údajům

Komentář k automaticky vyplněným údajům

Vlastnická struktura
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Vlastníci/Akcionáři

Fyzická/právnická osoba
fyzická

Jméno
Josef

Příjmení
Zbořil

Obchodní jméno Rodné číslo/IČ/Datum narození
Skryto

Výše podílu v %
100

Komentář k výši podílu
OSVČ

Beneficienti

Seznam beneficientů s podílem vlivu 10 % a více na uchazeči

Seznam beneficientů s podílem vlivu 10 % a více na uchazeči
Žádní

Majetkové účasti

Údaje o majetkových účastech uchazeče v jiných právnických osobách a jejich výše

Dosavadní praxe

Dosavadní spolupráce uchazeče ve VaVaI

Dosavadní spolupráce uchazeče ve VaVaI
TA01031297 - Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění (2011-2015, TA0/TA)
A - Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí (2014)
Z - Technologie výroby podkladnic typu KSN20 (2013)
Z - Technologie výroby podkladnic typu UNO (2013)
D - Příprava provozního ověřování výhybky se zpružněnými uzly upevnění (2013)
F - Zařízení pro upevnění kolejnice s kluzným prvkem (2012)
F - Podkladnicová sestava pro upevnění kolejnic (2012)
J - Řešení problematiky zpružnění ve výhybkách (2011)

Dosavadní zkušenosti uchazeče s aplikací a komercializací výsledků

Dosavadní zkušenosti uchazeče s aplikací a komercializací výsledků
TA01031297 - Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění (2011-2015, TA0/TA)
A - Příprava zkušebního úseku výhybek se zpružněnými uzly upevnění v ŽST Ústí nad Orlicí (2014)
Z - Technologie výroby podkladnic typu KSN20 (2013)
Z - Technologie výroby podkladnic typu UNO (2013)
D - Příprava provozního ověřování výhybky se zpružněnými uzly upevnění (2013)
F - Zařízení pro upevnění kolejnice s kluzným prvkem (2012)
F - Podkladnicová sestava pro upevnění kolejnic (2012)
J - Řešení problematiky zpružnění ve výhybkách (2011)

Osoby podílející se na řešení projektu za uchazeče

Osoby podílející se na řešení projektu za uchazeče
Ing. Josef Zbořil Ph.D.

Role
Řešitel
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4. Řešitelský tým

Klíčové osoby

Role
Řešitel
Tituly před jménem
Ing.

Jméno
Josef

Příjmení
Zbořil

Tituly za jménem
Ph.D.

IČ uchazeče
06356087

Rodné číslo
Skryto

Státní příslušnost
Česká republika

Vykonávaná funkce v organizaci
Výroba, obchod a služby

Telefon
608452022

Mobilní telefon
608452022

E-mail
zboril.josef@email.cz

Stěžejní vykonávané činnosti při řešení projektu
Výroba, obchod a služby.

Počet úvazků při řešení projektu

Ukazatel Jednotka 2018 2019 2020 Celkem
Úvazek člověko-rok 0,12 0,06 0,06 0,24

Odborný životopis
Vzdělání
Ing. - Obor Energetické stroje a zařízení, Fakulta strojní, Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava (1998 až 2004);
Ph.D. - Obor Dopravní prostředky a infrastruktura, Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice (2007 až 2011);
37 kurzů - odborné, procesní, jazykové (viz https://www.linkedin.com/in/josef-zbo%C5%99il-24686264/)
Relevantní praxe
Olomoucký krajský předseda Strany svobodných občanů (2013 až 2015) - zodpovědnost za účetnictví, reprezentaci a organizaci v kraji. V polo-uzavřených
primárkách zvolen lídrem kandidátek pro krajské volby 2012 a sněmovní volby 2013 (viz v příloze "Příloha_Výroční zpráva Svobodní olomoucký kraj
2014");
Řešitel 14 firemních projektů a budoucí řešitel a autor zadání projektu pro firemní strukturalizaci správy dat a LCC/RAMS v 2018-2020 pro firemní PLM a se
zahrnutím přístupů Průmyslu 4.0.
Seznam 5 nejvýznamnějších projektů
Spoluřešitel a hlavní autor v projektu TAČR TA01031297 (2011-2015);
Řešitel projektu DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. Prostějov "Zavádění servisních prací v záruční a pozáruční době" (2015-2017);
Fyzický účastník při pracích v projektu přesunu technické akademie "Bahad 20" Izraelských Obranných Sil" z předměstí Tel Avivu do Negevské oblasti
(3/2016 v rámci programu SAR-EL pro mezinárodní dobrovolníky);
Administrátor webu projektu "Ministerstvo svobodného prostředí" (www.ministerstvo.org), jako ideový předchůdce projektu Občanství 4.0: Datově řízená
správa občanských a veřejných služeb, s marketingovým výstupem "Israel Tie" pro startovac.cz, Instagram a Facebook.
Překladatel a korektor/organizátor pro dalších 6 překladatelů pro Gatestone Institute - vzdělávající činnost s roční čteností české mutace webu cca 65 tisíc.
Seznam 5 nejvýznamnějších výsledků
Patent č. WO2013091589 "EQUIPMENT FOR FIXATION OF A RAIL WITH A SLIDING ELEMENT" (z 27.06.2013) ve fázi 5 letého provozního ověřování
(potenciál aplikace pro cca 22 tisíc výhybek v ČR a 8 tisíc výhybek v ŠR - cca 840 tisíc kusů v hodnotě cca 2,1 miliardy Kč);
Průmyslový vzor č. 37001 "Kravata" (z 15.03.2017) ve fázi marketingového průzkumu (potenciál aplikace pro cca 100 tisíc lidí nejen v Izraeli v hodnotě cca
50 milionů Kč);
Užitné vzory č.23899, 23871 a 2011-25351 s patenty č. WO2013091590, WO2013091588 a WO2013091587, které nedosáhnou své předpokládané
kapitalizace.
Autor blogů zboril.blog.idnes.cz a zboril.blog.ihned.cz vzdělávající s více než milionovou čteností - viz v příloze "Příloha_Citace blogu v akademických a
pedagogických pracích a na zpravodajských webech.pdf";
ZBOŘIL, Josef. Zvyšování životnosti součástí výhybek a výhybkových konstrukcí v trendu Průmyslu 4.0. In: Vědeckotechnický sborník ČD. Praha: Generální
ředitelství Českých drah, 2017. 44/2017. ISSN 1214-9047.

