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VYSOKÁ ŠKOLA:                                                                                          

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 

 
 

Rozvojový projekt na rok 2010 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: 
Centralizované projekty - program č.1 
Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol v oblastech jejich 
činnosti, které nelze podpořit z operačních programů. 

Podprogram:  

Název projektu: 

Doplnění informačních technologií pro implementaci projektu eGovernmentu 

 

Období řešení projektu: Od: 1/2010 Do: 12/2010 

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

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 1 198 443 755 

Čerpáno 1 198 443 755 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: RNDr. Karel Nenadál RNDr. Karel Nenadál 

Podpis:   

Fakulta/Součást Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze 

Adresa/Web: 
nám. W. Churchilla 4,  130 67 Praha 3 / 
www.vse.cz 

nám. W. Churchilla 4,  130 67 Praha 3 / 
www.vse.cz 

Telefon: 224 095 801 224 095 801 

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. 
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Vytvořit technické a technologické předpoklady pro zajištění nových požadavků eGovernmentu v 

souvislosti s postupným přechodem na elektronickou komunikaci a následnou evidenci a zpracování 

dokumentů v digitální podobě – konkrétně:  

• Zajistit kapacitu centrálního diskového úložiště pro VŠE 

Cíl byl splněn. Byly vytvořeny technické a technologické předpoklady pro zajištění nových požadavků 

eGovernmentu s postupným přechodem na elektronickou komunikaci a následnou evidenci a zpracování 

dokumentů v digitální podobě spočívající v nákupu diskového pole: 

 

Tagmastore AMS2100 v konfiguraci: 

základní jednotka s 2 řadiči, 4 GB cache paměti a 4 FC porty 4Gb/s; 

disková expansní jednotka; 

8 SAS disků 300 GB, 15k rpm; 

21 SAS disků 450 GB, 15k rpm; 

2 railkity pro montáž sestavy do std. 19“ racku. 

včetně nezbytného software: 

Storage Navigator Modular 2 – licence pro AMS2100; 

Hitachi Dynamic Provisioning – licence pro AMS2100; 

Hitachi Dynamic Link Manager – licence pro připojené servery s OS Windows 

 

Zajistit zpracování analýzy v oblasti výstupů do centrálního účetnictví státu   

Cíl byl splněn. Pracovní skupina na VŠE zpracovala studii popisující potřebné předpoklady k zabezpečení 

výstupů do centrálního účetnictví státu pro veřejné vysoké školy, která byla postoupena k připomínkovacímu 

řízení všem účastníkům projektu. Po zapracování poslaných připomínek byla poskytnuta finální verze všem 

zúčastněným. 

 

Využít výsledků dílčích částí projektu ostatních VVŠ pro přípravu a zapracování nových požadavků 

eGovernmentu do interních procesů a interních předpisů VŠE 

Cíl byl splněn. Byly využity výsledky dílčích částí projektu ostatních VVŠ a to tak, že nové požadavky byly 

zapracovány do ISISu letos nebo byly použity pro přípravu k zapracování nových požadavků do ISISu v 

příštím období. 
 

Plnění 
kontrolovatel
ných výstupů  

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč 
splněny nebyly. 
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Dispozice dostatečným diskovým úložištěm pro VŠE 
Splněno. Diskové pole je v provozu k dennímu pořádku a slouží k ukládání dat. 
 
Studie popisující potřebné výstupy do centrálního účetnictví státu připravená k postoupení ostatním 
účastníkům projektu 
Splněno. Vzhledem k tomu, že legislativní proces na MŠMT a MFČR je z různých důvodů v oblasti 
terciálního vzdělávání výrazně opožděn, byla studie dokončena až v říjnu 2010 na základě v té době známé 
připravované legislativy. Z těchto důvodů jsou ve studii reflektovány pouze předpokládané výstupy VVŠ 
do centrálního účetnictví státu a tudíž je možné, že bude muset dojít po schválení patřičných norem k její 
úpravě či upřesnění. 
 
Návrhy interních předpisů VŠE aktualizované v souladu s požadavky eGovernmentu 
Splněno. Byla provedena aktualizace směrnice „Systému řízené dokumentace“ a vydána nová směrnice 
„Zásady vyřizování projektové agendy na VŠE“ 
 

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) 

1 
Vyšší čerpání rozpočtové položky  
„2.1 - Mzdy...“  

Část prací na dokumentu „Analýza v oblasti 

výstupů do centrálního účetnictví státu“, která 

měla být zpracována externím specialistou, byla 

provedena odbornými zaměstnanci VŠE. 

Celková výše rozpočtovaných osobních nákladů 

nebyla překročena. 

2 
Nižší čerpání rozpočtové položky  
„2.2 - Odměny dle dohod...“  

Souvisí s bodem č. 1. 
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3 
Nižší čerpání rozpočtové položky  
„2.3 - Odvody...“ 

Sníženo díky uzavření dohod o provedení práce, 
ze kterých zaměstnavatel neplatí odvody.  
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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) 

   

   

   

 

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

 
 

 

 

 

 

 


