
Připravované novinky v systému Připravované novinky v systému 
EDS/SMVS, propojení systémů EDS/SMVS, propojení systémů 

EDS/SMVS a MS 2014+EDS/SMVS a MS 2014+

13. 01. 201613. 01. 2016
Martin Pejša a kolektiv pracovníků SSWMartin Pejša a kolektiv pracovníků SSW



•• Nové grafické prostředí (Nové grafické prostředí (VPF)VPF)
•• Nový Nový vzhled řídících dokumentů (SVA, ZVAvzhled řídících dokumentů (SVA, ZVA))
•• Připravované změny v Dokumentaci programuPřipravované změny v Dokumentaci programu
•• Nové Nové sestavy v EDS/SMVSsestavy v EDS/SMVS
•• Informace Informace o stavu propojení IS SMVS a IS o stavu propojení IS SMVS a IS 
MS2014MS2014++

•• Kvízová Kvízová otázkaotázka??

Obsah prezentace I.Obsah prezentace I.



•• Přihlášení do aplikace, nastavení agenta – Přihlášení do aplikace, nastavení agenta – 
moderní vzhled, instalace nové verze moderní vzhled, instalace nové verze CrystalCrystal  
ReportsReports

•• Nastavení Nastavení a možnosti seznamové části oknaa možnosti seznamové části okna
•• Výběrové Výběrové podmínky, filtrypodmínky, filtry
•• Hledání Hledání akcí dle výběrových podmínekakcí dle výběrových podmínek
•• Tisk Tisk seznamu a ovládání tisku a exporty sestav seznamu a ovládání tisku a exporty sestav 
do do běžných běžných formátů (Excel, PDF, atd..),formátů (Excel, PDF, atd..),

•• Tvorba Tvorba sestavy v přehledu, možnosti vzniku sestavy v přehledu, možnosti vzniku 
šablony čerpání, časování šablony čerpání, časování sestav. sestav. 

Nové Nové grafické prostředí (VPF) grafické prostředí (VPF) 
připravované v SMVS verze VIpřipravované v SMVS verze VI..



•• Nové grafické prostředí (VPF)Nové grafické prostředí (VPF)
•• Nový Nový vzhled řídících dokumentů (SVA, ZVAvzhled řídících dokumentů (SVA, ZVA))
•• Připravované změny v Dokumentaci programuPřipravované změny v Dokumentaci programu
•• Nové sestavy v EDS/SMVSNové sestavy v EDS/SMVS
•• Informace o stavu propojení IS SMVS a IS Informace o stavu propojení IS SMVS a IS 
MS2014+MS2014+

•• Kvízová otázka?Kvízová otázka?

Obsah prezentace I.Obsah prezentace I.



•• RD RD všeobecně – ukázka na akci všeobecně – ukázka na akci 012V121001007012V121001007

•• Vydávání Vydávání ŘD Oznámení o vyřazení z programu  ŘD Oznámení o vyřazení z programu  
– ukázka na akci – ukázka na akci 
012V121001007 012V121001007 a 115V27200A002a 115V27200A002

Nový vzhled řídících Nový vzhled řídících dokumentů (dokumentů (SVA, SVA, 
ZVA)ZVA)



•• SVASVA
•• Změna Změna na ležato (od bilance dálna ležato (od bilance dál))

•• Změna  v Změna  v bilancibilanci
•• Více Více sloupcůsloupců,,
•• Více Více součtových řádkusoučtových řádku,,
•• Přehled Přehled celé klasifikace koruny včetně PVScelé klasifikace koruny včetně PVS,,
•• Upraveny Upraveny texty pro závaznosttexty pro závaznost))

•• Možnost volby tisku „přehled klasifikace“ – Možnost volby tisku „přehled klasifikace“ – 
bilancebilance

Nový vzhled řídících Nový vzhled řídících dokumentů (dokumentů (SVA, SVA, 
ZVA)ZVA)



•• RD RD všeobecně – ukázka na akci všeobecně – ukázka na akci 012V121001007012V121001007
•• Změna položek na první straně (Typ Změna položek na první straně (Typ financování / financování / 
individualindividual), + název programu); Chybí fax s ), + název programu); Chybí fax s CZCZ

•• U U řídících dokumentů s typem projektu „Registrace řídících dokumentů s typem projektu „Registrace 
akce a akce a Registrace Registrace změna“ bude tištěn termín 2024, změna“ bude tištěn termín 2024, 
pouze pokud bude pouze pokud bude zadán zadán 

•• Na Na rozhodnutí a stanovení rozhodnutí a stanovení zase 2022zase 2022 , pouze pokud  , pouze pokud 
bude bude zadánzadán

•• Podpisová část (Podpisová část (idividualidividual, , systsyst) – celková ) – celková změnazměna

•• Do patičky  vloženo číslo projektu, typ, DB, č.j.Do patičky  vloženo číslo projektu, typ, DB, č.j.

