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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Úvod 

Informační systém pro plánování civilních zdrojů Argis (dále jen IS Argis) je 
vytvářen, rozvíjen a provozován k zabezpečení informační podpory plánovacích 
a rozhodovacích procesů orgánů krizového řízení od úrovně určených obcí, přes 
orgány krajů až po ústřední správní úřady včetně Správy státních hmotných 
rezerv (dále jen SSHR) v oblasti zajišťování věcných zdrojů pro řešení krizových 
situací v souladu se zákonem č.241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro 
krizové stavy. 

IS Argis informačně podporuje: 

1. Systém nouzového hospodářství s důrazem na zpracování Plánu 
nezbytných dodávek. 

2. Systém hospodářské mobilizace s důrazem na tvorbu a zpracování 
související plánovací dokumentace. 

3. Zpřístupnění vybraných informací o státních hmotných rezervách určeným 
orgánům krizového řízení. 

4. Vedení evidence objektů z hlediska jejich užitných vlastností a atributů 
jejich vlastníků a provozovatelů. 

5. Proces vytváření, udržování a uvolňování nouzových strategických zásob 
ropy a ropných produktů na území ČR. 

Do systému vstupují rovněž vybrané právnické a podnikající fyzické osoby, které 
v souladu se zákonem č.240/2000 Sb. cestou hasičských záchranných sborů 
krajů poskytují požadované údaje včetně informací o svých schopnostech dodat 
předmět nezbytné dodávky. 

IS Argis je realizován jako centrální systém s modulární strukturou, kde nad 
společnou servisní částí (správa číselníků a registrů, nástroje pro práci 
s mapovými podklady, komunikační subsystém se správou účtů a práv) jsou 
vytvářeny moduly jednotlivých aplikací. 

Centrální systém umožňuje řízený sběr dat a následně práci s nimi podle územní 
nebo resortní příslušnosti. S využitím stejné technologie zpracování je realizován 
i systém formulářového sběru dat od právnických a podnikajících fyzických osob. 
Výsledkem je jednak naplnění požadavku jednotného principu pořizování dat 
a současně vyloučení jejich duplicity. 

Uživatelé systém využívají pomocí dálkového přístupu prostřednictvím bezpečné 
komunikace v prostředí internetu s rozdílnými přístupovými právy 
a zabezpečením. Práva uživatelů jsou odvozena od působnosti správního úřadu 
a přidělené role konkrétního uživatele. 

Systém garantuje a provozuje Správa státních hmotných rezerv. 
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1.2 Určení dokumentu 

Tento dokument slouží jako uživatelská příručka modulu Hospodářská mobilizace 
informačního systému pro plánování civilních zdrojů Argis (dále jen IS Argis) pro 
uživatele typu Dodavatel (poddodavatel) mobilizační dodávky. 

1.3 Charakteristika modulu Argis/HM 

Modul Argis/HM zabezpečuje informační podporu systému hospodářské 
mobilizace s důrazem na základní informační okruhy vymezené vyhláškou SSHR 
č. 498/2000 Sb. o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové 
stavy (dále jen Vyhláška), kterými jsou: 

1. Proces přípravy a zpracování Plánu opatření hospodářské mobilizace 
dodavatelem mobilizační dodávky (dále jen MD). 

2. Proces zpracování a uplatnění požadavku na přípravu plnění MD 
příslušnou právnickou nebo podnikající fyzickou osobou. 

3. Proces zpracování Plánu hospodářské mobilizace objednatelem MD. 

Dodavateli mobilizačních dodávek se zobrazují všechna data, která jsou 
o něm v systému již vyplněna – o něm jako dodavateli, o jeho kontaktech, 
o odběratelích MD, požadavcích na MD, poddodavatelích, požadavcích na 
poddodávky, smlouvách apod. – a to vše v různých časových (plánovacích) 
obdobích. Tato data mohl do systému vložit jednak uživatel odběratele MD, 
uživatelé jednotlivých poddodavatelů, nebo to jsou data, která poskytl přihlášený 
dodavatel při předchozím přihlášení. U každého záznamu je uvedeno, kdo je 
garantem vložených dat, datum a čas pořízení a aktualizace záznamu. 

Po přihlášení dodavatel MD postupně prochází obrazovky modulu Argis/HM 

a vyplňuje či opravuje příslušná data, tzn. zejména: 

 Zkontroluje nastavení správného časového období pro zobrazení dat. 

