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TISKOVÁ ZPRÁVA 

HOSTINGOVÉ CENTRUM CROSEUS 

Společnost DYNATECH v rámci konference „Efektivní řízení územně samosprávných celků a jejich 

organizací“ konané dne 26. 2. 2015 oznámila, že ve spolupráci s Krajem Vysočina připravuje Hostingové 

centrum CROSEUS pro řešení problematiky „Finančního řízení a kontroly ve veřejné správě“. Tyto služby 

jsou připravovány se záměrem podpořit zejména obce v Kraji Vysočina.  

 

Cílem spolupráce je poskytnout zejména zástupcům samosprávy nástroje pro finanční řízení a kontrolu 

nejen obcí, ale také jejich příspěvkových organizací. Produkty rodiny CROSEUS budou provozovány  

v cloudu na technických prostředcích Kraji Vysočina a budou dostupné formou služby prostřednictvím 

internetu.  

 

Aplikace CROSEUS je komplexním nástrojem pro podporu výkonu finančního řízení a kontroly ve 

veřejnoprávní organizaci či skupině veřejnoprávních organizací. CROSEUS umožňuje nastavení finančního 

plánu organizace a jeho následnou realizaci prostřednictvím schvalování jednotlivých účetních dokladů  

v rámci výkonu finanční kontroly. Díky propojení procesů finančního plánování a finanční kontroly 

poskytuje CROSEUS aktuální informace o stavu finančních prostředků organizace a stavu výkonu finanční 

kontroly veřejných prostředků. CROSEUS poskytuje veškerou svoji funkčnost odkudkoliv prostřednictvím 

internetu. 

 

CROSEUS Analytics Online (CAO) je nástroj typu Business Intelligence pro podporu efektivního 

výkonu finančního řízení a kontroly územně samosprávného celku a jeho zřízených či zakládaných 

organizací. Manažerům a výkonným pracovníkům poskytuje prostřednictvím analýzy finančních výkazů  

a finančních indikátorů komplexní přehled o finanční situaci každé jednotlivé organizace nebo celé skupiny 

organizací a jejich porovnání s podobnými subjekty v rámci celé České republiky. CAO pracuje se 

standardními účetními výkazy veřejnoprávních organizací. Data jsou získávána z veřejně dostupných dat 

Ministerstva financí. Tyto výstupy je možné prostřednictvím automatického sběru dat doplnit o podrobná 

data z rozpočtů, účetnictví a finanční kontroly přímo z vlastních organizací veřejnoprávní korporace. CAO 

poskytuje veškerou svoji funkčnost odkudkoliv prostřednictvím internetu. 

 

Tento projekt mimo jiné prohlubuje dosavadní spolupráci komerční a regionální veřejné správy  

a navazuje na spolupráci, kterou společnost DYNATECH a Kraj Vysočina zahájili již v roce 2010 projektem 

Strategické řízení příspěvkových organizací Kraje Vysočina.  

 

Více informací:  Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o., kvapil@dynatech.cz  
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