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1. Průvodce instalací Software602 Form Filler
V této kapitole se dozvíte, jak nainstalovat aplikaci Software602 Form Filler určenou pro práci s
elektronickými formuláři v offline režimu s výstupem v XML.
V případě, že již máte nainstalován program 602XML Filler ve verzi alespoň 3.14, nemusíte jej znovu
instalovat.
V případě, že máte nainstalovánu verzi 602XML Filler starší, je možné, že se vám zobrazí další obrazovky,
které nejsou v tomto návodu zobrazeny. Pokud si nebudete jisti, co máte udělat, kontaktujte svého
správce počítače.
Program pro vyplňování formulářů naleznete na adrese http://www.602.cz.
Po otevření internetové stránky společnosti Software602 klikněte na nápis „PRODUKTY A DOWNLOAD“.

Dostanete se na další stránku, kde klikněte na odkaz Form Filler – obrázek č. 1.
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Obrázek č. 1

Po zobrazení klikněte na tlačítko „download“ - viz. obrázek č. 2, níže.

Nyní jsme se dostali již k vlastnímu stažení instalačního souboru. Pokud budete instalovat program Form
Filler na váš počítač klasickým způsobem, zvolte odkaz 4a. Pokud nemáte dostatečná oprávnění na
instalaci programů na váš počítač, zvolte portable instalaci a klikněte na odkaz 4b. Samotný proces
instalace je shodný.
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4a
.

4b

Po kliknutí na příslušný odkaz (4a nebo 4b) budete vyzváni ke spuštění anebo uložení instalačního balíčku.
Postupujte prosím podle následujících obrázků 4 až 10.
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Pokud máte novější verzi operačního systému windows 7 budou označené kroky č. 6 a 7 automaticky
přeskočeny.
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V dalším bodě jste vyzváni k výběru adresáře, kam budete program instalovat. V případě, že jste v bodě 4
zvolili variantu 4a můžete instalovat do adresáře C:\Program Files\Software602\602XML. Pokud jste však
zvolili variantu 4b, tedy portable instalaci, nemáte s největší pravděpodobností práva na zápis do toho
adresáře. Doporučuji tedy instalovat například na plochu do adresáře 602XML. Název tohoto adresáře je
plně ve vaší kompetenci. Po výběru adresáře pro instalaci pokračujte podle obrázků 11 – 15.
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7

8

Klikněte na tlačítko DOKONČIT. V případě že program vyžaduje restart počítače, restartujte jej. Po
opětovném naběhnutí systému uvidíme na ploše ikonu programu 602XML FILLER.
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2. Vyplnění elektronické žádosti (formuláře) o poskytnutí neinvestiční
dotace z Fondu kultury Zlínského kraje
Ve formuláři se vyplňují pouze žlutá, nebo červená pole.
PRVNÍ STRANA FORMULÁŘE - obsahuje 2 povinné položky, které je nutné vyplnit
1. „Název projektu“ - jasný, krátký, srozumitelný (max. počet znaků, které můžete do pole napsat je 100
znaků včetně mezer),
2. „Typ žadatele“ – vyberete vhodnou variantu (Nepodnikající fyzická osoba, Podnikající fyzická
osoba, Právnická osoba)
Pozn. V případě, že žadatel vybere variantu „Podnikající fyzická osoba“, nebo „Právnická osoba“, objeví se
další 3. povinné pole – „IČ“. Po vepsání „IČ“ klikněte na „Ověř v ARESu“. Na základě zadaného „IČ“ budou
z Administrativního rejstříku ekonomických subjektů načtena data o žadateli – sídlo, název.

Obr. č. 1 – náhled na vyplněnou str. 1 formuláře pro „Nepodnikající fyzickou osobu“
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Obr. č. 2 – náhled na vyplněnou str. 1 formuláře u „Podnikající fyzické osoby“ a nabídkou k vyplnění „IČ“

Obr. č. 3 – náhled na vyplněnou str. 1 formuláře u „Podnikající fyzické osoby“ s vyplněným „IČ“
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Na DRUHÉ STRANĚ FORMULÁŘE následuje část 1. Identifikační údaje žadatele
a) Nepodnikající fyzická osoba
- všechna pole jsou povinná. Formulář vyplňujte svědomitě z důvodu kontaktu v případě žádosti o
doplnění některých informací.

Obr. č. 4 – náhled na vyplnění části 1. – Identifikační údaje žadatele – Nepodnikající fyzická osoba

b) Podnikající fyzická osoba
- všechna pole jsou povinná. Řádky „Jméno žadatele“ a „Místo podnikání“ budou automaticky
vyplněna na základě zadaného „IČ“. Formulář vyplňujte svědomitě z důvodu kontaktu v případě
žádosti o doplnění některých informací.