Identifikační kód vedidk
3531368
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Ostatní osoby podílející se na řešení projektu

Kontaktní osoby pro komunikaci s TA ČR

Kontaktní osoba

Tituly před jménem
Ing.

Jméno
Josef

Příjmení
Zbořil

Tituly za jménem
Ph.D.

Telefon
608452022

E-mail
zboril.josef@email.cz

IČ uchazeče
06356087
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5. VÝSTUPY/VÝSLEDKY PROJEKTU

Výstupy/výsledky projektu podporované programem

Identifikační číslo výstupu/výsledku
TL01000162-V001

Název výstupu/výsledku
Občanství 4.0

Druh výstupu/výsledku
Vsouhrn – Souhrnná výzkumná zpráva

Termín dosažení výstupu/výsledku
12/2020

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost

Návaznost na cíle NPOV

Návaznost na cíle NPOV
Občan, stát, společnost-2.1.1Legitimní politický systém

Popis výstupu/výsledku

Popis výstupu/výsledku
Ministerstvo svobodného prostředí nástrojem datově řízené správy občanských a veřejných služeb občana v kyberneticky pospolné společnosti 4.0.

Významnost výstupu/výsledku v návaznosti na řešení projektu [%]

Významnost výstupu/výsledku v návaznosti na řešení projektu [%]
40

Odhad podílu nákladů [%]

Odhad podílu nákladů [%]
50

Subjekty podílející se na výstupu/výsledku

Rozdělení práv k výstupu/výsledku

IČ – Ing. Josef Zbořil, Ph.D
06356087

Výše podílu
100

Přístup k výstupu/výsledku

Přístup k výstupu/výsledku
Volně dostupné - online.

Existující know-how a materiální a technické vybavení

Existující know-how a materiální a technické vybavení
Materiální a technické vybavení nutné pro úspěšné řešení výstupu/výsledku projektu jako prostory, technické zabezpečení, výrobní nebo laboratorní
kapacity nejsou nutné - je třeba průběžně v souladu s průběhem řešení aktualizovat data, výsledky duševní práce a mít pro tuto činnost personální
zabezpečení.

Současný stav poznání a předchozí řešení

Současný stav poznání a předchozí řešení
Existuje současný "Akční plán pro eGovernment na období 2016 – 2020 (viz http://www.mvcr.cz/mvcren/docDetail.aspx?
docid=22026119&docType=ART&chnum=2). Odbor eGovernmentu MV ČR, ale nevystupuje z rámce digitalizace a elektronizace cca 2 milionů [2] právních
předpisů a nemá ambice/odvahu rozšířit tento rámec "správy" i do rámce "vládnutí" - i když je to jednou z Národních priorit orientovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací. Může tak jen směřovat z byrokracie k "e-byrokracii". Vymezení se tímto projektem v pohledu na eGovernment je
rozšíření o občanské služby, kde občan je centrem a ne úřad a který převrací potenciálně totalitární systémy typu čínského sociálního kreditu [11] jako
národního reputačního systému či islámské halal konformity [12] ve vztahu občan-stát moc k občanu.
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Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Shrnutí a ukončení fáze systematického sběru informací (včetně zahrnutí získané zpětné vazby od odborné veřejnosti pomocí 3 odborných publikací a od
širší veřejnosti z uspořádané výstavy a webu www.ministerstvo.org) a jejich algoritmizace do závěrečné souhrnné zprávy (dílčí kalkulace a závěry by byly
také získávány díky grantu rozsáhlejší spoluprací s akademickým prostředím než bez poskytnutého grantu) umožní vytvoření funkčních aplikací pro
společenské potřeby následováním příkladů z dobré technické praxe. Výstupy a výsledky projektu budou moci být implementovány do praxe jako jeden ze
vstupů při definování budoucího “Akčního plánu pro eGovernment na období 2021 – 2025”.

Plánovaný uživatel výstupu/výsledku

Plánovaný uživatel výstupu/výsledku
Možným uživatelem daného výsledku je široká odborná i neodborná veřejnost, občané a jejich zastupitelé v čele s úřadem vlády.

Výzkumná a/nebo technická nejistota

Výzkumná a/nebo technická nejistota
Neschopnost činnosti řešitele projektu.

Identifikační číslo výstupu/výsledku
TL01000162-V002

Název výstupu/výsledku
www.ministerstvo.org (2019)

Druh výstupu/výsledku
A – Audiovizuální tvorba

Termín dosažení výstupu/výsledku
12/2018

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost

Návaznost na cíle NPOV

Návaznost na cíle NPOV
Adaptabilita člověka a společnosti na nové technologie-5.2.1Adaptace na nové technologie

Popis výstupu/výsledku

Popis výstupu/výsledku
Zajištění obsahu a funkčnosti webu ministerstvo.org.

