EVIDENCIA ZMLÚV 2020
Je tento manuál neaktuálny? Dajte nám vedieť!
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ZADÁVANIE ZMLÚV
VSTUP DO APLIKÁCIE A PRIHLÁSENIE
Do aplikácie Evidencia zmlúv môžete vstúpiť z portálu moja.uniba.sk – položka Evidencia zmlúv
Na prihlásenie použíte prosím svoj univerzitný login (napr. mkrvicka25) a heslo.
Po prihlásení uvidíte obrazovku aplikačného portálu, v ktorom si kliknutím na obrázok alebo
text “Evidencia zmlúv” zvolíte vstup do aplikácie EVZ20.

V PRÍPADE ŤAŽKOSTÍ
PROSÍM KONTAKTUJTE
HELPDESK CIT NA ČÍSLE
02/9010 4444

TESTOVACIA VERZIA APLIKÁCIE
Testovaciu verziu aplikácie Evidencia zmlúv 2020 nájdete na adrese uniba.sk/TestEVZ2020. Tu môžete testovať vkladanie zmlúv,
prehľadávanie zmlúv a pod. bez vplyvu na ostrú prevádzku.
Na každej stránke testovacej verzie je oznam, že sa jedná o testovaciu verziu:

PREHĽAD ZMLÚV
Po vstupe do aplikácie budete vidieť prehľad všetkých pridaných zmlúv aj s vyhľadávacím filtrom.
Je možné vyhľadávať podľa Evidenčného čísla alebo Predmetu zmluvy [1], s obmedzením na súčasť
univerzity [2], rok pridania zmluvy [3], typ zmluvy [4] – napr. zmluva o dielo a pod., a druh zmluvy
[5], teda či sa jedná o zmluvu, dodatok, rámcovú dohodu alebo čiastkovú zmluvu.
Pre vyhľadávanie zadajte/vyberte aspoň jednu hodnotu v poliach [1] -[5] a stlačte tlačidlo “Hľadať”
[6].
Pre návrat k zobrazeniu všetkých zmlúv stlačte tlačidlo “Zobraziť všetky zmluvy” [7].

Pole [1] Vám bude ponúkať
hodnoty z databázy počas
písania. Ak teda začnete písať
“D/2019”, systém sa Vám
bude snažiť ponúkať
evidenčné čísla len takých
zmlúv, ktoré začínajú týmto
reťazcom

ROZHRANIE ZMLUVY POUŽÍVATEĽA
Kliknutím na položku “Zmluvy” [1] v ľavom menu sa dostanete do zobrazenia Zmlúv používateľa, kde nájdete všetky akcie a prehľady
Vami pridaných zmlúv. Nachádzajú sa tu tlačidlá akcií zmlúv (Pridať novú zmluvu [2] a Moje zmluvy [3]), odkaz, predmet a EČ ostatnej
Vami pridanej zmluvy [4] (v prípade, že si uvedomíte preklep príliš neskoro, alebo len chcete niečo skontrolovať). Nachádza sa tu aj
prehľad či štatistika stavov Vašich zmlúv [5], ktoré znamenajú:







Čakajúce na schválenie – zmluva bola korektne nahraná ale čaká na kontrolu Kontrolórom
Čakájúce na spracovanie – zmluvu kontroluje kontrolór, ale ešte nebola označná na export
Zamknuté – zmluva je uzamknutá kontrolórom, nie je možné ju upravovať, ešte nebola označená na export
Označené na export – zmluva je skontrolovaná a označená na export, nie je možné ju upravovať
Odoslané do CRZ – Zmluva bola exportovaná
Celkový počet – počet Vami nahraných zmlúv celkom

