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VYSOKÁ ŠKOLA:                                                                                          
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO 

 
 

Rozvojový projekt na rok 2019 
 

Formulář pro závěrečnou zprávu 

Program: Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2019 

Tematické zaměření: 

c) elektronizace správní agendy vysoké školy (včetně přijímacího řízení a dokladů o průběžných 
i celkových výsledcích studia) 
h) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní 
správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol 

Název projektu: 
Pokročilá elektronizace studijních a správních agend v prostředí vysokých škol se zřetelem k nové 
národní i evropské legislativě 

Období řešení projektu: Od: 1. 1. 2019 Do: 31. 12. 2019 

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

V tom kapitálové finanční 
prostředky: 

Požadavek 248 248 0 

Čerpáno 248 248 0 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

 Hlavní řešitel  Kontaktní osoba 

Jméno: doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. doc. MVDr. Petr Chloupek, Ph.D. 

Podpis:   

Fakulta/Součást Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 

Adresa/Web: Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno, www.vfu.cz  Palackého tř. 1946/1, 612 42, Brno, www.vfu.cz  

Telefon: +420 54156 2500 +420 54156 2500 

E-mail: chloupekp@vfu.cz chloupekp@vfu.cz 

 

Jméno rektora: prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA 

Podpis:  

Datum:  

Razítko školy: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vfu.cz/
http://www.vfu.cz/
mailto:chloupekp@vfu.cz
mailto:chloupekp@vfu.cz
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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 č. 1: Elektronizace studijních a souvisejících agend v informačních systémech škol a elektronické 
podepisování studijních dokumentů v různých fázích studia; příprava či realizace předávání do registrů ze 
správních agend a návrhy formátů dat. 
Byla provedena analýza možnosti elektronizace studijních a souvisejících agend v IS STAG. Výsledkem 
analýzy je záměr VFU Brno využít elektronického doručování kladných, popřípadě v budoucnosti 
i negativních rozhodnutí prostřednictvím IS STAG, elektronizovat správu kurzů CŽV prostřednictvím IS STAG 
a rozvoj v oblasti elektronického sběru, evidence a správy hodnocení akademických pracovníků. Dále bude 
VFU analyzovat provedení technického napojení na Erasmus Without Paper. Analýza v oblasti 
elektronického podepisování studijních dokumentů pomohla připravenosti VFU Brno po dokončení změn 
v IS STAG využít možnosti elektronického podepisování vybraných dokumentů. Konzultace s ostatními 
řešiteli projektu a účast na semináři MŠMT přispěla ke snaze VFU Brno připravit se na možnost vydávat e-
diplom. Ve spolupráci s ostatními VŠ byla provedena příprava předávání do registrů ze správních agend 
a návrhy formátů dat. Bylo provedeno testování změn provedených v IS STAG v roce 2019 a proškolení 
uživatelů IS STAG. 
Cíl splněn 
 
Cíl č. 2: Přístupnost internetových stránek a podpora mobilních zařízení pro studijní a související agendy 
v informačních systémech škol dle legislativy. 
Bylo provedeno testování vybraných změn v IS STAG v souvislosti s podporou mobilních zařízení pro studijní 
a související agendy v IS STAG. V souvislosti s přípravou nových internetových stránek VFU Brno byly 
tvůrcům stránek předány výsledky provedených testů a analýz. 
Cíl splněn 
 
Cíl č. 3: Ochrana osobních údajů ve studijních a souvisejících informačních systémech, revize a nové 
implementace dle legislativy. 
Byla provedena revize ochrany osobních údajů ve studijních a souvisejících informačních systémech 
a provedeny potřebné změny vyžadované platnou legislativou. Provedené změny se týkaly zejména 
nastavení zobrazování vybraných osobních údajů v IS STAG, údajů předávaných do SIMS a při 
antiplagiátorské kontrole.  
Cíl splněn 

Plnění 
kontrolova- 
telných 
výstupů  

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

 Výstup č. 1: Analýza agendy doručování rozhodnutí a možnosti elektronického podepisování studijních 
dokumentů. 
Z provedené analýzy vyplynula snaha VFU Brno využít možnosti elektronického doručování rozhodnutí 
(zejména v přijímacím řízení) a možnosti elektronického podepisování studijních dokumentů. Po novele 
zákona o VŠ a dokončení změn v IS STAG bude tato problematika realizována. Výstup splněn. 
 
Výstup č. 2: Společný zahajovací seminář pro vyjasnění postupu, problematických okruhů, výkladů 
legislativy, hledání řešení a inspirativní příklady na základě předchozího sběru potřeb ze škol. Výměna 
zkušeností. 
Společný zahajovací seminář proběhl dne 15. května 2019. Na programu byly prezentovány zejména 
zkušenosti s elektronickým doručováním rozhodnutí, kvalifikovaným elektronickým podepisováním 
a zkušenosti s přípravou na vydávání e-diplomu. Výstup splněn. 
 
Výstup č. 3: Standardizace formátů – předávaných dat z informačních systémů do povinných registrů. 
Ve spolupráci s ostatními VŠ byla provedena standardizace formátů předávaných dat z informačních 
systémů do povinných registrů. Výstup splněn. 
 
Výstup č. 4: Příprava na ekvivalent listovního tajemství v elektronickém světě – monitoring zkušeností 
ostatních škol. 
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Při pracovních setkáních byly diskutovány zkušenosti ostatních řešitelů s přípravou na ekvivalent listovního 
tajemství v elektronickém světě. Řešenou problematiku zatím nelze považovat za plně vyjasněnou. Výstup 
splněn. 
 
