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ADMINISTRACE PROJEKTŮ GAČR 

 

I. VÁŠ PROJEKT BYL PODPOŘEN 

 

1. Podpis smlouvy 

Podpis Smlouvy o poskytnutí dotace na podporu grantového projektu (dále jen „grantová smlouva“) zajištuje 

Grantové oddělení FF UK (dále též jako „GO“). Totéž platí o dodatcích ke grantové smlouvě a smlouvách o řešení 

části projektu (dále jen „spoluřešitelská smlouva“).  

2. Zúčtovací číslo 

Každému projektu je přiděleno interní zúčtovací číslo (označováno také jako účetní středisko). Jedná se o 

šestimístné číslo, pod kterým je projekt identifikován ve fakultním účetnictví. Toto číslo uvádějte na všech 

interních dokumentech. 

3. Podpisový vzor 

Podpisový vzor legitimuje osoby v něm uvedené disponovat s finančními prostředky přidělenými na řešení 

projektu. Na podpisovém vzoru musí být vždy uveden řešitel, je však praktické zmocnit i spoluřešitele nebo 

administrativního pracovníka.  Originál podpisového vzoru je třeba odevzdat na ekonomickém oddělení FF UK, 

teprve poté je možné čerpat přidělené prostředky.  VZOR vyplněného formuláře 

Aktuální formulář najdete zde:  

http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/ekonomicke-oddeleni/formulare/ 

 

4. Příručka pro řešitele projektu 

Prostudujte si Podmínky pro řešení grantových projektů, které jsou součástí zadávací dokumentace (projekty do 

r. 2012 - kapitola 6 zadávací dokumentace, projekty od r. 2013 - příloha č. 4 zadávací dokumentace). Zadávací 

dokumentace se každý rok mění, projekt se však řídí po celou dobu řešení jedinou verzí zadávací dokumentace. 

Všechny verze zadávací dokumentace najdete zde:  

http://www.gacr.cz/category/resitele/zadavaci-dokumentace-resitele/ 

 

 

 

II. ČERPÁNÍ OSOBNÍCH NÁKLADŮ 

 

1. Stávající zaměstnanci 

U stávajícího kmenového zaměstnance je mzda nastavena na základě vyplněného Návrhu výše a složení mzdy 

zaměstnance. VZOR vyplněného formuláře 

 

Účast na řešení projektu musí být zahrnuta do Náplně práce zaměstnance. Nezbytnými údaji jsou název 

projektu, jeho registrační číslo, stručný popis pozice a míra zapojení do projektu (počet pracovních hodin týdně). 

 

2. Vznik nového pracovněprávního vztahu 

a) Pracovní poměr 

 max. 40 hodin týdně (odpovídá 100% pracovnímu úvazku na řešení) 

Podkladem pro vznik pracovního poměru kmenového zaměstnance je Návrh na přijetí zaměstnance do 

pracovního poměru. Kontaktujte v dostatečném předstihu osobní oddělení, které vás informuje o postupu 

uzavírání pracovní smlouvy. 

http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/ekonomicke-oddeleni/formulare/
http://www.gacr.cz/category/resitele/zadavaci-dokumentace-resitele/
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b) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 

Dohoda o provedení práce (DPP) 

 max. 300 hodin za kalendářní rok (započítávají se všechny DPP v rámci UK) 

 do 10 000 Kč měsíčně bez odvodů soc. a zdrav. pojištění (započítávají se všechny DPP v rámci 

UK) 

 VZOR vyplněného formuláře 

Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) 

 průměrně max. polovina stanovené týdenní pracovní doby (tj. 20 hod/týden)  

 odvody na soc. a zdrav. pojištění ve výši 34% z vyplácené odměny 

 v rámci kolonky Druh sjednané práce vždy uvádějte registrační číslo projektu  

 VZOR vyplněného formuláře 

K vyplácení odměny z DPP a DPČ nedochází automaticky, je třeba odevzdat vyplněný Výkaz odpracovaných 

hodin k Dohodě o provedení práce a k Dohodě o pracovní činnosti. VZOR vyplněného formuláře 

Potřebné aktuální formuláře k agendě osobních nákladů najdete zde: 

http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/osobni-oddeleni/formulare-9/  

 

 

III. LICENČNÍ SMLOUVA 

Licenční smlouvou poskytuje autor jinému právo užití díla – užitím se v tomto případě rozumí vydání díla. Způsob a 

rozsah užití určuje smlouva. 

 

Vzor licenční smlouvy si vyžádáte na GO, které s vámi zkonzultuje i její náležitosti.  

Smlouvu musí nejprve podepsat nakladatel, GO vám poté pomůže zajistit podpis statutárního orgánu. Na základě 

licenční smlouvy bude nakladateli také proplacena částka určená na předtiskovou úpravu díla.  

 

 

IV. ČERPÁNÍ OSTATNÍCH PROVOZNÍCH (VĚCNÝCH) NÁKLADŮ 

 

1. Náležitosti účetních dokladů 

Nejčastější problémy s daňovými doklady jsou: 

 Správný název – na všech daňových dokladech, kde se vyžaduje název odběratele, musí být vždy 

uvedeno Univerzita Karlova v Praze (Filozofická fakulta nemá právní subjektivitu). Název nesmí být 

komolen, daňové doklady, kde je právní subjekt označen jako UK, UK v Praze apod. nemůže 

ekonomické oddělení zpracovat. 