PRIDANIE ZMLUVY
Stlačením tlačidla “Pridať novú zmluvu” v Rozhraní
zmlúv alebo položky v ľavom menu “Pridať zmluvu”sa
dostanete k formuláru na pridanie novej zmluvy.
Väčšina položiek by Vám mala byť známa, je tu však
niekoľko zmien (veríme, že k lepšiemu).
Zaškrtávacie políčko Prioritná zmluva [1] označuje, že
zmluvu je potrebné zverejniť okamžite. Pre štandardné
zmluvy (kde nezáleží, či zmluva bude zverejnená o deň
neskôr), zostáva nezaškrtnuté. Do času, kým sa proces
nezabehne, prosím v prípade Prioritnej zmluvy pošlite
tiež e-mail pracovníkovi poverenému zverejňovaním
zmlúv.
Zaškrtávacie políčko Zmluva bez povinnosti
zverejnenia [2] zaškrtneme vtedy, keď nahrávame
zmluvu, ktorá nepodlieha povinnosti zverejnenia.
Takáto zmluva bude postúpená na kontrolu, ale nebude
zverejnená v CRZ.
Zaškrtávacie políčko Skontrolovať zmluvu [3] označuje,
že zadávaná zmluva bude postúpená ďalej na kontrolu
a zverejnenie. Políčko odštkrneme len v prípade, ak ešte
náš záznam zmluvy nie je hotový a pripravený na
kontrolu a zverejnenie! (Napr. zmluvu ešte finálne musí
schváliť kvestor/rektor…).
Evidenčné číslo [4] a Rok pridania [5] sú generované
automaticky.
Súčasť univerzity [6] vyberte z možnosí.
Pracovisko [7] budete musieť zadať len prvý raz vrátane
detailov [8] – teda súčasti, skratky názvu pracoviska a
celého názvu pracoviska, za ktoré je zmluva nahrávaná.
Po ďalšie razy postačí, keď do políčka Pracovisko [7]
zadáte časť jeho názvu, a vyberiete už existujúce
pracovisko, čím sa automaticky doplnia detaily. Tie
samozrejme možno upravovať, ak došlo k zmene. Viac
informácií o tomto poli a poli Partnera viď sekcia
Pracoviská a partneri.
Typ zmluvy [9] vyberte zo zoznamu.
Druh zmuvy [10] hovorí o tom, či sa jedná o občajnú
zmluvu, dodatok, rámcovú alebo čiastkovú zmluvu.
POZOR zmena oproti fungovaniu doposiaľ: V prípade, že
sa jedná o dodatok alebo čiastkovú zmluvu sa POVINNE
vyberá pôvodná zmluva, resp. rámcová dohoda. Po
výbere druhu zmluvy Dodatok alebo Čiastková zmluva
sa objaví pole Hlavná zmluva [11], do ktorého zadajte
evidenčné čislo pôvodnej zmluvy alebo rámcovej
dohody. Ak sa táto nachádza v systéme, bude Vám
ponúknutá na výber (viac informácií - viď sekcia
Dodatky). Ak sa v systéme nenachádza, EČ sa tiež zaznamená, ale neprepojí sa s danou zmluvou.

Klient [12] je prednastavený na hodnotu Univerzita Komenského, nie je potrebné meniť.
Univerzita je [13] naznačuje, na ktorej strane zmluvného vzťahu sa UK nachádza, teda či je objednávateľ, dodávateľ, alebo rovnocenný
partner.
Partner [14] je znovu položka, ktorej detaily [15] budete musieť zadávať celé len po prvý raz, podobne ako Pracovisko. Ak už partner
existuje, jeho výberom z ponúkaných existujúcich partnerov sa detaily [15] automaticky doplnia a dajú sa meniť, ak došlo k zmene.
Viac informácií viď sekcia Pracoviská a partneri.
Predmet zmluvy [16] zapíšte tak, ako je uvedený v zmluve.
Dátum podpísania [17] označuje dátum podpísania zmluvy všetkými zmluvnými partnermi.
Dátum účinnosti [18] zadajte dátum, ku ktorému má byť zmluva účinná. POZOR je to najskôr jeden pracovný deň PO zverejnení zmluvy
v CRZ. Tento údaj je prednastavený systémom na nasledujúci kalendárny deň.
Suma [19] označuje sumu bez DPH, na ktorú sa uzatvára zmluva. V prípade, že sa jedná o špeciálne hodnoty (napr. percento z výnosu
z predaja učebnice), alebo nie je jednoznačne určené, o akú sumu sa jedná, zadajte sem prosím hodnotu 0 a komentár k sume zadajte
do poľa Poznámka [21] (napr. “Suma je určená ako 20% z výnosu predaja učebnice.” alebo “Jedná sa o zmluvu o spolupráci bez
dohodnutej odplaty.”)
Mena [20] určuje menu, v ktorej je stanovená suma. Vyberte zo zoznamu, ktorý je usporiadaný abecedne podľa kódu menu.
Prednastavená hodnota je Euro (EUR).
Zoznam súborov [23] obsahuje už v systéme nahraté súbory k tejto zmluvy. Tie budete vidieť v prípade, keď už existujúcu zmluvu
otvoríte na upravovanie (napr. ak chcete nahratú zmluvu ešte raz skontrolovať ešte pred tým, než bude spracovaná).
Súbor zmluvy [24] je pole, do ktorého vyberiete súbory zmluvy z Vášho počítača. POZOR, je tu niekoľko obmedzení a odporúčaní:




Súbor zmluvy samotnej musí byť prehľadávateľné PDF (teda export do PDF z wordovského súboru zmluvy – návod nájdete
TU)
Prílohy a ostaté súbory musia byť taktiež PDF, najlepšie prehľadávateľné, ale môžu byť aj scany (ak sa jedná o katalóg a pod.)
Súhrnná veľkosť súborov zmluvy by nemala prekročiť 20 MB.

