
 
Hromadná a individuální práva v ISEP 
 
 
Veškerá pravidla o přidělování práv a jejich nastavení vzešla z požadavků jednotlivých HS.  
 
Odlišná práva pro jednotlivé osoby jsou nastavena tak, aby umožnila zajištění institucionální podpory řešitele ze strany HS, a zároveň zaručila správnost údajů vkládaných pod hlavičkou 
jednotlivých HS. 
 
 
 
1) HROMADNÁ PRÁVA 
 
funkce MU Hlavní hospodářské středisko Další hospodářské středisko 
vedení rektor (Fiala),  

kvestor (Janíček),  
vedoucí OF (Foukalová) 

vedoucí HS (děkan, ředitel,…), 
 tajemník, 
 pracovník pověřený ředitelem – obdoba tajemníka (jméno 
autorizované ředitelem) 

vedoucí HS (děkan, ředitel,…), 
 tajemník, 
 pracovník pověřený ředitelem – obdoba tajemníka (jméno 
autorizované ředitelem) 

funkcionáři OPP - kvestor (Janíček),  
OVaV -  prorektor pro vědu a výzkum  (Musilová),   
CZS -  prorektor pro strategii a vnější vztahy (Bek) 

- - 

interní audit vedoucí Odboru interního auditu MU (Kopecká) a  
pověření zaměstnanci OIA 

- - 

kontrola vedoucí Kontrolního odboru MU (Horynová) a pověření 
zaměstnanci KO 

- - 

vedoucí VaV vedoucí OPP (Šebelová),  
vedoucí OVaV (Andrle),  
vedoucí CZS (Judová) 

vedoucí oddělení VaV vedoucí oddělení VaV 

pracovníci VaV jmenný seznam autorizovaný kvestorem jmenný seznam autorizovaný vedoucím HS nebo jím pověřenou 
osobou 

jmenný seznam autorizovaný vedoucím HS nebo jím pověřenou 
osobou 

vedoucí EO vedoucí ekonomického odboru(Neubauerová) a vedoucí odboru 
financování (Foukalová) 

vedoucí ekonomického oddělení,  
případně tajemník, kterého pověřilo rolí „vedoucího 
ekonomického oddělení“ 

vedoucí ekonomického oddělení,  
případně tajemník, kterého HS pověřilo rolí „vedoucího 
ekonomického oddělení“ 

pracovníci EO jmenný seznam autorizovaný kvestorem jmenný seznam autorizovaný vedoucím HS nebo jím pověřenou 
osobou 

jmenný seznam autorizovaný vedoucím HS nebo jím pověřenou 
osobou 

vedoucí PersO vedoucí Personálního odboru RMU (Petrželková) vedoucí personálního oddělení vedoucí personálního oddělení 
pracovníci PersO jmenný seznam autorizovaný kvestorem jmenný seznam autorizovaný vedoucím HS nebo jím pověřenou 

osobou 
jmenný seznam autorizovaný vedoucím HS nebo jím pověřenou 
osobou 

 
 
 
EDITOR NÁVRHŮ PROJEKTŮ 
 

záložka vedení 
funkcionáři 

interní 
audit 

kontrola MU hlavní 
HS 

další 
HS 

nový návrh Ano Ano Ano Ano 
základní údaje čtení čtení čtení zápis čtení čtení 
rozpočet čtení čtení čtení zápis čtení čtení 
příjemci/ partneři čtení čtení čtení zápis čtení čtení 
lidé čtení čtení čtení zápis čtení čtení 
dokumenty čtení čtení čtení zápis čtení čtení 
schvalování zápis zápis zápis zápis čtení čtení 
práva čtení čtení čtení čtení čtení čtení 

 
 
 
 



záložka vedoucí VaV pracovníci VaV vedoucí EO pracovníci EO vedoucí PersO pracovníci PersO 
MU hlavní 

HS 
další HS MU hlavní 

HS 
další HS MU hlavní 

HS 
další HS MU hlavní 

HS 
další HS MU hlavní 

HS 
další HS MU hlavní 

HS 
další HS 

nový návrh Ano Ano Ano Ano Ano Ano 
základní údaje zápis zápis žádné zápis zápis žádné zápis zápis žádné zápis zápis žádné čtení čtení žádné čtení čtení žádné 
rozpočet zápis zápis žádné zápis zápis žádné zápis zápis žádné zápis zápis žádné čtení čtení žádné čtení čtení žádné 
příjemci/ partneři zápis zápis žádné zápis zápis žádné zápis zápis žádné zápis zápis žádné čtení čtení žádné čtení čtení žádné 
lidé zápis zápis žádné zápis zápis žádné zápis zápis žádné zápis zápis žádné čtení čtení žádné čtení čtení žádné 
dokumenty zápis zápis žádné zápis zápis žádné zápis zápis žádné zápis zápis žádné čtení čtení žádné čtení čtení žádné 
schvalování zápis zápis žádné zápis zápis žádné zápis zápis žádné zápis čtení žádné čtení čtení žádné čtení čtení žádné 
práva čtení čtení žádné čtení čtení žádné čtení čtení žádné čtení čtení žádné čtení čtení žádné čtení čtení žádné 
 
 
 
 
 
