
 Vedení dokumentace SITRONICS centrum 
 

Soubor: Vedeni_dokumentace_SC_6 Vypracoval: Havlan - Hájek Rev.: 6 Datum: 1.4.2007 Strana: 1  /  11 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Vedení dokumentace SITRONICS centrum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Vedení dokumentace SITRONICS centrum 
 

Soubor: Vedeni_dokumentace_SC_6 Vypracoval: Havlan - Hájek Rev.: 6 Datum: 1.4.2007 Strana: 2  /  11 

 

1. Vedení dokumentace SITRONICS centrum............................................................................................2 
2. Postup pro vytvoření zadání projektu: .....................................................................................................3 
3. Postup pro vytvoření průběžné zprávy projektu: .....................................................................................3 
4. Postup pro zapracování připomínek k průběžným a závěrečným zprávám:...........................................4 
5. Postup pro změnu zadání projektu nebo změnu dílčích termínů projektu ..............................................5 
6. Postup pro vytvoření dokumentu o ukončení projektu: ...........................................................................6 
7. Příloha A: Návod na vyplnění zadání projektu SITRONICS centrum .....................................................7 
8. Příloha B: Návod na označení průběžné zprávy a další dokumentace SITRONICS centrum................9 
9. Příloha C: Návod na vyplnění dokumentu o ukončení projektu SITRONICS centrum .........................10 
 

1. Vedení dokumentace SITRONICS centrum 
 
Při řešení projektu se vede následující dokumentace: 
- zadání projektu 
- průběžné zprávy a dokumentace 
- závěrečná zpráva a dokumentace  
- dokument o ukončení projektu 
 
Pro vedení dokumentace bude vytvořen adresář na serveru SITRONICS centra, kde bude: 
- adresář (_Metodika) pro ukládání obecných souborů (např. dokumenty o vedení dokumentace, 

agenda přidělování čísel dokumentů kterou povede pověřená osoba, Hájek), pouze pro čtení 
- adresář (_Neschvalena dokumentace) pro ukládání vytvořené neschválené dokumentace, všichni 
řešitelé týmu sem budou nahrávat materiály (zadání projektů, průběžné zprávy apod.), které jsou 
určeny pro schválení ŘD  

- adresář (_Navody) pro vzorové materiály a šablony (šablony a vzorová zadání projektu apod.)  
- adresáře pro každou skupinu (DSP, MT, DT, SW, HW) pro ukládání vytvořené schválené 

dokumentace (do těchto adresářů bude ukládat dokumentaci jen pověřená osoba a vytvořené 
soubory budou určeny pouze pro čtení). 

 
Dokumenty o vedení dokumentace: 
1. šablona pro zadání projektu 
2. návod na vyplnění zadání projektu 
3. vzorové vyplnění zadání projektu 
4. šablona pro průběžné zprávy 
5. návod pro vytvoření průběžné zprávy a dokumentace 
6. vzorová průběžná zpráva 
7. šablona pro připomínky 
8. šablona pro ukončení projektu 
9. návod na vyplnění ukončení projektu 
10. vzorové vyplnění ukončení projektu 
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2. Postup pro vytvoření zadání projektu: 
 
1. krok: Vyplnění šablony pro zadání projektu (nevyplňujte položky červeně označené, konkrétně 

Číslo vývojového projektu, Označení a Číslo dokumentace). Šablonu pro zadání projektů 
naleznete na datovém úložišti SITRONICS centra – ftp://stromcentrum.cz port 5000, username a 
pass stejné jako do pošty SITRONICScentrum, adresář _Navody 

 
2. krok: Vyplněnou šablonu nahrajte s názvem ve formátu: xxx_yyy_zz.doc, kde xxx je pracovní 

skupina  a yyy je jméno vedoucího pracovní skupiny a zz je pořadové číslo (pořadové číslo 
použijte jako rozlišovací znak pro případ více zadání od jednoho zadavatele - nepovinné) do 
adresáře _Dokumentace pro spravce. ftp://stromcentrum.cz port 5000, username a pass stejné 
jako do pošty SITRONICScentrum). 

