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Průvodce systémem GaP1  

 

1. PŘÍSTUP DO SYSTÉMU 

Přístup do aplikace je pro všechny zaměstnance TUL po přihlášení do Liane TUL na odkaze 

http://gap.cxi.tul.cz.  

 

 

Vzdálený přístup je umožněn přes VPN. Lze nainstalovat i na mobilní telefon.            

 

 

2. ROLE V SYSTÉMU 

 

V systému jsou definovány následující role: 

 

Příkazce/Příkazce (zástup) – příkazce/zástupce příkazce daného zdroje dle podpisového oprávnění 

Správce/Správce (zástup) – správce/zástupce správce daného zdroje dle podpisového oprávnění 

Vedoucí/Vedoucí (zástup) – řešitel/zástupce řešitele zdroje 

Pracovník 

Vedoucí – vedoucí kmenového pracoviště zaměstnance 

 

Vyšší role – administrátor systému 

 

 

                                                           
1 GaP – Granty a Projekty 

http://gap.cxi.tul.cz/
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3. VKLÁDÁNÍ NOVÝCH DAT 

Data z pracovní smlouvy, mzdového výměru a nový zdroj (projekt, zakázka, pracoviště) může do 

systému zadat osoba s oprávněním vyšší role.  

Současně se zdrojem je zadán jeho vedoucí, příkazce a správce. Osoba s definovanou rolí na zdroji 

může dále zadat i zástupce již vložených rolí. 

Při definování časového oprávnění pro výše uvedené pozice pozor na zadání období platnosti role - 

rozsah platnosti nastavte již v měsíci, v kterém chcete data do GAP vkládat, byť je jejich platnost 

pozdější (např. Realizace projektu je od 1. 6. 2018, podpisové oprávnění nastavíte od 1. 6. 2018, 

v GaP je ovšem nutné nastavit dřívější datum platnosti pozice, a to vzhledem k zadávání úvazků pro 

následující měsíc). 

 

4. VKLÁDÁNÍ DAT PRO ROZÚČTOVÁNÍ 

Data pro tvorbu rozúčtování je možné do systému zadat kdykoliv, účinnost záznamu je ale nejdříve 

od 1. dne následujícího měsíce.  

1. den v měsíci jsou systémem automaticky vygenerována rozúčtování s platností od 1. daného 

měsíce, ta uložena na disk „I“, a tak předána ke zpracování na Osobní oddělení TUL (OOP).  

 

5. ZADÁNÍ NOVÉHO ÚVAZKU 

Zadání nového úvazku je možné 2 způsoby: 

 sekce PRACOVNÍCI – zadat jméno osoby - "Přidat úvazek“  

 sekce ZDROJE – zadat interní číslo zdroje – „Přidat úvazek“ 

 

Analogicky probíhá EDITACE ÚVAZKU. 

V případě editace úvazku pozor na datum platnosti, resp. zadávat nejdříve od 1. dne v měsíci, který 

následuje po období, ve kterém úvazek zadáváte (např. zadáváte-li úvazek 15. května 2018, změna 

může proběhnout nejdříve od 1. června 2018). 

 

6. FORMULÁŘ ROZÚČTOVÁNÍ 

V sekci ZDROJE, po zadání interního čísla zdroje a jeho rozkliknutí, lze v záložce DOKUMENTY 

vygenerovat rozúčtování zdroje. Generování je možné po měsících, je tedy nutné zadat položku ke 

dni. Rozúčtování se generuje s legendami:  

 N - nové 

 Z - změna oproti minulému měsíci 

 U - ukončení 

 S - shodný stav s předcházejícím měsícem 

Pro generování formuláře rozúčtování pro daný měsíc, je třeba vždy zvolit poslední den daného 

měsíce. Takovéto rozúčtování obsahuje finální data a je předáváno na OOP.  
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7. SCHVALOVACÍ PROCES, OPRÁVNĚNÍ 

Oprávnění ke vkládání dat mají příkazce či správce daného zdroje. Po vložení údajů je nutné poslat 

nový úvazek či jeho změnu v sekci ÚKOLY do schvalovacího procesu. Zasláním úvazku do 

schvalovacího procesu je úvazek iniciátora schválen.  Následně údaje schválí ten z dvojice 

příkazce/správce, který údaje neposlal do schvalovacího procesu, následují vedoucí zdroje, pracovník 

a vedoucí zaměstnance.  

V sekci ÚKOLY lze sledovat aktuální stav záznamu (schváleno/ve schvalování/zamítnuto). 

 

8. ZADÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI 

V sekci ÚKOLY lze v době nepřítomnosti zaměstnance (po zadání období nepřítomnosti od – do) 

pověřit zastupováním zástupce příkazce/správce/vedoucího. Roli pracovníka nelze dále delegovat. 

Role zástupce přejde automaticky na všechny definované role zástupce u každého zdroje dané osoby. 

V případě zadání zástupce se již nelze k danému úkolu po zadané období přihlásit.  

 

9. PŘEHLED AKTIVIT ZAMĚSTNANCE 

V sekci PRACOVNÍCI má každý zaměstnanec a jeho nadřízený možnost vygenerovat přehled všech 

aktivit pracovníka. Po zadání jména a volby typu PS, 2x klik na jméno – záložka DOKUMENTY – 

„Vygenerovat aktivity“, nutné zadat pole ke dni. 

 

10. PLACHTA ODDĚLENÍ 

V sekci ZDROJE – záložka DOKUMENTY lze pod číslem zdroje vygenerovat „plachtu“ pracoviště. 

Přístup je umožněn příkazci (vedoucímu zdroje) a správci zdroje.  

 

11. NAHRÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

V GaP lze shromažďovat dokumenty pro daný zdroj. Sekce ZDROJE – záložka DOKUMENTY – „Nahrát 

dokument“ (nutné vybrat typ dokumentu). 

 