Významnost výstupu/výsledku v návaznosti na řešení projektu [%]

Významnost výstupu/výsledku v návaznosti na řešení projektu [%]
5

Odhad podílu nákladů [%]

Odhad podílu nákladů [%]
1

Subjekty podílející se na výstupu/výsledku

Rozdělení práv k výstupu/výsledku

IČ – Ing. Josef Zbořil, Ph.D
06356087

Výše podílu
100

Přístup k výstupu/výsledku

Přístup k výstupu/výsledku
Volně dostupný - online.
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Existující know-how a materiální a technické vybavení

Existující know-how a materiální a technické vybavení
Materiální a technické vybavení nutné pro úspěšné řešení výstupu/výsledku projektu jako prostory, technické zabezpečení, výrobní nebo laboratorní
kapacity nejsou nutné - je třeba průběžně v souladu s průběhem řešení aktualizovat data, výsledky duševní práce a mít pro tuto činnost personální
zabezpečení.

Současný stav poznání a předchozí řešení

Současný stav poznání a předchozí řešení
Aktuálně existuje (s roční licencí od 12/2016) web www.ministerstvo.org s plánovaným prodloužením pro rok 2018. Výsledky z daného projektu by se
promítly průběžně v roce 2019.

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Existuje jasná a realistická představa o uplatnění daného výsledku - zajištění funkcionality webu www.ministerstvo.org, jako komunikačního kanálu a
prezentace výsledků.

Plánovaný uživatel výstupu/výsledku

Plánovaný uživatel výstupu/výsledku
Možným uživatelem daného výsledku je široká odborná i neodborná veřejnost, občané a jejich zastupitelé v čele s úřadem vlády.

Výzkumná a/nebo technická nejistota

Výzkumná a/nebo technická nejistota
Ukončení činnosti fy. wix.com, u které je web spravován a pro něž jsou zpracovány a zpracovávány podklady.
Neschopnost činnosti řešitele projektu.

Identifikační číslo výstupu/výsledku
TL01000162-V003

Název výstupu/výsledku
Občanství 4.0: Datově řízená správa občanských a veřejných služeb

Druh výstupu/výsledku
D – Článek ve sborníku

Termín dosažení výstupu/výsledku
10/2018

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost

Návaznost na cíle NPOV

Návaznost na cíle NPOV
Občan, stát, společnost-2.1.1Legitimní politický systém

Popis výstupu/výsledku

Popis výstupu/výsledku
Odborný článek, text či příspěvek popisující téma "Občanství 4.0: Datově řízená správa občanských a veřejných služeb" se zahrnutím přístupů z technické
praxe pro řešení společenských otázek.

Významnost výstupu/výsledku v návaznosti na řešení projektu [%]

Významnost výstupu/výsledku v návaznosti na řešení projektu [%]
10

Odhad podílu nákladů [%]

Odhad podílu nákladů [%]
5

Subjekty podílející se na výstupu/výsledku
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Rozdělení práv k výstupu/výsledku

IČ – Ing. Josef Zbořil, Ph.D
06356087

Výše podílu
100

Přístup k výstupu/výsledku

Přístup k výstupu/výsledku
Volně dostupné - online.

Existující know-how a materiální a technické vybavení

Existující know-how a materiální a technické vybavení
Materiální a technické vybavení nutné pro úspěšné řešení výstupu/výsledku projektu jako prostory, technické zabezpečení, výrobní nebo laboratorní
kapacity nejsou nutné - je třeba průběžně v souladu s průběhem řešení aktualizovat data, výsledky duševní práce a mít pro tuto činnost personální
zabezpečení.

Současný stav poznání a předchozí řešení

Současný stav poznání a předchozí řešení
Existuje web ministerstvo.org, který je vstupním textem pro rozšíření o aktuální informace a zjištění.

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Existuje jasná a realistická představa o uplatnění daného výsledku. Článek je potřebné zpracovat pro vysvětlení vstupů, výstupů a strukturalizace dat pro
finální použití a záměr.

Plánovaný uživatel výstupu/výsledku

Plánovaný uživatel výstupu/výsledku
Možným uživatelem daného výsledku je široká odborná i neodborná veřejnost, občané a jejich zastupitelé v čele s úřadem vlády.

Výzkumná a/nebo technická nejistota

Výzkumná a/nebo technická nejistota
Neschopnost činnosti řešitele projektu.

Identifikační číslo výstupu/výsledku
TL01000162-V004

Název výstupu/výsledku
Občanství 4.0: Ministerstvo svobodného prostředí

Druh výstupu/výsledku
D – Článek ve sborníku

Termín dosažení výstupu/výsledku
10/2019

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost

Návaznost na cíle NPOV

Návaznost na cíle NPOV
Adaptabilita člověka a společnosti na nové technologie-5.2.1Adaptace na nové technologie

Popis výstupu/výsledku

Popis výstupu/výsledku
Odborný článek, text či příspěvek popisující téma "Občanství 4.0: Ministerstvo svobodného prostředí" se zahrnutím přístupů z technické praxe pro řešení
společenských otázek.
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Významnost výstupu/výsledku v návaznosti na řešení projektu [%]

Významnost výstupu/výsledku v návaznosti na řešení projektu [%]
10

Odhad podílu nákladů [%]

Odhad podílu nákladů [%]
5

Subjekty podílející se na výstupu/výsledku

Rozdělení práv k výstupu/výsledku

IČ – Ing. Josef Zbořil, Ph.D
06356087

Výše podílu
100

Přístup k výstupu/výsledku

Přístup k výstupu/výsledku
Volně dostupné - online.

