
Pravidla používání informačního systému ČVUT 
Příkaz rektora č. 2/02 upravený o dodatek č.1 

1. Informační systém ČVUT je tvořen komponentami (subsystémy) 

• Pracovníci, mzdy a sociální věci (PMSV)  
• Finanční informační systém (FIS)  
• Studium (KOS)  
• Věda a výzkum, vnější styky (VVVS)  
• GTMajetek 

a úlohami, které dosud nebyly zavedeny do žádné komponenty. Komponenty a úlohy informačního 
systému provozované na serverech VIC označujeme jako celoškolské aplikace nebo stručně aplikace. 
O zavedení aplikace do informačního systému rozhoduje prorektor pro rozvoj ČVUT, který také 
stanoví hlavního zřizovatele a lokální zřizovatele aplikace. 

2.  Informační systém organizují, provozují a používají zřizovatelé aplikací, metodici aplikací, správci 
aplikací, databází a serverů a uživatelé (zaměstnanci ČVUT, studenti ČVUT a případně další osoby). 
Uživatelům jsou podle jejich zařazení přidělovány uživatelské role. 

3. Hlavní zřizovatel aplikace 
a) stanoví rozsah oprávnění (uživatelské role) uživatelů aplikace v rámci celé školy, 
b)  v dohodnutých časových intervalech je správcem aplikace informován o kontaktních údajích 
uživatelů, jimž stanovil rozsah oprávnění, a v případě jakýchkoli nesrovnalostí v nich informuje 
správce aplikace, 
c)  stanoví metodika aplikace. 

 Hlavními zřizovateli jsou: 

• u aplikací FIS a PMSV kvestor,  
• u aplikace VVVS prorektor pro vědu a výzkum, po dohodě s prorektorem pro zahraniční styky 

a prorektorem pro vnější vztahy,  
• u aplikace KOSprorektor pro pedagogickou činnost,  
• u aplikace GTMajetek ředitel Útvaru výstavby a investiční činnosti. 

4. Lokální zřizovatel aplikace 
a) stanoví rozsah oprávnění (uživatelské role) uživatelů aplikace v rámci součásti ČVUT, 
b)  v dohodnutých časových intervalech je správcem aplikace informován o kontaktních údajích 
uživatelů, jimž stanovil rozsah oprávnění, a v případě jakýchkoli nesrovnalostí v  nich informuje 
správce aplikace. 

 Lokálními zřizovateli jsou: 

• u aplikací : FIS a PMSV tajemník fakulty nebo vedoucí ekonomického útvaru nefakultní 
součásti,  

• u aplikace VVVS proděkan pro vědu a výzkum (po dohodě s proděkany zabývajícími se 
problematikou zahraničních styků a vnějších vztahů) nebo ředitel nefakultní součásti,  

• u aplikace KOS proděkan pro pedagogickou činnost nebo ředitel vysokoškolského ústavu. 

5. Metodik aplikace 
a) formuluje za ČVUT problémy uživatelů aplikace a spolupracuje se správcem aplikace a 
dodavatelem aplikace na jejím zlepšení, 
b)  rozhoduje v případě rozporných stanovisek jednotlivých uživatelů aplikace, 
c)  zadává zpracování nestandardních výstupních sestav. 
Metodika aplikace stanoví hlavní zřizovatel aplikace. 



6. Správce aplikace 
a) odpovídá za provoz aplikace, 
b)  řeší problémy uživatelů aplikace a spolupracuje s metodikem aplikace a s dodavatelem aplikace na 
jejím zlepšení a na odstraňování zjištěných závad a nedostatků, 
c)  vede přehled reklamací a připomínek k aplikaci a stavu jejich řešení, 
d)  má právo přístupu do celé aplikace včetně její databáze, 
e)  podle požadavků hlavního zřizovatele aplikace a lokálních zřizovatelů aplikace zřizuje, mění a ruší 
oprávnění uživatelů k práci v komponentě, 
f)  udržuje databázi uživatelů a v dohodnutých časových intervalech o kontaktních údajích uživatelů 
informuje příslušné zřizovatele, 
g)  v případě, že uživatel opakovaně způsobí nestandardní stav aplikace, zablokuje dočasně přístup 
takového uživatele do aplikace a informuje o této skutečnosti příslušného zřizovatele aplikace. 
Správce aplikací stanoví vedoucí oddělení informačních systémů VIC. 

7. Správce databáze 
a) zajišťuje funkčnost databáze a její provoz, 
b)  v předepsaných časových intervalech databázi zálohuje, 
c)  po výpadku serveru nebo programového vybavení zajišťuje rekonstrukci databáze, 
d)  po kladném vyjádření metodika aplikace a správce aplikace může zasahovat do obsahu databáze, 
ale pouze tak, aby nedošlo k porušení dat a logiky aplikace. 
Správce databází stanoví vedoucí oddělení informačních systémů VIC. 

8. Správce serveru 
a) odpovídá za provoz serveru, 
b)  v případě plánovaného odstavení serveru informuje s minimálně 48hodinovým předstihem správce 
aplikací, které jsou na serveru provozovány, 
c)  v případě poruchy serveru má právo okamžitě odpojit všechny uživatele aplikací, které jsou na 
serveru provozovány, 
d)  předem konzultuje se správci příslušných aplikací všechny své činnosti, které by mohly chod 
aplikací ohrozit. 
Správce serverů stanoví vedoucí oddělení informačních systémů VIC. 

9. Uživatel  
a) má zřizovatelem určený přístup do aplikace ve stanoveném rozsahu a je odpovědný za všechny 
změny, které v databázi provádí, 
b)  zpřístupněná data používá výhradně ke své práci a nesmí je jakýmkoli způsobem zneužít, 
c)  přichází-li do styku s osobními údaji, je povinen zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a 
o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po 
skončení zaměstnání nebo studia na ČVUT, 
d)  má přístup k uživatelské dokumentaci příslušné aplikace (v písemné nebo elektronické formě) 
v rozsahu vyplývajícím z jeho uživatelské role, 
e)  je přihlášen v aplikaci jen po dobu nezbytně nutnou a odhlašuje se z aplikace podle uživatelské 
dokumentace, 
f)  průběžně sleduje v elektronické poště všechny informace o příslušné aplikaci. 

10.  Kromě celoškolských aplikací, provozovaných na serveru VIC, jsou součástí informačního 
systému ČVUT také decentralizované aplikace, tj. komponenty nebo úlohy provozované na serverech 
některé jiné součásti ČVUT, a to výhradně pro tuto součást.  

11.  Souhlas k předávání dat mezi celoškolskými aplikacemi a v těch případech, kdy 
k decentralizované aplikace existuje aplikace celoškolská, také mezi celoškolskou a 
decentralizovanou aplikaci dává vedoucí oddělení informačních systémů VIC. 

12.  Pravidla pro decentralizované aplikace stanoví děkan fakulty nebo ředitel nefakultní součásti, a to 
analogicky k bodům 3 - 11. V případě, že k decentralizované aplikaci existuje celoškolská aplikace, je 
metodik decentralizované aplikace metodicky řízen metodikem aplikace celoškolské a správce 
decentralizované aplikace správcem aplikace celoškolské. 

Příkaz rektora č.2/2002 ze dne 28.3. 2003 upravený o dodatek č1 k příkazu rektora č. 2/2002 ze dne 
2.12. 2003 