 Zkontroluje, případně aktualizuje údaje „o sobě“, zadá, případně aktualizuje 
kontakty na statutárního zástupce a osobu pověřenou zpracováním Plánu 
opatření hospodářské mobilizace (PoHM). 

 Prověří požadavky odběratele na MD, zadá, případně aktualizuje své 
požadavky na přípravu. 

 V případě potřeby definuje své požadavky na poddodávky k zabezpečení 
MD, vybere jejich potenciálního poddodavatele. 

 Vytvoří návrh nové smlouvy s poddodavatelem, kterého následně osloví. 

Při pořizování dat dodavatelem MD jej systém automaticky zapisuje do tabulek 
jako autora a garanta dat. 

Zadávání dat může probíhat postupně, dodavatel MD se může přihlásit vícekrát 
v rámci jednoho oslovení od odběratele MD. Práci v aplikaci vždy ukončuje 
odkazem Konec – uživatelský účet zůstává platný i pro všechna další přihlášení. 
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2. PŘEDPOKLADY PRÁCE V IS ARGIS 

2.1 Informační web IS Argis 

Uživatelům IS Argis je k dispozici i tzv. informační web systému. Po spuštění 
prohlížeče MSIE a zápisu adresy www.argis.cz se uživatel dozví, co je v systému 
nového, získá informace o jeho provozu, možných problémech i jejich řešeních 
a kontaktech. Pomocí odkazů na levé liště se může přímo přihlásit do provozní 
verze (odkaz Vstup do systému ARGIS) nebo do cvičné verze (odkaz Vstup do 
cvičné verze). 

V případě jakýchkoliv problémů s uživatelským účtem včetně přidělené role je 
třeba se obrátit na centrálního správce účtů na SSHR (viz informační web 
systému na adrese www.argis.cz, stránka „Kontakty“). 

2.2 Podmínky pro přihlášení k IS Argis 

Přihlášení je povoleno jenom uživatelům, kteří přistupují pomocí Internet 
Exploreru (verze 7.0 a vyšší). Vstup uživatelů pomocí jiných internetových 
prohlížečů není podporován, uživatelé jsou odhlášeni a přesměrováni mimo 
IS Argis.  
Uživatel před vstupem do IS Argis musí provést specifické nastavení Internet 
Exploreru. Odkaz ke stažení návodu je umístěn na www.argis.cz na stránce 
Pomoc uživatelům. 

Uživatelé Internet Exploreru (verze 8.0 a vyšší) musí zapnout nastavení zpětné 
kompatibility prohlížeče. Odkaz ke stažení návodu je rovněž umístěn na 
www.argis.cz na stránce Pomoc uživatelům.  

http://www.argis.cz/
http://www.argis.cz/
http://www.argis.cz/
http://www.argis.cz/
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3. PŘIHLÁŠENÍ K IS ARGIS 

Uživatel přistupuje k aplikaci Argis prostřednictvím internetu – spustí tedy 
prohlížeč MSIE a do adresního řádku zapíše internetovou adresu www.argis-
i.sshr.cz: 

 

Následuje vyplnění přihlašovacích údajů – zadávají se základní parametry 
uživatelského účtu, které uživatel obdržel od subjektu, který jej oslovil – 
odběratele MD poštou nebo jiným způsobem, ve struktuře >Uživatelské jméno< 
a >Heslo< 

 

Při prvním oslovení se automaticky vygeneruje účet ve výše uvedené struktuře, 
kde přihlašovacím jménem pro DMD je posloupnost znaků „hm-IČ“, kde „hm“ je 
zkratka termínu „hospodářská mobilizace“ a „IČ“ je identifikační číslo DMD, pro 
OSP má strukturu: „hm-IČ nadřízeného dodavatele – kód obce – pořadové 
číslo“. 

Heslo je systémem vygenerovaná kombinace alfanumerických znaků o minimální 
délce 8 znaků. 

3.1 Typy a role uživatelů v modulu Argis/HM 

Pro uživatele typu dodavatel MD platí přednastavená role >redaktor<, která 

přihlášenému uživateli umožňuje číst i editovat vlastní data. Uživatel si může 

přímo zobrazit aktuální nastavení svých přístupových práv – najetím kurzorem 

myši na levou část záhlaví stránky se zobrazí tabulka s uvedením přidělené role: 
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3.1.1 Změna hesla 

V souvislosti s nastavenou bezpečnostní politikou systému je při prvním 
přihlášení se do systému a po každé změně hesla správcem vyžadována změna 
uživatelského hesla a jeho potvrzení. Nově zvolené heslo musí být opět 
minimálně 8 znaků dlouhé a bez mezer (horní hranice je 20 znaků). Heslo je 
citlivé na malá a velká písmena, může obsahovat číslice a všechny tisknutelné 
znaky kromě mezery (doporučuje se nepoužívat diakritiku). 