Obr. č. 5 – náhled na vyplnění části 1. – Identifikační údaje žadatele – Podnikající fyzická osoba
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c) Právnická osoba
- všechna pole jsou povinná. Pole „Název žadatele“ a „Sídlo“ budou vyplněna automaticky na
základě „IČ“ z Administrativního rejstříku ekonomických subjektů.
- „Právní forma“ – vybíráte pouze jednu variantu z roletové nabídky,
- „Statutární zástupce“ – uvedete aktuálního „Statutárního zástupce“ s ohledem na stanovy, příp.
zřizovací listinu organizace,
Formulář vyplňujte svědomitě z důvodu kontaktu v případě žádosti o doplnění některých
informací.
Obr. č. 6 – náhled na vyplnění části 1. – Identifikační údaje žadatele – Právnická osoba

Pokud je žadatelem „Příspěvková organizace“ zřizovaná obcí, vyberte z nabídky „Ano“. Ve
formuláři se následně objeví tabulka 1.3 „Údaje o zřizovateli“ – viz. obr. č. 7. Zadejte nejprve „IČ“
zřizovatele a klikněte na „Hledat“. Podobně jako Identifikační údaje žadatele se načtou
z Administrativního rejstříku ekonomických subjektů data o zřizovateli –„Název“ a „Sídlo“.
Z roletové nabídky vyberte „Banku zřizovatele“ a dále doplňte „Číslo účtu“ zřizovatele. Kód banky
se vyplní automaticky po zadání názvu banky. Všechna pole v této tabulce jsou povinná.

Obr. č. 7 – Údaje o zřizovateli žadatele
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V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů bude na tento účet v případě schválení žádosti a splnění smluvních podmínek
pro poskytnutí účelové neinvestiční dotace zaslána dotace, kterou je poté zřizovatel povinen
poskytnout žadateli – své příspěvkové organizaci. V případě, že má zřizovatel více účtů, zjistěte si
prosím na příslušném úřadě zřizovatele, který z jeho účtů je určen pro tyto transakce.

Další části formuláře společné pro všechny typy žadatelů:
1.1 Údaje o bankovním spojení žadatele
- vyplňte povinné pole „Číslo účtu“ žadatele a z roletové nabídky vyberte „Název banky“ žadatele.
Kód banky se doplní automaticky po zadání názvu vybrané banky. Pole „Číslo účtu“ a „Název
banky“ jsou povinná, pole „Variabilní symbol“ a „Specifický symbol“ jsou nepovinná.

Obr. č. 8 – Údaje o zřizovateli žadatele

1.2 Údaje o plátcovství daně z přidané hodnoty
Vyplňte nejprve políčko „Ano“ či „Ne“, podle toho, zda-li je žadatel registrován jako plátce DPH.
Pokud vyplníte políčko „Ano“, objeví se další dotazovací pole. Podle toho, zda-li má žadatel nárok
na odpočet DPH na vstupu u aktivity, na kterou žádá dotaci vyplní políčko „Ano“ či „Ne“. Pokud
zvolíte „Ano“, je třeba uvádět v tabulce 3. ROZPOČET PROJEKTU všechny ceny bez DPH.

Obr. č. 9 – Údaje o plátcovství DPH

14

2. INFORMACE O PROJEKTU
„2.1 Název projektu“ – pole se vyplní automaticky na základě zadaného názvu projektu na 1.
straně formuláře
„2.2 Termín konání“
a) v případě jednodenní akce křížkem označte políčko a následně v poli „Od“ vyberte
z kalendáře přesný termín konání akce

b) v případě vícedenní akce vyplňte pole „Od“ a „Do“ z kalendáře, jenž se automaticky objeví

„2.3 Místo realizace“ – uveďte co nejpřesněji místo konání akce - (max. počet znaků, které
můžete do pole napsat je 250 včetně mezer )
„2.4 Žánrová oblast projektu“ – z roletové nabídky vyberte jednu nejvhodnější variantu
„2.5 Charakteristika a cíl projektu“ – jasně formulovaný obsah a cíl projektu, předpokládaný
přínos projektu (max. počet znaků, který můžete napsat
do pole je 4000 včetně mezer)

„2.6 Jména zúčastněných souborů a umělců“ – max. počet znaků, které můžete napsat do pole
je 2000 včetně mezer)
„2.7 Předběžný program“ – max. počet znaků, které můžete napsat do pole je 4000 včetně mezer)
„2.8 Počet zrealizovaných ročníků projektu (včetně podaného)“ – doplňte aktuální číslo (do pole
nelze vložit text)
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„2.9 Spolupořadatelé projektu“ – uveďte názvy organizací, jež se budou podílet na realizaci daného
projektu např. obec, místní spolky (sdružení), atd. – max. počet znaků 1000 včetně mezer)
„2.10 Cílová skupina“ – křížkem označte minimálně jednu cílovou skupinu, pro kterou je projekt
zaměřen
„2.11 Působnost projektu“ – z roletové nabídky vyberte jednu možnost
„2.12 Způsob publicity projektu“ – z roletové nabídky máte na výběr ze čtyř předem stanovených
možností publicity projektu. V případě, že si z dané nabídky nevyberete, použijte možnost „Jiné“ a
následně v pravém sloupci konkretizujte Vaši publicitu (lze přidat max. 15 řádků). Další řádek
přidáte pomocí kliknutí na tlačítko „+“ vpravo na konci řádku – viz. obr. č. 9. Podobně tlačítkem „-“
tamtéž řádek odstraníte (formulář se dotáže, zda si skutečně přejete odstranit daný řádek) – viz.
obr. č. 10).