Zmluvu uložíte stlačením tlačidla ULOŽIŤ. Ak ste sa na túto obrazovku dostali náhodou (a zmluvu nenahrávate), stlačte tlačidlo Späť,
ktoré Vás vráti na rozhranie zmlúv.
PRACOVISKÁ A PARTNERI
Hlavné pole Pracoviská [7] / Partner [14] slúži na zadanie vyhľadávaného výrazu – časti názvu pracoviska, názvu partnera.
Začnime teda zadaním textu do políčko Pracovisko [7]. Hľadáme napr. “Dekanát”:

Vidíme, že systém nám ponúka na výber z dvoch už zadaných pracovísk, ktoré spĺňajú toto zadanie – [LF][Dek] Dekanát (dekanát
Lekárskej fakulty) alebo [Praf][Dek] Dekanát (Dekanát Právnickej fakulty). Tu sa postup delí podľa toho, či hľadané pracovisko už
existuje alebo nie:
HĽADANÉ PRACOVISKO JE MEDZI PONÚKANÝMI EXISTUJÚCIMI PRACOVISKAMI

Povedzme, že zmluvu nahrávame za dekanát LF. Buď túto možnosť zvolíme kliknutím myšou alebo sa pomocou šípok nastavíme tak,
aby vybraná možnosť bola podsvietená a stlačíme Enter.Hneď po zvolení možnosti sa detaily pracoviska nastavia do políčok detailov
[8], ako vidíme na nasledujúcom obrázku.

V tomto zobrazení je možné niektorý z detailov pracoviska opraviť – ak by sa zmenila skratka, bol preklep v názve pracoviska a pod.

POZOR, nové pracoviská nevytvárajte prepísaním existujúceho pracoviska! Ak máte vybrané pracovisko a zadávate
nové, stlačte tlačidlo Zrušiť výber!
HĽADANÉ PRACOVISKO NIE JE MEDZI PONÚKANÝMI EXISTUJÚCIMI PRACOVISKAMI
Povedzme, že zmluvu nahrávame za Dekanát FMFI. Medzi ponúkanými pracoviskami nie je, preto je potrebné ho zadať ako nové
pracovisko tak, že vyplníme detaily pracoviska, pričom vyhľadávacie pole Pracovisko [7] môže zostať prázdne:




Súčasť univerzity – vyberieme zo zoznamu
Skratka – štandardná skratka pracoviska, bude uvedená v evidenčnom čísle ako posledná položka, napr.
Z/2019/375/I/FMFI/Dek
Názov – plný názov pracoviska (Dekanát, Kancelária projektov, Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek…)

HĽADANÝ PARTNER JE MEDZI EXISTUJÚCIMI PARTNERMI
Povedzme, že partnerom, s ktorým chceme nahrať zmluvu je “Tibor Varga TSV Papier”. Po zadaní “Tib” už systém ponúka k
vyplneniu niekoľko možností (na obrázku sú automaticky nahraté dáta z roku 2018, vidíme, že rovnaký partner bol zadaný 4mi
rozličnými spôsobmi – presne to, čomu sa snažíme predísť):

Keď vyberieme toho správneho dodávateľa, detaily partnera sa automaticky vyplnia na jeho hodnotu.