 

 

Potvrzením vložených údajů kliknutím na tlačítko OK po zadání parametrů 
uživatelského účtu (nebo na tlačítko Ulož po změně uživatelského hesla) bude 
načtena vstupní obrazovka:  

Po kliknutí na odkaz Vstup do systému na levé liště vstupní obrazovky (nebo 
odkazem vstoupit do systému z pracovní části obrazovky) následuje ověření 
účtu a poté je zobrazena úvodní obrazovka modulu Argis/HM. 
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3.1.2 Cvičná verze Argis/HM 

Uživatelům systému Argis je umožněn přístup i do tzv. cvičné verze systému 
Argis, která jim slouží pro procvičení práce se systémem. V tomto prostředí tedy 
nejde o data, která jsou uložena pouze na cvičném serveru a nikam 
se nepřenášejí, ale o principy a způsob práce v systému. Z těchto „cvičných“ 
důvodů se také doporučuje všem uživatelům cvičné verze používat heslo 
„password“. 

Postup přihlášení je shodný s předchozím postupem – spustí se prohlížeč 
MSIE, zapíše se adresa cvičného serveru argis-c.sshr.cz a vyplní uživatelské 
jméno a heslo.  

 

Po vstupu do cvičné verze systému Argis bude v záhlaví obrazovky uveden text 
cvičný server. V pravém rohu záhlaví obou verzí systému je uvedeno 
uživatelské jméno přihlášeného uživatele. 

 

Pozn.: Data vytvořená ve cvičné verzi byla využita i pro tvorbu této příručky – 
proto mají všechny ukázky obrazovek v příručce záhlaví cvičného serveru. 
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4. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRÁCE V APLIKACI 

4.1 Položky 

 

Červená tečka 

U názvu položky znamená, že vyplnění položky je povinné, tj. bez vyplnění 
této položky nelze záznam uložit. Na obrázku jsou např. v adrese takovými 
položkami „Kraj“ a „Obec“. 

Bílý podklad položky 

Znamená, že se jedná o editační pole, které lze vyplnit přímým zápisem 
z klávesnice. Na obrázku jsou takovými položkami „Číslo popisné“, „Číslo 
orientační“ a „PSČ“. 

Oranžový podklad položky 

Znamená, že se jedná o editační pole, které lze vyplnit výběrem požadované 
hodnoty z pomocného číselníku (v některých případech lze hodnoty také 
zapsat ručně). Do číselníku se lze dostat dvojitým poklepáním na položku. Na 
obrázku jsou takovými položkami „Kraj“, „Obec“, „Část obce“ a „Ulice“. 

Šedý podklad položky 

Znamená, že obsah této položky nelze editovat a že je vyplňována automaticky 
systémem (podle přihlášeného uživatele nebo na základě vyplnění některé jiné 
položky). Na obrázku jsou takovými položkami „Název dodavatele“, „Obchodní 
název“ a „IČ“. 

Zápatí stránky 

Zde je vždy uvedeno, kdo je vlastníkem záznamu, kdo záznam naposledy 
aktualizoval, datum a čas vytvoření záznamu a datum a čas poslední změny. 
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Přehledy jsou řešeny formou tabulky, ve které je možno stránkovat pomocí lišty 
nad tabulkou. 

 

Jsou zde tlačítka pro přechod na další nebo předchozí stránku a číselné odkazy 
pro přímý přechod na zvolenou stránku (číslo právě zobrazené stránky je 
barevně odlišeno). 

V případě většího počtu stránek je vpravo políčko (Stránka č.), kam lze pro 
přechod na jinou stránku zapsat číslo stránky a stisknout tlačítko Jdi. 

Také je možné nastavit počet řádků na jedné stránce vlevo v políčku řádků/str. 
– šipkou rozbalit nabídku a zvolit tak velký počet řádků, aby byla dostatečně 
využita velikost monitoru. 

Ve všech obrazovkách jsou v levé liště k dispozici stále platné odkazy, pomocí 
nichž lze přecházet mezi jednotlivými přehledy. 

