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• Zhodnocení překlopení roku

• Nová sestava

• Datová kostka 

• Nové Řídící dokumenty

• Automatické vyplnění skutečností

• Otázky/Diskuze

• Závěr

Osnova



• Překlopení první kapitoly – 9. 1. 2019 kapitola 303

• Překlopení celé DB – 8. 3. 2019

• Novinka ohledně NNV – byla aplikována nová
funkčnost – kapitola si NNV páruje sama po překlopení
DB

Zhodnocení překlopení roku



NOVÁ SESTAVA EDS/SMVS

NL – Projekty se zdrojem nad částku

NL – Projekty se zdrojem nad částku



• Sestava zobrazuje projekty s Celkovými výdaji nad 100 mil. Kč
• Základní výběrové podmínky za rok, kapitolu, částku, Objem 

prostředků jen SR

• U VP Rozsah zdrojů se pracuje pouze s operátorem od – do, ale 
částky musí být větší než nula

• Sestava pracuje s rokem, jaký byl zadán do VP – pokud rok není 
definován, bere se automaticky kalendářní rok

• Doporučujeme sestavu zobrazovat v momentu, kdy má kapitola 
vygenerované NNV pro daný rok

NL – Projekty se zdrojem nad částku



KONKRÉTNÍ SLOUPCE
• Termín Registrace – Sestava načítá datum schválení posledního 

platného ŘD

• Termín vydání ROPD/SV – Sestava načítá datum posledního 
platného ŘD

NL - Projekty se zdrojem nad částku



• Předpokládaný termín ukončení – Sestava načítá datum 
ukončení termínu 2042 – Předložení dokumentace k ZVA
z projektu.

NL - Projekty se zdrojem nad částku

KONKRÉTNÍ SLOUPCE



• Celkové výdaje v milionech – Sestava načítá data z bilance - Skutečnosti min. let + 
součet plán (aktuální rok a roky budoucí)

• Část SR – Sestava načítá data z bilance SRA + NNV (Zdroj 1100000, 4100000)

• Část EU – Sestava načítá data z bilance za řádky EU (Zdroj 1500000, 4500000)

• Vlastní zdroje – Sestava načítá data z bilance za řádky vlastních zdrojů

NL - Projekty se zdrojem nad částku

KONKRÉTNÍ SLOUPCE



• NNV k 1. 1. 2019 (SR+EU) – Sestava načítá data za poč. stavy NNV k vybranému roku

NL – Projekty se zdrojem nad částku

KONKRÉTNÍ SLOUPCE



• Skutečnost k 31. 12. 2018 (SR+EU) – Sestava načítá Skutečnosti min. let (zadaný rok 
do VP minus 1)

NL – Projekty se zdrojem nad částku

KONKRÉTNÍ SLOUPCE



NL – Projekty se zdrojem nad částku

KONKRÉTNÍ SLOUPCE



• 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 nastavených 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 je 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



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. Data – jaká data mají být zobrazena.

3. Filtr – položky do filtru doporučujeme
zadávat jako první.

4. Sloupec - jaké sloupce se mají
zobrazovat.

5. Řádek - jaké řádky se mají
zobrazovat (jejich rozpad).

Datová kostka



Datová kostka

PRAKTICKÁ UKÁZKA



AUTOMATICKÉ VYPLNĚNÍ SKUTEČNOSTÍ

Automatické vyplnění skutečností



• Možné automatické vyplnění Skutečností (Zdrojů) a Potřeb za aktuální 
rok

• Vyplnit potřeby a zdroje aktuálního roku vyjma SR – nepoužívat, pokud jsou 
skutečnosti již správně vyplněny a hodnoty nemají být přepsány.

• Přepsat zadaná data – použít v případě, pokud uživatel požaduje přepsat již 
zadaná data.

• Možné automatické vyplnění Skutečností (Zdrojů) a Potřeb projektu za
všechny roky.

• Přičíst skutečnosti aktuálního roku do skutečnosti projektu – použít v případě, pokud se 
má do hodnoty ve sloupci  Skutečnost projektu přičíst další Skutečnost.

• Přepočítat skutečnost projektu ze skutečností aktuálního roku a min. let – použít 
v případě, pokud se má již zadaná Skutečnost projektu přepočítat.

Automatické vyplnění skutečností



PŘÍKLAD VYPLNĚNÍ SKUTEČNOSTÍ „R“
• Na projektu je zapsána skutečnost 3 692 004,- chybí 

dopsání potřeb.

• Potřeby doplníme pomocí funkce „Vyplnit potřeby 
a zdroje aktuálního roku vyjma SR“.

Automatické vyplnění skutečností



PŘÍKLAD VYPLNĚNÍ SKUTEČNOSTÍ „R“
• Na projektu je zapsána skutečnost 3 692 004,- chybí 

dopsání potřeb.

• Potřeby doplníme pomocí funkce „Vyplnit potřeby 
a zdroje aktuálního roku vyjma SR“.