Nový vzhled řídících Nový vzhled řídících dokumentů (dokumentů (SVA, SVA, 
ZVA)ZVA)



•• ZVAZVA – ukázka na akci  – ukázka na akci 112V213000003112V213000003
•• Na výšku na rozdíl od ostatních ŘDNa výšku na rozdíl od ostatních ŘD

•• Bilance (v SMVS) jen dva sloupce (které se mezi Bilance (v SMVS) jen dva sloupce (které se mezi 
sebou vyhodnocuji) – v EDS o jeden sebou vyhodnocuji) – v EDS o jeden více:více:
•• Částka ŘD celkem – je z posledního platného řídícího Částka ŘD celkem – je z posledního platného řídícího 
dokumentudokumentu

•• Skutečnost celkem – je sloupec, do kterého se sčítají Skutečnost celkem – je sloupec, do kterého se sčítají 
skutečnosti ze všech let za daný skutečnosti ze všech let za daný řádekřádek

Nový vzhled řídících Nový vzhled řídících dokumentů (dokumentů (SVA, SVA, 
ZVA)ZVA)



•• ZVA ZVA (EA8 a EP8 ) nelze provést na akcích, které mají (EA8 a EP8 ) nelze provést na akcích, které mají 
nevyčerpané prostředky SVSR v roce, ve kterém se nevyčerpané prostředky SVSR v roce, ve kterém se 
ZVA provádíZVA provádí..

•• Zároveň Zároveň není možné ukončit akci  (EA8 a EP8 ), které není možné ukončit akci  (EA8 a EP8 ), které 
je uvedena v posledním platném rozpisu rozpočtu je uvedena v posledním platném rozpisu rozpočtu 
(odeslaném do RISPR) na následující roky(odeslaném do RISPR) na následující roky..

Kontrolu Kontrolu platnosti akce ve vztahu k platnosti akce ve vztahu k 
poslednímu platnému rozpisu SR a poslednímu platnému rozpisu SR a 
možná omezení na možná omezení na ZVAZVA



•• Dále Dále není možné realizovat změnu stavu zpracování není možné realizovat změnu stavu zpracování 
na typ akce N1, N2, E0, E1, E3 a E4 (nefinancované na typ akce N1, N2, E0, E1, E3 a E4 (nefinancované 
akce) ), pokud je akce (projekt) uvedena v posledním akce) ), pokud je akce (projekt) uvedena v posledním 
platném rozpisu rozpočtu (odeslaném do RISPR) na platném rozpisu rozpočtu (odeslaném do RISPR) na 
následující rokynásledující roky....

Kontrolu Kontrolu platnosti akce ve vztahu k platnosti akce ve vztahu k 
poslednímu platnému rozpisu SR a poslednímu platnému rozpisu SR a 
možná omezení na možná omezení na ZVAZVA



•• Nové grafické prostředí (VPF)Nové grafické prostředí (VPF)
•• Nový vzhled řídících dokumentů (SVA, ZVA)Nový vzhled řídících dokumentů (SVA, ZVA)
•• Připravované změny v Dokumentaci programuPřipravované změny v Dokumentaci programu
•• Nové sestavy v EDS/SMVSNové sestavy v EDS/SMVS
•• Informace o stavu propojení IS SMVS a IS Informace o stavu propojení IS SMVS a IS 
MS2014+MS2014+

•• Kvízová otázka?Kvízová otázka?

Obsah prezentace I.Obsah prezentace I.



•• Stávající Stávající agenda Cíle agenda Cíle byla byla přejmenována přejmenována na na 
agendu Parametry agendu Parametry programu.programu.

•• Přibyly dvě Přibyly dvě nové záložky Indikátory programu nové záložky Indikátory programu 
(měřitelné cíle) a Cíle (volné pole pro 4 000 (měřitelné cíle) a Cíle (volné pole pro 4 000 
znaků – možnost definice neměřitelných cílů).znaků – možnost definice neměřitelných cílů).

