
Změny IS plynoucí z novely rozpočtových pravidel

a možnosti dalšího rozvoje EDS/SMVS



Osnova

 Zhodnocení překlopení roku

 Instalace nové verze

 Nové Řídící dokumenty

 Datová kostka

 Otázky/Diskuze

 Závěr



Zhodnocení překlopení roku

• Překlopení první kapitoly – 15.1.2018 kapitola 358

• Překlopení celé DB – 4.3.2018

• Problematika NNV – státní pokladna zaslala NNV dříve než v minulých 
letech

Možné řešení ze strany SSW – pokud přijdou vypočítané nároky a bude 
rozdílní rok kapitoly a kalendářního roku, nároky zůstanou 

nenapárované na příslušné projekty. 



Instalace nové verze EDS/SMVS
Opravy funkcionalit

Instalace nové verze 6.5.9. se předpokládá k 28.3.2018



Instalace nové verze EDS/SMVS
Nová funkcionalita

Hlavní novinka – Úprava ŘD dle vyhlášky 218/2000 Sb.



Nové Řídící dokumenty
úprava dle vyhlášky 218/2000 Sb.

Tyto změny se týkají v EDS všech ŘD a v SMVS pouze u 
projektů kde je právní forma účastníka OP.

• Nové textové pole Odůvodnění na formuláři ŘD

• Nová sekce Poučení – změna na tiskové sestavě



Nové řídící dokumenty
úprava dle vyhlášky 218/2000 Sb.

 Nová funkce – Nabytí právní moci



Nové řídící dokumenty
úprava dle vyhlášky 218/2000 Sb.

Dopad na Technický ŘD – při označení příznaku Technický se do pole 
Odůvodnění implicitně vloží věta…

Praktická ukázka projekt 135D32R001236



Datová kostka
• Datová kostka je nový nástroj, díky kterému je možné sledovat předem 

požadovaná data, není to sestava, ale výstup  předdefinovaných dat.

• Od klasických sestav je Datová kostka velice flexibilní, rychlá a pracuje dle 
uživatelem nástavných kritérií.

• Uživatel si může sám nastavit sumační podmínky, výběrová kritéria včetně 
definice sloupců sestavy.

• Data jsou téměř aktuální – jsou vždy den stará (aktualizace probíhá jednou 
denně)

Samozřejmě možné datovou kostku aktualizovat častěji, jde o definici ve 
Scheduleru. Je však možné, že aktualizace dat v datové kostce by případně 

mohla zpomalit práci běžných uživatelů. 



Datová kostka se skládá z pěti primárních částí, díky kterým si uživatel může jednoduše 
zobrazovat data.

1) Skryté sloupce – zde se nachází množina dat za které je možné udělat součet.

2) Filtr – položky do filtru doporučujeme zadávat jako první

3) Sloupec  - jaké sloupce se mají zobrazovat

4) Řádek - jaké řádky se mají zobrazovat (jejich rozpad)

5) Data - jaká data mají být zobrazena

Datová kostka



Praktická ukázka

Datová kostka



Možný rozvoj RISPF
• Vazba na DotInfo a na IS ARES

• Při odeslání kontroly na Základní registry státní správy

• Monitorovací zprávy od žadatelů

• Přehled výdajů rozšířit o víceleté financování

• Opakování některých údajů – pokud žadatel chce vytvořit další žádost (kopie žádosti)

• Datová kostka za podané a rozpracované žádosti

• Rozšíření pravidelných reportů…

• Dynamické otázky v chce listech – podle předchozí odpovědi (tzv. podřízená podotázka)

• Možnost zadávání částky požadované dotace a kontrola na dodržení pravidel výzvy,

• Přepis na angular 2 (HTML5), atd…)



Možný rozvoj EDS/SMVS
• Prohloubit propojení EDS/SMVS na RISRE - kontrola rezervací vystavovaných v 

RISRE na programy - jestli je na daný finanční objem, tj. identifikaci koruny SR, 

vydaný řídící dokument.

