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 1  Úvod 

Prostřednictvím této webové aplikace nabízí Saská rozvojová banka (Sächsische Aufbaubank - 
Förderbank) svým klientům možnost získávat informace o stavu realizace jejich projektů ve 
vybraných dotačních programech a současně, jako doplněk stávajících komunikačních kanálů, 
i zpracování konkrétních projektů a předkládání dokladů. 

Portál Vám nabízí možnost, administrovat ve vybraných dotačních programech Vaše projekty. 

Data, která jsou v této webové aplikaci dostupná, podléhají platným ustanovením na ochranu 
osobních údajů. 

 2  Podmínky využití 

 2.1  Technické požadavky 

Portál Saské rozvojová banky naleznete na URL https://portal.sab.sachsen.de/. 

 2.2  Všeobecné uživatelské podmínky 

Aplikace byla vyvíjena jako bezbariérová a zohledňuje přitom stávající funkce prohlížečů. 

Velikost zobrazení lze měnit, a to stisknutím klávesy "Ctrl" a současným otáčením kolečkem myši 
nahoru (zvětšování) nebo dolů (zmenšování). Zvětšit / zmenšit zobrazení obsahu obrazovky lze i 
pomocí stisknutí kombinace klávesy "Ctrl" + klávesy "+", případně klávesy "Ctrl“ + klávesy "-". 

Pro usnadnění rozeznání obsahů obrazovky lze používat speciální barevná schémata prohlížečů. 
Díky tomu dosáhnete vyššího kontrastu obrazovky. Vysoký kontrast lez aktivovat kombinací levé 
klávesy Shift, levé klávesy "ALT" a klávesy " PrintScrn ". 

 2.3  Přepínání jazykového nastavení 

Textový obsah webového aplikace lze zobrazit v několika jazycích, pokud jsou tyto jazyky 
podporované. Standardním jazykem je němčina. V současné době jsou dále podporovány čeština 
a angličtina. 

Úvodní stránka používá jako výchozí nastavení jazyk, který je nastaven ve Vašem prohlížeči. 

Jazykové nastavení webové aplikace však můžete snadno změnit po přihlášení se do aplikace. 
Oblast pro přihlášení se nachází v oblasti záhlaví: 

 

Obr. 1: Přepínání jazykového nastavení 

  

https://portal.sab.sachsen.de/
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 2.4  Používané symboly 

 

 

Obdržený dokument 
(dokument, vložený do systému Saskou rozvojovou bankou) 

 

Vložený dokument 
(dokument, vložený do systému uživatelem) 

 
 

Nový dokument  

 
 

Nová zpráva 

 

Stáhnout (download) 

 
 

Vložit (upload) 

 

Editovat 
 

 
 

Smazat 

 

Převzít projekt ke zpracování (viz.  8.1 ) 

  

 

Uvolnit projekt pro skupinu (viz. 8.1) 8.1 ) 

  

 

Aktivovat uživatele (viz 6.2.4 ) 

 

Deaktivovat uživatele (viz 6.2.4 ) 

 

Změnit heslo (odeslat zprávu e-mailem) 

 

Popisek: k danému poli jsou k dispozici další informace. 

 

Setřídit seznam 

Obr. 2: Vysvětlení symbolů 

  



 

Verze 1.0.3 Příručka Dotační portál – Klienti Strana 6 z 26 

 3  Portál přehledně 

Celý portál je členěn do oblastí Projekt, Zprávy, Klientská data, Uživatel a Archiv. Oblast "Uživatel" 
se zobrazí pouze uživateli s odpovídajícím oprávněním. 

 

Obr. 3: Portál přehledně 

 4  Uživatelská oprávnění 

 4.1  Uživatelské skupiny 

Vaše uživatelská skupina je zobrazena v závorce vedle Vaší uživatelské identifikace: 

 

webová aplikace rozlišuje různá uživatelská oprávnění. Zásadně existují tři druhy oprávnění: hlavní 
uživatel (klient, 4.2), privilegovaný uživatel (4.3) a uživatel (4.4). 

 4.2  Hlavní uživatel (administrátor uživatelů) 

Hlavní uživatel je zakládán výlučně Saskou rozvojovou bankou ve správě uživatelů webové 
aplikace. Pro každou uživatelskou skupinu existuje pouze jeden hlavní uživatel. Změny 
uživatelských dat tohoto uživatele nelze provádět samostatně.  