Existující know-how a materiální a technické vybavení

Existující know-how a materiální a technické vybavení
Materiální a technické vybavení nutné pro úspěšné řešení výstupu/výsledku projektu jako prostory, technické zabezpečení, výrobní nebo laboratorní
kapacity nejsou nutné - je třeba průběžně v souladu s průběhem řešení aktualizovat data, výsledky duševní práce a mít pro tuto činnost personální
zabezpečení.

Současný stav poznání a předchozí řešení

Současný stav poznání a předchozí řešení
Existují články z roku 2014 a web ministerstvo.org, které jsou vstupními texty pro rozšíření o aktuální informace a zjištění.

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Existuje jasná a realistická představa o uplatnění daného výsledku. Článek je potřebné zpracovat pro vysvětlení vstupů, výstupů a strukturalizace dat pro
finální použití a záměr.

Plánovaný uživatel výstupu/výsledku

Plánovaný uživatel výstupu/výsledku
Možným uživatelem daného výsledku je široká odborná i neodborná veřejnost, občané a jejich zastupitelé v čele s úřadem vlády.

Výzkumná a/nebo technická nejistota

Výzkumná a/nebo technická nejistota
Neschopnost činnosti řešitele projektu.

Identifikační číslo výstupu/výsledku
TL01000162-V005

Název výstupu/výsledku
Občanství 4.0: "Kyberneticky pospolná společnost" pohledem přes "Společenské brýle"

Druh výstupu/výsledku
D – Článek ve sborníku

Termín dosažení výstupu/výsledku
10/2020

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost
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Návaznost na cíle NPOV

Návaznost na cíle NPOV
Občan, stát, společnost-2.1.1Legitimní politický systém

Popis výstupu/výsledku

Popis výstupu/výsledku
Odborný článek, text či příspěvek popisující téma "Občanství 4.0: ´Kyberneticky pospolná společnost´ pohledem přes ´Společenské brýle´" se zahrnutím
přístupů z technické praxe pro řešení společenských otázek.

Významnost výstupu/výsledku v návaznosti na řešení projektu [%]

Významnost výstupu/výsledku v návaznosti na řešení projektu [%]
10

Odhad podílu nákladů [%]

Odhad podílu nákladů [%]
5

Subjekty podílející se na výstupu/výsledku

Rozdělení práv k výstupu/výsledku

IČ – Ing. Josef Zbořil, Ph.D
06356087

Výše podílu
100

Přístup k výstupu/výsledku

Přístup k výstupu/výsledku
Volně dostupné - online.

Existující know-how a materiální a technické vybavení

Existující know-how a materiální a technické vybavení
Materiální a technické vybavení nutné pro úspěšné řešení výstupu/výsledku projektu jako prostory, technické zabezpečení, výrobní nebo laboratorní
kapacity nejsou nutné - je třeba průběžně v souladu s průběhem řešení aktualizovat data, výsledky duševní práce a mít pro tuto činnost personální
zabezpečení.

Současný stav poznání a předchozí řešení

Současný stav poznání a předchozí řešení
Existuje článek z 23.9.2011 - Pohled přes "Společenské brýle" (http://zboril.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=207579), který je vstupním textem pro rozšíření o
aktuální informace a zjištění.

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Existuje jasná a realistická představa o uplatnění daného výsledku. Článek je potřebné zpracovat pro vysvětlení vstupů, výstupů a strukturalizace dat pro
finální použití a záměr.

Plánovaný uživatel výstupu/výsledku

Plánovaný uživatel výstupu/výsledku
Možným uživatelem daného výsledku je široká odborná i neodborná veřejnost, občané a jejich zastupitelé v čele s úřadem vlády.

Výzkumná a/nebo technická nejistota

Výzkumná a/nebo technická nejistota
Neschopnost činnosti řešitele projektu.

PID: TL01000162

1. veřejná soutěž Programu na podporu
aplikovaného společenskovědního a

humanitního výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací ÉTA

FX-001-TL01, verze 1
Veřejný

Strana 17 / 35



Identifikační číslo výstupu/výsledku
TL01000162-V006

Název výstupu/výsledku
www.ministerstvo.org (2020 - 2025)

Druh výstupu/výsledku
A – Audiovizuální tvorba

Termín dosažení výstupu/výsledku
12/2019

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost

Návaznost na cíle NPOV

Návaznost na cíle NPOV
Adaptabilita člověka a společnosti na nové technologie-5.2.1Adaptace na nové technologie

Popis výstupu/výsledku

Popis výstupu/výsledku
Zajištění obsahu a funkčnosti webu ministerstvo.org.

Významnost výstupu/výsledku v návaznosti na řešení projektu [%]

Významnost výstupu/výsledku v návaznosti na řešení projektu [%]
5

Odhad podílu nákladů [%]

Odhad podílu nákladů [%]
4

Subjekty podílející se na výstupu/výsledku

Rozdělení práv k výstupu/výsledku

IČ – Ing. Josef Zbořil, Ph.D
06356087

Výše podílu
100

Přístup k výstupu/výsledku

Přístup k výstupu/výsledku
Volně dostupné - online.

Existující know-how a materiální a technické vybavení

Existující know-how a materiální a technické vybavení
Materiální a technické vybavení nutné pro úspěšné řešení výstupu/výsledku projektu jako prostory, technické zabezpečení, výrobní nebo laboratorní
kapacity nejsou nutné - je třeba průběžně v souladu s průběhem řešení aktualizovat data, výsledky duševní práce a mít pro tuto činnost personální
zabezpečení.

Současný stav poznání a předchozí řešení

Současný stav poznání a předchozí řešení
Aktuálně existuje (s roční licencí od 12/2016) web www.ministerstvo.org s plánovaným prodloužením pro rok 2018 a předchozím průběžným výsledkem
pro rok 2019. Výsledky z daného projektu by se po jeho ukončení finálně promítly na daný web pro roky 2020 až 2025.