 

Odkaz kurzívou znamená, že výběr záznamu a použití tohoto odkazu má 

stejnou funkci jako poklepání (tzv. dvojklik) na zvolený záznam (např. v přehledu 

záznamů lze kliknout na zvolený záznam a potom na odkaz Detail, anebo 

rovnou poklepat na zvolený záznam, v obou případech se zobrazí detail tohoto 

záznamu k opravě). 

Čekání na zobrazení volané stránky 

Po kliknutí na zvolený odkaz může zobrazení volané stránky chvíli trvat – během 

tohoto čekání se vzhled kurzoru nemění, po jeho přemístění na záhlaví okna je 

u něj v průběhu práce systému zobrazen znak přesýpacích hodin. Současně 

bude po tutéž dobu barva pozadí pracovní části stránky sladěna s barvou levé 

lišty menu systému. Po zobrazení volané stránky se barva pozadí stránky vrátí 

k původnímu odstínu a znak přesýpacích hodin zmizí. 
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5. HOSPODÁŘSKÁ MOBILIZACE 

Po přihlášení se do systému postupem v souladu s úvodní částí se uživateli 
automaticky zobrazí úvodní obrazovka modulu s názvem „Základní údaje“. Do 
téže stránky se lze rovněž dostat aktivací stejnojmenného odkazu na levé liště 
(tj. z jiné aktivní stránky). 

5.1 Základní údaje 

Stránka obsahuje základní údaje o přihlášeném dodavateli MD s možností jejich 
doplnění (editace). 
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Položky k vyplnění: 

Část „Dodavatel“ (přednastavené položky): 

 Zkr. název základní údaje o přihlášeném 
dodavateli dotažené z RESu při 
návrhu dodavatele odběratelem 

 Obchodní název 

 IČ 

 

Část „Sídlo dodavatele“ 

 Kraj 

údaje o adrese sídla přihlášeného 
dodavatele (údaje, které nejsou 
vyplněny, mohou být doplněny 
s využitím interních číselníků, 
případně ručně /bílé položky/) 

 Obec 

 Část obce 

 Ulice 

 Číslo popisné 

 Číslo orientační 

 PSČ 

 Organizační útvar 

 

Část „Předmět podnikání – hlavní / vedlejší“ 

Název 
údaje o předmětech podnikání 
dodavatele (dotaženy z RES) 

Části „Statutární zástupce“ 

„Pověřený pracovník“„Spojení na pověř. prac.“ 

 Základní údaje o statutárním zástupci dodavatele a o pracovníkovi, 
pověřeném poskytováním údajů z oblasti HM (zpracováním PoHM) včetně 
nezbytných kontaktních údajů. 

 

Část „SHM“: 

 Další údaje o dodavateli v případě, že byl Správou jmenován subjektem 
hospodářské mobilizace (údaje jsou uživateli dodavatele nepřístupné). 

Odkazy: 

 Uložit uložení záznamu 

 Mapa zobrazení adresy sídla dodavatele  
na mapových podkladech 
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5.1.1 Mapa 

Odkaz Mapa zobrazí značku dodavatele MD (případně dodavatelů MD) na 
mapových podkladech ze Státního mapového centra (SMC). Uživatel tedy 
nemusí mít na svém počítači nainstalovány žádné mapy ani komponenty pro 
práci s mapami. 

V zobrazeném okně je na mapovém podkladě zobrazena značka záznamu 
z předchozí stránky. Značka je vždy umístěna uprostřed mapového okna. 
Dodavatelé v systému hospodářské mobilizace mají obecně přiřazenu zkratku 
„HM“ (viz jméno ve struktuře uživatelského účtu), která je použita i pro případ 
zobrazení dodavatele na mapě. Dodavatelé s platným osvědčením o jmenování 
subjektem hospodářské mobilizace (§16 zákona č.241/2000 Sb.) mají pro případ 
zobrazení na mapě přiřazenu zkratku „SHM“. Nastavením kurzoru myši na tuto 
značku se zobrazí bublinová nápověda (tooltip) s uvedením příslušného názvu 
dodavatele. 
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Posun mapy 

Šipkami v rozích  a na stranách  okna lze mapu posouvat. 

Změna měřítka 

Na dolním okraji okna se zobrazuje aktuální měřítko (např. ). Změnu 

měřítka (tj. zvětšení nebo zmenšení) lze provést přímo v mapě nebo pomocí tří 

ikonek  na horním okraji okna. 

Zmenšení mapy 

Kliknutím na ikonku  na horním okraji okna se mapa dvakrát zmenší se 
středem zmenšení ve středu okna. 

