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VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE                                                                                         

 

 
 

Rozvojový projekt na rok 2010 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 1. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií 

Podprogram:  

Název projektu: 
PROJEKT INTEGROVANÉHO UNIVERZITNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA VYSOKÉ 

ŠKOLE EKONOMICKÉ V PRAZE 

 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2010 Do: 31. 12. 2010 

Dotace (v tis. Kč) Celkem: 
V tom běžné finanční 
prostředky: 

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 12 050 8 850 3 200 

Čerpáno 12 050 8 850 3 200 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: RNDr. Karel Nenadál RNDr. Karel Nenadál 

Podpis:   

Fakulta/Součást Výpočetní centrum Výpočetní centrum 

Adresa/Web: http://www.vse.cz/ http://www.vse.cz/ 

Telefon: 224 09 5801 224 09 5801 

E-mail: nenadal@vse.cz nenadal@vse.cz 

 

Jméno rektora: prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. 

Podpis:  

Datum:  

Razítko školy: 
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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. 

 PAM: Rozvoj systému 
Cíl byl splněn. Strategie rozvoje personálního a mzdového systému (PAM) byla přehodnocena a došlo ke 
změně pořadí zavádění jednotlivých aplikací. Aplikace pro zpracování dohod o provedení práce byla 
implementována nejdříve z důvodu neúnosného dosavadního stavu zpracování dohod. Následně probíhala 
implementace programových změn aplikace cestovní příkazy dle specifického prostředí VŠE s přípravou na 
rutinní provoz od 1.1.2011. Do konce roku 2010 byla implementována a akceptována aplikace pro 
elektronické schvalování dovolených. V rámci rozvoje PAM došlo rovněž k rozšíření systému o export dat 
pro registr docentů a profesorů MŠMT. 
EIS: Rozvoj systému 
Cíl byl splněn. Bylo implementováno automatické ukládání skenů vybraných účetních dokladů 
k jednotlivým dokladům evidovaným v ekonomickém informačním systému (EIS). Byla rozšířena 
programová funkčnost pro zpracování inventur majetku prostřednictvím čárových kódů. V EIS byl 
integrován číselník místností. Byla vytvořena speciální pokladní sestava pro termotiskárnu pro úhradu 
poplatků spojených s ubytováním na kolejích. 
SIS: Rozvoj systému  
Splněno. Systém byl rozšířen o nové moduly (Vedlejší specializace, Databáze publikační činnosti, Podpora 
životního cyklu identifikační karty) 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

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

 PAM: Analýza zpracování dohod 
Analýza pro zpracování dohod byla zpracována v termínu.  
 
PAM: Fungování Cestovních příkazů dle požadavku 
Z důvodu přednostní implementace aplikace na zpracování dohod byl rutinní provoz aplikace Cestovní 
příkazy odložen na termín 1.1.2011. V současné době (leden 2011) proběhlo školení uživatelů na práci 
v aplikaci a rutinně se v aplikaci zpracovávají cestovní doklady. Stanovený termín náběhu byl posunut i 
s ohledem na rozpočtový rok, nicméně v současné době aplikace Cestovní příkazy funguje dle požadavku. 
 
PAM: Zkušební provoz zpracování dohod 
V květnu 2010 byl spuštěn zkušební provoz aplikace pro zpracování dohod o provedení práce včetně 
vyškolení uživatelů. Od začátku července 2010 je aplikace v rutinním provozu (o 6 měsíců dříve než byl 
plánovaný termín).  
 
PAM: Akceptační protokol pro elektronické schvalování dovolených 
Z důvodu přednostní implementace aplikace na zpracování dohod byla implementace aplikace pro 
plánování dovolených odsunuta na listopad 2010, kdy byl podepsán i akceptační protokol. Plánovaný 
termín byl oddálen, přesto do konce roku 2010 bylo plánovaného výstupu dosaženo. 
 
EIS: Rozšířená funkcionalita systému 
Do června 2010 byla upravena programová funkčnost pro zpracování inventur majetku prostřednictvím 
čárových kódů. V průběhu letních prázdnin bylo instalováno nové prostředí a implementován nástroj pro 
automatické ukládání skenů vybraných dokladů v rámci EIS. Na podzim 2010 byl v EIS integrován číselník 
místností. A v závěru roku 2010 byla vytvořena speciální pokladní sestava pro termotiskárnu pro úhradu 
poplatků na kolejích. Plánované rozšíření funkcionality EIS bylo splněno. 
 
SIS: Přijetí podrobné analýzy modulů 
Splněno. Analýza indikovala vhodnost rozšíření stávající funkcionality ISIS o nové moduly a to 
přihlašování na vedlejší specializace, databázi publikační činnosti a podporu životního cyklu identifikační 
karty. 
 
SIS: Přijetí podrobné analýzy funkcionality 
Splněno. Implementaci výše uvedených modulů předcházela detailní analýza funkcionality, analýza dopadu 
a analýza integrity výsledného komplexního systému. 
 
SIS: Akceptace implementace modulů,  akceptace implementace funkcionality, vyhodnocení a přijetí 
závěrů zkušebního provozu modulů 
Splněno.  Pro každý z uvedených modulů bylo realizováno řádné akceptační řízení, vypořádány veškeré 
výhrady a moduly byly uvedeny do ostrého provozu. 
 
SIS: Ověření funkcionality a přijetí závěrů 
Splněno. Funkcionalita byla ověřena provozem a lze konstatovat, že plní účel, k němuž byla pořízena. 
 

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) 
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1 
Změna termínu kontrolovaného výstupu č. 3 
(PAM: Zkušební provoz zpracování dohod) 
z 12/2010 na 6/2010. 

Na základě přehodnocení strategie rozvoje PAM 
byla prioritně na VŠE implementována aplikace 
pro zpracování dohod, z důvodu neúnosného 
dosavadního stavu zpracování dohod. Plánovaný 
termín 12/2010 byl o 6 měsíců zkrácen na 
6/2010. 

2 
Změna termínu kontrolovaného výstupu č. 2 
(PAM: Fungování Cestovních příkazů dle 
požadavku) z 6/2010 na 1.1.2011. 

Z důvodu přednostní implementace aplikace na 
zpracování dohod (viz změna v řešení č.1) byl 
rutinní provoz aplikace Cestovní příkazy 
posunut na 1.1.2011.  

3 
Změna termínu kontrolovaného výstupu č. 4 
(PAM: Akceptační protokol pro elektronické 
schvalování dovolených) z 6/2010 na 11/2010. 

Z důvodu přednostní implementace aplikace na 
zpracování dohod (viz změna v řešení č.1) byla 
implementace aplikace pro plánování 
dovolených posunuta na listopad 2010. 

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) 

2006 17 980  

2007 18 889  

2008 15 500  

2009 14 700  

2010 12 050 V r. 2011 projekt nebude pokračovat 

 

 

 

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

 
 

 

 

 