 
3. krok: Informujte správce projektů SC Ing. Hájka mailem (mailto:hajek@sitronicscentrum.cz) 

který bude obsahovat: 
 

Předmět: Zadost o prideleni cisla projektu SC 
Obsah mailu: název nahraného souboru (xxx_yyy_zz.doc) 

 
4. krok: Správce projektů doplní červeně označené položky, konkrétně Číslo vývojového projektu, 

Označení, Číslo dokumentace a korektně pojmenuje daný soubor a přesune jej do adresáře 
_Neschvalena dokumentace a zajistí předání takto vyhotoveného zadání výkonné radě 
SITRONICS centra.  

 
5. krok: Výkonná rada posoudí navrhované zadání.   
 
6. krok: V případě kladného hodnocení zadání projektu bude zadání přesunuto správcem projektů 

do adresáře příslušných pracovních skupin a vedoucí pracovní skupiny obdrží mail 
s vyrozuměním o přijetí zadání a přidělených číslech. V opačném případě bude vedoucí skupiny 
mailem informován o nutnosti přepracování zadání. 

3. Postup pro vytvoření průběžné zprávy projektu: 
 
1. krok: Vámi vytvořenou dokumentaci (nebo dílčí dokumentaci) vyplňte do šablony pro průběžné 

zprávy (vzorová průběžná zpráva je k dispozici v příslušném podadresáři adresáře _Navody). 
Šablonu pro zadání projektů naleznete na datovém úložišti SITRONICS centra 
ftp://stromcentrum.cz port 5000, username a pass stejné jako do pošty SITRONICScentrum, 
adresář _Navody 

 
2. krok: Vytvořenou dokumentaci nahrajte s názvem odpovídající značení dokumentace 

SITRONICS centra (návod na korektní pojmenování souboru naleznete v adresáři _Navody a 
podadresáři 5. Navod pro vytvoreni prubezne zpravy a dokumentace) nahrajte do adresáře 
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_Dokumentace pro spravce. ftp://stromcentrum.cz port 5000, username a pass stejné jako do 
pošty SITRONICScentrum). 

 
3. krok: Informujte správce projektů SC Ing. Hájka mailem (mailto:hajek@sitronicscentrum.cz) 

který bude obsahovat: 
 

Předmět: Zaslana prubezna zprava projektu SC 
Obsah mailu: název nahraného souboru 

 
4. krok: Správce projektů zkontroluje název (dle Označení a Čísla dokumentace) a další náležitosti 

a přesune vytvořenou dokumentaci do adresáře _Neschvalena dokumentace a zajistí předání 
takto vyhotovené dokumentace k odbornému posouzení do SITRONICS TS. Ve společnosti  
SITRONICS TS vznikne dokument „připomínky k projektu“, který se dostane prostřednictvím 
správce projektů k řešitelům. 

 
5. krok: V případě kladného hodnocení vytvořené dokumentace (nebo dílčí dokumentace) bude 

dokumentace přesunuta ke schválení výkonnou radou. V opačném případě bude vedoucí (včetně 
řešitele) skupiny mailem informován o nutnosti přepracování dokumentace (nebo dílčí 
dokumentace). 

 
6. krok: Výkonná rada posoudí vytvořenou dokumentaci (nebo dílčí dokumentaci). 
 
7. krok: V případě kladného hodnocení vytvořené dokumentace (nebo dílčí dokumentace) bude 

dokumentace přesunuta správcem projektů do adresáře příslušných pracovních skupin a vedoucí 
pracovní skupiny obdrží mail s vyrozuměním o schválení dokumentace výkonnou radou. 
V opačném případě bude vedoucí skupiny mailem informován o nutnosti přepracování 
dokumentace (nebo dílčí dokumentace). 

4. Postup pro zapracování připomínek k průběžným a 
závěrečným zprávám: 
Vzniknou-li ze strany vedoucích pracovníků jednotlivých projektů SITRONICS telecomu a.s. 

nějaké písemné připomínky k průběžné nebo závěrečné zprávě, nebo bude-li řešení jednotlivých 
průběžných a závěrečných zpráv bez připomínkování, je nutné tyto připomínky (resp. bez 
připomínek) zapracovat dle následujícího postupu.  
1. krok: písemné připomínky, spolu s ostatními údaji, vyplnit do připravené šablony. (šablona je 
umístěna na datovém úložišti v adresáři _Navody/7. Sablona pro pripominky). Do šablony je nutné 
vyplnit:  