Kliknutím na ikonku  na horním okraji okna se mapa zmenší tak, aby v okně 
bylo zobrazeno celé území republiky. 

Zvětšení mapy 

Kliknutím na ikonku  na horním okraji okna se mapa dvakrát zvětší se 
středem zvětšení ve středu okna. 

Kliknutím přímo do mapy (mimo značky dodavatelů resp. nezbytných dodávek) 
se mapa dvakrát zvětší se středem zvětšení v tomto místě. 

V mapě lze vyznačené území zvětšit na plochu okna. Území se vyznačí 
obdélníkem zakresleným tak, že se kurzor nastaví do levého horního rohu 
pomyslného obdélníka, stiskne se levé tlačítko myši a se stisknutým tlačítkem se 
posunem myši obdélník rozšíří na požadovanou velikost. Po uvolnění tlačítka 
myši se vyznačené území zvětší na plochu okna. 

Editace – přemisťování značky 

Na horním okraji okna s mapou je přístupný odkaz , kterým se lze přepnout 

do editačního režimu a který umožňuje přemístit značku dodavatele. 

Kliknutím na odkaz Edit a následným kliknutím do mapy na požadované místo 
se zobrazí dotaz Uložit novou pozici značky – ten se potvrdí tlačítkem OK. Do 
databáze IS Argis se uloží nové souřadnice umístění a značka se podle nich na 
mapě zobrazuje také ostatním oprávněným uživatelům. 
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5.2 Stav dat 

Odkaz Stav dat na levé liště zobrazí stejnojmennou stránku obsahující možnost 
volby mezi třemi základními stavy (množinami), ve kterých lze zobrazovat 
související data („Požadavky na MD“, „Mobilizační dodávky“, „Poddodávky“, 
„Smlouvy“ a „Požadavky na přípravu“). 

Uvedené stavy odpovídají plánovacím cyklům (plánovacím obdobím) objednatele 
MD, ve kterých byly, jsou a budou informace související s hospodářskou 
mobilizací sledovány. Plánovací cykly na sebe termínově navazují s tím, že ve 
většině případů budou na 2-leté období – souvislost s 2-letým cyklem realizace 
Plánu vytváření a udržování SHR (PVU SHR). 

Jedná se o následující stavy: 

Historie – prezentuje množinu výše uvedených dat, která byla objednatelem 
zplatněna (= byla zkontrolována a odsouhlasena) a souvisejí s již uzavřeným 
plánovacím cyklem; data nelze editovat. 

Platná – prezentuje množinu dat, která byla zplatněna a jsou platná v současné 
době (souvisejí s právě realizovaným plánovacím cyklem); data nelze editovat. 

Návrh – prezentuje množinu dat, která jsou ve stavu návrhu, tzn., jsou uživateli 
v současné době do systému vkládána = jedná se o etapu plánování (aktuální 
plánovací cyklus); data lze editovat (nebyla zplatněna). 

Uživatel se může přepínat mezi jednotlivými plánovacími cykly - tj. zobrazovat 
data za minulé, právě probíhající nebo příští plánovací období. Aby měl uživatel 
neustále přehled o tom, v jakých datech se zrovna pohybuje, zobrazuje se 
v záhlaví všech obrazovek modulu Argis/HM v pravém horním rohu položka HM 
stav dat, ze které uživatel zjistí, zdali je přepnut do stavu dat Návrh, Platná 
nebo Historie. 

 

Přepnutí mezi jednotlivými stavy se realizuje kliknutím na zvolený stav; následně 
systém ve středu pole vpravo od přehledu stavů zobrazí hlášení: „Požadovanou 
změnu stavu je třeba potvrdit“; kliknutím na odkaz „potvrdit“ dojde k zobrazení 
příznaku u zvoleného stavu, a tím i ke zpřístupnění množiny dat, odpovídající 
zvolenému stavu. 



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IS ARGIS 2.3.3 – HOSPODÁŘSKÁ MOBILIZACE – DODAVATEL 

18/76  id: 30072 

5.3 Odběratelé 

Odkaz Odběratelé na levé liště zobrazí stejnojmennou stránku obsahující 
přehled všech odběratelů přihlášeného dodavatele. Záznam o zaniklém subjektu 
je zvýrazněn červeně. 