Výstup č. 5: Příprava na vydávání e-diplomu – monitoring zkušeností ostatních škol. 
Při pracovních setkáních s řešiteli projektu a na semináři MŠMT byly diskutovány zkušenosti ostatních 
vysokých škol s přípravou na vydávání e-diplomu. Z prezentovaných stanovisek jednoznačně vyplynuly 
výhody tohoto řešení. Výstup splněn. 
 
Výstup č. 6: Připravenost VFU Brno na novelu zákona na ochranu osobních údajů – monitoring zkušeností 
ostatních škol. 
Při pracovních setkáních s řešiteli projektu byly diskutovány zkušenosti ostatních vysokých škol s novelou 
zákona na ochranu osobních údajů. Získané poznatky byly zpracovány a předány pověřenci GDPR na VFU 
Brno. Výstup splněn. 
 
Výstup č. 7: Aktivní testování implementovaných změn v IS STAG. 
Bylo provedeno testování změn v IS STAG. Do testování změn souvisejících se studijní agendou se zapojili 
i vybraní studenti. Výstupem je přehled provedených změn a stanoviska k jednotlivým změnám. Výstup 
splněn. 
 
Výstup č. 8: Školení uživatelů VFU Brno v návaznosti na technické úpravy IS STAG. 
Bylo provedeno proškolení studijních referentek a dalších uživatelů IS STAG v návaznosti na technické 
úpravy IS STAG na VFU Brno. Výstup splněn. 
 
Výstup č. 9: Závěrečný seminář, kde budou zhodnoceny zkušenosti, předvedeny ukázky inspirativních 
řešení, poskytnut prostor k diskusi a pro plány v dalším roce. Výměna zkušeností. 
Závěrečný seminář proběhl dne 6. listopadu 2019. Obsahem tohoto semináře byla prezentace některých 
dosažených výstupů z realizace projektu a diskuze se zástupci ostatních vysokých škol zapojených do 
projektu o zkušenostech získaných při realizaci projektu. Získané zkušenosti a podkladové materiály 
pomohly dokončit řešení projektu na naší univerzitě. Výstup splněn. 
 
Výstup č. 10: Závěrečná zpráva a vyhodnocení projektu. 
Bylo provedeno závěrečné vyhodnocení projektu a zpracována závěrečná zpráva. Výstup splněn. 

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 
Změny v čerpání rozpočtu projektu v souladu 
s vyhlášením CRP 2019. 

Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. 
Během řešení projektu došlo ke změnám ve 
struktuře čerpání přidělených finančních 
prostředků v souladu s vyhlášením CRP 2019 
(v položkách 2.3 a 2.4). Zdůvodnění změn je 
uvedeno u konkrétních položek v části „Bližší 
zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách“. 

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) 

- - - 

 
 
 
 
Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze. 
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Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu 

(vyplnit za celý projekt) 

 

 

Přidělená dotace 
na řešení projektu - 

ukazatel I 
(v tis. Kč) 

Čerpání dotace      
(v tis. Kč) 

          1. Kapitálové finanční prostředky celkem 0  0 

1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) 0 0 

1.2 Samostatné věci movité (stroje, zařízení) 0 0 

1.3 Ostatní technické zhodnocení 0 0 

 

2. Běžné finanční prostředky celkem 248 248 

 Osobní náklady: 

2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 150 150 

2.2 

Ostatní osobní náklady (odměny z dohod o pracovní činnosti, 
dohod o provedení práce, popř. i některé odměny hrazené na 
základě nepojmenovaných smluv uzavřených podle zákona § 
1746 odst. 2 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

0 0 

2.3 
Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného 
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu 

51 47 

 Ostatní: 

2.4 Materiální náklady (včetně drobného majetku) 20 24 

2.5 Služby a náklady nevýrobní  5 5 

2.6 Cestovní náhrady 2 2 

2.7 Stipendia 20 20 

 

3. Celkem běžné a kapitálové finanční 
prostředky  248 248 
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Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) 

Číslo 
položky 
(viz před- 
chozí tab.) 

Název výdaje a jeho zdůvodnění Částka (v tis. Kč) 

2.1 
Mzdy (včetně pohyblivých složek) sedmi pracovníků přímo zapojených do realizace 
aktivit projektu. 

150 

2.3 

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální 
zabezpečení pracovníků přímo zapojených do realizace aktivit projektu. U odvodů na 
sociální pojištění došlo k nevyčerpání celé plánované částky. Nevyčerpané prostředky 
byly převedeny do materiálních nákladů.  

47 

2.4 

Materiální náklady (včetně drobného majetku) - zařízení na archivaci dat, tonery 
a další spotřební materiál související s realizací projektu. Oproti plánovanému 
rozpočtu došlo k navýšení této položky o 4 tis. Kč. Důvodem byly vyšší náklady na 
pořízení tonerů a spotřebního materiálu potřebného pro realizaci projektu. 

24 

2.5 
Služby a náklady nevýrobní – vložné na účast na seminářích vztahujících se 
k vysokoškolské legislativě a k IS STAG. 

5 

2.6 
Cestovní náhrady – finanční zajištění účasti na pracovních a koordinačních schůzkách 
souvisejících s řešením projektu. 

2 

2.7 
Stipendia deseti studentů, kteří se zapojili do realizace projektu zejména v oblasti 
testování změn v IS STAG. 

20 