Oznámení uživatelského jména a jednorázového přístupového hesla proběhne mimo webovou 
aplikaci na základě vyžádání přístupu pomocí formuláře VD66000. 

Hlavní uživatelé mají oprávnění administrátora, která lze přenášet na další uživatele. Kromě 
běžných oprávnění uživatele mohou zakládat, editovat a blokovat privilegované uživatele a 
uživatele webové aplikace. 

Hlavní uživatelé nemohou být jiným uživatelem deaktivováni, případně blokováni. 

Hlavní uživatele nelze smazat.  Mohou být výlučně deaktivováni. 

 4.3  Privilegovaný uživatel (administrátor uživatelů) 

Privilegovaní uživatelé mají mimořádná oprávnění, která získávají od hlavních uživatelů. 

Hlavní uživatel přitom může oprávnění k zakládání dalších uživatelů pro skupinu uživatelů, k jejich 
editaci nebo blokování přenést na privilegovaného uživatele.  

Stejně tak může na privilegovaného uživatele přenést právo spravovat dokumenty, přesahující 
jednotlivý projekt. 

Oboje oprávnění lze získat i paralelně. 

Vaše uživatelské jméno obdržíte od hlavního uživatele Vaší uživatelské skupiny.  

Privilegované uživatele nelze smazat. Mohou být výlučně deaktivováni. 

Obr 4: Identifikace uživatele a uživatelských skupin 
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 4.4  Uživatel 

Uživatel představuje standardní uživatelské oprávnění. 

Uživatelé mohou nahlížet a editovat projekty a dokumenty, které se vztahují k projektům jejich 
uživatelské skupiny.  Nemohou zakládat další uživatele ani administrovat žádné dokumenty, 
přesahující daný projekt. 

Uživatelské jméno obdržíte od administrátora uživatelů Vaší uživatelské skupiny.  

Uživatele nelze smazat.  Mohou být výlučně deaktivováni. 

 5  Přihlášení se 

 5.1  První přihlášení se do webové aplikace 

Po Vaší registraci Saskou rozvojovou bankou (v případě hlavního uživatele) nebo Vaším 
administrátorem uživatelů ve webové aplikaci, obdržíte na uvedenou e-mailovou adresu 
jednorázové přístupové heslo. 

Pomocí uživatelského jména, která Vám bylo sděleno mimo systém webové aplikace, a 
jednorázového hesla se můžete do webové aplikace přihlásit. Po prvním přihlášení se budete 
vyzváni ke změně Vašeho hesla. 

Při sestavování Vašeho hesla dodržujte, prosím, následující pravidla: 

Heslo musí obsahovat znaky z nejméně dvou z následujících skupin: velká písmena, malá 
písmena, zvláštní znaky a číslice. Nejmenší délka přístupového hesla je 8 znaků. 

 5.2  Zadání špatného hesla během přihlašování 

Zadáte-li pětkrát chybné heslo, bude Váš přístup na portál na dobu 24 hodin zablokován. O 
zablokování Vašeho přístupu budete vyrozuměni zprávou, která Vám bude zaslána na Vámi 
uvedený e-mail. 

V případě podezření na zneužití Vašich přístupových údajů se, prosím, obraťte na Vašeho 
administrátora uživatelů. 

V době, kdy je Váš přístup na portál zablokován, je možné pouze provést změnu hesla (6.2.3). 

Po uplynutí blokační lhůty se můžete svým správným heslem do webové aplikace přihlásit, nebo si 
můžete prostřednictvím funkce "Zapomenuté heslo" (5.3) vyžádat nové jednorázové heslo. 

 5.3  Zapomenuté heslo 

Zapomněli jste své heslo? 

Pomocí funkce "Zapomenuté heslo", která se nachází na úvodní stránce, si můžete po zadání 
Vašeho uživatelského jména nechat na Vámi uvedenou e-mailovou adresu zaslat nové 
jednorázové heslo. 

 
Obr. 5: Zapomenuté heslo 
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 5.4  Změnit heslo 

Pomocí funkce "Změnit heslo" v hlavičce můžete provést aktualizaci Vašeho hesla.  