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Existuje jasná a realistická představa o uplatnění daného výsledku - zajištění funkcionality webu www.ministerstvo.org, jako komunikačního kanálu a
prezentace výsledků po ukončení projektu pro roky 2020 až 2025.
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Plánovaný uživatel výstupu/výsledku

Plánovaný uživatel výstupu/výsledku
Možným uživatelem daného výsledku je široká odborná i neodborná veřejnost, občané a jejich zastupitelé v čele s úřadem vlády.

Výzkumná a/nebo technická nejistota

Výzkumná a/nebo technická nejistota
Ukončení činnosti fy. wix.com, u které je web spravován a pro něž jsou zpracovány a zpracovávány podklady.
Neschopnost činnosti řešitele projektu.

Identifikační číslo výstupu/výsledku
TL01000162-V009

Název výstupu/výsledku
Výstava "Občanství 4.0"

Druh výstupu/výsledku
E – Uspořádání výstavy

Termín dosažení výstupu/výsledku
06/2019

Přílohy dle typu výstupu/výsledku

Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost

Návaznost na cíle NPOV

Návaznost na cíle NPOV
Veřejné politiky a správa-2.2.1Funkční a efektivní veřejné politiky a správa

Popis výstupu/výsledku

Popis výstupu/výsledku
Prezentace možného fungování společnosti ve střednědobém horizontu (v roce 2025) při aplikaci myšlenek:
- Občanství 4.0;
- Vize 21. století pro ČR dle Ministerstva svobodného prostředí;
- StatART: umělecky a graficky ztvárněné výstupy nejen ze Statistického úřadu ČR jako forma komunikace k občanovi;
- Izraelizace, Singapurizace a Švýcarizace ČR.

Významnost výstupu/výsledku v návaznosti na řešení projektu [%]

Významnost výstupu/výsledku v návaznosti na řešení projektu [%]
20

Odhad podílu nákladů [%]

Odhad podílu nákladů [%]
30

Subjekty podílející se na výstupu/výsledku

Rozdělení práv k výstupu/výsledku

IČ – Ing. Josef Zbořil, Ph.D
06356087

Výše podílu
100

Přístup k výstupu/výsledku

Přístup k výstupu/výsledku
Uspořádání výstavy.

Existující know-how a materiální a technické vybavení

Existující know-how a materiální a technické vybavení
Materiální a technické vybavení nutné pro úspěšné řešení výstupu/výsledku projektu jako prostory, technické a personální zabezpečení není vlastněno.
Existují data a audio-vizuální výstupy, která budou při řešení projektu využita.
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Současný stav poznání a předchozí řešení

Současný stav poznání a předchozí řešení
Existuje prezentace vize pro budoucnost premiéra Spojených Arabských Emirátů Mohammeda bin Rashida Al Maktouma
(https://www.vision2021.ae/en/our-vision) komunikovaná různými způsoby. Více než forma uspořádaných výstav je stav poznání v tom, jak a jakým
rozsahem uceleně Mohammed bin Rashid Al Maktoum vizionářsky a realisticky nastiňuje potenciální budoucnost ( https://zboril.blog.ihned.cz/c1-
65301590-spojene-arabske-emiraty-ministryne-pro-toleranci-a-ministryne-pro-stesti + http://zboril.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=449296).

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace

Popis způsobu uplatnění výstupu/výsledku a jeho implementace
Existuje jasná a realistická představa o uplatnění daného výsledku. Výstavu je vhodné prezentovat v obdobné formě jakou prezentuje svoji vizi premiér
Spojených Arabských Emirátů Mohammed bin Rashid Al Maktoum, aby byla širokou odbornou i neodbornou veřejností pochopena a dalo se s ní ať už
ztotožnit či o ní věcně a konstruktivně diskutovat.

Plánovaný uživatel výstupu/výsledku

Plánovaný uživatel výstupu/výsledku
Možným uživatelem daného výsledku je široká odborná i neodborná veřejnost, občané a jejich zastupitelé v čele s úřadem vlády.

Výzkumná a/nebo technická nejistota

Výzkumná a/nebo technická nejistota
Neschopnost činnosti řešitele projektu.
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6. HARMONOGRAM PROJEKTU

Výstupy/výsledky podporované programem

Identifikační číslo výstupu/výsledku

Identifikační číslo výstupu/výsledku
TL01000162-V001

Název výstupu/výsledku

Název výstupu/výsledku
Občanství 4.0

Druh výstupu/výsledku

Druh výstupu/výsledku
Vsouhrn-Souhrnná výzkumná zpráva

Termín dosažení výstupu/výsledku

Termín dosažení výstupu/výsledku
12/2020

Činnosti a aktivity

Název aktivity

Název aktivity
Kompletace podkladů a vstupů

Měsíc a rok zahájení aktivity

Měsíc a rok zahájení aktivity
02 / 2018

Měsíc a rok ukončení aktivity

Měsíc a rok ukončení aktivity
11 / 2020

Popis aktivity včetně použitých metod

Popis aktivity včetně použitých metod
Kompletace podkladů a vstupů

Název aktivity

Název aktivity
Realizace

Měsíc a rok zahájení aktivity

Měsíc a rok zahájení aktivity
12 / 2020

Měsíc a rok ukončení aktivity

Měsíc a rok ukončení aktivity
12 / 2020
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Popis aktivity včetně použitých metod

Popis aktivity včetně použitých metod
Realizace

Milníky

Název milníku

Název milníku
Výstupy z www.ministerstvo.org (2019)

Měsíc a rok dosažení milníku

Měsíc a rok dosažení milníku
11 / 2019

Popis milníku

Popis milníku
Zpětná vazba z webu www.ministerstvo.org (2019)

Název milníku

Název milníku
Výstupy z výstavy "Občanství 4.0"

Měsíc a rok dosažení milníku

Měsíc a rok dosažení milníku
11 / 2020

Popis milníku

Popis milníku
Zpětná vazba z výstavy "Občanství 4.0".