Ak zobrazené údaje nie sú správne, je potrebné skontrolovať, či sa jedná naozaj o partnera, ktorého hľadáme (podľa IČO), alebo
stlačením “Zrušiť výber” zadať ďalšie vyhľadávanie. Ak sa jedná o správneho partnera, ktorý sa napr. presťahoval, prepíšeme
nesprávnu hodnotu adresy pri vybranom partnerovi. Po uložení zmluvy a overení zmeny kontrolórom sa potom tento partner zmení
v databáze a v budúcnosti sa už bude naťahovať zo systému s novou adresou. Tento zásah nezmení detaily partnera pri už uložených
zmluvách!
HĽADANÝ PARTNER NIE JE MEDZI EXISTUJÚCIMI PARTNERMI
Ak do vyhľadávacieho poľa Partnera [14] zadáme slovo alebo frázu, z ktorej nám systém neponúkne žiadne možnosti, alebo všetky
ponúkané možnosti sú nevyhovujúce, založíme nového partnera vypísaním detailov partnera [15]. Vo vyhľadávacom poli pritom
môže zostať napísané čokoľvek, nie je potrebné zadanú frázu mazať.
Detaily partnera obsahujú nasledovné položky:






Meno/Názov – obchodné meno partnera, pod akým je uvedený v zmluve, resp. v obchodnom/živnostenskom/inom registri www.orsr.sk, www.zrsr.sk, ives.minv.sk/rez/registre/default.aspx
IČO – identifikačné číslo organizácie
DIČ – daňové identifikačné číslo
IČ DPH – identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty
Adresa – adresa

POZOR, nového partnera nevytvárajte prepísaním existujúceho existujúceho partnera! Ak máte vybrané pracovisko a
zadávate nové, stlačte tlačidlo Zrušiť výber!

DODATKY A ČIASTKOVÉ ZMLUVY
V prípade, že za Druh zmluvy je zvolený Dodatok alebo Čiastková zmluva, je potrebné zapísať evidenčné číslo Hlavnej zmluvy. Pole je
vyhľadávacie, ak teda začnete písať evidenčné číslo zmluvy, ktorá existuje v databáze, bude Vám ponúknutá, napr.:

Ak niektorá z ponúkaných zmlúv je zmluva, ku ktorej vytvárame dodatok, vyberieme ju kliknutím myšou alebo sa na ňu presunieme
šípkami klávesnice a stlačíme Enter. Tým sa zmluva vyberie a v políčku Hlavná zmluva budeme vidieť vybranú zmluvu:

Ak v systéme zmluva so zadaným evidenčným číslom neexistuje, budeme pod políčkom Hlavná zmluva vidieť poznámku “Stará
zmluva”. Informácia sa stále do systému zaznamená, systém Vám ale nedokáže uľahčiť prácu ponúknutím žiadnej zmluvy.

KONTROLA ZMLUVY A NAHRÁVANIE DO CRZ
Po zadaní zmluvy jej životný cyklus pokračuje kontrolou a následným nahraním do CRZ. Samotné nahrávanie do CRZ v tomto
dokumente nevieme pokryť, riaďte sa prosím aktuálnym návodom zverejnenom na portáli CRZ.
Personálne je za kontrolu zmluvy a jej nahranie do CRZ zodpovedný ten istý pracovník, budeme teda tieto dve činnosti zatiaľ chápať
ako jeden krok, ktorý v systéme evidencie zmlúv ukončí aktívny život zmluvy, ktorá potom zostane v systéme archivovaná.
Používateľ, ktorý má v EVZ oprávnenie Validátor/Kontrolór má mimo Kontroly zmluvy dostupné aj rozhranie na pridávanie nových
zmlúv a zo spomínaných personálnych dôvodov aj prístup k exportovaciemu rozhraniu (ktoré je zatiaľ, pravda, len kozmetické).
ROZHRANIE PRE KONTRO LU ZMLÚV
Z prehľadu zmlúv ako hlavnej stránky EVZ sa cez menu Zmluvy / Kontrola zmlúv dostaneme do rozhrania pre kontrolu zmlúv. Položku
v menu a aj stránku samozrejme uvidia len používatelia, ktorí majú oprávnenie Validátor/Kontrolór.

V tomto prehľade vidí Validátor zmluvy, ktoré ešte neboli skontrolované a zverejnené v CRZ, a to v poradí:
-

Prioritné zmluvy (od najstaršej po najnovšiu) – zmluvy označené príznakom Prioritná zmluva, ktoré by mali byť zverejnené v
deň, kedy boli do systému nahraté.
Ostatné zmluvy (od najstaršej po najnovšiu)

Keď je tento prehľad prázdny, znamená to, že všetky zmluvy nahraté do systému sú spracované.
Prejdime k popisu jednotlivých stĺpcov tabuľky/prehľadu:
-

Zmluva – obsahuje predmet a evidenčné číslo zmluvy
Zmluvu pridal – obsahuje login pracovníka, ktorý zmluvu nahrával pre prípad, že by k zmluve vznikli otázky
Stavy zmluvy – stručná informácia o stavoch zmluvy, jednotlivé stavy vysvetlené nižšie
Akcie – tlačidlá na rozličné akcie spojené so zmluvami, jednotlivé akcie vysvetlené nižšie

STAVY ZMLUVY V ROZHRANÍ PRE KONT ROLU ZMLÚV

Tento informatívny stav naznačuje, že zmluvu je potrebné zverejniť v deň, kedy bola do EVZ nahratá. O nahraní prioritnej zmluvy do
systému je pracovník zodpovedný za zverejňovanie zmlúv (s oprávnením Validátor/Kontrolór) informovaný e-mailom zo systému.