 
Obr. 6: Změnit heslo 

Dbejte, prosím, pravidel pro sestavování hesel! 

 5.5  Změnit e-mailovou adresu 

E-mailovou adresu hlavního uživatele může měnit výlučně Saská rozvojová banka. Pro tyto účely 
použijte, prosím, formulář Saské rozvojové banky VD66000. 

Standardní uživatelé a privilegovaní uživatelé si mohou svojí e-mailovou adresu, přiřazenou 
k jejich kontaktním údajům, měnit sami. K tomuto účelu slouží možnost "Změnit e-mailovou 
adresu" v oblasti záhlaví: 

 
Obr. 7: Změnit e-mailovou adresu 
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 6  Správa uživatelů 

 6.1  Skupiny 

 6.1.1  Založení nové skupiny 

Správa uživatelů používá skupinu "Nepřiřazené projekty". Této skupině jsou po schválení 
standardně přiřazovány všechny projekty. Díky této vlastnosti nelze tuto skupinu smazat. Této 
skupině je standardně přiřazen hlavní uživatel. 

Administrátor uživatelů může na záložce "Uživatel" zakládat další skupiny.  

Obr. 8: Skupiny  

Po zadání názvu skupiny jí lze přidělovat projekty, které se dosud nacházejí ve standardní skupině 
"Nezařazené projekty" a které dosud nebyly jiným uživatelem převzaty ke zpracování (viz. 8.1 ). 

Zařazení projektu do skupiny lze kdykoli měnit. Přitom je třeba mít na paměti, že projekty, které 
byly uživatelem převzaty, nelze z přiřazené skupiny odstranit. To je možno provést až po uvolnění 
projektu pro skupinu. 

 

Obr. 9: Založení nové skupiny 

Členství uživatelů ve skupině je možno přidělovat v oblasti "Uživatel" (viz. 6.2 ). 
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 6.1.2  Smazání skupiny 

S výjimkou standardní skupiny "Nezařazené projekty" lze mazat všechny založené skupiny.  
Předpokladem však je, že skupina nemá žádné členy a / nebo jí nebyly přiřazeny žádné projekty. 

 

Obr. 10: Smazání skupiny 

 

 6.2  Uživatel 

 6.2.1  Založení nového uživatele  

Nové uživatele je možno zakládat na záložce "Uživatel"  

 
 Obr. 11: Správa uživatelů 

Uživatele může založit hlavní nebo privilegovaný uživatel, protože oba mají funkci "administrátora 
uživatelů". 

Identifikace uživatele je generována systémem, lze jí však před uložením změnit. 

 
Obr. 12: Založení nového uživatele  
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Po potvrzení dotazu, zda nový uživatel smí spravovat uživatele a skupiny, obdrží vlastnosti jako 
privilegovaný uživatel a může sám pro svojí oblast zakládat další uživatele. 
 
Po potvrzení dotazu, zda nový uživatel smí spravovat dokumenty, přesahující daný projekt, obdrží 
rovněž oprávnění jako privilegovaný uživatel pro správu a změny dat partnerů. 
 
Oboje oprávnění lze přidělit paralelně. 
 
Současně s přiřazením skupin je stanoveno, ke kterým projektům má uživatel přístup k nahlížení.  
Tuto volbu lze kdykoli měnit. 

 6.2.2  Změna oprávnění uživatelů 

Změny oprávnění uživatelů mohou provádět pouze administrátoři uživatelů. Přitom je nutno dbát 
toho, že administrátoři uživatelů nemohou provádět žádné změny hlavního uživatele.  

 
Obr. 13: Editovat uživatele 

V případě všech ostatních uživatelů lze měnit název, e-mailovou adresu a oprávnění pro správu 
uživatelů / skupiny a správu dokumentů, přesahujících jednotlivé projekty. Identifikace uživatelů je 
přidělena při prvním založení uživatele a nelze jí měnit. 

 6.2.3  Změna hesla 

Přístupová hesla lze měnit na záložce "Uživatel". Tato funkce je nutná například tehdy, pokud byl 
uživatel z důvodů zadání chybného hesla zablokován a přitom potřebuje před uplynutím doby 
blokace získat přístup na portál. 
 