Název milníku

Název milníku
Výstupy z Občanství 4.0: "Kyberneticky pospolná společnost" pohledem přes "Společenské brýle"

Měsíc a rok dosažení milníku

Měsíc a rok dosažení milníku
11 / 2020

Popis milníku

Popis milníku
Zpětná vazba z článku "Občanství 4.0: ´Kyberneticky pospolná společnost´ pohledem přes ´Společenské brýle´"

Název milníku

Název milníku
Výstupy z Občanství 4.0: Ministerstvo svobodného prostředí

Měsíc a rok dosažení milníku

Měsíc a rok dosažení milníku
11 / 2020
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Popis milníku

Popis milníku
Zpětná vazba z článku "Občanství 4.0: Ministerstvo svobodného prostředí"

Název milníku

Název milníku
Výstupy z Občanství 4.0: Datově řízená správa občanských a veřejných služeb

Měsíc a rok dosažení milníku

Měsíc a rok dosažení milníku
11 / 2020

Popis milníku

Popis milníku
Zpětná vazba z článku Občanství 4.0: Datově řízená správa občanských a veřejných služeb

Ganttův diagram

Tato část se do tiskové sestavy negeneruje

Identifikační číslo výstupu/výsledku

Identifikační číslo výstupu/výsledku
TL01000162-V002

Název výstupu/výsledku

Název výstupu/výsledku
www.ministerstvo.org (2019)

Druh výstupu/výsledku

Druh výstupu/výsledku
A-Audiovizuální tvorba

Termín dosažení výstupu/výsledku

Termín dosažení výstupu/výsledku
12/2018

Činnosti a aktivity

Název aktivity

Název aktivity
Příprava

Měsíc a rok zahájení aktivity

Měsíc a rok zahájení aktivity
02 / 2018

Měsíc a rok ukončení aktivity

Měsíc a rok ukončení aktivity
11 / 2018
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Popis aktivity včetně použitých metod

Popis aktivity včetně použitých metod
Příprava

Název aktivity

Název aktivity
Realizace

Měsíc a rok zahájení aktivity

Měsíc a rok zahájení aktivity
12 / 2018

Měsíc a rok ukončení aktivity

Měsíc a rok ukončení aktivity
12 / 2018

Popis aktivity včetně použitých metod

Popis aktivity včetně použitých metod
Realizace

Milníky

Název milníku

Název milníku
Realizace

Měsíc a rok dosažení milníku

Měsíc a rok dosažení milníku
12 / 2018

Popis milníku

Popis milníku
Realizace

Ganttův diagram

Tato část se do tiskové sestavy negeneruje

Identifikační číslo výstupu/výsledku

Identifikační číslo výstupu/výsledku
TL01000162-V003

Název výstupu/výsledku

Název výstupu/výsledku
Občanství 4.0: Datově řízená správa občanských a veřejných služeb

Druh výstupu/výsledku

Druh výstupu/výsledku
D-Článek ve sborníku
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Termín dosažení výstupu/výsledku

Termín dosažení výstupu/výsledku
10/2018

Činnosti a aktivity

Název aktivity

Název aktivity
Příprava

Měsíc a rok zahájení aktivity

Měsíc a rok zahájení aktivity
02 / 2018

Měsíc a rok ukončení aktivity

Měsíc a rok ukončení aktivity
09 / 2018

Popis aktivity včetně použitých metod

Popis aktivity včetně použitých metod
Příprava

Název aktivity

Název aktivity
Realizace

Měsíc a rok zahájení aktivity

Měsíc a rok zahájení aktivity
10 / 2018

Měsíc a rok ukončení aktivity

Měsíc a rok ukončení aktivity
10 / 2018

Popis aktivity včetně použitých metod

Popis aktivity včetně použitých metod
Realizace

Milníky

Název milníku

Název milníku
Realizace

Měsíc a rok dosažení milníku

Měsíc a rok dosažení milníku
10 / 2018
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Popis milníku

Popis milníku
Realizace

Ganttův diagram

Tato část se do tiskové sestavy negeneruje

Identifikační číslo výstupu/výsledku

Identifikační číslo výstupu/výsledku
TL01000162-V004

Název výstupu/výsledku

Název výstupu/výsledku
Občanství 4.0: Ministerstvo svobodného prostředí

Druh výstupu/výsledku

Druh výstupu/výsledku
D-Článek ve sborníku

Termín dosažení výstupu/výsledku

Termín dosažení výstupu/výsledku
10/2019

Činnosti a aktivity

Název aktivity

Název aktivity
Příprava

Měsíc a rok zahájení aktivity

Měsíc a rok zahájení aktivity
02 / 2018

Měsíc a rok ukončení aktivity

Měsíc a rok ukončení aktivity
09 / 2019

Popis aktivity včetně použitých metod

Popis aktivity včetně použitých metod
Příprava

Název aktivity

Název aktivity
Realizace

Měsíc a rok zahájení aktivity

Měsíc a rok zahájení aktivity
10 / 2019
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Měsíc a rok ukončení aktivity