•• Agendy Agendy parametry Programu a Indikátory parametry Programu a Indikátory 
programu programu nově obsahují následující položky:nově obsahují následující položky:
•• (36XXX (36XXX kód, název, kód, název, datum dosažení, měrná datum dosažení, měrná jednotka, jednotka, 
výchozí/cílová hodnota, jednotková cena, závaznost, výchozí/cílová hodnota, jednotková cena, závaznost, 
Min/Max). Min/Max). Je možné Je možné definovat i povinnost tohoto definovat i povinnost tohoto 
záznamu pro dokumentaci akcezáznamu pro dokumentaci akce – (pomocí  – (pomocí 
označovacího pole – označovacího pole – checkboxcheckbox). ). 

Připravované Připravované změny v Dokumentaci změny v Dokumentaci programuprogramu



•• Jelikož Jelikož je je možné definované parametry/indikátory možné definované parametry/indikátory 
programu kopírovat na podřízené tituly, programu kopírovat na podřízené tituly, subtitulysubtituly, , 
podmnožiny podmnožiny subtitulysubtituly, bude možné i povinnost , bude možné i povinnost 
daného záznamu pro dokumentaci akce daného záznamu pro dokumentaci akce 
(projektu) zpřísnit ((projektu) zpřísnit (co není povinné na úrovni co není povinné na úrovni 
program muže být již povinné na daném tituluprogram muže být již povinné na daném titulu, , 
atdatd..)..)

•• Přičemž je Přičemž je zachována zásada, že povinnost zachována zásada, že povinnost 
vyznačená na nadřízené úrovni je automaticky vyznačená na nadřízené úrovni je automaticky 
povinná i pro podřízené povinná i pro podřízené úrovněúrovně  

Připravované Připravované změny v Dokumentaci změny v Dokumentaci programuprogramu



•• Parametry/indikátory dané podmnožiny Parametry/indikátory dané podmnožiny subtitulusubtitulu  
se nabízejí se nabízejí ve formuláři projektu v příslušné ve formuláři projektu v příslušné 
agendě k vyplnění z rozbalovacího číselníkuagendě k vyplnění z rozbalovacího číselníku..

•• Pokud má daný program zadané Pokud má daný program zadané povinné povinné 
parametry/indikátoryparametry/indikátory, , bude nutné tyto údaje bude nutné tyto údaje 
vyplnit i na projektu vyplnit i na projektu (minimálně se vyjádřit nulou (minimálně se vyjádřit nulou 
– tj. že tyto parametry/indikátory akce – tj. že tyto parametry/indikátory akce 
nenaplňujenenaplňuje).).

•• V dokumentaci akce V dokumentaci akce je je možné vést i možné vést i P./I., P./I., které které 
nebudou mít vazbu na nebudou mít vazbu na P./I. programu.P./I. programu.

Připravované Připravované změny v Dokumentaci změny v Dokumentaci programuprogramu



•• Všechny Všechny stávající parametry/indikátory stávající parametry/indikátory 
dokumentace akce (projektu) budou při dokumentace akce (projektu) budou při 
implementaci nového číselníku automatizovaně implementaci nového číselníku automatizovaně 
zařazeny do kódu „32000 – zařazeny do kódu „32000 – obecný P. /I.“obecný P. /I.“

•• Nově bude z pořízené dokumentace programu Nově bude z pořízené dokumentace programu 
možnost možnost generování vyplněných údajů do generování vyplněných údajů do 
předefinované předefinované šablony. šablony. 

Připravované Připravované změny v Dokumentaci změny v Dokumentaci programuprogramu



•• Nově bude v pořizované bilanci dokumentace Nově bude v pořizované bilanci dokumentace 
programu programu uváděna uváděna částka v korunách na dvě částka v korunách na dvě 
desetinná čísla. Tomuto tvaru částky budou desetinná čísla. Tomuto tvaru částky budou 
upraveny i sestavy dokumentace upraveny i sestavy dokumentace programu.programu.

•• Praktická ukázka na programu:Praktická ukázka na programu:
        11527 11527 MŽP Likvidace škod po živelních MŽP Likvidace škod po živelních 
pohromách pohromách 
    a projektu (akci) 115V27200E008    a projektu (akci) 115V27200E008
        PŠ 06/2013 PP z Dlouhého lesa - sesuv u čp. PŠ 06/2013 PP z Dlouhého lesa - sesuv u čp. 
372.372.