EDITOR REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ 
 
 

záložka 
vedení 

funkcionáři 
interní 
audit 

kontrola MU hlavní 
HS 

další 
HS 

nový projekt Ne Ano Ne Ne 
základní údaje čtení čtení čtení zápis čtení čtení 
popis čtení čtení čtení zápis čtení čtení 
příjemci/ partneři čtení čtení čtení zápis čtení čtení 
lidé čtení čtení čtení zápis čtení čtení 
rozpočet čtení čtení čtení zápis čtení čtení 
ekonomika čtení čtení čtení zápis čtení čtení 
dokumenty čtení čtení čtení zápis čtení čtení 
audity čtení čtení čtení čtení zápis čtení 
schvalování zápis zápis zápis zápis čtení čtení 
práva čtení čtení čtení čtení čtení čtení 
 
 
 

záložka 
vedoucí VaV pracovníci VaV vedoucí EO pracovníci EO vedoucí PersO pracovníci PersO 

MU 
hlavní 

HS 
další HS MU 

hlavní 
HS 

další HS MU 
hlavní 

HS 
další HS MU 

hlavní 
HS 

další HS MU 
hlavní 

HS 
další HS MU 

hlavní 
HS 

další HS 

nový projekt Ano Ano Ano Ano Ne Ne 
základní údaje zápis zápis čtení zápis zápis čtení zápis zápis čtení zápis zápis čtení čtení čtení čtení čtení čtení čtení 
popis zápis zápis čtení zápis zápis čtení zápis zápis čtení zápis zápis čtení čtení čtení čtení čtení čtení čtení 
příjemci/ partneři zápis zápis čtení zápis zápis čtení zápis zápis čtení zápis zápis čtení čtení čtení čtení čtení čtení čtení 
lidé zápis zápis čtení zápis zápis čtení zápis zápis čtení zápis zápis čtení čtení čtení čtení čtení čtení čtení 
rozpočet zápis zápis čtení zápis zápis čtení zápis zápis čtení zápis zápis čtení čtení čtení čtení čtení čtení čtení 
ekonomika zápis zápis žádné zápis zápis žádné zápis zápis žádné zápis zápis žádné čtení čtení žádné čtení čtení žádné 
dokumenty zápis zápis žádné zápis zápis žádné zápis zápis žádné zápis zápis žádné čtení čtení žádné čtení čtení žádné 
audity čtení čtení žádné žádné žádné žádné čtení čtení žádné žádné žádné žádné čtení čtení žádné žádné žádné žádné 
schvalování zápis zápis žádné zápis zápis žádné zápis zápis žádné zápis zápis žádné čtení čtení žádné čtení čtení žádné 
práva čtení čtení čtení čtení čtení čtení čtení čtení čtení čtení čtení čtení čtení čtení čtení čtení čtení čtení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) INDIVIDUÁLNÍ PRÁVA 
 
funkce MU 
navrhovatel Zaměstnanec MU, který ve fázi předcházející rozhodnutí o přijetí projektu reprezentuje budoucího řešitele a plní všechny jeho relevantní funkce. Návrh má právě jednoho 

navrhovatele. 
zadavatel návrhu Osoba působící na MU, která v ISEP založila nový návrh projektu, ale nereprezentuje budoucího řešitele (tedy není navrhovatelem projektu). 
delegovaná osoba  
(Editor návrhů projektů) 

Osoba působící na MU (mimo navrhovatele a zadavatele návrhu), které navrhovatel přidělil individuální práva k přístupu do jeho návrhu projektu. 

řešitel Zaměstnanec MU, který odpovídá MU komplexně a nedělitelně za projekt jako celek, resp. za odpovídající část projektu, v němž je MU partnerem, nebo jedním z více příjemců. Každý 
projekt má právě jednoho řešitele. 

administrátor Pověřený pracovník MU, který vede administrativu projektu nebo jeho příslušné části. 
delegovaná osoba 
(Editor realizovaných projektů) 

Osoba působící na MU (mimo řešitele a administrátora), které řešitel přidělil individuální práva k přístupu do jeho realizovaného projektu. 

uživatel INET Zaměstnanec nebo student MU, který má přístupová práva do systému INET. 

 
 

záložka EDITOR NÁVRHŮ PROJEKTŮ EDITOR REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ 
navrhovatel zadavatel návrhu delegovaná osoba řešitel administrátor delegovaná osoba uživatel INET 

nový návrh / projekt Ano Ne 
základní údaje zápis zápis čtení/zápis čtení čtení čtení čtení 
popis v tomto editoru neexistuje zápis zápis čtení/zápis čtení 
příjemci/ partneři zápis zápis čtení/zápis čtení čtení čtení čtení 
lidé zápis zápis čtení/zápis zápis zápis čtení/zápis čtení 
rozpočet zápis zápis čtení/zápis čtení čtení čtení žádné 
ekonomika v tomto editoru neexistuje čtení čtení čtení žádné 
dokumenty zápis zápis čtení/zápis zápis zápis čtení/zápis čtení 
audity v tomto editoru neexistuje čtení čtení čtení žádné 
schvalování zápis zápis čtení/zápis zápis zápis čtení/zápis žádné 
práva zápis čtení čtení zápis čtení čtení žádné 
 
 