Změnu hesel mohou provádět pouze administrátoři uživatelů, pouze oni mají přístup na záložku 
"Uživatel". 

 
Obr. 14: Změna hesla 
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 6.2.4  Zablokování uživatele 

Administrátor uživatelů klienta1 může své uživatele v případě potřeby deaktivovat. Doporučujeme 
odstranit předtím uživatele z jeho skupiny a přiřadit skupině jiného uživatele, aby bylo možné 
projekt v této skupině zpracovávat bez přerušení. 

 

Obr. 15: Deaktivovat uživatele 

Hlavní uživatel nemůže být deaktivován. 
 
Důležité: 
 
Z mimořádně závažného důvodu (například nespecifikované zneužití přístupových údajů) může 
deaktivaci hlavního uživatele skupiny uživatelů provést Saská rozvojová banka. V případě 
deaktivace hlavního uživatele dojde rovněž k deaktivaci všech privilegovaných uživatelů a 
ostatních uživatelů ze skupiny uživatelů. 

Opětovnou aktivaci tohoto uživatele může provést rovněž pouze Saská rozvojová banka. 

Po aktivaci hlavního uživatele dané skupiny uživatelů jím mohou být opětovně aktivováni 
privilegovaní uživatelé a uživatelé. Aktivace všech uživatelů klienta ze strany Saské rozvojové 
banky se nepředpokládá. V případě nutnosti provedení změn uživatelských dat mohou být tyto 
změny předem provedeny hlavním uživatelem. 

Změnu hesla lze úspěšně provést teprve po aktivaci příslušného uživatele. 
  

                                            
1 Klientem je v tomto případě myšlena organizační jednotka. Klient může mít více uživatelů (uživatele, 
privilegované uživatele, hlavní uživatele) - pozn. překladatele. 
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 7  Přehled projektů 

 7.1  Vyhledávání projektů 

Po přihlášení se Vám zobrazí přehled "Moje projekty". 

 
Obr. 16: Přehled projektů 

Náhled "Moje projekty" zobrazuje všechny projekty, které byly převzaty uživatelem ke zpracování. 
Uživatelům, kteří jsou navíc členy skupiny "Nepřiřazené projekty" (viz 6.1 ), se zobrazí všechny 
projekty, které dosud nebyly přiřazeny jinému uživateli. Pokud byly skupině přiřazeny projekty, 
k jejichž náhledu není uživatel oprávněn, nebo projekty, které byly převzaty jiným uživatelem, 
nebudou mu tyto projekty zobrazeny. 

Uživatel má v náhledu možnost, provádět vyhledávání podle čísla žádosti, oblasti podpory, názvu, 
druhu financování, začátku a konce a výsledky vyhledávání třídit. Kromě toho je možné provést 
filtrování podle stavu. 
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 7.2  Archiv 

V oblasti "Archiv" jsou uloženy uzavřené projekty. Výběr projektů je analogický s výběrem v 
přehledu projektů.  

 

Obr. 17: Přehled archivu 

Stejně jako v případě přehledu projektů pro dosud neuzavřené projekty lze na záložce "Detaily" 
nahlížet na detaily k danému projektu a na záložce "Průběh" na dokumenty, které byly zaslány 
elektronickou cestou. V případě archivovaných projektů nelze zahajovat úkoly. 

Třídění nebo výběr však možný je. 
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 7.3  Projekty - detailní náhled 

Portál umožňuje vytvořit detailní náhled na konkrétní projekt. 

 
Obr. 18: Detailní náhled 

Pokud byl projekt převzat k dalšímu zpracování uživatelem, je z detailního přehledu patrné, který 
uživatel projekt převzal. 

Pokud žádný uživatel projekt nepřevzal, zůstává pole prázdné. 
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 7.4  Projekty - úkoly 

Všichni uživatelé mají možnost, zpracovávat prostřednictvím portálu úkoly, vážící se k projektu. 
Úkoly je možné vybírat a zahajovat na záložce "Úkoly". 

 

Obr.19: Možné úkoly 

 

Další informace získáte v kapitole  8   

 7.5  Projekt - průběh 

Na záložce "Průběh" máte možnost nahlížet na dokumenty k projektu.  