Znamená, že pri nahrávaní zmluvy boli zmenené existujúce hodnoty pracoviska (skratka alebo názov – napr. pri premenovávaní
oddelení alebo inej reštrukturalizácii) alebo partnera (zmena názvu, sídla). Kým má zmluva tento stav, nie je možné ju schváliť a teda
odstrániť z rozhrania kontroly zmlúv. Tento stav sa odstraňuje akciami Vyriešiť návrh zmeny partnera
zmeny pracoviska

alebo Vyriešiť návrh

(viď nižšie).

Tento stav je informatívny a upozoňuje na to, že žiadny zo súborov zmluvy, ktoré boli k nej pripojené, nie je textovo prehľadávateľné
PDF, čo je stále akceptovateľný stav v prípade, že sa jedná o zmluvu bez povinnosti zverejnenia (viď stav interná zmluva nižšie).

Kým je zmluva neschválená a odomknutá, môže ju stále upravovať používateľ uvedený v stĺpci Zmluvu pridal – jej zadávateľ.
Validátor/kontrolór môže zmluvu zamknúť akciou Zamknúť zmluvu
odomknutá

, čím znemožní jej upravovanie až kým nebude znova

Zamknutú zmluvu nemôže upravovať nik okrem Validátora/kontrolóra. Tento stav sa prepína do stavu odomknutá akciou Odomknúť
zmluvu

.

Takto označená zmluva nepodlieha povinnosti zverejňovania v CRZ, je však potrebné ju evidovať kvôli kontinuite evidenčných čísiel a
je ju potrebné skontrolovať a následne schváliť, hlavne ak navrhuje zmeny v pracoviskách alebo partneroch. Takto označená zmluva
môže mať neprehľadávateľné súbory.

Neschválené sú všetky zmluvy v rozhraní pre kontrolu, keďže až skontrolovaním a potvrdením správnosti je zmluva schválená akciou
Schváliť/označiť na vyexportovanie

. Z väčšej časti je to kontrolný mechanizmus.

AKCIE V ROZHRANÍ PRE KONTROLU ZMLÚV

Akcia Schváliť/označiť na vyexportovanie
Po kontrole zmluvy a jej nahraní do CRZ (ak sa nejedná o zmluvu so stavom interná/bez povinnosti zverejňovania v CRZ) sa týmto
tlačidlom zmluva odstraňuje z rozhrania pre kontrolu zmlúv a končí sa aktívny život zmluvy v systéme EVZ. Ďalej je dostupná na
dohľadanie, referencovanie ako hlavná zmluva, ale nie je ju možné meniť.

Akcia Zobraziť
Zobrazí detaily zmluvy v kompaktnom zobrazení. Z tohto zobrazenia je najjednoduchšie zmluvu nahrávať do CRZ.

Akcia Upraviť zmluvu
Otvorí zmluvu na úpravu. Používa sa len v prípade, že v zmluve sú chyby/nezrovnalosti, ktoré je potrebné upraviť.

Akcia Vyriešiť návrh zmeny pracoviska
Zobrazí pôvodné a novo navrhované hodnoty atribútov pracoviska (súčasť, skratka názvu pracoviska, plný názov pracoviska) a
umožní navrhovanú zmenu prijať alebo zamietnuť (ak sa jedná o omyl alebo preklep). Rozhranie viď nižšie.

Akcia Vyriešiť návrh zmeny partnera (koľkých partnerov)
Podobne ako predošlá akcia, zobrazí rozhranie s pôvodnými a novo navrhovanými atribútmi partnera (názov, IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo)
a umožní navrhované zmeny prijať alebo zamietnuť. Rozhranie viď nižšie.

Akcia Zamknúť zmluvu
Nastaví zmluve stav Zamknutá, čo znamená že upravovať ju môže len Validátor/kontrolór.

Akcia Odomknúť zmluvu
Ruší stav zmluvy Zamknutá a nastaví ho na Odomknutá.

