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ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

Zikova 4, 160 00  Praha6 

Pověření k provozování subsystému „GTFacilities“ 
 

I. 
Identifikace subsystému 

 
II. 

Vztah osob k subsystému 

* v kontextu svého pracoviště 
 

III. 
Účel pověření 

Garant pověřuje provozovatele k provozování subsystému za pravidel stanovených tímto pověřením. 
 

IV. 
Charakteristika subsystému GTFacilities 

 
Subsystém Informačního systému ČVUT GTFacilities (GTF) je modulární aplikací, kde většina modulů je 
procesních a obsahuje rozsáhlou logiku zpracování dat, včetně nástrojů pro řízení workflow. Subsystém 
je primárním zdrojem dat o evidenci místností v IS ČVUT. Základní modul pasportu GTF eviduje 
nemovitý majetek, ke kterému má ČVUT vztah a tento vztah dále klasifikuje (majetkový, uživatelský). 
Pasport obsahuje výběrové členění: Parcely, Areály, Stavby, Podlaží, Místnosti.  
Systém umožňuje provádět změny v pasportu, kde se právo autorizace (schválení)naplňuje rolí a jejím 
schvalovatelem a rozlišuje tak změny, na které má právo pouze OVIČ ČVUT, nebo dílčí, zpravidla 
klasifikační a účelové údaje v kompetenci uživatelů – správců majetku na součástech majících 
informační charakter. Systém se skládá ze základního modulu a modulů nadstavbových – údržba, 
revize, technologie aj. Z nadstavbových modulů je provozován i modul orientačního systému - ORIS,  
který na bázi CAD/GIS grafických a textových dat, realizuje funkce hledání tras – cest v prostoru budov 
ČVUT a v omezené míře i mezi nimi. 
ORIS není spravován rolemi, jeho užívání má charakter pohledu a je veřejně přístupný. 
 

ID 7 

Dodavatel / výrobce ASP 

Garant kvestor 

Schvalovatel Kv - kvestor, 
Ta* - tajemník, 
Ře* – ředitel nefakultní součásti ČVUT, 
V - VIC ČVUT zastoupené ředitelem VIC 

Provozovatel VIC ČVUT zastoupené ředitelem VIC 
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V. 
Uživatelské role a pravidla pro jejich přidělování 

 
Používání jiných rolí než zde uvedených není povoleno. 
 
Název uživatelské 

role (UR) 
Název role v UserMap Práva 

Schvalovatel 
role 

Role podmiňující 
získání UR 

Pravidlo 

ADMINS T-GTF-00000-ADMINISTRATOR 
Správa uživatelů a rolí, neomezená 

editace kromě CAD kreslení. 
V 

B-00000-SUMA-
ZAMESTNANEC 

role je přidělena 
a odebrána 
jmenovitě 

CADEdit T-GTF-yyyyy-CAD-EDITOR Editace výkresů. Kv 
B-00000-SUMA-
ZAMESTNANEC 

role je přidělena 
a odebrána 
jmenovitě 

CISELNIKY T-GTF-00000-CISELNIKY-EDITOR Editace číselníků. Kv 
B-00000-SUMA-
ZAMESTNANEC 

role je přidělena 
a odebrána 
jmenovitě 

CISELNIKY-View 
T-GTF-00000-CISELNIKY-

PROHLIZENI 
Prohlížení číselníků. - 

B-00000-SUMA-
ZAMESTNANEC 

automaticky 
každý uživatel 

GTF 

MAJETEK-View T-GTF-yyyyy-MAJETEK-PROHLIZENI 
Prohlížení umístění movitého majetku po 

jednotlivých místnostech (přeneseno 
z FISu). 

Ře, Ta 
B-00000-SUMA-
ZAMESTNANEC 

role je přidělena 
a odebrána 
jmenovitě 

PASPORT T-GTF-yyyyy-PASPORT-EDITOR 

Prohlížení přehledu nemovitostí až na 
úroveň výkresů, editace některých 

položek v přidělené části organizační 
struktury. 

