
Propojení MS 2014+ a EDS/SMVS

11. 11. 2016

Martin Pejša a Markéta Kosařová ze společnosti SSW



Specifika z pozice ŘO
• V informačním systému programového financování 

EDS/SMVS je povinnost vést veškeré projekty 

spolufinancované z EU, které naplňují §12 a 13 zákona 

č.218/2000 Sb., rozpočtová pravidla

• V §12 je definován program jako soubor věcných, časových a 

finančních podmínek konkrétních akcí... 

• Povinnost vést v programovém financování i projekty 

spolufinancované EU/FM je dána faktem, že:

– peněžní prostředky z fondů EU/FM jsou příjmem státního 

rozpočtu a jsou České republice refundovány následně až 

po vynaložení prostředků státního rozpočtu tzv. 

předfinancováním projektů



• Účelem evidence v informačním systému není vést informaci o 

poskytovaných evropských peněžních prostředcích operačních 

programů, které jsou následně refundovány, ale o 

předfinancovaných peněžních prostředcích státního rozpočtu

jako o programech podle §12

• Projekty, které nejsou na pořízení nebo technické zhodnocení 

hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, se v IS 

EDS/SMVS vést nemusí. Správce programu však může 

rozhodnout, že i tento projekt, který zajišťuje splnění cílů 

programu, bude rovněž veden v informačním systému

• Při zpracovávání návrhu rozpočtu na příslušný rok jsou 

evidovaná data z EDS/SMVS přenášena elektronicky přímo do 

IISSP – RISPR
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Zadávání dat v MS2014+  Úroveň Výzva
• Uživatel na výzvě určí, zda projekty pod ní budou vůbec 

zakládat data pro EDS/SMVS. K tomu slouží dvojice 

následujících polí:

– pole "Bude se pořizovat EDS/SMVS". Zaškrtnutím říká, že pod 

výzvou budou projekty, u kterých budou pořizována data pro 

EDS/SMVS

– pole "EDS/SMVS určení na projektu". Pokud je zaškrtnuto, 

pak uživatel specifikuje to, zda se budou data pořizovat, 

až na úrovni projektu. Pod takto označenou výzvou mohou 

existovat jak projekty, které budou data pořizovat, tak 

projekty, které ne.





Zadávání dat v MS2014+  Úroveň Výzva
• Zadání metadat pro generování bilance

– Část identifikace koruny se zadává ve vztahu k položkám rozpočtu. 

Pro jednu položku může být nastavení různé v závislosti na právní 

formě žadatele.

– Identifikace řádku, zdroje IISSP a závaznosti se zadává ve vztahu ke 

zdrojům MS2014+ v poměrech financování. V polích "Řádek 

bilance…" se nabízí pouze řádky zdrojů.

– Protože bilance EDS/SMVS se zadává v letech, je nutné, aby typ 

rozpočtu byl také v letech (tzn. typ "roční„).

• Nastavení metadat na výzvě provádí uživatel s rolí Finanční 

manažer výzvy.



Zadávání dat v MS2014+  Úroveň Výzva



Zadávání dat v MS2014+  Úroveň Výzva



Zadávání dat v MS2014+ Úroveň Projekt
• Při založení projektu se automaticky založí i prázdná hlavička 

první verze dat pro EDS/SMVS. V pozdější fázi projektu při 

přechodu do jednoho ze stavů:

– PP27a Žádost o podporu doporučená k financování,

– PP27b Žádost o podporu doporučena k financování s výhradou,

– PU27 Žádost o podporu zařazena mezi náhradní projekty,

systém provede kontrolu vyplnění pole "Bude se pořizovat 

EDS/SMVS". 

Pole se plní buď automaticky nebo ručně v závislosti na 

nastavení pole "EDS/SMVS určení na projektu" na výzvě (viz. 

výše).



Zadávání dat v MS2014+ Úroveň Projekt



Zadávání dat v MS2014+ Úroveň Projekt
• V případě, že je pole "Bude se pořizovat EDS/SMVS" 

zaškrtnuto, systém při přechodu projektu do uvedených stavů 

automaticky vyplní většinu dat formulářů EDS/SMVS včetně 

bilance zdrojů a potřeb (jsou-li splněny podmínky: nastavena 

metadata na výzvě + rozpočet je typu "roční"). 