- číslo projektu (Fxxxx) 
- název dílčího projektu 
- číslo verze, která byla připomínkovaná 
- číslo verze, do které budou připomínky zapracovány (zřejmě nejvyšší vyšší) 
- samotný soupis připomínek (bude-li zpráva bez připomínek, pište „BEZ PŘIPOMÍNEK“. 
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- Vyplnění zápatí dokumentu (Vypracoval: a  Rev.:(např. 1.1)) 
 
2. krok: takto připravený dokument uložte pod jménem, které vychází z jména souboru (zprávy), 
který je připomínkován. Změna nastává na pozici trojčíslí mezi podtržítky a verze dokumentu 
(příklad: je poprvé připomínkována zpráva SV710001000_106_1.5_1.doc, dokument o 
připomínkování se bude jmenovat SV710001000_180_1.1_1.doc). 
 
3. krok: vyplněnou šablonu nahrajte do adresáře _Dokumentace pro spravce. ftp://stromcentrum.cz 

port 5000, username a pass stejné jako do pošty SITRONICScentrum). 
 
4. krok: Informujte správce projektů SC Ing. Hájka mailem (mailto:hajek@sitronicscentrum.cz), 

který bude obsahovat: 
Předmět: Zaslana zprava pripominkovani projektu SC 

5. Postup pro změnu zadání projektu nebo změnu dílčích 
termínů projektu 

 
Vzniknou-li ze strany vedoucích pracovníků jednotlivých projektů SITRONICS telecomu a.s. 

nebo vedoucích pracovníků projektů SITRONICS centra (ČVUT) nějaké připomínky k zadání 
projektu v průběhu jeho řešení nebo zažádá-li jakákoliv ze stran o posunutí jednotlivých termínů, je 
nutno výše zmíněnou problematiku zpracovat dle následujícího postupu. 

 
Změna zadání: 

1. krok: strana, která žádá o posunutí termínů, připraví zadání nové, stejně jako v bodu 2. 
 
2. krok: takto připravený dokument zašlete správci projektů SC (Ing. Hájek) emailem 

(mailto:hajek@sitronicscentrum.cz), který bude kromě samotného dokumentu obsahovat: 
 
Předmět: Zmena zadani SC 
 
3. krok: správce projektů SC (Ing. Hájek) takto vyplněnou šablonu předá k posouzení výkonné radě 

SC. 
 
4. krok: Po vyjádření výkonné rady správce projektů SC (Ing. Hájek) informuje navrhovatele 
změny zadání o závěrech výkonné rady a případně inovované zadání zahrne do nové revize zadání a 
uloží ji na datové úložiště. 

 
Změna termínů: 

1. krok: strana, která žádá o posunutí termínů, připraví zadání nové, ve kterém bude ke každému 
měněnému datu do závorky doplněn aktualizovaný termín. (zadání vyplnit stejně jako je popsáno 
v bodu 2.) 
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2. krok: takto připravený dokument zašlete správci projektů SC (Ing. Hájek) emailem 
(mailto:hajek@sitronicscentrum.cz), který bude kromě samotného dokumentu obsahovat: 

 
Předmět: Zmena terminu SC 
 
3. krok: správce projektů SC (Ing. Hájek) takto vyplněnou šablonu předá k posouzení výkonné radě 

SC. 
 
4. krok: Po vyjádření výkonné rady správce projektů SC (Ing. Hájek) informuje navrhovatele 

změny termínů o závěrech výkonné rady a případně inovované termíny zahrne do nové revize 
zadání a uloží ji na datové úložiště. 

 

6. Postup pro vytvoření dokumentu o ukončení projektu: 
Každý vývojový projekt  SITRONICS centra končí vyplněním dokumentu o ukončení projektu. 
  

1. krok: Vámi vytvořenou dokument o ukončení projektu (UkonProj_Fxxxx_y) vyplňte do šablony 
(šablona je k dispozici v příslušném podadresáři adresáře _Navody). 

 
2. krok: Vytvořený dokument o ukončení projektu s názvem odpovídající značení dokumentace 

SITRONICS centra (vycházejte ze zadaní projektu a návodu o vyplnění této dokumentace) 
nahrajte na FTP (viz výše). 