 
Obr. 20: Náhled dokumentů na záložce Průběh 

Dokumenty, které byly Saskou rozvojovou bankou zaslány prostřednictvím portálu, jsou označeny 
jako "obdržené dokumenty". Dokumenty, které jsou do systému vloženy Vámi při řešení úkolů, jsou 
označovány jako "vložené dokumenty". Podle typu dokumentu můžete filtrovat. 

Pro všechny dokumenty je k dispozici funkce stahování, prostřednictvím které je možno nahlížet 
na dokumenty. 

Vámi dosud nepřečtené dokumenty jsou označeny jako "nové". 
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 8  Zpracování projektu 

 8.1  Převzetí / uvolnění projektu 

Uživatelé mohou převzít projekty ke zpracování. Ostatním uživatelům pak již tyto dokumenty 
nebudou na úvodní stránce zobrazovány. Projekt tak mohou zpracovávat nejprve pouze tito 
uživatelé. 

 

Obr. 21: Převzetí projektu 

Pokud uživatel převzal projekt, zobrazí se tento projekt ostatním členům skupiny na záložce 
"Převzaté projekty". Na této záložce jej může jiný člen skupiny převzít.  

 

Obr.22: Zobrazení ostatních převzatých projektů 

Převzaté projekty mohou být příslušným uživatelem rovněž uvolněny pro skupinu ke zpracování. 

 

Obr. 23: Uvolnit projekt 

 8.2  Úkoly 

Pro práci na konkrétním projektu je k dispozici zásadně 5  úkolů. Úkoly odpovídají běžnému 
postupu při vyúčtování dotace a zahrnují: 

 Žádost o první zálohovou platbu2 

 Zpracovat průběžnou žádost o platbu 

 Zpracovat závěrečnou žádost o platbu 

 Předložit podklady 

 Odeslat zprávu. 

Úkoly "Žádost o první zálohovou platbu" a "Zpracovat závěrečnou žádost o platbu" jsou ke 
zpracování dostupné pouze jednou. Po ukončení těchto úkolů je nelze znovu načíst.  

                                            
2 Netýká se Kooperačního programu Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014-2020. 
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Úkoly se zásadně skládají z různých dokumentů, které je nutno předkládat v souvislosti s daným 
stavem realizace projektu pro zpracování platby (první vyplacení zálohy nebo průběžná žádost o 
platbu), případně pro závěrečné vyúčtování. 

Rozsah dokumentů vychází ze základních požadavků příslušného dotačního programu. Dbejte, 
prosím, ustanovení Smlouvy / Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 

Dokumenty lze prostřednictvím úkolu vyžádat následujícím způsobem: 

 jako webový formulář (omezená dostupnost), 

 použitím tiskopisů, 

 jako textový požadavek na nahrání dokumentu, 

 jako jednoduché nepřiřazené nahrání dokumentů "Ostatní podklady"  

 jako jednoduchou zprávu "Sdělení". 

Jsou-li určité dokumenty pro zpracování Saskou rozvojovou bankou povinné, mohou být označeny 
hvězdičkou "*". Při ukončení úkolů je prověřováno, zda byly v příslušném úkolu dodány povinné 
dokumenty. Pokud pro odpovídajícím způsobem označené dokumenty podklady chybí, nelze úkol 
ukončit. K odeslání dokumentů a sdělení Saské rozvojové bance nedojde. 

Pro úkoly "Odeslat zprávu" a "Předložit podklady" není rozsah dokumentů předdefinovaný. Jako 
úkol mohou být realizovány několikrát a nezávisle na jiných, již zahájených úkolech. 

Pokud načtete úkol, budete automaticky přesměrováni na detaily tohoto úkolu, kde se zobrazí 
podklady a dokumenty, které je třeba předložit. Povinná pole / dokumenty jsou označeny.   

V závislosti na druhu projektu máte jako uživatel možnost, využívat pro úkol stávající webové 
formuláře a další předlohy. Můžete však vkládat i vlastní dokumenty. Přitom je nutno dbát na 
možné formáty souborů (povolenými formáty jsou: TIF, JPEG, JPG, PNG, GIF, DOC, DOCX, ODT, 
RTF, XLS, XLSX, ODS, PDF, TXT, XML, CSV). 