Měsíc a rok ukončení aktivity
10 / 2019

Popis aktivity včetně použitých metod

Popis aktivity včetně použitých metod
Realizace

Milníky

Název milníku

Název milníku
Realizace

Měsíc a rok dosažení milníku

Měsíc a rok dosažení milníku
10 / 2019

Popis milníku

Popis milníku
Realizace

Ganttův diagram

Tato část se do tiskové sestavy negeneruje

Identifikační číslo výstupu/výsledku

Identifikační číslo výstupu/výsledku
TL01000162-V005

Název výstupu/výsledku

Název výstupu/výsledku
Občanství 4.0: "Kyberneticky pospolná společnost" pohledem přes "Společenské brýle"

Druh výstupu/výsledku

Druh výstupu/výsledku
D-Článek ve sborníku

Termín dosažení výstupu/výsledku

Termín dosažení výstupu/výsledku
10/2020

Činnosti a aktivity

Název aktivity

Název aktivity
Příprava

Měsíc a rok zahájení aktivity

Měsíc a rok zahájení aktivity
02 / 2018
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Měsíc a rok ukončení aktivity

Měsíc a rok ukončení aktivity
09 / 2020

Popis aktivity včetně použitých metod

Popis aktivity včetně použitých metod
Příprava

Název aktivity

Název aktivity
Realizace

Měsíc a rok zahájení aktivity

Měsíc a rok zahájení aktivity
10 / 2020

Měsíc a rok ukončení aktivity

Měsíc a rok ukončení aktivity
10 / 2020

Popis aktivity včetně použitých metod

Popis aktivity včetně použitých metod
Realizace

Milníky

Název milníku

Název milníku
Realizace

Měsíc a rok dosažení milníku

Měsíc a rok dosažení milníku
10 / 2020

Popis milníku

Popis milníku
Realizace

Ganttův diagram

Tato část se do tiskové sestavy negeneruje

Identifikační číslo výstupu/výsledku

Identifikační číslo výstupu/výsledku
TL01000162-V006

Název výstupu/výsledku

Název výstupu/výsledku
www.ministerstvo.org (2020 - 2025)
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Druh výstupu/výsledku

Druh výstupu/výsledku
A-Audiovizuální tvorba

Termín dosažení výstupu/výsledku

Termín dosažení výstupu/výsledku
12/2019

Činnosti a aktivity

Název aktivity

Název aktivity
Příprava

Měsíc a rok zahájení aktivity

Měsíc a rok zahájení aktivity
01 / 2019

Měsíc a rok ukončení aktivity

Měsíc a rok ukončení aktivity
11 / 2020

Popis aktivity včetně použitých metod

Popis aktivity včetně použitých metod
Příprava

Název aktivity

Název aktivity
Realizace

Měsíc a rok zahájení aktivity

Měsíc a rok zahájení aktivity
12 / 2020

Měsíc a rok ukončení aktivity

Měsíc a rok ukončení aktivity
12 / 2020

Popis aktivity včetně použitých metod

Popis aktivity včetně použitých metod
Realizace

Milníky

Název milníku

Název milníku
Realizace
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Měsíc a rok dosažení milníku

Měsíc a rok dosažení milníku
12 / 2020

Popis milníku

Popis milníku
Realizace

Ganttův diagram

Tato část se do tiskové sestavy negeneruje

Identifikační číslo výstupu/výsledku

Identifikační číslo výstupu/výsledku
TL01000162-V009

Název výstupu/výsledku

Název výstupu/výsledku
Výstava "Občanství 4.0"

Druh výstupu/výsledku

Druh výstupu/výsledku
E-Uspořádání výstavy

Termín dosažení výstupu/výsledku

Termín dosažení výstupu/výsledku
06/2019

Činnosti a aktivity

Název aktivity

Název aktivity
Příprava

Měsíc a rok zahájení aktivity

Měsíc a rok zahájení aktivity
02 / 2018

Měsíc a rok ukončení aktivity

Měsíc a rok ukončení aktivity
05 / 2019

Popis aktivity včetně použitých metod

Popis aktivity včetně použitých metod
Příprava

Název aktivity

Název aktivity
Realizace
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Měsíc a rok zahájení aktivity

Měsíc a rok zahájení aktivity
06 / 2019

Měsíc a rok ukončení aktivity

Měsíc a rok ukončení aktivity
06 / 2019

Popis aktivity včetně použitých metod

Popis aktivity včetně použitých metod
Realizace

Milníky

Název milníku

Název milníku
Realizace

Měsíc a rok dosažení milníku

Měsíc a rok dosažení milníku
06 / 2019

Popis milníku

Popis milníku
Realizace

Ganttův diagram

Tato část se do tiskové sestavy negeneruje
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7. FINANČNÍ PLÁN

[P] Ing. Josef Zbořil, Ph.D

Typ organizace

Typ organizace
VO - Výzkumná organizace

Podíly kategorií výzkumu AV/EV

Kategorie Jednotka 2018 2019 2020
Aplikovaný výzkum % 0 0 0
Experimentální vývoj % 100 100 100

Požadujeme navýšení míry podpory viz podmínky uvedené na této stránce

Požadujeme navýšení míry podpory viz podmínky uvedené na této stránce
NE

Vypočtené náklady a podpora na jednotlivé kategorie výzkumu/vývoje

Kategorie Jednotka 2018 2019 2020 Celkem
Náklady na AV Kč 0 0 0 0
Náklady na EV Kč 229 000 119 000 119 000 467 000
Maximální výše podpory na AV Kč 0 0 0 0
Maximální výše podpory na EV Kč 229 000 119 000 119 000 467 000