 
3. krok: Informujte správce projektů SC Ing. Hájka mailem (mailto:hajek@sitronicscentrum.cz) 

který bude obsahovat: 
 

Předmět: Zaslan dokument o ukonceni projektu SC 
Obsah mailu: název nahraného souboru 

 
4. krok: Správce projektů zkontroluje název (dle Označení a Čísla dokumentace) a další náležitosti 

a přesune vytvořenou dokumentaci do adresáře _Neschvalena dokumentace a zajistí předání 
takto vyhotoveného dokumentu k výkonné radě. 

 
5. krok: Výkonná rada posoudí vytvořený dokument o ukončení projektu. 
 
7. krok: V případě kladného hodnocení dokumentu o ukončení projektu bude přesunut správcem 

projektů do adresáře příslušných pracovních skupin a vedoucí pracovní skupiny obdrží mail 
s vyrozuměním o ukončení řešení projektu. V opačném případě bude vedoucí skupiny mailem 
informován o nutnosti přepracování dokument o ukončení projektu. 
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7. Příloha A: Návod na vyplnění zadání projektu SITRONICS 
centrum 

Zadání projektu je zpracováno ve formě .doc (popř. open office) dokumentu s následujícím názvem 
Zadproj_Fxxxx_y.doc(otd),  

kde Zadproj a podtržítka jsou povinná, 
 Fxxxx je číslo projektu (viz dále bod 1.) 
 y je aktuální číslo revize (viz dále bod 5.) 
 

Význam jednotlivých částí formuláře:  
1. Organizační část 

Číslo vývojového projektu: uvede se ve tvaru Fxxxx, kde F je povinné a xxxx je čtyřmístné pořadové 
číslo projektu SITRONICS centra – přidělí správce databáze projektů SITRONICS 
centra. Za ČVUT Ing. Jiří Hájek: (hajek@sitronicscentrum.cz, 604 856 440) 

Název vývojového projektu: uvede se stručný název vystihující podstatu projektu 
Číslo vyššího projektu: uvede se písmeno F 
Název vyššího projektu: uvede se SITRONICS centrum – skupina, kde skupina je název vývojové 

skupiny SITRONICS centra  
Vedoucí vývojového projektu: uvede se pracovník zodpovědný za vedení celého projektu – 

většinou vedoucí skupiny, který je zodpovědný Výkonné radě SITRONICS centra za 
celý průběh projektu (zadání, odborné vedení řešitelů, plnění plánovaných termínů, 
zpracování a předání k archivaci výsledků projektu, ukončení projektu)  

Termín zahájení projektu: datum plánovaného zahájení prací na projektu 
Termín dokončení projektu: plánovaný datum dokončení projektu jako celku 
 
Součásti projektu:  
 každý projekt má jednu nebo více součástí (pokud ho lze rozdělit na relativně 

samostatné celky z hlediska specifikace, plánovaných etap a jejich termínů, řešitelského 
kolektivu apod. 

 každá ze součástí je postupně očíslována římskými číslicemi (I., II., III., ... ) a je popsána 
dále uvedenými údaji 

Název: uvede se stručný název vystihující podstatu součásti projektu 
Označení: uvede se zkratka (většinou vycházející z názvu projektu, či součásti projektu) ve 

tvaru Fpppp-cc, kde F je povinné, pppp jsou max. čtyři písmena a pomlčka 
následovaná cc max. dvěmi číslicemi. Přidělí správce databáze projektů 
SITRONICS centra. 

Číslo dokumentace: uvede se ve tvaru SB xxx xxx (pro HW projekty), resp. 
  ve tvaru SW xxx xxx (pro SW, FW a ostatní  projekty (např. studie)), 
  kde SB, resp. SW je povinné a xxx xxx je číselné označení 
  číslo přidělí správce projektů SITRONICS centra, způsob číslování a skladbu 

dokumentace upřesní samostatná metodika. 
Zodpovědná osoba: pracovník zodpovědný za vedení dané součásti projektu (většinou bude 

totožný s vedoucím vývojového projektu, nebo je vedoucím doktorand) 
Řešitelé:  všichni členové týmu, určeného vedoucím projektu, určeného danou součást 

projektu (pracovníci fakulty, doktorandi, studenti) 
Požadované etapy:  podle typu součásti projektu se vybere buď některá z uvedených tří variant, 

nebo je možno zvolit i jiné, než uvedené,  etapy podle potřeby pro danou 
součást projektu (doporučujeme dát přednost uvedeným variantám, popř. 
neurčovat zbytečně velké množství etap). Doporučené etapy jsou: 
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První průběžná zpráva, Druhá průběžná zpráva, Třetí průběžná zpráva, Čtvrtá průběžná zpráva 
Závěrečná zpráva 
Návrh řešení, Návrh HW, Výroba vzorku HW, Návrh SW, Programování, Testování,  
Předání, archivace 
 