 8.2.1  Využití dalších programů Saské rozvojové banky pro zpracování žádostí a vyúčtování 

Je-li pro příslušný předmět dotace nebo sběr dat předepsáno použití specifického softwaru 
(především v oblasti ESF se jedná o software pro zpracování žádostí a vyúčtování PRANO), je 
nutno tento software používat. 

Dokumenty, vytvořené na portálu ESF, jsou uživatelům portálu Saské rozvojové banky dostupné 
k náhledu i v rámci daného projektu poté, co jsou označeny jako závazné (například dílčí 
a konečné doklady o využití prostředků, seznamy účastníků). 

V portálu Saské rozvojové banky lze navíc předkládat další dokumenty a podklady. 

 8.2.2  Projekty s kooperačními partnery 

V případě projektů, realizovaných kooperačními partnery, je nutno dbát následujícího:  

Pro kooperační partnery se přímé využití portálu nepředpokládá. Kooperační partneři proto 
neobdrží žádné přístupové údaje k portálu. 

Pro zasílání dokumentů a podkladů kooperačních partnerů slouží proto i nadále předlohy 
a formuláře poskytované v závislosti na konkrétním dotačním programu Saskou rozvojovou 
bankou, případně software pro vyúčtování.   

Jsou-li k dispozici dokumenty kooperačních partnerů v elektronické formě, lze je nahrát do portálu 
jako "Ostatní podklady", a to buď jako součást úkolu "Předložit dílčí (případně závěrečný) doklad 
o použití prostředků", nebo také jako samostatný úkol "Předložit podklady".   
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Obr.24: Načíst podklady 

 8.3  Zpracování úkolů 

Pokud uživatel načte úkol, je automaticky přesměrován k detailům tohoto úkolu, kde se zobrazí 
podklady a dokumenty, které je třeba předložit. Povinná pole / dokumenty jsou označeny.  

Dokud nejsou úkoly ukončené, jsou k dispozici k editaci, nebo je uživatel může odstranit pomocí 
tlačítka "Smazat". Data, která byla v daném případě shromážděna a dokumenty, které byly v rámci 
úkolu načteny, jsou automaticky rovněž smazány. 

 

Obr. 25: Přehled úkolů 

 

Předtím, nežli je možno je znovu načíst, je nutno úkoly "Doložit dílčí doklad", případně "Doložit 
využití prostředků" definitivně zpracovat.  

V případě úspěšného dokončení úkolu se zobrazí odpovídající hlášení. Dokumenty k ukončeným 
úkolům jsou k dispozici k náhledu na záložce "Průběh" (7.5). 

Po ukončení úkolu jsou data a podklady zaslána Saské rozvojové bance elektronickou cestou. 
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 8.3.1  Editovat detaily úkolu 

Prostřednictvím úkolu lze zaslat podklady, které jsou vyžadovány pro první proplacení dotace nebo 
zpracování dílčího nebo konečného dokladu využití prostředí. Jaké dokumenty jsou pro vyúčtování 
projektu nutné, je uvedeno v příslušném rozhodnutí / smlouvě. 

Pozor:  

Prohlášení a podklady pro vyúčtování a doložení využití prostředků musejí být povinně 
předkládány v originále. Pokud v konkrétním případě nepostačují kopie dokladů, je nutno 
zaslat jejich z právního hlediska závazně podepsané originály. 

 

Obr. 27: Příklad detailu úkolu 

Vyžádání dokumentů v rámci úkolu spočívá na označení, jaký dokument je požadován s údajem, 
zda se jedná o povinný dokument (označen *). Již zpracované požadavky jsou označeny zeleně 
podbarveným háčkem. 

Pokud je pro požadovaný dokument k dispozici předtisk, lze jej načíst prostřednictvím ikony 
"Předloha". Již známé údaje jsou v předlohách předvyplněny. Doplňte do souboru zbývající údaje a 
uložte jej v počítači. 

Označený dokument lze na počítači vyhledat pomocí ikony "Hledat" a načíst prostřednictvím 
symbolu pro načtení. 

Uživatelé klientů mohou dokumenty vkládat i sami.  Přitom je nutno dbát na možné formáty 

Obr. 26: Detaily k vyžádání dokumentů 
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souborů (povolenými formáty jsou: TIF, JPEG, JPG, PNG, GIF, DOC, DOCX, ODT, RTF, XLS, 
XLSX, ODS, PDF, TXT, XML, CSV). 