Připravované Připravované změny v Dokumentaci změny v Dokumentaci programuprogramu



Přestávka – 20 min.Přestávka – 20 min.



•• Nové grafické prostředí (VPF)Nové grafické prostředí (VPF)
•• Nový vzhled řídících dokumentů (SVA, ZVA)Nový vzhled řídících dokumentů (SVA, ZVA)
•• Připravované změny v Dokumentaci programuPřipravované změny v Dokumentaci programu
•• Nové sestavy v EDS/SMVSNové sestavy v EDS/SMVS
•• Informace o stavu propojení IS SMVS a IS Informace o stavu propojení IS SMVS a IS 
MS2014+MS2014+

•• Kvízová otázka?Kvízová otázka?

Obsah prezentace I.Obsah prezentace I.



•• U sestav U sestav bude zapracována bude zapracována patička obsahující patička obsahující 
údajeúdaje „Datum tisku“, „Databáze“ a „Uživatel „Datum tisku“, „Databáze“ a „Uživatel““

•• Níže uvedené sestavy zůstanou v zápatí beze Níže uvedené sestavy zůstanou v zápatí beze 
změn:změn:
•• SRT - Výdaje státního rozpočtu na financování - SRT - Výdaje státního rozpočtu na financování - 
CelkemCelkem

•• SRK - Výdaje státního rozpočtu na financování titulů…SRK - Výdaje státního rozpočtu na financování titulů…
•• SRB2 - kniha bilanceSRB2 - kniha bilance
•• SBPZ -  Souhrn bilance potřeb a zdrojů financování SBPZ -  Souhrn bilance potřeb a zdrojů financování 
akcí… akcí… 

•• KR - Kódy řádků a TP - Typy projektůKR - Kódy řádků a TP - Typy projektů

Změny sestav v EDS/SMVSZměny sestav v EDS/SMVS



•• Vznikly nové sestavy Vznikly nové sestavy KČ KČ - Kontrola - Kontrola čerpáníčerpání
•• Nová sestava A3 umožňující vytisknout skutečnosti Nová sestava A3 umožňující vytisknout skutečnosti 
minulých let (zpětně za 6 let od zadaného roku) po minulých let (zpětně za 6 let od zadaného roku) po 
projektech v neagregované podobě (tj. s identifikací projektech v neagregované podobě (tj. s identifikací 
koruny za jednotlivé pohybykoruny za jednotlivé pohyby))

•• ČP – čerpání ČP – čerpání projektuprojektu
•• Nová sestava A4 umožňující vytisknout detaily čerpání Nová sestava A4 umožňující vytisknout detaily čerpání 
projektu (v identifikaci projektu (v identifikaci koruny) koruny) za jakýkoliv rok i zpětněza jakýkoliv rok i zpětně

•• Přehled Přehled projektů – projektů – Tisk Tisk čerpáníčerpání
•• Nová sestava A4 umožňující vytisknout detaily čerpání Nová sestava A4 umožňující vytisknout detaily čerpání 
projektu (v identifikaci koruny projektu (v identifikaci koruny za jednotlivé pohybyza jednotlivé pohyby) za ) za 
vybraný rok i vybraný rok i zpětnězpětně

Možnosti Možnosti kontroly dodržování rozpočtové kontroly dodržování rozpočtové 
kázněkázně



•• Sestavy / Čerpání výdajů státního rozpočtu / Sestavy / Čerpání výdajů státního rozpočtu / KČ KČ - - 
Kontrola čerpání Kontrola čerpání 
(212V91% za rok 2015)(212V91% za rok 2015)

•• Sestavy Sestavy / Čerpání výdajů státního rozpočtu / / Čerpání výdajů státního rozpočtu / ČP ČP 
– čerpání – čerpání projektuprojektu
(112V011001002 (112V011001002 za rok za rok 2015)2015)

Praktická ukázka sestav v EDS/SMVSPraktická ukázka sestav v EDS/SMVS



•• Seznam sestav/Čerpání výdajů státního Seznam sestav/Čerpání výdajů státního 
rozpočtu/ KČ - Kontrola čerpání rozpočtu/ KČ - Kontrola čerpání (historická (historická 
rekapitulace)rekapitulace)

Nové Nové sestavy o sestavy o čerpáníčerpání



Nové Nové sestavy o sestavy o čerpáníčerpání



Ukázka Ukázka na akci na akci 012V011001002012V011001002
•• Přehled projektů SMVS / pravé tlačítko myši/ Přehled projektů SMVS / pravé tlačítko myši/ 
Přehled čerpání – Přehled čerpání – finanční rekapitulace čerpánífinanční rekapitulace čerpání