Náklady

Ukazatel Jednotka 2018 2019 2020 Celkem
Osobní náklady Kč 100 000 50 000 50 000 200 000
Úvazek člověko-rok 0,12 0,06 0,06 0,24
Průměrné osobní náklady na úvazek Kč 833 333 833 333 833 333 833 333,33
Náklady na subdodávky Kč 45 000 23 000 23 000 91 000
Ostatní přímé náklady Kč 55 000 31 000 31 000 117 000
- Z toho specifikace nákladů na duševní vlastnictví Kč 0 0 0 0
Nepřímé náklady Kč 29 000 15 000 15 000 59 000
Náklady celkem Kč 229 000 119 000 119 000 467 000
Podíl nákladů na nepřímé náklady % 18,71 18,52 18,52 18,61

Způsob výpočtu ostatních nepřímých nákladů

Způsob výpočtu ostatních nepřímých nákladů
Flat rate

Zdroje

Ukazatel Jednotka 2018 2019 2020 Celkem
Maximální výše podpory Kč 229 000 119 000 119 000 467 000
Podpora Kč 206 000 107 000 107 000 420 000
Ostatní veřejné zdroje Kč 0 0 0 0
Neveřejné zdroje Kč 23 000 12 000 12 000 47 000
Zdroje celkem Kč 229 000 119 000 119 000 467 000
Míra podpory % 89,96 89,92 89,92 89,94
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Původ neveřejných zdrojů

Původ neveřejných zdrojů
Od Ing. Josef Zbořil, Ph.D. (1000Kč měsíčně od 02/2017 do 12/2020, z transparentního účtu 2201159404/2010).

Původ veřejných zdrojů

Původ veřejných zdrojů

Deklaruji zájem o využití zvýhodněných finančních nástrojů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. pro účely spolufinancování
projektu

Deklaruji zájem o využití zvýhodněných finančních nástrojů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. pro účely spolufinancování projektu
NE

Přehled financí za projekt

Náklady

Ukazatel Jednotka 2018 2019 2020 Celkem
Osobní náklady Kč 100 000 50 000 50 000 200 000
Úvazek člověko-rok 0,12 0,06 0,06 0,24
Průměrné osobní náklady na úvazek Kč 833 333,33 833 333,33 833 333,33 833 333,33
Náklady na subdodávky Kč 45 000 23 000 23 000 91 000
Ostatní přímé náklady Kč 55 000 31 000 31 000 117 000
- Z toho specifikace nákladů na duševní vlastnictví Kč 0 0 0 0
Nepřímé náklady Kč 29 000 15 000 15 000 59 000
Náklady celkem Kč 229 000 119 000 119 000 467 000
Podíl nákladů na subdodávky % 19,65 19,33 19,33 19,49

Zdroje

Ukazatel Jednotka 2018 2019 2020 Celkem
Maximální výše podpory Kč 229 000 119 000 119 000 467 000
Podpora Kč 206 000 107 000 107 000 420 000
Ostatní veřejné zdroje Kč 0 0 0 0
Neveřejné zdroje Kč 23 000 12 000 12 000 47 000
Zdroje celkem Kč 229 000 119 000 119 000 467 000
Míra podpory % 89,96 89,92 89,92 89,94

Přehled financí za všechny uchazeče

Uchazeč Náklady Podíl nákladů (v %) Podpora Podíl podpory (v %)
Ing. Josef Zbořil, Ph.D 467 000 100 420 000 100
Celkem 467 000 100 420 000 100

Přehled financí za výstupy/výsledky

ID výstupu/výsledku Významnost výstupu/výsledku
v návaznosti na řešení projektu [%] Odhadovaný podíl [%] Vypočtené náklady Vypočtená podpora

TL01000162-V001 40,00 50,00 233 500 210 000
TL01000162-V002 5,00 1,00 4 670 4 200
TL01000162-V003 10,00 5,00 23 350 21 000
TL01000162-V004 10,00 5,00 23 350 21 000
TL01000162-V005 10,00 5,00 23 350 21 000
TL01000162-V006 5,00 4,00 18 680 16 800
TL01000162-V009 20,00 30,00 140 100 126 000
Celkem 100 100 467 000 420 000

PID: TL01000162

1. veřejná soutěž Programu na podporu
aplikovaného společenskovědního a

humanitního výzkumu, experimentálního
vývoje a inovací ÉTA

FX-001-TL01, verze 1
Veřejný

Strana 33 / 35



8. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Nežádoucí oponenti

Nežádoucí oponent č. 1

Tituly před jménem Jméno Příjmení Tituly za jménem

Pracoviště č. 1 Pracoviště č. 2 Pracoviště č. 3

Nežádoucí oponent č. 2

Tituly před jménem Jméno Příjmení Tituly za jménem

Pracoviště č. 1 Pracoviště č. 2 Pracoviště č. 3

Nežádoucí oponent č. 3

Tituly před jménem Jméno Příjmení Tituly za jménem

Pracoviště č. 1 Pracoviště č. 2 Pracoviště č. 3
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9. PŘÍLOHY ZA PROJEKT

Přílohy za projekt

Typ přílohy Jméno souboru Popis Velikost

Další přílohy

Jméno souboru Vytvořeno Velikost Popis
Příloha_Citace z představení projektu.pdf 311 kB 26.9.2017 14:20:22
Příloha_Zbořil_Zvyšování životnosti součástí výhybek a výhybkových konstrukcí v trendu Průmyslu 4.0_VTS ČD_2017.pdf 833 kB 23.9.2017 11:00:47
Příloha_Výroční zpráva Svobodní olomoucký kraj 2014.pdf 2059 kB 28.8.2017 13:42:45
Příloha_Citace blogu v akademických a pedagogických pracích a na zpravodajských webech.pdf 48 kB 28.8.2017 13:42:24
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