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PROCES SCHVALOVÁNÍ PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ NA FF UP 

Procesem schvalování se rozumí přijímání projektových záměrů a umožnění pracovníkům jejich 

podání a postoupení k podpisu děkana či statutárního zástupce (dle typu programu a konkrétní 

výzvy). Elektronický proces schvalování zcela nahradí dosavadní papírovou podobu žádostí o souhlas 

s podáním projektů, a to k datu 1. ledna 2017, přičemž do tohoto data poběží obě možnosti 

(písemná i elektronická) současně. Novému projektu v systému se při zápisu automaticky přidělí tzv. 

schvalovací proces, který k ní doplní pracovníky (uživatele), kteří mají proces schválit a pořadí 

pracovníků, v němž je schvalování požadováno. Pracovníci jsou postupně systémem vyzývání 

k vyjádření. Systém hlídá případné prodlení při schvalování.  

SCHVALOVACÍ PROCEDURA –  ZÁKLADNÍ POSTUP  

Návrh projektu včetně rozpočtu zavede pracovník FF UP do systému UPShare, který je dostupný pro 

všechny zaměstnance UP na adrese https://files.upol.cz/ nebo z Portálu skrze odkaz UPShare (na 

záložce Domů v Menu zaměstnance pro přihlášeného uživatele nebo pro nepřihlášeného uživatele 

Často používané aplikace).  Návrh posoudí vedoucí katedry a je povinen jej do tří dnů 

schválit/neschválit (pozor, nejedná se o tři pracovní dny, nýbrž kalendářní). Po jeho schválení 

postupuje projekt ke schválení proděkanem pro projektové řízení nebo proděkanem pro vědu (záleží 

na dotačním titulu, rozcestník je nastaven automaticky). Pokud proděkan projekt schválí, je dále ve 

workflow předán tajemníkovi fakulty. Pokud tajemník fakulty projekt doporučí, posledním v řetězci 

schvalování na fakultní úrovni je děkan. 

Projekt může být v jakékoli fázi vrácen k dopracování, schválen či zamítnut. Podavatel návrhu (stejně 

jako žadatel projektu, který nemusí být nutně podavatelem návrhu v systému) je o procesu 

schvalování informován prostřednictvím emailu pokaždé, když dojde ke změně statusu projektu 

(např. schválen vedoucím katedry, schválen proděkanem atd.). Pokud vedoucí katedry na mailovou 

výzvu ke schválení nezareaguje do dvou dnů, obdrží připomínkový mail. Pokud se vedoucí katedry 

k projektu nevyjádří do tří dnů, je o této informaci informována osoba v nadřízené funkci v rámci 

workflow a proces schvalování pokračuje, jako by vedoucí projekt schválil. 

ZPŮSOB  ZALOŽENÍ PROJEKTU DO SYSTÉMU  

Pracovník vyplní kompletní podklady připraveného projektu dle přiloženého manuálu včetně 

dotačního programu, výzvy, abstraktu/anotace, názvu projektu, aktivit projektu, podrobného 

rozpočtu, kompletní projektové přihlášky včetně příloh. Pokud proděkan či tajemník vrátí 

pracovníkovi projekt k dopracování, již znova se po doplnění/úpravě údajů pokračuje tam, kde byl 

proces přerušen (tzn. odpadá zátěž opětovné kontroly vedoucích; vedoucí projekt schválí pouze 
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jednou). Po schválení děkanem systém automaticky vygeneruje košilku k podpisu rektora. Žádosti o 

podpis rektora budou řešeny a zajišťovány centrálně děkanátem na základě vygenerované žádosti o 

podpis rektora. Odpovědnost za to, že jsou v systému nahrány nejaktuálnější verze projektových 

dokumentů k podpisu rektora/děkana nese podavatel žádosti. 

 

 