 

 

Položky v tabulce: 

 Odběratel – Název obchodní název odběratele (údaj z RESu) 

 Odběratel – IČ identifikační číslo odběratele (údaj z RESu) 

 Kategorie subjektu ekonomický subjekt / organizační složka 
podniku 

 Adresa odběratele adresa sídla odběratele 

 Statutární zástupce statutární zástupce odběratele 

 Pověřený pracovník – 
Jméno 

kontaktní údaje na pracovníka odběratele 
pověřeného poskytováním informací 
o předmětu dodávky 

 Pověřený pracovník – 
Spojení 

 

Odkazy:  

 Výběr zobrazení / skrytí výběrových kriterií 

 Detail zobrazení detailu zvýrazněného záznamu 
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5.3.1 Odběratelé – detail 

Odkazem Detail v přehledu odběratelů se zobrazí formulář se záznamem 

příslušného odběratele pro jeho prohlížení (bez možnosti editace). 
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5.4 Mobilizační dodávky 

Odkaz Mobilizační dodávky na levé liště zobrazí stejnojmennou stránku 

obsahující přehled všech mobilizačních dodávek požadovaných po přihlášeném 

dodavateli (tzn., že přihlášený dodavatel zde figuruje v roli dodavatele 

mobilizační dodávky). 

 

Položky v tabulce: 

 Odběratel – IČ 
základní údaje o odběrateli MD 

 Odběratel – Název 

 Mobilizační dodávka 

zpracovatele – Název MD 

základní údaje o MD 
 Mobilizační dodávka 

zpracovatele – Číselné 

označení 

 Smlouva – MJ měrná jednotka 

 Smlouva – Požadované 

množství 
základní údaje o MD 

 Smlouva – Potvrzené 

množství 

 Smlouva – Číslo zpracovatele 

číselné označení dodávky zpracovatele 

(vkládá přihlášený dodavatel; v případě 

fin. dodavatele vkládá objednatel MD) 

 Pokrytí MD 
příznak způsobu zabezpečení dodávky 

(běžnou nebo zvláštní činností) 
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Odkazy: 

 Výběr zobrazení / skrytí výběrových kritérií 

 Detail zobrazení detailu zvýrazněného záznamu 

 

5.4.1 Mobilizační dodávky – detail 

Odkazem Detail v přehledu MD se zobrazí detail zvýrazněného záznamu o MD.  

 

 

Přihlášený uživatel může editovat pouze „bílé“ položky (např. týkající se 
potvrzeného množství po jednotlivých čtvrtletích – položku „Za rok“ dopočítává 
systém). Ostatní údaje („šedé“ položky) jsou vyplněny systémem na základě 
údajů vložených objednatelem při definování požadavku na MD a odběratelem 
při definování požadavku na poddodávku (není-li odběratel současně 
i objednatelem). 

Odkazy: 

 Zpět návrat na předchozí stránku 

 Uložit uložení záznamu  
(tj. změn v přístupných položkách) 
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Odkazy – část „PoPŘ“: 

 Pořízení SHR 

přesun do částí, umožňujících 

přihlášenému uživateli definovat své 

požadavky na přípravu vztahující se 

k příslušné MD – viz ad. 1.4 

 Záměna SHR 

 Infrastruktura 

 Uchování výrobních schopností 

 Pořízení DDHM/DDNM 

 Finanční náklady 

 

5.5 Požadavky na přípravu 

Odkaz Požadavky na přípravu na levé liště rozvine skupinu odkazů 
umožňujících přihlášenému dodavateli pracovat s požadavky na přípravu – tzn. 
podle druhu PoPŘ zobrazit jejich přehled, založit nový, zobrazit jeho detail, 
případně ho opravit či zrušit. 

V přehledech se zobrazí PoPŘ přihlášeného dodavatele (zvýrazněné černě) 
i všech poddodavatelů (po najetí kurzoru na záznam se zobrazí tooltip s názvem 
poddodavatele). Předpokladem je existence smlouvy o budoucí smlouvě.  

 

5.5.1 Požadavky na přípravu – Pořízení SHR 

Odkazem Pořízení SHR na levé liště se zobrazí přehled požadavků na pořízení 
SHR. 
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Položky v tabulce: 

 MD – Kódové označení finál. 
MD 

vkládá objednatel MD (resort) 

 MD – Název vkládá odběratel dodávky 

 Číselné označení smlouvy 
o MD 

číslo smlouvy dodavatele (4 znaky) 

 Předmět požadavku na 
pořízení SHR – Obchodní 
název 

základní údaje o požadavku na 
pořízení SHR (vkládá dodavatel při 
definování nového požadavku) 