Nové Nové sestavy o sestavy o čerpáníčerpání



•• Sestavy / Čerpání výdajů státního rozpočtu / Sestavy / Čerpání výdajů státního rozpočtu / KČ KČ - - 
Kontrola čerpání Kontrola čerpání 
(212V91% za rok 2015)(212V91% za rok 2015)

•• Sestavy Sestavy / Čerpání výdajů státního rozpočtu / / Čerpání výdajů státního rozpočtu / ČP ČP 
– čerpání – čerpání projektuprojektu
(112V011001002 za rok 2015)(112V011001002 za rok 2015)

•• Přehled projektů – Přehled projektů – Tisk čerpání Tisk čerpání 
(112V011009122 za rok 2013)(112V011009122 za rok 2013)

Praktická ukázka sestav v EDS/SMVSPraktická ukázka sestav v EDS/SMVS



Praktická ukázka sestav v EDS/SMVSPraktická ukázka sestav v EDS/SMVS



•• Nová Nová sestava sestava KČNSV KČNSV - Kontrola čerpání a - Kontrola čerpání a NSVNSV  
vychází vychází ze sestavy „KČ - Kontrola čerpáníze sestavy „KČ - Kontrola čerpání“.“.
V V sestavě sestavě umazány umazány dva minulé roky a dva minulé roky a přibyly přibyly dva nové sloupce dva nové sloupce 
plánů od vybraného roku. Tuto sestavu plánů od vybraného roku. Tuto sestavu je je možné vyjíždět dynamicky možné vyjíždět dynamicky 
za různé roky jako sestavu „KČ - Kontrola čerpáníza různé roky jako sestavu „KČ - Kontrola čerpání““

•• Praktická ukázka Praktická ukázka sestav sestav - - Sestavy / Čerpání Sestavy / Čerpání 
výdajů státního rozpočtu / výdajů státního rozpočtu / KČNSV - Kontrola KČNSV - Kontrola 
čerpání a NSVčerpání a NSV  
(112V011002047 za rok 2014(112V011002047 za rok 2014))

Nové Nové sestavy sestavy v EDS/SMVSv EDS/SMVS



Praktická ukázka sestav v EDS/SMVSPraktická ukázka sestav v EDS/SMVS



Nové sestay na A3 v EDS/SMVSNové sestay na A3 v EDS/SMVS



Redukce sestav v EDS/SMVSRedukce sestav v EDS/SMVS



•• Nové grafické prostředí (VPF)Nové grafické prostředí (VPF)
•• Nový vzhled řídících dokumentů (SVA, ZVA)Nový vzhled řídících dokumentů (SVA, ZVA)
•• Připravované změny v Dokumentaci programuPřipravované změny v Dokumentaci programu
•• Nové sestavy v EDS/SMVSNové sestavy v EDS/SMVS
•• Informace o stavu propojení IS SMVS a IS Informace o stavu propojení IS SMVS a IS 
MS2014+MS2014+

•• Kvízová otázka?Kvízová otázka?

Obsah prezentace I.Obsah prezentace I.



Specifika z Specifika z pozice pozice ŘO, nebo ZSŘO, nebo ZS
•• V V informačním systému programového financování informačním systému programového financování 
EDS/SMVS je povinnost vést EDS/SMVS je povinnost vést veškeré projekty veškeré projekty 
spolufinancované spolufinancované z EU, z EU, které naplňují §12 a 13které naplňují §12 a 13 zákona  zákona 
č.218/2000 Sb., rozpočtová č.218/2000 Sb., rozpočtová pravidlapravidla

•• V §12 je definován program jako V §12 je definován program jako soubor věcnýchsoubor věcných, , 
časovýchčasových a  a finančních podmínekfinančních podmínek konkrétních akcí...  konkrétních akcí... 