Termíny etap: uvedou se plánované termíny zahájení a dokončení požadovaných etap 
 
Výsledky jednotlivých etap předává řešitelský tým vedoucímu projektu, který zajišťuje jejich archivaci 
(přes správce projektů) a potřebném rozsahu předává výstupy projektu Výkonné radě SITRONICS 
centra. 
 

2. Technická specifikace 
Zde se uvedou, pro každou součást projektu samostatně, požadované technické parametry a další výchozí 

informace. Specifikace musí být zpracována v takovém rozsahu, aby byla jednoznačným zadáním pro 
řešitele projektu a jeho součásti.  Musí co nejpřesněji definovat požadované výstupy jednotlivých etap. 

 
3. Plán nákladů 

V tabulce může vedoucí projektu uvést předpokládané náklady na celý projekt. 
 

4. Schvalování 
Zde jsou uvedena jména pracovníků, kteří vytvořili a schválili zadání projektu. 
Vypracoval: vedoucí skupiny, popř. jím určený/í pracovník/ci, zodpovědný/í za obsah dokumentu 
Ověřil: vedoucí skupiny, popř. určený vedoucí projektu, zodpovědný za kontrolu správnosti 

obsahu dokumentu  
Schválil: určený člen Výkonné rady SITRONICS centra uvolňující projekt k řešení 
 

5. Záznam o změnách 
V případě nutnosti provedení jakékoliv změny v zadání (např. změny řešitelského kolektivu, změna 
plánovaných termínů, úprava specifikace, přidání další součásti projektu apod.) se vydá nové znění 
Zadání obsahující provedené změny a provede se záznam v tabulce (tzn. vznikne nová revize). 
Revidované zadání podléhá schválení Výkonné rady SITRONICS centra. 
 

6. Hlavička souboru 
Je třeba případně provést editaci tak, aby údaje obsahovali následující informace: 
Soubor: jméno souboru ve tvaru Zadproj_Fxxxx_y.doc obsahující zadání projektu, (vložit automatický 
text/záhlaví zápatí/název dokumentu). 
Vypracoval: jméno pracovníka zodpovědného za vypracování revidovaného znění.   
Rev.: číslo aktuální revize – (jednociferné) 
Datum, Strana: aktuální údaje o poslední změně dokumentu 
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8. Příloha B: Návod na označení průběžné zprávy a další 
dokumentace SITRONICS centrum 

8.1. Značení dokumentů 
Značení jednotlivých dokumentů vychází ze značení dokumentace, které jsou součástí. Doplněné je 
záčíslím, kódem typu dokumentu, verzí a kódem jazyka. Dokument může být reprezentován souborem nebo 
složkou. V případě souboru je níže uvedené označení doplněno běžnou koncovkou (*.doc, *.pdf apod.). 

Formát:  SV710aaazzz_ttt_v.v_j 
Legenda:  SW710aaa – označení dokumentace (bez mezer). 

zzz – záčíslí – slouží k rozlišení více dokumentů shodného typu v jedné dokumentaci, 
rozsah hodnot 000 až 099. 
ttt – kód typu dokumentu, možné hodnoty jsou v kapitole Typy dokumentů. 
v.v – označení verze dokumentu, význam viz kapitola Značení verzí. 
j – kód jazyka použitého v dokumentu viz kapitola kódy jazyka. 

Příklad: SW710001001_106_1.2_1.doc – Zpráva verze 1.2 vyhotovená v českém jazyce, druhá 
v dokumentaci SW 710 001 (první by byla SW710001000_106_1.2_1.doc). 

8.2. Kódy jazyka 
Dokument by měl vždy vypracován pouze v jednom jazyce. Dokumentace může, je-li to vhodné, být 
vícejazyčná. Výčet kódů jazyků je uveden v následující tabulce.  
 