Automatické vyplnění skutečností



PŘÍKLAD VYPLNĚNÍ SKUTEČNOSTÍ „R“
• Na projektu je zapsána skutečnost 3 692 004,- chybí 

dopsání potřeb.

• Potřeby doplníme pomocí funkce „Vyplnit potřeby 
a zdroje aktuálního roku vyjma SR“.

Automatické vyplnění skutečností



PŘÍKLAD VYPLNĚNÍ SKUTEČNOSTÍ „S.PROJEKTU“
• Na projektu je zapsána skutečnost 3 692 004,- v řádcích Potřeb 

i Zdrojů – je nutné doplnit Skutečnost projektu.

• Skutečnost projektu doplníme pomocí funkce „Přepočítat 
skutečnosti projektu ze skutečností aktuálního roku a minulých 
let“.

Automatické vyplnění skutečností



PŘÍKLAD VYPLNĚNÍ SKUTEČNOSTÍ „S.PROJEKTU“
• Na projektu je zapsána skutečnost 3 692 004,- v řádcích Potřeb 

i Zdrojů – je nutné doplnit Skutečnost projektu.

• Skutečnost projektu doplníme pomocí funkce „Přepočítat 
skutečnosti projektu ze skutečností aktuálního roku a minulých 
let“.

Automatické vyplnění skutečností



PŘÍKLAD VYPLNĚNÍ SKUTEČNOSTÍ „S.PROJEKTU“
• Na projektu je zapsána skutečnost 3 692 004,- v řádcích Potřeb 

i Zdrojů – je nutné doplnit Skutečnost projektu.

• Skutečnost projektu doplníme pomocí funkce „Přepočítat 
skutečnosti projektu ze skutečností aktuálního roku a minulých 
let“.

Automatické vyplnění skutečností



• Souvislá řada – uživatel stiskne tlačítko Shift
a označí myší první a poslední projekt.

• Nesouvislá řada – uživatel stiskne tlačítko Ctrl
a myší označí vybrané projekty.

Hromadné vyplnění Skutečností a Potřeb



• Aktualizace všech sestav Řídících dokumentů

• Nové pole na ŘD – Odůvodnění dle zák. 218, 
Poučení, Odůvodnění částečného zamítnutí, 
Účel dotace

• Změny se týkají EDS i SMVS – v SMVS pokud je 
PF Účastníka SPO (332, 333)

• Nový Řídící dokument – Rozhodnutí 
o neposkytnutí dotace – typ projektu E7

Nové Řídící dokumenty

NOVÉ ŘÍDÍCÍ DOKUMENTY, ÚPRAVA DLE ZÁKONA 218/2000



• Účel dotace 
– Zobrazené jen v EDS
– Pole bude nepovinné
– Pokud nebude vyplněné, nebude se tisknout

• Odůvodnění  podle zák. 218 
– Nebude se zobrazovat jak na formuláři, tak sestavě

• Odůvodnění částečného zamítnutí
– Nebude se zobrazovat jak na formuláři, tak sestavě

• Poučení
– Nebude se zobrazovat jak na formuláři, tak sestavě

• Podmínky
– Zůstává stávající funkcionalita

Nové Řídící dokumenty

REGISTRACE AKCE 
V SMVS JEN TÝKAJÍCÍ SE PF ÚČASTNÍKA SPO (332,333)



REGISTRACE AKCE – NÁVRH ŘD

Nové Řídící dokumenty



• V SMVS jen týkající se PF účastníka „Státní příspěvková organizace“ 
(332,333)

• Typ projektu  EDS - EA3, EA4, SMVS – EA3a, EA4a

• Účel dotace 
– Pole bude nepovinné

– Pokud nebude vyplněné, nebude se tisknout

– Pole bude načítat hodnoty vyplněné v posledním platném ŘD (pokud bylo vyplněno)

• Odůvodnění  podle zák. 218 
– Pole bude nepovinné

– Pokud nebude vyplněné, nebude se tisknout

– Pole bude načítat hodnoty vyplněné v posledním platném ŘD (pokud bylo vyplněno)

• Podmínky
– Zůstává stávající funkcionalita

Nové Řídící dokumenty

REGISTRACE A ROZHODNUTÍ ČI ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ 
DOTACE



• Odůvodnění částečného zamítnutí
– Pole bude nepovinné

– Pokud nebude vyplněné, nebude se tisknout

– Pole bude načítat hodnoty vyplněné v posledním platném ŘD (pokud bylo vyplněno)

– Hodnotu je možné předvyplnit „Ve výši .......... Kč se žádost č. ............. zamítá.“

• Poučení
– Bude se zobrazovat jen v sestavě – text není editovatelný

Nové Řídící dokumenty

REGISTRACE A ROZHODNUTÍ ČI ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ 
DOTACE V SMVS, TÝKAJÍCÍ SE JEN PF ÚČASTNÍKA SPO (332,333)



