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Postup pro podávání projektů GA ČR s počátkem řešení 
2022 - FSv 

 
 

1. Podávání projektů 
 
Projekty se podávají v elektronické podobě pouze prostřednictvím DATOVÉ SCHRÁNKY. Jiná forma není 
povolena.  
 
Formuláře návrhu projektu jsou dostupné v aplikaci pro podávání návrhů na internetových stránkách GA 
ČR na adrese http://www.gacr.cz ve webové aplikaci pro podávání a správu projektů. 
 
Soutěžní lhůta končí 22. 4. 2021 
Zahájení řešení projektu: 1. 1. 2022 
Ukončení: 31. 12. 2023 nebo 2024. 
 

2. Termíny FSv 
 

 

Do 15. 4. 2021 10:00 hodin 
 

 

Navrhovatel vloží do aplikace EZOP (https://ezop.cvut.cz/ezop/Projects/Create ) informace o 
projektu včetně GAČRem přiděleného evidenčního čísla a do uvedeného termínu zajistí schválení 
vedoucím katedry. 
 
Co je potřeba vyplnit v EZOPu: 

a) vyplnění všech povinných polí nového záznamu a vložení návrhu (přihlášky) k projektu (Část A, B - 
záložka Přiložené soubory)  

b) řešitel změní stav projektu na stavu projektu z Návrh na stav Ke schválení. Tím se automaticky 
spustí schvalování na fakultě a vygeneruje elektronická průvodka k projektu (netiskne se) 

c) po schválení vedoucím katedry (záložka Schvalovací proces – příkaz Vložit rozhodnutí) provede 
oddělení VaV (L. Richterová) kontrolu formálních náležitostí přihlášky a nechá ji schválit vedením 
fakulty 

 

 Vedoucí katedry svým schválením potvrzuje, že souhlasí s uvedenými úvazky a mzdovými prostředky 
pracovníků v návrhu projektu. 

 Navrhovatel svým podpisem stvrzuje mimo jiné i fakt, že s pracovníky uvedenými v návrhu projektu projednal 
výši úvazku na projektu a výši požadovaných financí (i pro spolupracovníky případného spoluuchazeče). 

 
Řešitel ve výše uvedeném termínu předá na oddělení VaV ideálně zasláním e-mailem (viz kontakty níže) 
nebo vložením draftu do EZOPu (záložka Přiložené soubory): 

 Část A – základní identifikační údaje 

 Část B – finanční prostředky celkem, rozpis finančních položek 

 Část B – osobní náklady 

 Část B – zdůvodnění finančních položek 
 
Navrhovatel dále pracuje bez omezení na ostatních částech návrhu.  
 
Odd. VaV bude průběžně informovat navrhovatele, kteří odevzdali návrh projektu (část A, B), že je schválen 
vedením fakulty a je možné jej uzavřít a odeslat přes spisovou službu na odd. VaV. 

http://www.gacr.cz/
https://ezop.cvut.cz/ezop/Projects/Create
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do 21. 4. 2021 do 10:00 hodin 
 

 
 
Řešitel (resp. osoba určená katedrou pro správu Spisovky) zašle přes Spisovku na odd. VaV FSv (uzel 
11922) projekt již v konečné verzi v předepsaném tvaru. 
 

Údaje pro formuláře Spisovky 
 

 Předmět = typ projektu – Standardní projekt nebo JUNIOR STAR nebo 
Mezinárodní projekt nebo EXPRO. 

 Popis přílohy – záznam o projektu, tak jak byl vygenerován aplikací obsahující 
návrh projektu (např. 111222_CZ_f.pdf). 

 Poznámka – vygenerované číslo návrhu projektu a jméno navrhovatele ve tvaru: 
číslo návrhu - příjmení jméno. 

 Projekty budou odeslány VaV do podatelny FSv a odtud následně zaslány do 
datové schránky GA ČR. 

 
Název vygenerovaného souboru se nesmí měnit! 
 
Žádáme navrhovatele, aby předávali návrhy projektů a následně pak zasílali prostřednictvím spisové služby projekty 
průběžně a nenechávali vše na poslední den, mohlo by dojít k nepředvídaným potížím, které by mohly mít za následek 
nezaslání projektu včas na GA ČR. 
Na dříve předané projekty bude více času ke kontrole a případné opravě.  
 
Navrhovatel si pak v systému GRIS ověří, že došlo ke spárování odeslaného projektu datovou schránkou s návrhem 
projektu v aplikaci. 
 
Za podanou verzi návrhu projektu se považuje taková verze, která přišla jako poslední prostřednictvím datové 
schránky před koncem soutěžní lhůty – nemusí jít nutně o poslední verzi návrhu projektu v aplikaci. 

 

 

3. Poznámky a doporučení pro podávání návrhu projektu  
 
ZD = Zadávací dokumentace 

 
V návrhu projektu vyplňte:  
Uchazeč: České vysoké učení technické v Praze  Navrhovatel: jméno budoucího řešitele 
 

 Jedna osoba se může v rámci všech soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním roce 
účastnit nejvýše jednoho projektu v roli navrhovatele a nejvýše jednoho projektu v roli 
spolunavrhovatele. 

 Při plánování osobních nákladů je nutné držet se Opatření děkana č. 6/2021 (ke stažení zde) a 
zadávací dokumentace. 

 Případné dofinancování osobních nákladů uvádějte v části B jako Podpora z ostatních veřejných 
zdrojů. Částka dofinancování mezd má být uvedena včetně zákonných odvodů zaměstnavatele ve 
výši 34,8 % z hrubé mzdy (sociální pojištění, zdravotní pojištění, sociální fond), u dohod 33,8 %. 

 Výše režijních nákladů může činit až 20 % z ostatních neinvestičních nákladů (tzn. kromě režijních), 
metoda účtování Flat Rate. Minimální plánovaná režie musí činit 20 %. 
 

 

 

https://www.fsv.cvut.cz/vvc/projekty.php


 3 

 
 

Kontaktní informace GAČR: 
Helpdesk GAČR písemně https://info.gacr.cz/servlet/HelpdeskDynamic?eid=main_page&lang=cs 
Telefonicky v úředních hodinách Po – Čt: 9 – 16:00; Pá: 9 – 15:00 na tel. č. 227 088 841, 227 088 861 
Email: 
info@gacr.cz 
expro@gacr.cz (pro EXPRO a JUNIOR STAR) 
 
 
 
Kontaktní informace FSv: 
Bc. Lucie Richterová 
Oddělení pro vědu a výzkum 
kancelář C106, linka 8738 
lucie.richterova@fsv.cvut.cz  
 

Vypracovala: Lucie Richterová, VaV, 31. 3. 2021 
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