Obr. č. 10 – znázornění přidání řádku

Obr. č. 11 – příklad dotazu formuláře, zda chcete skutečně odebrat řádek
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3. ROZPOČET PROJEKTU
Do tabulky uvádějte všechny náklady, které vzniknou při realizaci daného projektu. Náklady projektu musí
být v souladu s čl. 5, Podmínky použití dotace uvedené ve Směrnici SM/15/03/12 Pravidla pro poskytování
a vyúčtování dotací z Fondu kultury Zlínského kraje. Do tabulky je možné přidávat řádky až do 100. Další
řádek přidáte pomocí kliknutí na tlačítko „+“ vpravo na konci řádku – viz. obr. č. 12. Podobně tlačítkem „-“
tamtéž řádek odstraníte (formulář se dotáže, zda si skutečně přejete odstranit daný řádek) – viz. obr.
č. 13).
Obr. č. 12 – příklad znázorňující přidání řádku

Obr. č. 13 – situace znázorňující odebrání řádku

Pozn. tabulka automaticky sčítá uvedené částky – celkové náklady se objevují v řádků „Celkem“.
Žadatelem uvedené náklady z Fondu kultury Zlínského kraje musí být uvedeny v celých
stokorunách.
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4. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
V tomto krátkém oddílu je nutné vyplnit jen jednu tabulku. Žadatel, který je fyzickou osobou, vyplňuje
pouze pole „Místo a datum“. Žadatel, který je právnickou osobou je povinen vyplnit také pole „Funkce
statutárního zástupce“. Jedná se o to, kde a kdy je žádost podepsána, případně jaký je název funkce toho,
kdo žádost podepisuje za právnickou osobu.

3. Odeslání elektronické žádosti (formuláře) Krajskému úřadu Zlínského
kraje
Dokud formulář neodešlete elektronicky úřadu, je na jeho každé stránce zobrazeno hlášení, že se jedná
pouze o pracovní verzi, která nebyla dosud odeslána úřadu.

Takto označený formulář nelze vytisknout a podat jako oficiální žádost. Tisknout jej lze, ale pouze pro
vlastní potřebu práce s formulářem. Po elektronickém odeslání toto hlášení zmizí.
Nejprve je tedy třeba formulář elektronicky odeslat úřadu, až poté jej vytisknout a doručit jako tištěnou
verzi žádosti na Podatelnu Krajského úřadu Zlínského kraje.
Po vyplnění formuláře klikněte na poslední straně formuláře na tlačítko „Odeslat elektronicky úřadu“.

Formulář nejprve provede kontrolu správnosti vyplněných údajů.
Pokud bude některé povinné pole nevyplnění, nebo formulář nalezne nějaká špatně zadaná data, zobrazí
se hlášení „Povinná hodnota“. Když kliknete na „OK“, formulář se zaměří na první špatně vyplněné pole,
které nalezl. Formulář také červeně označí všechna pole, která byla špatně vyplněna.
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Po odstranění všech chyb opět klikněte na tlačítko „Odeslat elektronicky úřadu“.
Pokud nebude žádná chyba nalezena, zobrazí se hlášení „Ve formuláři nebyly nalezeny žádné logické
chyby“.

Poté se formulář odešle úřadu.
Je možné, že Vás formulář v průběhu odesílání požádá o zadání hesla. Pokud se tak stane, heslo
nevyplňujte, pouze klikněte na „OK“.
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Pokud odesílání proběhne v pořádku, zobrazí se první strana formuláře s hlášením pro žadatele a
formuláři bude přiřazeno registrační číslo.

Postupujte dle pokynů v hlášení – tedy vytiskněte formulář, opatřete podpisem statutárního zástupce
(fyzická osoba svým vlastním), případně razítkem a spolu s povinnými přílohami uvedenými ve formuláři
žádosti doručte na uvedenou adresu.
IDENTIFIKAČNÍ KÓD FORMULÁŘE
Každá strana formuláře je v dolním pravém rohu vybavena čárovým kódem – tzv. hashcode. Kód se
automaticky mění po každém zásahu do formuláře (připsání písmena, smazání písmena, přidání opakovací
sekce atd.).

Obě verze formuláře (elektronická verze + tištěná forma) odeslané Krajskému úřadu Zlínského kraje musí
mít tyto kódy shodné na každé straně formuláře. Řádně prosím zkontrolujte, zda vytištěná verze a
elektronická verze, která byla odeslána na úřad, mají na každé straně shodný kód. Pokud budou verze
doručené na Krajský úřad Zlínského kraje obsahovat rozdílné kódy byť na jediné straně, žádost bude
automaticky vyřazena.
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