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Sekretariát: +420 271 019 257 

Kdo (jaká role) vyplňuje dílčí zprávy (DZ) a kde ji v aplikaci GRIS naleznete 

V aplikaci GRIS bude vyplňování DZ zpřístupněno všem uživatelům („Users“), kteří jsou uvedeni u projektu („Project Administrator“, „Project Editor“, 

„Project Accountant“), informační email přijde však administrátorovi, který projekt založil (u jeho jména v záložce „Users“ je uvedeno „Added on project 

creation.“). 

Příslušný formulář DZ naleznete v záložce „Projects“, v části „My Projects“ po kliknutí na ikonu  ve sloupci „Progress Report“. 

 



 
 

 
 

AGENTURA PRO ZDRAVOTNICKÝ VÝZKUM ČESKÉ REPUBLIKY 
Ruská 2412/85, 100 05 Praha 10, IČ: 03009491, DIČ: CZ03009491, e-mail: info@azvcr.cz, web: www.azvcr.cz, ISDS: f7eike4 

Sekretariát: +420 271 019 257 

Rozpracovanou DZ také naleznete v detailu konkrétního projektu v části „Progress Reports, Final Reports“ po kliknutí na ikonu v sloupci „Edit“. 
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Části DZ a jejich vyplnění 

 Hlavička (Dílčí zpráva o řešení projektu za rok 2015): obsahuje základní údaje o příjemci, řešiteli a projektu. 
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 Celkové hospodaření (Celkové hospodaření s prostředky poskytovatele za daný rok řešení a požadavky na další rok): vyplní se celková skutečně 

vyčerpaná částka v Kč s přesností na dvě desetinné místa (místo desetinné čárky se uvádí desetinná tečka). 

 

 Výkaz hospodaření (Výkaz hospodaření s prostředky příjemce za daný rok řešení a požadavky na další rok): se vyplňuje zvlášť pro příjemce a 

zvlášť pro každého dalšího účastníka. 
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Po kliknutí na jméno řešitele či příp. spoluřešitele vyplníte následující tabulku (v tis. Kč). Vždy za ukončený rok jako „čerpané“ a požadavky na další rok jako 
„upřesněné“. 

 

Pokud je dané pole chybně vyplněno, je označeno červeně  či červeným vykřičníkem , po kliknutí na vykřičník se zobrazí nápověda např. 
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 Zdůvodnění a rozpis (Zdůvodnění a rozpis finančních prostředků čerpaných v daném kalendářním roce a požadovaných na další kalendářní rok): 

se vyplňuje zvlášť pro příjemce a zvlášť pro každého dalšího účastníka (každé pole má rozsah min. 10 znaků), po kliknutí na jméno řešitele či příp. 

spoluřešitele vyplníte následující tabulku. 

Pokud je dané pole chybně vyplněno, je označeno červeně  s červeným vykřičníkem, po kliknutí na vykřičník se zobrazí nápověda. 
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 Osobní náklady (Osobní náklady čerpané příjemcem za daný rok řešení a požadavky na další rok): se vyplňuje zvlášť pro příjemce a zvlášť pro 

každého dalšího účastníka, po kliknutí na jméno řešitele či příp. spoluřešitele vyplníte následující tabulku (v tis. Kč). Vždy za ukončený rok jako 

„Čerpané prostředky“ a požadavky na další rok jako „Požadované prostředky“ dle následujícího členění. 
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 Rozbor dosavadního řešení (Rozbor dosavadního řešení projektu za uplynulý rok a program řešení projektu na další rok): se vyplňuje dohromady 

za celý projekt. 

Pokud je dané pole chybně vyplněno, je označeno červeně  s červeným vykřičníkem, po kliknutí na vykřičník se zobrazí nápověda. 
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Kontrola a uložení DZ: 

DZ doporučujeme průběžně ukládat (volba „Průběžně uložit“, pokud chcete data uložit a tvorbu DZ ukončit volte možnost „Uložit a zavřít“). Všechny 

tyto a následující volby naleznete vpravo nahoře, viz obrázek. 

 

Kontrolu správnosti vyplnění DZ provedete volbou „Kontrola úplnosti“: 

Pokud data nejsou správně vyplněna, zobrazí se Vám následující hláška: 

 

Ve „Validačním reportu“ naleznete v jaké části se chyba nalézá např.: 
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Pokud je DZ v pořádku zobrazí se Vám následující hláška: 

 

Pro finalizaci dat resp. vygenerování finálního PDF se vraťte do úvodní záložky „Hlavička“ a zde potvrďte prohlášení 

a vygenerujte PDF : 
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Kontrolu, že se jedná o finalizovanou DZ, naleznete v detailu konkrétního projektu v části „Progress Reports, Final Reports“ ve sloupci „Finalised“. Také tuto 

verzi lze upravit ve sloupci „Edit“, avšak nezapomeňte upravenou DZ vždy finalizovat vygenerováním PDF. 

 

Všechny vytvořené verze DZ naleznete v detailu konkrétního projektu v záložce „Progress/Final Report Versions“. Správná verze DZ by měla mít ve 

sloupci „„Finalised“ a „Current“ „Yes“ a ikonku listu ve sloupci „PDF“. 
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Takto vytvořenou dílčí zprávu zašlete prostřednictvím datové zprávy s názvem „AZV – DZ“ do datové schránky Grantové agentury České republiky s 

identifikátorem „ntq92qs“. Dílčí zpráva bude po finalizaci opatřena kvalifikovaným systémovým certifikátem aplikace, takže již nesmí být nijak 

upravována. Dílčí zpráva, u které bude kvalifikovaný systémový certifikát aplikace odstraněn nebo nahrazen jiným, nebude akceptována. Dodávka v 

ISDS musí být v poli „Věc“ označena textem „AZV-DZ“. 

Přílohy k dílčí zprávě se vkládají přímo do aplikace (omezeno 10 MB) v elektronické podobě (scan), datovou schránkou se pak neodesílají. Přílohy se 

vkládají v detailu konkrétního projektu v části „Progress/Final Report Attachments“. 

 

Vyberte typ přílohy v poli „Attachment Type“, v aplikaci naleznete tyto typy: 

 Bank account report 

 Bills and contracts 

 Others 

 Publication 

 Work report 
 

 

Kliknutím na „File“ vyhledáte danou přílohu ve svém PC a následně kliknete na „Add Attachment“. 