Jazyk Kód 
Čeština 1 
Ruština 2 
Angličtina 3 

8.3. Značení verzí 
Každý dokument musí mít své označení verze. Všechny verze musí být zaneseny do tabulky záznamů o 
změnách. 

Formát:  M.N 
Legenda: M – „Major“ verze - mění se jen při velmi významných a rozsáhlých změnách dokumentu. 

Rozsah: 1 až 99. 
N – „Minor“ verze - mění se při každé změně dokumentu. Rozsah: 1 až 99. 

  Hodnoty se prezentují v desítkové soustavě. 
Příklady: 1.1 (původní dokument), 1.12, 12.1, 18.56, atd. 

8.4. Typy dokumentů 
Typy dokumentů se řídí tabulkou, kterou naleznete např. v dokumentu Tvorba_dokumentace_2. Toto číslo 
vám bude přiděleno správcem projektů. 
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9. Příloha C: Návod na vyplnění dokumentu o ukončení 
projektu SITRONICS centrum 

Dokument o ukončení projektu je zpracováno ve formě .doc (popř. open office) dokumentu s následujícím 
názvem UkonProj_Fxxxx_y.doc,  

kde Zadproj a podtržítka jsou povinná, 
 Fxxxx je číslo projektu. 
 y je aktuální číslo revize. 
  

Význam jednotlivých částí formuláře:  
1. Organizační část 

Číslo vývojového projektu: ve shodě s příslušným zadáním projektu 
Název vývojového projektu: ve shodě s příslušným zadáním projektu  
Číslo vyššího projektu: uvede se písmeno F 
Název vyššího projektu: uvede se SITRONICS centrum – skupina, kde skupina je název vývojové 

skupiny SITRONICS centra  
Vedoucí vývojového projektu: ve shodě s příslušným zadáním projektu  
 
Součásti projektu:  
  
Název:  ve shodě s příslušným zadáním projektu 
Označení:  ve shodě s příslušným zadáním projektu 
Číslo dokumentace:   ve shodě s příslušným zadáním projektu. 
Zodpovědná osoba:   ve shodě s příslušným zadáním projektu 
Dosažený stav:  stručně uveďte dosažené cíle a stav dílčího projektu (200 – 400 znaků)  
 
Plnění termínů 
Vyplňte termíny plánu a skutečných termínů. Do posledního pole vyplňte rozdíl ve dnech. 
 

2. Plán nákladů 
Nevyplňovat. 
 

3. Zhodnocení výsledků 
Vyplňte konkrétní výstupy daného projektu (až 1000 znaků). 
 

4. Schvalování 
Zde jsou uvedena jména pracovníků, kteří vytvořili a schválili zadání projektu. 
Vypracoval: vedoucí skupiny, popř. jím určený/í pracovník/ci, zodpovědný/í za obsah dokumentu 
Ověřil: vedoucí skupiny, popř. určený vedoucí projektu, zodpovědný za kontrolu správnosti 

obsahu dokumentu  
Schválil: určený člen Výkonné rady SITRONICS centra uvolňující projekt k řešení 
 

5. Záznám o změnách 
V případě nutnosti provedení jakékoliv změny v zadání (např. změny řešitelského kolektivu, změna 
plánovaných termínů, úprava specifikace, přidání další součásti projektu apod.) se vydá nové znění 
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Zadání obsahující provedené změny a provede se záznam v tabulce (tzn. vznikne nová revize). 
Revidované zadání podléhá schválení Výkonné rady SITRONICS centra. 
 

6. Hlavička souboru 
Je třeba případně provést editaci tak, aby údaje obsahovali následující informace: 
Soubor: jméno souboru ve tvaru Zadproj_Fxxxx_y.doc obsahující zadání projektu, vložit automatický 
text/záhlaví zápatí/název dokumentu. 
Vypracoval: jméno pracovníka zodpovědného za vypracování revidovaného znění (viz bod 4. 

zadání)   
Rev.: číslo aktuální revize – (jednociferné) 
Datum, Strana: aktuální údaje o poslední změně dokumentu 

 

10. Kontakty: 
 
Správce dokumentace: Jiří Hájek: (hajek@sitronicscentrum.cz, 604 856 440) 
Správce mail a FTP serveru: Zbyněk Kocur (kocurz1@fel.cvut.cz, 728 946 803) 
 