•• Povinnost Povinnost vést v programovém financování vést v programovém financování i i projekty projekty 
spolufinancované spolufinancované EU/FM EU/FM je dána je dána faktem, že:faktem, že:
–– peněžní peněžní prostředky z fondů EU/FM prostředky z fondů EU/FM jsou příjmem jsou příjmem 
státního rozpočtu a státního rozpočtu a jsou České republice refundovány jsou České republice refundovány 
následně až po vynaložení prostředků státního rozpočtunásledně až po vynaložení prostředků státního rozpočtu  
tzv. předfinancováním tzv. předfinancováním projektůprojektů  



•• Účelem evidence Účelem evidence v informačním systému není vést v informačním systému není vést 
informaci o poskytovaných evropských peněžních informaci o poskytovaných evropských peněžních 
prostředcích operačních programů, které jsou následně prostředcích operačních programů, které jsou následně 
refundovány, ale o refundovány, ale o předfinancovaných peněžních předfinancovaných peněžních 
prostředcích státního rozpočtuprostředcích státního rozpočtu jako o programech podle §12 jako o programech podle §12

•• Projekty, které nejsou na pořízení nebo technické Projekty, které nejsou na pořízení nebo technické 
zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého 
majetku, se v IS EDS/SMVS vést nemusí. majetku, se v IS EDS/SMVS vést nemusí. Správce Správce 
programu však může rozhodnoutprogramu však může rozhodnout, že i tento , že i tento projekt, který projekt, který 
zajišťuje splnění cílů programuzajišťuje splnění cílů programu, bude rovněž veden v , bude rovněž veden v 
informačním systémuinformačním systému

•• Při zpracovávání návrhu rozpočtu na příslušný rok jsou Při zpracovávání návrhu rozpočtu na příslušný rok jsou 
evidovaná data evidovaná data z z EDS/SMVS EDS/SMVS přenášena přenášena elektronicky přímo elektronicky přímo 
do IISSP – do IISSP – RISPRRISPR

Specifika z Specifika z pozice pozice ŘO, nebo ZSŘO, nebo ZS



Procesní tok Procesní tok dat pro SRdat pro SR



•• Zadávání Zadávání dat dat do do IS EDS/SMVS IS EDS/SMVS je v kompetenci jednotlivých je v kompetenci jednotlivých 
správců rozpočtusprávců rozpočtu na kapitolách a pro období 2007-2013  na kapitolách a pro období 2007-2013 
probíhá i přenosem z různých informačních systémů probíhá i přenosem z různých informačních systémů 
(Benefit, (Benefit, MonitMonit, MSC2007 , MSC2007 a poda pod.), případně (u ojedinělých .), případně (u ojedinělých 
projektů) projektů) manuálněmanuálně

•• Pro Pro období 2014-2020 projednává MF společně s MMR období 2014-2020 projednává MF společně s MMR 
přípravu přípravu jednotného předávání dat jednotného předávání dat mezi systémy mezi systémy 
EDS/SMVS a MS2014+EDS/SMVS a MS2014+

•• Toto Toto přímé předávání dat významně ulehčí práci správcům přímé předávání dat významně ulehčí práci správcům 
kapitoly a uspoří peněžní prostředkykapitoly a uspoří peněžní prostředky, které by museli , které by museli 
vynaložit na komunikaci s monitorovacím systémem MS vynaložit na komunikaci s monitorovacím systémem MS 
20142014+ prostřednictvím ÚIS (EKIS)+ prostřednictvím ÚIS (EKIS)

Specifika z Specifika z pozice pozice ŘO, nebo ZSŘO, nebo ZS



 















•• Nové grafické prostředí (VPF)Nové grafické prostředí (VPF)
•• Nový vzhled řídících dokumentů (SVA, ZVA)Nový vzhled řídících dokumentů (SVA, ZVA)
•• Připravované změny v Dokumentaci programuPřipravované změny v Dokumentaci programu
•• Nové sestavy v EDS/SMVSNové sestavy v EDS/SMVS
•• Informace o stavu propojení IS SMVS a IS Informace o stavu propojení IS SMVS a IS 
MS2014+MS2014+

•• Kvízová otázka?Kvízová otázka?

Obsah prezentace I.Obsah prezentace I.



DOTAZY, PŘÍPADNĚ DOTAZY, PŘÍPADNĚ DOPLNĚNÍDOPLNĚNÍ

??????  



DĚKUJEME ZA DĚKUJEME ZA 
POZORNOST POZORNOST 

V pracovní dny od V pracovní dny od 8:00 do 16:308:00 do 16:30
Tel. na ústřednu: 286 582 975,  286 581 857Tel. na ústřednu: 286 582 975,  286 581 857
e-mail: e-mail: eds_tym@ssw.czeds_tym@ssw.cz;;  eds.hotline@ssw.czeds.hotline@ssw.cz