• Zajistit automatizace rozpočtových procesů v životním cyklu projektu (automatický 

rozpis ROP v bilanci projektu na základě dat zaslaných z RISRE)

• Zpracovat varianty řídicích dokumentů tak, aby lépe vyhovovaly potřebám rezortů a 

zohlednily nové metodické požadavky MF (včetně elektronického podpisu dle 

standartu eIDAS - tj. dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické 

identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním 

evropském trhu).



Možný rozvoj EDS/SMVS
• Zavést evidence finančního vypořádání u dotací dle vyhlášky č. 367/2015 Sb.

• Zajistit automatický přenos změn dat z nadřízené Pracovní úrovně do 

podřízené Rezortní úrovně.

• Pro evidenci neinvestičních dotací zapracovat zjednodušenou evidenci.

• Umožnit strukturované připojení příloh (projektový záměr, podmínky 

poskytnutí dotace, podmínky financování akce) k dokumentaci projektu a 

dále umožnit administraci těchto příloh pomocí šablon, včetně jejich přenosů 

mezi jednotlivými úrovněmi zpracování.



Možný rozvoj EDS/SMVS
• Zavést novou evidenci Závěrečného vyhodnocení dokumentace programu (tzv. ZVP) 

umožňující porovnání plánů v dokumentaci programu a skutečností uvedených na 

akcích (tzv. ZVA).

• Zpracovat automatický přenos dat o právnické či fyzické osobě do IS Programového 

financování ze základních registrů (tj. Registr osob a Registru obyvatel).

• Rozšířit Dokumentaci projektů (Akcí) o informace o výběrovém řízení a 

zodpovědných osobách, dále o relevantní dokumenty a propojení na Registr smluv 

(evidence smluv).

• Přepracovat a rozšířit univerzální rozhraní pro Externí Informační Systémy (dále jen 

EIS), kterým se propojí EIS s IS Programového financování (na základě požadavků 

MPO, MO, MMR)



Dosavadní rozvoj EDS/SMVS
Oblast / Činnost IS EDS/SMVS 2010 IS EDS/SMVS 2018

Počet modulů 12 modulů 23 modulů

Počet agend (tj. samostatných funkčních celků) 97 agend 269 agend

Počet projektu (akcí) 36 587 akcí

(Pracovní a Rezortní DB)

159 852 akcí

(Pracovní a Rezortní DB)

Počet žádostí o dotaci na portálu Nová zelená úsporám _ _ 33 057 žádostí

na MŽP

Počet žádostí o dotaci na portálu RISPF _ _ 5 908 žádostí

(MPO, MŠMT, MV a MZe)

Počet uživatelů základního IS EDS/SMVS Méně než 2000 uživatelů 4 157 uživatelů

Počet anonymních uživatelů portálu RISPF a Online

Formuláře

_ _ 4 201 uživatelů

Integrace v rámci IISSP – počet komunikačních rozhraní

(WS)

_ _ RISRE 22 WS

RISPR   6 WS

Integrace v rámci IISSP – počet zpráv za posledních 12

měsíců

_ _ 73 499 RISRE

27 135 RISPR

Integrace na EKIS MF, GFŘ, GŘC, KFA, FAU – pomocí

8 WS, počet zpráv za posledních 12 měsíců

_ _

1 566

Integrace na monitorovací systém EU (MMR) MS2014+

počet zpráv za posledních 12 měsíců

_ _

8 944

Ostatní informační systémy rezortů MO (GORDIC) a

MZe (JASU) – počet zpráv za posl. 12 měsíců

_ _

43 083



Otázky/Diskuze

Prostor pro vaše dotazy

???



Děkuji za pozornost

V pracovní dny od 8:00 do 16:30

Zástupce vedoucího projektu – Ing. Pavel Anýž

Vedoucí vývojového týmu – Bc. Tomáš Pavelka

Konzultant implementace – Bc. Markéta Kosařová

Systémová podpora projektu – Zdeněk Prokop

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

e-mail: eds.hotline@ssw.cz


