
NÁVOD NA NASTAVENÍ SDÍLENÍ PROJEKTU V DOTAČNÍ APLIKACI 

ÚŘADU VLÁDY ČR 

 

1) Projekt zakládá pouze jeden uživatel. Tento uživatel v první fázi vlastní k projektu všechna 

práva. Projekt můžete nasdílet dalším uživatelům. Je však nutné, aby uživatel, kterému 

chcete projekt sdílet, měl vytvořený účet v systému. 

2) Registrace nového uživatele, který má obdržet práva k projektu, je popsána v Postupu 

pro registraci ve webové aplikaci (bod 1 až bod 10), který byl zasílán všem statutárním 

zástupcům a kontaktním osobám a který je přiložen také k tomuto návodu. 

3) Pro nasdílení projektu klikněte po přihlášení do aplikace na tlačítko „Mé projekty“ vpravo 

v menu, viz obrázek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Vyberte projekt, který chcete s daným uživatelem sdílet. Poté klikněte na tlačítko „Sdílet“, 

viz obrázek. 

  

 

5) V dalším kroku zadáte do bodu č. 1 email uživatele, pro kterého chcete práva nastavit. 

Znovu upozorňuji, že tento uživatel již musí mít v aplikaci svůj účet. Po zadání emailu klinete 

na tlačítko „Hledat“, viz obrázek. 

 

 

 



 6) Poté Vás aplikace navede, abyste v dalším kroku zkontrolovali údaje o uživateli, kterého 

jste vybrali, viz obrázek. Klikněte na tlačítko „OK“. 

 

7) Nyní již v posledním řádku bodu 2 stačí nastavit úroveň práv pro daného uživatele, tzn., 

zda udělíte danému uživateli právo pouze na čtení projektu nebo na čtení a úpravy projektu. 

Poté změny uložte, viz obrázek. 

 

 

 

 



8) Uživateli, se kterým projekt sdílíte, budou na jeho e-mail odeslány informace o této 

události a v jeho nabídce "Mé projekty" se objeví i váš sdílený projekt.  

9) Stejně j 

 

Jako jste sdílení povolili, můžete práva pro daného uživatele odebrat. Toto učiníte stejně jako 

při nastavování sdílení v sekci „Mé projekty“, vyberete daný projekt, kliknete na ikonu osoby 

„Sdílet“ a v části „Data projektu sdílím s těmito uživateli“ kliknete na červený křížek, čímž 

uživateli práva k projektu odeberete, viz obrázek. 

 

 

Pouze upozorňujeme na větší riziko výskytu chyb při sdílení projektu vícero 

uživatelům! 

 

 

V případě problémů či nejasností se obraťte na Mgr. Petru Novákovou, telefon +420 224 002 

316, email: novakova.petra@vlada.cz. 

 

mailto:novakova.petra@vlada.cz