 Předmět požadavku na 
pořízení SHR – Číslo dle SKP 

 Předmět požadavku na 
pořízení SHR – Název dle SKP 

 Předmět požadavku na 
pořízení SHR – MJ 

 Předmět požadavku na 
pořízení SHR – Množství 

 Předmět požadavku na 
pořízení SHR – Náklady na 
pořízení 

 

Odkazy: 

 Výběr zobrazení / skrytí výběrových kriterií 

 Nový 
zobrazení formuláře pro zadání 
parametrů nového požadavku 

 Detail 
zobrazení detailu zvýrazněného 
záznamu 

 Zrušit 
zrušení zvýrazněného záznamu (tj. 
vlastního PoPŘ) 
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Požadavky na přípravu – Pořízení SHR – nový / detail 

Odkazem Nový z přehledu požadavků na pořízení SHR se zobrazí formulář pro 

zadání nového požadavku, odkazem Detail se zobrazí záznam již vyplněného 

požadavku pro jeho prohlížení a editaci (editovat lze pouze vlastní PoPŘ). 

 

Položky k vyplnění: 

Části „Označení MD“ a „Číselné označení smlouvy“ se vyplní výběrem 
příslušné mobilizační dodávky z číselníku MD využitím odkazu Mobilizační 
dodávky. 

Část „Předmět požadavku na pořízení SHR“ položka „Obchodní název SHR“ 
se vyplní ručně z klávesnice. 

Část „SKP“ (povinné položky): 

 Název název předmětu požadavku podle 
SKP (doplňuje se výběrem 
ze seznamu nebo z číselníku SKP) 

 Číslo podbarvená část (8 znaků) – vyplní se 
buď ručně, nebo přes dvojklik 
výběrem ze seznamu již v aplikaci 
použitých čísel SKP, případně přímo 
z číselníku SKP)  

bílá část (5 znaků) – vyplní ručně 
přihlášený dodavatel (tj. vlastní 
číselné doplnění SKP na 13 znaků) 

 MJ měrná jednotka – výběr z číselníku MJ 
(dvojklik) 
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 Množství požadované množství 

 Náklady na pořízení odhadované náklady na pořízení 
předmětu požadavku na SHR 

Vyplnění částí „Výrobce (Prodejce)“ (uvedení možného dodavatele předmětu 

PoPŘ), „Pořadí důležitosti pořízení“ a „Obměna“ není povinné. 

Do části „Datum pořízení PoPŘ ke dni“ (jedná se o datum vložení požadavku 

do systému) je systémem automaticky vloženo datum vyvolání formuláře pro 

zadání nového PoPŘ. 

Část „Schválení požadavku“ indikuje stav schválení příslušného požadavku. 

Systémem přednastavené „Ne“ se změní na „Ano“ v okamžiku schválení 

požadavku objednatelem. 

Editovat lze v rámci zobrazeného (vlastního) požadavku na přípravu výše 

uvedeným postupem všechny položky bez omezení s výjimkou položky 

„Schváleno“, která je v kompetenci objednatele MD. 

Odkazy: 

 Zpět návrat na předchozí obrazovku 

 Uložit uložení nového (editovaného) 
záznamu 

 Mobilizační dodávky zobrazení číselníku pro výběr MD 
(poddodávky) 

 

5.5.2 Požadavky na přípravu – Záměna SHR 

Odkazem Záměna SHR na levé liště se zobrazí přehled požadavků na záměnu 
SHR. 
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Položky v tabulce: 

 MD – Kódové označení finál. 
MD 

vkládá objednatel MD (resort) 

 MD – Název vkládá odběratel dodávky 

 Číslo smlouvy dodavatele číslo smlouvy dodavatele (4 znaky) 

 Předmět požadavku na 
záměnu SHR – Obchodní 
název 

základní údaje o požadavku na 
záměnu SHR (vkládá dodavatel při 
definování nového požadavku) 

 Předmět požadavku na 
záměnu SHR – Číslo dle SKP 

 Předmět požadavku na 
záměnu SHR – Název dle SKP 

 Předmět požadavku na 
záměnu SHR – MJ 

 Předmět požadavku na 
záměnu SHR – Množství 

 Předmět požadavku na 
záměnu SHR – Cena 
uvolněných SHR 

 Předmět požadavku na 
záměnu SHR – Cena 
pořízených SHR 

 

Odkazy: 

 Výběr zobrazení / skrytí výběrových kriterií 

 Nový zobrazení formuláře pro zadání 
parametrů nového požadavku 

 Detail zobrazení detailu zvýrazněného 
záznamu 

 Zrušit zrušení zvýrazněného záznamu (tj. 
vlastního PoPŘ) 
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Požadavky na přípravu – Záměna SHR – nový / detail 

Odkazem Nový z přehledu požadavků na záměnu SHR se zobrazí formulář pro 
zadání nového požadavku, odkazem Detail se zobrazí záznam již vyplněného 
požadavku pro jeho prohlížení a editaci (editovat lze pouze vlastní PoPŘ). 

