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Rozsah 

platnosti: 
Platné pro všechna pracoviště CxI  

 
Článek I 

Obecná ustanovení 
 

1. Využití pracovní kapacity zaměstnanců Technické univerzity v Liberci (dále jen TUL) je upraveno 
Pracovním řádem TUL, Vnitřním mzdovým předpisem a dalšími souvisejícími dokumenty. 

2. Tato směrnice upravuje správu a evidenci využití pracovní kapacity pracovníků Ústavu pro 
nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technické univerzity v Liberci (dále jen CxI TUL). 

 
Článek II 

Systém GaP 
 

1. Pro správu a evidenci využití pracovní kapacity pracuje CxI TUL od roku 2018 s informačním systémem 
GaP („Granty a Projekty“). 

2. V rozsahu nezbytném pro zajištění své funkce systém využívá (importuje) a doplňuje data o 
zaměstnancích TUL a finančních zdrojích (pracoviště, projekty, zakázky). Základní datová jednotka 
systému popisuje relaci konkrétního pracovníka a konkrétního finančního zdroje. Systém pracuje 
s relacemi jako s procesy v čase, ukládá jejich historii. Každý vznik, ukončení nebo změna relace je 
podmíněna úspěšným ukončením schvalovacího procesu, na kterém se účastní příslušný 
zaměstnanec, jeho nadřízený, vedoucí, příkazce a správce finančního zdroje. 

3. Pro výše uvedené je práce se systémem GaP povinností. GaP je základním způsobem, jak předat na 
Personální oddělení (dále OOP) a Oddělení účtáren (dále OÚC) TUL podklad o aktuální skladbě mzdy 
zaměstnance TUL působícího na CxI. Uložená data vč. popisu činností jsou také evidencí o zadání a 
přijetí úkolu (např. práce na projektu). 

4. Údaje lze vkládat do systému kdykoli, uplatnění změny je však nejdříve od prvního dne měsíce, který 
následuje po měsíci, v němž byla změna vložena. V návaznosti na finanční zdroj je data do systému 
GaP oprávněn vkládat příkazce/správce zdroje či jejich zástupci. Po odsouhlasení všemi účastníky 
schvalovacího procesu považuje systém GaP vložený údaj za platný. Platné informace jsou použity 
pro generování interních dokumentů určených pro administraci CxI a TUL. 



 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1  

tel.: +420 485 353 902 | jmeno.prijmeni@tul.cz | cxi.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885 

5. Systém GaP byl vytvořen v Laboratoři systémové integrace CxI TUL, která zodpovídá za technickou 
realizaci a stabilitu systému. Základní principy a uživatelské vlastnosti GaPu a návaznost na agendy 
CxI a TUL projednala a definovala Ing. Adéla Zemanová. Dohled a poradenství směrem k uživatelům 
poskytuje Ing. Alena Šilhavá. 

6. Užívání GaP je popsáno v manuálu. 

 

Článek III 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Přístup do systému GaP je po přihlášení do sítě LIANE na odkaze: https://gap.cxi.tul.cz/ .  

2. Směrnice nabývá účinnosti dne 2. 1. 2018. 

https://gap.cxi.tul.cz/