Ře, Ta 
B-00000-SUMA-
ZAMESTNANEC 

role je přidělena 
a odebrána 
jmenovitě 

PASPORT-View T-GTF-yyyyy-PASPORT-PROHLIZENI 
Neomezené prohlížení přehledu 

nemovitostí v přidělené části organizační 
struktury. 

Ře, Ta 
B-00000-SUMA-
ZAMESTNANEC 

role je přidělena 
a odebrána 
jmenovitě 

PROSTOROVY_MANA
GEMENT 

T-GTF-yyyyy-PROSTOROVY-
MANAGEMENT-EDITOR 

Editace přiřazení místností do 
organizační struktury, včetně prohlížení 

reportů. 
Ře, Ta 

B-00000-SUMA-
ZAMESTNANEC 

role je přidělena 
a odebrána 
jmenovitě 

PROSTOROVY_MANA
GEMENT-View 

T-GTF-yyyyy-PROSTOROVY-
MANAGEMENT-PROHLIZENI 

Prohlížení přirazení místností do 
organizační struktury, včetně prohlížení 

reportů. 
Ře, Ta 

B-00000-SUMA-
ZAMESTNANEC 

role je přidělena 
a odebrána 
jmenovitě 

SUBJEKTY-View 
T-GTF-yyyyy-SUBJEKTY-

PROHLIZENI 
Prohlížení registrovaných subjektů pro 

smlouvy, dodávky apod. 
Ře, Ta 

B-00000-SUMA-
ZAMESTNANEC 

role je přidělena 
a odebrána 
jmenovitě 

TECHNOLOGIE 
T-GTF-yyyyy-TECHNOLOGIE-

EDITOR 
Editace pasportizace stavebních 

technologií. 
Ře, Ta 

B-00000-SUMA-
ZAMESTNANEC 

role je přidělena 
a odebrána 
jmenovitě 

Technologie-view 
T-GTF-yyyyy-TECHNOLOGIE-

PROHLIZENI 
Prohlížení pasportizace stavebních 

technologií. 
Ře, Ta 

B-00000-SUMA-
ZAMESTNANEC 

role je přidělena 
a odebrána 
jmenovitě 
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Název uživatelské 
role (UR) 

Název role v UserMap Práva 
Schvalovatel 

role 
Role podmiňující 

získání UR 
Pravidlo 

UDRZBA T-GTF-yyyyy-UDRZBA-EDITOR 
Editace plánů revizí, údržby, poruch 

apod. 
Ře, Ta 

B-00000-SUMA-
ZAMESTNANEC 

role je přidělena 
a odebrána 
jmenovitě 

UDRZBA-View T-GTF-yyyyy-UDRZBA-PROHLIZENI 
Prohlížení plánů revizí, údržby, poruch 

apod. 
Ře, Ta 

B-00000-SUMA-
ZAMESTNANEC 

role je přidělena 
a odebrána 
jmenovitě 

CVUT-Edit T-GTF-yyyyy-CVUT-EDITOR 
Neomezená editace v rámci součásti 

nebo ČVUT. 
Ře, Ta, Kv 

B-00000-SUMA-
ZAMESTNANEC 

role je přidělena 
a odebrána 
jmenovitě 

CVUT-View T-GTF-yyyyy-CVUT-PROHLIZENI 
Neomezené prohlížení v rámci součásti 

nebo ČVUT. 
Ře, Ta, Kv 

B-00000-SUMA-
ZAMESTNANEC 

role je přidělena 
a odebrána 
jmenovitě 

yyyyy – role jsou přidělovány na OJ pouze 2.úrovně vč. ČVUT(00000) 
00000 – role nejsou vázány na OJ 
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VI. 
Platnost a účinnost 

Toto pověření nabývá platnosti a účinnosti dnem vydání. 
Pověření k provozování subsystému „GTF“ ze dne 15.5.2018 pozbývá platnosti. 
 
 
 
 
V Praze dne   ………………………………………………………………………………………. 

Ing. Jiří Boháček 
kvestor  

garant subsystému 
 
 
 
 
 
 

V Praze dne   ………………………………………………………………………………………. 
Ing. Marek Kalika, Ph.D. 

ředitel VIC ČVUT 
provozovatel subsystému 

 