V případě vyžádání dokumentů, které není obsahově jednoznačně rozlišitelné, nebo ke kterému je 
možno vložit vícero dokumentů, lze k dokumentu před jeho načtením přiřadit v zadávacím poli 
popis. V ostatních případech je jako popis použito označení vyžádání dokumentů. 
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 8.3.2  Editace webových formulářů 

Konkrétní předměty dotace mohou obsahovat úkoly, využívající webové formuláře. 

 

Obr. 28: Detaily úkolu s webovými formuláři. 

K vyžádání dokumentů zde navíc slouží samostatná zadávací pole. Tato pole jsou označena 
symbolem editace, případně představují samostatná pole pro zadávání textů. Údaje jsou dále 
používány ve vlastních předlohách. 

Před ukončením úkolů lze dokument, určený k odeslání, prohlížet v "Náhledu před tiskem". 
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 9  Zprávy 

 9.1  Náhled zpráv 

Na záložce "Zprávy" můžete číst zprávy, obdržené k Vašemu projektu. Nepřečtené zprávy jsou 
označeny jako nové. Zprávy lze třídit podle Nepřečteno, Předmět, Obdrženo dne, Název projektu a 
Číslo projektu. Kromě toho je možné provést filtrování podle nových zpráv. 

 

Obr. 29: Přehled zpráv 

Zobrazovány jsou pouze zprávy k projektu v případě, že jste uživatelem skupiny, které byl projekt 
přiřazen. 

 10  Klientská data 

 10.1  Data klientů  

Na záložce Data klientů Vám jsou zobrazována Vaše data klienta, uložená v Saské rozvojové 
bance. Tato data zde nelze měnit. 

 

Obr. 30: Data klienta  
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 10.2  Další údaje 

Na záložce "Další údaje" jsou zobrazovány dodatečné údaje (především komunikační data) 
uživatele. Hlavní uživatelé klientů mohou provádět změny dalších dat pouze prostřednictvím 
změny dat klientů. 

 

Obr. 31: Náhled hlavního uživatele na další údaje  

Ostatní uživatelé mohou provádět změny dalších údajů (například specificky pro daného uživatele 
telefonní spojení , adresa organizační složka). Změny lze vkládat pomocí editace, přitom lze vyplnit 
všechna pole na této stránce. 

Tato komunikační data, použitá pro předvyplnění předloh, mohou podpořit uživatele při zpracování 
úkolů nebo mohou být zobrazena při zasílání dokumentů v reakci na dotazy ze strany Saské 
rozvojové banky. 

Změnu údajů lze provést přímo kliknutím na příslušný údaj. 
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Obr. 32: Náhled klienta na Další údaje  

 10.3  Úkoly 

Záložka "Úkoly" se zobrazuje pouze privilegovaným uživatelům, kterým bylo přiděleno právo na 
správu dokumentů, přesahujících konkrétní projekty. 

V této oblasti můžete zahájením úkolu "Změna údajů klienta" zasílat změny těchto dat  
elektronickou cestou. 

 

Obr. 33: Úkoly k údajům klienta 

Máte možnost, sdělit změny údajů klienta prostřednictvím webového formuláře, případně nahrát 
potřebné podklady. Pro webový formulář máte k dispozici náhled před tiskem. 
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Obr. 34: Změna údajů klienta 

 
V případě úspěšného dokončení úkolu se zobrazí odpovídající hlášení. 

Sdělené změny se v údajích klienta zobrazí teprve po kontrole a změně údajů ze strany Saské 
rozvojové banky. 

Pozor:  

Změny údajů klientů jsou zásadně přípustné pouze na základě originálů prohlášení a 
podkladů. Je nutno zaslat právně závazně podepsaný originál sdělení o změně údajů. 

Dokumenty k ukončeným úkolům jsou k dispozici k náhledu na záložce "Průběh". 

 10.4  Průběh 

Na záložce "Průběh" jsou zobrazeny předložené dokumenty ke změně údajů klienta a mohou zde 
být v daném případě staženy. 

 

Obr. 35: Vložené dokumenty ke změně údajů klienta 

 