• Automatické plnění je pouze pro první nevyplněný záznam. 

Toto plnění je možné také na pokyn uživatele (zál. Základní 

informace – tl. Generovat data pro první záznam EDS/SMVS).



Zadávání dat v MS2014+ Úroveň Projekt

• Po vygenerování dat uživatel doplní zbývající potřebná pole. V 

případě vyplnění/změny hodnoty v poli "Úroveň výdaje" na zál. 

"Identifikační údaje" IS automaticky dle číselníkových vazeb 

vyplní pole "Kapitola", "Středisko", "Výkonová struktura", 

"Dotační titul", "Účel. převod" a "Středisko ÚPP" (poslední 

pouze pro projekty SMVS)



Zadávání dat v MS2014+ Úroveň Projekt
• Aby mohla být data zařazena do přenosu, musí být záznam 

finálně uložen. 

• Při finálním ukládání systém provádí řadu kontrol dle 

dokumentu popisujícího rozhraní MS2014+ a EDS/SMVS.

• Na jednotlivých verzích záznamů dat pro EDS/SMVS je 

uveden i název dávky, ve které byl záznam vyexportován do 

EDS/SMVS 

– název obsahuje "E", např. TEST_MS14-EDS-OSMS1_E_S09_00002.xml

– nebo z EDS/SMVS naimportován (název obsahuje "I", 

např.: TEST_MS14-EDS_I_S09_00021.xml).



Přenos z MS2014+ do EDS/SMVS 
• Do EDS/SMVS jsou zasílány všechny finálně uložené 

záznamy, které nemají vyplněný příznak vyexportováno (pole 

s identifikací exportní/importní dávky).

Nastavení pravidel pro přenos

• Uživatel nastaví pravidlo pro přenos dat do EDS/SMVS. 

Nastavení pravidel provádí vyškolený uživatel aplikace s rolí 

"Správce externích vazeb". 
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Zpracování v EDS/SMVS 



• Kolik evidujeme v IS EDS/SMVS projektů (akcí) ze 

MS2014+  (Stav k 10. 11. 2016)

• EDS  774

• SMVS  7

• Celkem 781

• Největší kapitoly:

• MŽP 752  + SMVS 6

• MPO 22  + SMVS 0

• KPR 301 0 + SMVS 1

Aktuální stav v IS EDS/SMVS



Zpracování v EDS/SMVS 

Uživatel:

• kontroluje přenesená data

• upravuje bilanci, případně jiná data

• vydává Registraci, Rozhodnutí, příp. sloučený dokument

• nastavuje přenos do systému MS2014+

• Systém odesílá dávku



Zpracování v EDS/SMVS 



Zpracování v EDS/SMVS 

Uživatel:

• kontroluje přenesená data

• upravuje bilanci, případně jiná data

• vydává Registraci, Rozhodnutí, příp. sloučený dokument

• nastavuje přenos do systému MS2014+

• Systém odesílá dávku



Zpracování v MS2014+ 

Uživatel:

• kontroluje data přenesená z EDS/SMVS (přidělené číslo 

EDS…). 

• V případě vydání Rozhodnutí administruje záznam právního 

aktu

• Uživatel podepisuje dokument právního aktu a uzavírá právní 

akt (pozn. dle informací je Rozhodnutí jednostranný právní 

akt, který nebude podepisován ze strany Žadatele).



Zpracování v MS2014+ 



Zpracování v MS2014+ 
• Dokumenty registrace, příp. technické rozhodnutí se 

neukládají jako příloha právního aktu, ale do Dokumentů.



DOTAZY, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNÍ

???



DĚKUJEME ZA POZORNOST 

V pracovní dny od 8:00 do 16:30

Tel. na ústřednu: 286 582 975,  286 581 857

e-mail: eds_tym@ssw.cz; eds.hotline@ssw.cz


