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VYSOKÁ ŠKOLA:  

Vysoká škola ekonomická v Praze 

 
 

 
Rozvojový projekt na rok 2015 

 
Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: Program 1 – Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol 

Podprogram: Podpora sdílení kapacit a vytváření sítí vysokých škol v ČR 

Název projektu: 
Rozvoj informačních systémů pro podporu vnitřní kvality VVŠ 

 

Období řešení projektu: Od: 1/ 2015 Do: 12/2015 

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

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 250 100 150 

Čerpáno 250 100 150 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: Ing. Tomáš Zouhar Ing. Radek Šreibr 

Podpis:   

Fakulta/Součást Kvestorát 

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

Telefon: 224 098 532 224 098 504 

E-mail: zouhart@vse.cz sreibr@vse.cz 

 

Jméno rektora: Prof. Ing. Hana Machková, CSc. 

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. 

 C1 - Rozšířením a doplněním systému vnitřních kontrol zlepšit bezpečnost informačního systému a 
kvalitu zpracovaných provozních dat 
Tento cíl byl splněn. 
V ekonomickém systému byly vytipovány a nastaveny pravidelné kontroly kvality zadávaných dat: 

 kontrola korektního stažení kursů cizích měn z ČNB, 
 kontrola, že majetek není na zrušených místnostech, 
 kontrola správně zadaných údajů v číselníků zakázek, 
 kontrola kolizí v čerpání objednávek, 
 kontrola Webmailerových požadavků vzhledem k aktuálnímu roku. 
 

V rámci bezpečnosti ekonomického informačního systému byla nastavena kontrola neplatných uživatelů. 
Zároveň je ekonomický systém napojen na centrální LDAP s tím, že ekonomický systém bude automaticky 
zamykat uživatele, kteří již nejsou zaměstnanci. 
 
C3 - Zajistit ochranu investic již vložených do stávajících technologií, aplikací, systémů a interface 
formou koordinovaného doplnění licencí, rozvoje funkcionality aplikací a upgrade verzí 
Tento cíl byl splněn. 
Veškeré úpravy v rámci cíle C1 byly provedeny ve stávajícím ekonomickém systému, tzn. došlo ke 
zhodnocení již vložených investic tohoto IS. 

Plnění 
kontrolova- 
telných 
výstupů  

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

 V1-1 Analýza a návrh logického modelu řešení bezpečnostních opatření ekonomických a studijních 
agend, příprava na implementaci ACM 
Tento výstup byl splněn. 
Ve spolupráci s dodavatelem ekonomického systému byla analyzována možnost automatického zamykání 
neplatných uživatelů a v rámci technického zhodnocení systému byla tato funkcionalita naprogramována. 
Kromě toho z důvodu zvýšených nároků na bezpečnost, došlo k upgradu systémové komponenty (Javy 
J7u9) ekonomického systému. 
 
V1-8 Napojení provozních systémů na systém pro správu identit 
Tento výstup byl splněn. 
Ekonomický systém je napojen na centrální LDAP organizace, takže uživatelé používají jednotné 
přihlašovací údaje v rámci celé organizace. 
 
V3-2 Certifikace a/nebo atesty přírůstků SW 
Tento výstup byl splněn. 
Přírůstky SW byly odpovědným pracovníkem prověřovány v rámci pravidelných měsíčních aktualizací 
systému. 

Změny  
v  řešení 

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich 

povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti. 
 

  č. 
Jednotlivé změny  

(přidejte řádky podle potřeby) 

Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na 

 MŠMT) 

1   

2   

3   

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 finančních prostředků 

(souhrnný údaj) 
Poznámka (případně výhled do budoucna) 

   

   

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


