
VŠ:

Program:

Tematické zaměření:

Období řešení 

projektu:

Dotace v tis. Kč: Celkem:

Požadavek 1500

Čerpáno 1500

Jméno:

VŠ:

Adresa/Web:

Telefon:

E-mail:

 Cíl projektu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Plnění  výstupů 

projektu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Změny v řešení

Číslo změny

1.

2.

3.

4.

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.

Doporučení na stanovení rozsahu SŘBI; metodika identifikace, hodnocení a evidence aktiv; vzorový katalog hrozeb a 

zranitelností pro VVŠ; metodika provádění analýzy rizik; zpracování dalších doporučení a vzorů – splněno
Konzultace a workshopy k podpoře VVŠ při přípravě prostředí pro splnění zákonných opatření plynoucích ze ZoKB – splněno

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.

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na  MŠMT)

Přesunuli jsme 34tis.Kč do nevýrobních služeb
V průběhu projektu jsme narazili na potřebu posouzení 

datových úložištˇnezávislým odborníkem

Příprava prostředí VVŠ pro splnění zákonných opatření plynoucích ze ZoKB – splněn

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

Zpracování podkladů pro analýzu aktuálního stavu v oblastech 

(a) personálního, procesního a legislativního nastavení KB; - splněno 

(b) osvěta a vzdělávání v KB – splněno
Implementace základních procesů a opatření: univerzitní kyberbezpečnostní směrnice; postupy a procesy pro identifikaci, 

řešení a komunikaci KB incidentů, a dalších. - splněna příprava dokumentů
Zpracování soupisu významných informačních systémů školy (VIS) podle jednotné metodiky připravené v projektu – splněn

Nastavení procesů pro splnění minimálních zákonných povinností dle ZoKB v oblasti VIS a dalších podle metodik a doporučení 

připravených v projektu – splněno v rozsahu realizovatelných opatření
Příprava metodiky pro jednotnou identifikaci VISů v prostředí VVŠ; konzultace s NÚKIB – splněno

Zpracování soupisů VISů na jednotlivých VVŠ – splněno

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

Uveďte stanovený cíl a uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.

Analýza stavu kyberbezpečnosti (KB) na naší škole – splněn

Vylepšení úrovně bezpečnosti kyberprostředí – splněno v rozsahu realizovatelných opatření

Identifikace a analýza významných informačních systémů školy – splněn v plném rozsahu

Příprava pro splnění zákonných opatření plynoucích ze ZoKB – splněn

Identifikace, kategorizace a analýza významných informačních systémů (VIS) v prostředí VVŠ – splněn

Doporučení a postupy k naplnění povinnosti správce a provozovatele VIS – splněn

Ing Jiří Richter Bc. Eva Šatníková

ČVUT v Praze, Rektorát ČVUT v Praze, Rektorát

Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, www.cvut.cz Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, www.cvut.cz

+420 603 456 766 +420 224 353 688

Jiri.Richter@cvut.cz Eva.Satnikova@cvut.cz

V tom běžné finanční prostředky: V tom kapitálové finanční prostředky:

1500 0

1500 0

Základní informace
Hlavní řešitel Kontaktní osoba

České vysoké učení technické v Praze

Rozvojový projekt na rok 2021
Formulář pro závěrečnou zprávu - dílčí část projektu

Centralizovaný rozvojový program pro veřejné vysoké školy pro rok 2021

f) plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy

Název projektu: Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ

Od: 1.1.2021 Do: 31.12.2021

http://www.cvut.cz/
http://www.cvut.cz/
http://www.cvut.cz/
http://www.cvut.cz/
http://www.cvut.cz/


Rok realizace

podán navazující 

projekt
2022

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)

V návrhu požadována celková částka  

19 100 tis Kč



Přidělená dotace na 

řešení projektu - 

ukazatel I (v tis. Kč)

Čerpání dotace (v tis. 

Kč)
Rozdíl (v tis. Kč) Rozdíl (v %)

1.
Kapitálové finanční prostředky 

celkem
0 0 0 0 %

1.2
Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, 

licence)
0 0 0 0 %

1.3
Samostatné věci movité (stroje, 

zařízení)
0 0 0 0 %

1.4 Ostatní technické zhodnocení 0 0 0 0 %

2.
Běžné finanční prostředky 

celkem
1 500 1 500 0 0 %

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 957 957 0 0 %

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 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

289 289 0 0 %

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
0 0 0 0 %

2.5 Služby a náklady nevýrobní 254 254 0 0 %

2.6 Cestovní náhrady 0 0 0 0 %

2.7 Stipendia 0 0 0 0 %

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
1 500 1 500 0 0 %

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.1

2.3

2.5

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

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

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu
289

Externí služby na pořízení vzorových materiálů a revizi stávajících dokumentů a 

metodik
254

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)

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

Odměny řešitelům formou mezd 957


