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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle
projektu
Cíl 1

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.
Zajistit, aby k datu účinnosti nařízení GDPR byla škola schopna prokázat základní shodu s tímto nařízením v
klíčových oblastech
Splněno –byla vydána směrnice k ochraně osobních údajů a byly vytvořeny návrhy dalších směrnic a metodik,
jež jednotlivá témata upřesňují, při tvorbě jsme vycházeli ze společně vytvořených dokumentů, byl jmenován
pověřenec, proveden soupis a analýza činností zpracování OÚ – vytvořen registr činností, zabezpečení a úpravy
systémů a procesů zpracovávajících OÚ, dodatky smluv s dodavateli inf-systémů/ zpracovateli OÚ, souhlasy SÚ,
pro vzdělání v oblasti OÚ byl použit textový i videový materiál zpracovaný v rámci projektu, byly vyvvěšeny
informace o ochraně OÚ na webu školy, distribuovány informace pro zaměstnance a studenty, proběhlo
proškolení zaměstnanců

Cíl 2

Analyzovat a implementovat opatření k ochraně osobních údajů pro všechny zásadní systémy školy a
oblasti zpracování osobních údajů
Splněno – na základě širší společné diskuze byla v rámci zásadních systémů školy (studijní, ekonomický,
mzdový a personální atd.) analyzována ochrana OÚ a implementovala se příslušná opatření.

Cíl 3

Spojit síly a kapacity veřejných vysokých škol ke společnému postupu při návrhu a nasazení první verze
komplexního systému ochrany OÚ
Splněno –zapojení do společné části řešení (účast na valných hromadách projektu, výměna zkušeností a
informací v rámci komunikační platformy projektu, řešení zpracovávání materiálů s ostatními účastníky
projektu), čerpali jsme inspiraci ze společně připravených řešení, projekt a spolupráce v něm byla velmi
přínosná a vedla ke splnění všech cílů

Plnění
kontrolovatelných
výstupů
V1

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
Přehled o činnostech zpracování v organizaci
Splněno – zmapovány všechny činnosti zpracování OÚ, zpracovány všechny základní procesy zpracování OÚ

V2

Identifikace klíčových systémů a oblasti zpracování OÚ
Splněno – na základě širší společné diskuze všechny klíčové systémy a oblasti zpracování OÚ identifikovány
(studijní, ekonomický, mzdový a personální, atd.)

V4

Interní legislativa k ochraně OÚ
Splněno – vydána směrnice k ochraně osobních údajů a byly vytvořeny návrhy dalších směrnic a metodik, jež
jednotlivá témata upřesňují, při tvorbě jsme vycházeli ze společně vytvořených dokumentů

V5

Personální zajištění ochrany OÚ
Splněno – jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů

V6

Metodiky a doporučení
Splněno – navazuje na výstup V4, kde pro upřesnění jednotlivých okruhů ochrany OÚ byly vytvořeny
návrhy jednotlivých metodik, při tvorbě jsme vycházeli ze společně vytvořených dokumentů

V7

Registr zpracování OÚ
Splněno – registr zpracování byl vytvořen v rámci vlastního systému registrů školy

V8

Posouzení dopadu a implementace opatření
Splněno – nastaven systém ochrany osobních údajů, nastaveny způsoby ochrany osobních údajů, zmapovány
činnosti, úprava a nastavení procesů, promítnutí opatření do klíčových systémů, pověřením osob
odpovědných za zabezpečení ochrany OÚ, nastavení kontrolních mechanizmů, proškolením atd., byl
vytvořen základ pro implementaci opatření a samotná implementace do činností VFU Brno.

V9

Doporučení k ochraně OÚ v oblasti výzkumných dat
Splněno – zpracovali jsme rámcový přehled zajištění OÚ v oblasti výzkumných dat a jsou analyzována další
opatření v duchu závěrů a doporučení pracovní skupiny výzkumná data

V10

Dokumentace
Splněno – dokumentace je zpracována pro klíčová zpracování OÚ subjektů údajů (studenti, ubytovaní
studenti, návštěvníci knihovny, zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání atd., pro jaký účel jsou v dané agendě
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V11

Změny
v řešení

OÚ zpracovávány a jaký je zákonný podklad pro jejich sběr, jaké kategorie OÚ se zpracovávají, jaká doba
zpracování, způsob zpracování apod.)
Vzdělávání a informavanost v oblasti ochrany OÚ
Splněno – pro vzdělání v oblasti OÚ byl použit textový i videový materiál zpracovaný v rámci projektu,
vzdělávání a informovanost proběhla zveřejněním informací na úřední desce, distribucí připravených
materiálů a školením.

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
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení
č.
(přidejte řádky podle potřeby)
žádosti na MŠMT)
mezi položkami 2.1 a 2.3 došlo k přesunu
částky 1.686,- z důvodu optimalizace
1
změna mezi položkami 2.1 a 2.3
čerpání rozpočtu při výpočtu odvodů
pojistného
2
3
4
5

Přehled o
pokračující
m 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)

xxxx

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)

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

230

231

80

79

310

310

1.

2.

Běžné finanční prostředky celkem
Osobní náklady:

2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

2.3

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

2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nevýrobní

2.6

Cestovní náhrady

2.7

Stipendia

3.

Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz předchozí tab.)

Název výdaje a jeho zdůvodnění

2.1

Odměny a mzdy – koordinační práce odpovědných řešitelů. Analýzy, dokumentace,
semináře a školení nad rámec běžných povinností.

2.3

Zákonné zdravotní pojištění vč. příspěvku na SF (34%+0-2%)
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Částka (v tis. Kč)

231
79

