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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. 

 Cíl 1 Kvalita vstupních dat  
V rámci cíle 1 byly provedeny potřebné analýzy nové legislativy účinné v roce 2016 a jejích 
dopadů do ekonomických správních agend IS VVŠ a následně byly realizovány potřebné úpravy 
IS (technické zhodnocení software a datových rozhraní) včetně úpravy metodiky při postupech 
zpracování dat.   
Výsledkem tohoto procesu je stav, kdy na univerzitách je zajištěn sběr a validace základních 
údajů pro následné zpracování a vykazování pro nejbližší období. 
Cíl 1 byl projektem naplněn. 

Cíl 2 Spolehlivost a relevantnost historických dat  
Cílem 2 bylo identifikovat nedostatky ve stávajících i historických datech ekonomicko-správních 
agend a tyto nedostatky odstranit tak, aby datová základna byla připravena na nové požadavky 
legislativy (rozsah a kvalita dat) a na nové požadavky technologií pro další období. 
Realizace byla zaměřena zejména do oblasti evidence majetku a smluv, které mají 
z dlouhodobého hlediska největší riziko přenosu historických chyb do aktuálního zpracování. 
Datový model dotčených agend byl doplněn o nové atributy a historická data byla po kontrole a 
doplnění přemigrována do aktuálních struktur IS.  
Cíl 2 byl projektem naplněn. 

Cíl 3 Kvalita a dostupnost výstupních dat  
Cílem 3 bylo zajistit výstupní data z IS VVŠ v požadované struktuře, obsahu, formě a kvalitě dle 
nových požadavků uživatelů a zejména nové legislativy pro rok 2016 a následující.  
Realizace tohoto cíle byla dílem zajištěna upgradem starších verzí ekonomicko-správních agend 
na aktuální verze, bez nutnosti vývoje a implementace zákaznických úprav, dílem doplněním 
chybějících licencí potřebného aplikačního SW a v neposlední řadě vývojem řady nových funkcí 
a SW modulů pro zajištění nových zákonných povinností, včetně implementace těchto 
funkcionalit, certifikace přírůstků software, proškolení administrátorů a uživatelů. 
Cíl 3 byl projektem naplněn. 

Plnění 
kontrolova- 
telných 
výstupů  

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

 V1-1 Analýza dopadů nové legislativy do procesů a dat informačních systémů 
Tento výstup byl splněn. 
V průběhu roku 2016 byly realizovány společné semináře, analýzy a konference k zákonu 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv (RS) a k zákonu č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb (EET):  

 Praha, VIC ČVUT, 18.2.2016 (úvod do RS, EET, priority rozvoje, pracovní skupiny). 

 Třeboň, 30.3. – 1.4.2016 (priority rozvoje, koordinace na úrovni kvestorů, koordinace 
mezi sekcemi). 

 Praha, VIC ČVUT, 9.6.2016 (schválení koncepce řešení RS a EET, koordinace dalšího 
rozvoje všech sekcí, detaily jsou uvedeny v zápisu z jednání včetně příloh obsahující 
zodpovězené dotazy VVŠ v rámci akce „Konzultační seminář k Informačnímu systému 
registru smluv“ pořádaného dne 30.5.2016 na MV ČR). 

 Praha, VIC ČVUT, 30.6.2016 (změny priorit rozvoje ve prospěch RS a EET). 

 Praha, VIC ČVUT, 15.9.2016 (výstupy pro RS, úpravy specifikace a harmonogramu 
implementace RS a EET). 

 Němčice, 8.-9.11.2016 (kontrola výstupů projektu, společná metodika a postupy RS, 
EET). 

Byly diskutovány dopady a nejednoznačné interpretace novely zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách v oblasti pověření VVŠ výkonem veřejné správy s jejich potenciálním 
začleněním mezi orgány veřejné moci. 
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V2-1 Kontrola a revize historických evidencí majetku, smluv a dalších dokumentů 
Tento výstup byl splněn. 
Vyhodnocením požadavků odborných pracovníků jednotlivých ekonomických agend byly 
identifikovány oblasti vhodné k vývoji nových nástrojů pro dohledávání nekonzistencí 
historických dat majetku a smluv (kontrolní sestavy a notifikace): 

 Platnosti a účinnosti historických smluv. 

 Příznaky pro ne/zveřejňování historických smluv. 

 Platnosti osob, místností a zdrojů financování na kartách majetku v aktivní evidenci. 

 Kontrola dat a konzistencí na záložce Dotace v dlouhodobém majetku. 

 Kontrola pravidel účtování majetku – duplicitní pravidla, platnost zdrojů financování, 
platnost analytických účtů. 

 Kontrola dat daňového odpisování  - zatřídění a klasifikace majetku v evidenci. 
Aplikace nástrojů dle předchozího na historických datech majetku a smluv, migrace historických 
dat dle nových pravidel, převodníky zatřídění majetku na CZ-CPA. 

V2-2 Opravy a doplnění chybějících atributů pro následné zpracování a vyhodnocení dat 
Tento výstup byl splněn. 
Historická data obsahují pouze údaje poplatné době vzniku těchto dat a účelu jejich pořízení. 
Avšak z dnešního pohledu, nové legislativy, nových standardů a dalších norem nutno 
konstatovat, že data nejsou kompletní a je nutno je doplnit. Typickým příkladem jsou metadata 
dokumentů potřebná pro elektronickou archivaci. Cílem je doplnit (pokud možno 
automatizovaně) chybějící atributy pro další zpracování. Data, která nemají zásadní význam pro 
kvalitu výstupů, se nedoplňují. 

 Doplnění DB informací o identifikaci pracovní stanice uživatele, rozšíření iFIS klienta. 

 Rozšíření dat majetkové karty o položky k inventarizaci a dalším elektronickým 
procesům prováděným nad daty majetku. 

 Úpravy datového modelu iFIS za účelem plošného urychlení aplikaci iFIS/UCT, iFIS/ROZ, 
urychlení výstupů iFIS/UCT a zdrojů financování, urychlení kontrol a validačních funkcí. 
Doplnění iFIS/Registr smluv o další položky pro budoucí využití: 

o Rozšíření přehledu smluv o "Plný název partnera" pro jednoznačné dohledávání. 

o Rozšíření přehledu smluv o povinnost/stav zveřejnění, rychlý filtr v přehledu. 

o Rozšíření metadat o informace pro zveřejnění a data zveřejnění (záložka), označení 
smluvních stran a příloh (souborů) určených ke zveřejnění. Kontrola na typ a velikost 
souborů. Funkční logika předvyplněných metadat, default hodnoty nevyplněných dat 
z parametrů. Rozšíření iFIS/Registr smluv o funkci Úkolovník. 

o Nový příznak pro rámcové smlouvy, smlouvy DNS apod.  

o Nový typ smlouvy pro zveřejňované objednávky přijaté a vystavené. 

 Doplnění nových položek v agendě spisové služby a vyplnění nepovinných položek 
potřebných pro sestavení SIP balíčků (NDA). 

V3-5 Podpora pro efektivní poskytování dat pro MŠMT a další orgány 
Na základě provedené analýzy v oblastech rozšířeného vykazování a zveřejňování byla 
provedena potřebná opatření (technická, organizační, metodická) pro naplnění těchto 
povinností v roce 2016.  

 Implementace novely vyhlášky 504/2002 Sb., o účetnictví do metodiky a nastavení 
účetních modulů iFIS, včetně úpravy výkazů Rozvaha a Výkaz zisků a ztráty. 

 Provedení auditu verze iFIS 11.14 včetně implementace novely vyhlášky 504/2002 Sb. 
s účinností od 1.1.2016. 

 Nová funkcionalita Účetní pravidla v agendě iFIS/Závazky, účetní pravidla pro kontace s 
kráceným režimem DPH. 

 Nové přehledy Předběžné zůstatky na účtech/TÚ včetně nezaúčtovaných a 
nepřenesených položek, záloh a objednávek. Přístupy přes kontexty pro vedoucí NS, 



CRP 2016 – Závěrečná zpráva projektu  Strana 4 

 

případně vedoucí řešitele. 

 Nové verze tiskových výstupů „Přiznání DPH“ a „Souhrnného hlášení“. 

 SW podpora pro sestavení SIP balíčků pro eSkartaci v projektu NDA. 

 Zobrazení souvisejících příloh smluv (propojené smlouvy, dodatky a připojené 
objednávky). 

 SW podpora pro elektronickou evidenci tržeb (EET) dle zákona č. 112/2016 Sb. 
v agendách iFIS/Pokladna a iFIS/Sklady. 

 Pilotní implementace EET na vybraných instalacích v první vlně (stravování a ubytování). 

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) 

Nejedná se o pokračující projekt 

 