Celá adresa zní: 

Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta 

Náměstí Jana Palacha 2 

116 38 Praha 1 

 Správný formát IČ a DIČ – číslo musí mít vždy osm číslic, počáteční nuly se nevynechávají 

 IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 

 Chybný odběratel – v případě, že nakupujete zboží přes internet prostřednictvím svého soukromého 

účtu v e-shopu, prodejce vám automaticky vystaví daňový doklad s vašimi identifikačními údaji. 

http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/osobni-oddeleni/formulare-9/
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V takovém případě není možné tyto výdaje proplatit. Účetní doklad musí být vždy vystaven na 

Univerzitu Karlovu v Praze jako odběratele (viz adresa, IČ a DIČ uvedené výše). 

 Pověra o razítku a podpisu – účetní doklady mají předepsané náležitosti, mezi něž razítko a podpis 

nepatří. 

Přehled náležitostí daňového dokladu najdete zde: 

http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/ekonomicke-oddeleni/nalezitosti-danovych-dokladu-2/ 

 

2. Materiální náklady a služby 

Pro vyúčtování věcných nákladů budete zpravidla používat formulář pro pokladní vyúčtování a průvodní list 

faktury. První se používá v případě, že něco nakoupíte v hotovosti. Více účtenek můžete připojit k jednomu 

formuláři pokladního vyúčtování. Druhý formulář použijte, pokud je faktura nebo účetní doklad vystaven přímo 

na Univerzitu Karlovu v Praze, Filozofickou fakultu.  Faktury platí fakulta ze svého bankovního účtu, průvodní list 

faktury se vztahuje vždy jen k jedné faktuře. Vyplněné formuláře se odevzdávají ekonomickému oddělení 

společně s daňovými doklady. Nezapomeňte připojit vaše zúčtovací číslo.  

VZORY vyplněných formulářů 

 

3. Cestovní náklady 

Pro každou pracovní cestu je třeba vyplnit cestovní příkaz. VZOR vyplněného formuláře 

Potřebné aktuální formuláře k agendě věcných nákladů najdete zde: 

http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/ekonomicke-oddeleni/formulare/ 

 

 

V. ZMĚNY V PRŮBĚHU ŘEŠENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU 

1. Nepodstatné změny  

Jedná se o změny, o které nemusíte žádat: 

 přesuny v rámci věcných nákladů 

 přesuny v rámci osobních nákladů  

 změny v řešitelském týmu (vyjma změny řešitele/spoluřešitele) 
 

U tohoto typu změn je třeba v následující zprávě (dílčí či závěrečné) v části Zdůvodnění DB-rozpis/Zdůvodnění ZB 

rozpis tyto změny zdůvodnit. Platí, že tyto změny musí být účelné, hospodárné, efektivní. 

2. Podstatné změny 

O tyto změny je třeba požádat a jejich schválení má za následek uzavření dodatku ke grantové smlouvě: 

 změna uznaných nákladů (schválený rozpočet projektu) – např. přesuny mezi ostatními provozními a 
osobními náklady 

 změna příjemce, spolupříjemce, řešitele nebo spoluřešitele grantového projektu (v tomto případě 
kontaktujte Grantové oddělení FF UK) 

O změny v rozpočtu je třeba žádat do 7 dnů, kdy se řešitel dozvěděl o potřebě takové změny, nejpozději však 60 dnů 

před koncem roku. VZOR vyplněné žádosti a jeho přílohy 

Vždy je potřeba se řídit podle zadávací dokumentace GAČR, neboť pravidla se liší. Např. u projektů s počátkem řešení 

od roku 2013 lze přesuny mezi ostatními provozními a osobními náklady provádět bez žádosti, pokud nepřesáhnou 

10 tis. Kč. 

Aktuální formulář najdete zde:  

http://www.ff.cuni.cz/formulare-4/ 

http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/ekonomicke-oddeleni/nalezitosti-danovych-dokladu-2/
http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/ekonomicke-oddeleni/formulare/
http://www.ff.cuni.cz/formulare-4/
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VI. DÍLČÍ A ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY  

Dílčí zprávy (dále jen „DZ“) a závěrečné zprávy (dále jen „ZZ“) se vyplňují v online aplikaci na webu poskytovatele 

http://www.gacr.cz O interních uzávěrkách odevzdávání DZ a ZZ Vás bude Grantové oddělení FF UK informovat. 

Za účelem kontroly a případných oprav v DZ a ZZ zpřístupněte váš projekt Grantovému oddělení FF UK (tato funkce je 

přístupná pouze v době, kdy je aplikace otevřená pro vyplňování DZ/ZZ). Můžete tak učinit následujícím způsobem: 

 V detailu projektu v nabídce „Users“ zadáním volby „Add Users“ přiřadíte dalšího uživatele k projektu a zvolíte jednu 

ze tří níže uvedených možností: 

 

Project Administrator – práva umožňují přiřazovat a odebírat další uživatele projektu  

Project Editor – práva umožňují editovat jednotlivé části DZ/ZZ  

Project Accountant – práva umožňují číst údaje uvedené v DZ/ZZ 

 

 Jméno uživatele, kterému práva přiřadíte je: VACLAVIL 

 

 

VII. VZORY NEJČASTĚJI POUŽÍVANÝCH VYPLNĚNÝCH FORMULÁŘŮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gacr.cz/


5 
 

Podpisový vzor 
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Návrh výše a složení mzdy za zaměstnance 
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Dohoda o provedení práce 
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Dohoda o pracovní činnosti 
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Výkaz odpracovaných hodin k Dohodě o provedení práce a k Dohodě o pracovní činnosti 
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Průvodní list faktury 

 



11 
 

Pokladní vyúčtování 
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Cestovní příkaz 
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Žádost o změnu u realizovaného projektu 
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Příloha žádosti o změnu realizovaného projektu 

 


