
VŠ:

Program:

Tematické zaměření:

Období řešení projektu:

Dotace v tis. Kč: Celkem:

Požadavek 500

Čerpáno 500

Jméno:

VŠ:

Adresa/Web:

Telefon:

E-mail:

 Cíl projektu

Vytvořit metodiky a 

postupy pro zvýšení 

úrovně KB na veřejných 

VŠ v ČR, které budou 

reflektovat potřeby a 

možnosti jednotlivých 

škol

Příprava na plnění 

povinností pro 

provozovatele a správce 

VIS
Vytvoření systému pro 

osvětu a vzdělávání 

zaměstnanců a studentů 

v oblasti 

kyberbezpečnosti

Plnění  výstupů 

projektu

1

2

3

4

5

6

7

Změny v řešení

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

Analýza stavu kyberbezpečnosti (KB) na naší škole - Výstup zcela naplněn. Proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na 

dostupnost bezpečnostních technologií, personálu, financí apod. Provedená analýza byla odevzdána koordinující MUNI.

Nastavení úrovně bezpečnosti kyberprostředí - Výstup zcela naplněn. V rámci projektu došlo k přípravě vnitřní normy s názvem 

"Opatření k zajištění kybernetické bezpečnosti na VŠTE", která řeší mimo základních procesů a opatření i nově vzniklý Statut 

Výboru kybernetické bezpečnosti VŠTE.

Identifikace a analýza významných informačních systémů školy - Výstup zcela naplněn. Byl zpracován soupis významných 

informačních systémů VŠTE podle jednotné metodiky, která byla připravena v projektu.

Příprava pro splnění zákonných opatření plynoucích ze ZoKB - Výstup zcela naplněn. Identifikované významné informační 

systémy byly nahlášeny na NÚKIB. Dále se VŠTE účastnila pravidelných setkání a konzultací, kde byla řešena příprava a 

nastavení procesů pro takové prostředí, které bude splňovat zákonná opatření plynoucí ze ZoKB.

Implementace kurzu pro kyberbezpečnostní vzdělávání zaměstnanců - Výstup zcela naplněn. Byl připraven obsah vzorových 

kurzů, které byly následně implementovány na platformu Moodle. 

Závěrečné vyhodnocení projektu a zpracování závěrečné zprávy - Výstup zcela naplněn.

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je a vysvětlete příčinu.

Nastavení kyberbezpečnostní osvěty - Výstup zcela naplněn. Došlo k nastavení prostředí pro zpřístupnění vzdělávacích 

materiálů cílovým skupinám na VŠ. Probíhaly vývojové práce na vzdělávacím modulu v mobilní aplikaci VŠTE, do které budou 

později převedeny výukové a testové materiály.

420 725 007 340 420 770 101 260

vrbka@mail.vstecb.cz jakub.uhlir@mail.vstecb.cz

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU

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

Cíl byl naplněn. Během projektu byly pracovními skupinami vytvořeny metodiky a postupy pro zvýšení úrovně 

kyberbezpečnosti na VVŠ. VŠTE se během řešení projektu zabývala přípravou opatření k zajištění kybernetické bezpečnosti v 

prostředí VŠTE a ustavila výbor KB.

Cíl byl naplněn. Byl zpracován soupis významných informačních systémů VŠTE (VIS) dle metodiky zpracované v projektu. 

Identifikované významné informační systémy byly nahlášeny na NÚKIB.

Cíl byl naplněn. Během realizace projektu došlo k vytvoření a nastavení vhodného prostředí pro vzdělávání a osvětu 

zaměstnanců a studentů VŠTE v oblasti kyberbezpečnosti. Systematické školení (kurzy) budou probíhat v prostředí mobilní 

aplikace VŠTE a IS školy.

Ing. Jaromír Vrbka, MBA, PhD. Ing. Jakub Uhlíř

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice Okružní 517/10, 370 01 České Budějovice

500 0

Základní informace
Hlavní řešitel Kontaktní osoba

Od: 1.1.2021 Do: 31.12.2021

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

500 0

Název projektu: Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

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

mailto:vrbka@mail.vstecb.cz
mailto:jakub.uhlir@mail.vstecb.cz


Číslo změny

1.

Přehled o pokračujícím 

projektu

Rok realizace

podán navazující projekt 2022
V návrhu požadována celková částka  

19 100 tis Kč

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.

Čerpání finančních prostředků (souhrnný 

údaj)

Poznámka (případně výhled do 

budoucna)

Změna v čerpání rozpočtu projektu v souhladu s Vyhlášením 

CRP 2021

Rozpočet projektu byl vyčerpán v celé výši. Během řešení 

projektu došlo pouze ke změně ve struktuře čerpání v položce 

Osobní náklady. Všichni členové týmu byli zapojeni formou 

DPP, došlo tedy k navýšení v položce 2.2, do které byly 

převedeny prostředky z položky 2.1, tím se ponížily i výdaje za 

povinné odvody. Protože se jedná pouze o přesun prostředků v 

rámci jedné kapitoly, kde byla navíc dodržena výše prostředků, 

nebylo třeba tuto změnu hlásit MŠMT.

Jednotlivé změny (přidejte řádky dle potřeby) Zdůvodnění



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
500 500 0 0%

Osobní náklady:
2.1 Mzdy (včetně pohyblivých složek) 110 0 -110 -22%

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)

200 330 130 26%

2.3

Odvody pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění a pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na 

státní politiku zaměstnanosti a příděly 

do sociálního fondu

40 20 -20 -4%

Ostatní:

2.4
Materiální náklady (včetně drobného 

majetku)
0 0 0 0%

2.5 Služby a náklady nevýrobní 150 150 0 0%

2.6 Cestovní náhrady 0 0 0 0%

2.7 Stipendia 0 0 0 0%

3.
Celkem běžné a kapitálové 

finanční prostředky 
500 500 0 0%

Číslo položky (viz 

předchozí tabulka)

2.2

2.3

2.5

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

* VŠ vyplní pouze žlutě podbarvená pole tabulky.

Ostatní osobní náklady - výdaje za odměny z dohod členům řešitelského týmu, kteří 

přispívali ke splnění výstupu projektu a rozvoji řešení oblasti kyberbezpečnosti v 

prostředí VŠTE.

330

Odvody na SP, ZP, FKSP - výdaje za povinné odvody SP, ZP a FKSP. 20

Služby a náklady nevýrobní - výdaje za službu spojenou s vývojovými pracemi na 

mobilní aplikaci VŠTE (vývoj a nastavení aplikacev oblasti vzdělávání zaměstnanců a 

studentů, nastavení prostředí pro zpřístupnění materiálů a kurzu KB)

150

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

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

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu *


