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VYSOKÁ ŠKOLA:                                                                                          
VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE 

 
 

Rozvojový projekt na rok 2016 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol 

Název projektu: 
Rozvoj digitálních archivů a koncepce dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů na vysokých 

školách dle zákona č. 499/2004 Sb. 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2016 Do: 31. 12. 2016 

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

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 925 925 0 

Čerpáno 925 925 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: RNDr. Karel Nenadál Ing. Dana Václavíková 

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: +420 224 095 801 +420 224 095 801 

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

1. Implementace metodiky z CRP 2015 do praxe správy a ukládání digitálních dokumentů na škole 
(předpisy, směrnice, postupy, návody).   
CÍL SPLNĚN. 
Vytvořen návrh nového spisového plánu, bude spolu s organizačními opatřeními použit jako 
výchozí pro novelu nového spisového řádu školy, předpokládá se, že v roce 2017. 
 

2. Analýza technologických potřeb školy v souladu s metodikou z CRP 2015.  
CÍL SPLNĚN. 
Cílem je zejména zhodnocení současné situace školy a vytvoření technologické studie, čehož bylo 
dosaženo. 

 
3. Rozšíření funkcionalit ESSS umožňující budoucí archivaci dokumentů (o předávání digitálních 

dat do archivu apod.).  
CÍL SPLNĚN. 
Cílem je analýza stávající ESSS, tvorba programátorského zadání, testování úprav a uvedení do 
běžného provozu, což bylo realizováno. 

 
4. Rozvoj vlastní digitální spisovny.  

CÍL SPLNĚN.  
Na základě vytvoření zadání řešitelským týmem byly realizovány úpravy digitální spisovny 
v aplikacích pro spisovou službu externím dodavatelem v rozsahu rozpočtových prostředků 
projektu.  

 
5. Rozvoj vlastního digitálního úložiště.  

CÍL SPLNĚN.  
Mimo tento projekt bylo zakoupeno nové diskové pole namísto stávajícího, již nevyhovujícího. 
V rámci a v rozsahu rozpočtových prostředků tohoto projektu byly na základě vytvoření zadání 
řešitelským týmem realizovány úpravy digitálního úložiště pro aplikace spisové služby externím 
dodavatelem vedoucí k optimálnímu využívání nového diskového pole.  

 
6. Sdílení a výměna praktických zkušeností s realizací (workshopy, společná pracovní setkání 

všech škol, konzultace s odborníky, …).  
CÍL SPLNĚN. 

 
7. Vyhodnocení projektu.  

CÍL SPLNĚN. 
 

Plnění 
kontrolova- 
telných 
výstupů  

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

  
1. Novely předpisů na škole, upravené procesy dle metodiky.  

VÝSTUP SPLNĚN. 
V rámci tohoto bodu byly zahájeny přípravné práce na tvorbě nového Spisového řádu školy, 
zejména jednání s vybranými představiteli školy, zástupci centrální spisovny a Výpočetního 
centra. Vzhledem k množství chystaných změn nebyl Spisový řád v rámci CRP dokončen a práce 
na něm budou pokračovat v roce 2017.  
Dále bude v nejbližší době doplněna dokumentace k ESSS týkající se nových funkcionalit.  
 

2. Technologická studie za účelem realizace HW a SW digitálního ukládání.  
VÝSTUP SPLNĚN. 
V rámci tohoto bodu byla vytvořena technologická studie zaměřená na faktory ovlivňující 
ukládání digitálních dat v prostředí Vysoké školy ekonomické v Praze a zhodnocení stávající ESSS 
z tohoto pohledu. 

 
3. ESSS rozšířená o funkcionality umožňující budoucí archivaci (o předávání digitálních dat do 

archivu apod.).  
VÝSTUP SPLNĚN. 
ESSS byla podrobena v rámci projektu detailní prověrce externí firmou zaměřující se obecně na 
výkon spisové služby. Závěry proběhlé analýzy, tj. nesrovnalosti v ESSS či chybějící funkcionalita, 
byly diskutovány s dodavatelem ESSS a na základě toho byly vytvořeny návrhy (zadání) na 
doplnění/úpravu funkcionalit. Dle finančních možností byly vybrané návrhy objednány, 
dodavatelem zrealizovány, otestovány a uvedeny do praxe. Jedná se např. o vytváření 
transakčních protokolů, přidání povinných atributů týkajících se informací o skartaci a o umístění 
dokumentu v digitálním archivu.   
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4. Upravená vlastní digitální spisovna.  
VÝSTUP SPLNĚN. 

 
5. Upravené vlastní digitální úložiště.  

VÝSTUP SPLNĚN. 
 

6. Společná jednání se zapojenými školami - sdílení zkušeností z implementace metodiky, 
konzultace společných i individuálních postupů, diskuse k možnostem realizace cílů a 
technických řešení.  
VÝSTUP SPLNĚN. 
Jednání proběhla dle plánu a s očekávanými přínosy. 

 
7. Závěrečné zhodnocení projektu.  

VÝSTUP SPLNĚN. 
Díky analýzám provedeným v rámci tohoto CRP došlo k přehodnocení využívání vlastní ESSS a 
posléze k výběrovému řízení na novou ESSS, které lépe splňuje požadavky zákonů. Stávající ESSS 
bude nadále využívána pro potřeby studijní agendy, úpravy pro generální využití by byly finančně 
nad rámec možností školy. Dále došlo k rozvoji vedení spisové služby napříč celou školou, což se 
v roce 2017 povede k dokončení nové verze spisového řádu, který by lépe odpovídal procesům a 
realitě na Vysoké škole ekonomické v Praze. 

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 - - 

Přehled o 
pokračujícím 
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) 

2015 757 
Projekt se týkal dlouhodobého ukládání 
a archivace digitálních dokumentů dle zákona č. 
499/2004 Sb. 

2017 468 

Podávaný projekt se týká rozvoje 
dlouhodobého ukládání digitálních dokumentů, 
vzniku digitálních archivů a jejich vazby na 
novelu zákona o vysokých školách se zřetelem 
k eIDAS. 

 
 

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