REGISTRACE A ROZHODNUTÍ ČI ROZHODNUTÍ 
O POSKYTNUTÍ DOTACE

Nové Řídící dokumenty



REGISTRACE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE − NÁHLED

Nové Řídící dokumenty

Vyplněná část Výrok zamítnutí a Účel



REGISTRACE A ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE − NÁHLED

Nové Řídící dokumenty

Vyplněná část Podmínky a Odůvodnění



TECHNICKÝ ŘD

Nové Řídící dokumenty

Účel dotace 
• Pole nebude uživatelsky editovatelné

• Pokud nebude vyplněné, nebude se tisknout

• Pole bude načítat hodnoty vyplněné v posledním platném ŘD (pokud bylo 
vyplněno)

Odůvodnění  podle zk. 218 
• Pole nebude uživatelsky editovatelné

• Pokud nebude vyplněné, nebude se tisknout

• Pole bude načítat hodnoty vyplněné v posledním platném ŘD (pokud bylo 
vyplněno)

Odůvodnění částečného zamítnutí
• Pole nebude uživatelsky editovatelné

• Pokud nebude vyplněné, nebude se tisknout

• Pole bude načítat hodnoty vyplněné v posledním platném ŘD (pokud bylo 
vyplněno)



TECHNICKÝ ŘD

Nové Řídící dokumenty

Poučení
• Bude se zobrazovat jen v sestavě – text není editovatelný

Podmínky
• Zůstává stávající funkcionalita



TECHNICKÝ ŘD

Nové Řídící dokumenty



ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

Nové Řídící dokumenty

Účel dotace 
• Nebude se zobrazovat jak na formuláři, tak na sestavě

Odůvodnění  podle zk. 218 
• Nebude se zobrazovat jak na formuláři, tak na sestavě

Odůvodnění částečného zamítnutí
• Nebude se zobrazovat jak na formuláři, tak na sestavě

Poučení
• Nebude se zobrazovat jak na formuláři, tak na sestavě

Podmínky
• Zůstává stávající funkcionalita



ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE

Nové Řídící dokumenty



OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ Z PROGRAMU

Nové Řídící dokumenty

Účel dotace 
• Nebude se zobrazovat jak na formuláři, tak na sestavě

Odůvodnění  podle zák. 218 
• Nebude se zobrazovat jak na formuláři, tak na sestavě

Odůvodnění částečného zamítnutí
• Nebude se zobrazovat jak na formuláři, tak na sestavě

Poučení
• Nebude se zobrazovat jak na formuláři, tak na sestavě

Podmínky − změna textu na Odůvodnění vyřazení

• Zůstává stávající funkcionalita



OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ Z PROGRAMU

Nové Řídící dokumenty

Podmínky pro vydání ŘD N2:

- Musí existovat alespoň jeden platný ŘD

- Akce nesmí mít záznam o čerpání prostředků z IISSP

- Na akci nesmí být narozpočtovány ani naplánovány žádné finanční prostředky na řádcích SRA



Oznámení o vyřazení z programu



ROZHODNUTÍ O NEPOSKYTNUTÍ DOTACE

Nové Řídící dokumenty

Jedná se o nový typ ŘD – E7
• Tento ŘD jde vydat nad typem projektu E2, E3, E4 a dále nad všemi druhy ŘD 

mimo N2 a ZVA

• Projekt nemusí mít předchozí platný ŘD

• Akce nesmí mít záznam o čerpání prostředků z IISSP

• Na akci nesmí být narozpočtovány ani naplánovány žádné finanční prostředky 
na řádcích SRA



ROZHODNUTÍ O NEPOSKYTNUTÍ DOTACE

Nové Řídící dokumenty

Jedná se o nový typ ŘD – E7

• Projekt nesmí být odeslán v posledním platném Rozpisu rozpočtu

• Agenda Řídící dokumentace −> funkce pod pravým tlačítkem myši



ROZHODNUTÍ O NEPOSKYTNUTÍ DOTACE

Účel dotace 
• Nebude se zobrazovat jak na formuláři, tak na sestavě

Odůvodnění  podle zák. 218 
• Pole bude uživatelsky editovatelné a nepovinné
• Pokud nebude vyplněné, nebude se tisknout
• Pole nebude načítat hodnoty vyplněné v posledním platném ŘD (pokud bylo 

vyplněno)

Poučení
• Bude se zobrazovat jen v sestavě – text není editovatelný

Podmínky
• Pole se nebude zobrazovat jak na formuláři, tak na sestavě

Nové pole Výrok zamítnutí
• Pole bude editovatelné
• Pole nebude povinné
• Hodnotu je možné předvyplnit „Žádost č.  ............. se zcela zamítá.“

Nové Řídící dokumenty



ROZHODNUTÍ O NEPOSKYTNUTÍ DOTACE

Nové Řídící dokumenty



Nové Řídící dokumenty



PROSTOR PRO VAŠE DOTAZY….

???

Diskuse



DĚKUJEME ZA POZORNOST 

V pracovní dny od 8:00 do 16:30
Telefon na ústřednu: 286 582 975,  286 581 857

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

Diskuse