 

 

Položky k vyplnění: 

Části „Označení MD“ a „Číselné označení smlouvy“ se vyplní výběrem 
příslušné mobilizační dodávky z číselníku MD využitím odkazu Mobilizační 
dodávky. 

Část „Předmět požadavku na pořízení SHR“ položka „Obchodní název SHR“ 

se vyplní ručně z klávesnice. 

Část „SKP“ (povinné položky): 

 Název název předmětu požadavku podle 

SKP (doplňuje se výběrem 

ze seznamu nebo z číselníku SKP) 

 Číslo podbarvená část (8 znaků) – vyplní se 

buď ručně, nebo přes dvojklik 

výběrem ze seznamu již v aplikaci 

použitých čísel SKP, případně přímo 

z číselníku SKP) 

bílá část (5 znaků) – vyplní ručně 

přihlášený dodavatel (tj. vlastní 

číselné doplnění SKP na 13 znaků) 
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 MJ měrná jednotka – výběr z číselníku MJ 

(dvojklik) 

 Množství požadované množství 

 

V části „Cena SHR“ uživatel zvolí „Směr SHR“, tj. jedná-li se o uvolňovanou nebo 
nově pořizovanou SHR, a v povinné položce „Záměna“ k ní pak odhadne 
odpovídající cenu. 

Vyplnění části „Obměna“ (interval obměny SHR a vyvolané náklady) není 
povinné. 

Do části „Datum pořízení PoPŘ ke dni“ (jedná se o datum vložení požadavku 
do systému) je systémem automaticky vloženo datum vyvolání formuláře pro 
zadání nového požadavku na přípravu. 

Část „Schválení požadavku“ indikuje stav schválení příslušného požadavku. 
Systémem přednastavené „Ne“ se změní na „Ano“ v okamžiku schválení 
požadavku objednatelem. 

Editovat lze v rámci zobrazeného (vlastního) požadavku na přípravu výše 
uvedeným postupem všechny položky bez omezení s výjimkou položky 
„Schváleno“, která je v kompetenci objednatele MD. 

 

Odkazy: 

 Zpět návrat na předchozí obrazovku 

 Uložit uložení nového (editovaného) 
záznamu 

 Mobilizační dodávky zobrazení číselníku pro výběr MD 
(poddodávky) 



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA IS ARGIS 2.3.3 – HOSPODÁŘSKÁ MOBILIZACE – DODAVATEL 

id: 30072  29/76 

5.5.3 Požadavky na přípravu – Infrastruktura 

Odkazem Infrastruktura na levé liště se zobrazí přehled požadavků na výstavbu 

a údržbu infrastruktury. 

 

Položky v tabulce: 

 MD – Kódové označení finál. 
MD 

vkládá objednatel MD (resort) 

 MD – Název vkládá odběratel dodávky 

 Číslo smlouvy dodavatele číslo smlouvy dodavatele (4 znaky) 

 Identifikační údaje akce 

základní údaje o požadavku na 
výstavbu a údržbu infrastruktury 

 Zdůvodnění požadované akce 

 Popis, parametry akce 

 Celkové náklady 

 

Odkazy: 

 Výběr zobrazení / skrytí výběrových kriterií 

 Nový zobrazení formuláře pro zadání 
parametrů nového požadavku 

 Detail zobrazení detailu zvýrazněného 
záznamu 

 Zrušit zrušení zvýrazněného záznamu (tj. 
vlastního PoPŘ) 
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Požadavky na přípravu – Infrastruktura – nový / detail 

Odkazem Nový z přehledu požadavků na infrastrukturu se zobrazí formulář pro 
zadání nového požadavku, odkazem Detail se zobrazí záznam již vyplněného 
požadavku pro jeho prohlížení a editaci (editovat lze pouze vlastní PoPŘ). 

 

 

Položky k vyplnění: 

Části „Označení MD“ a „Číselné označení smlouvy“ se vyplní výběrem 
příslušné mobilizační dodávky z číselníku MD využitím odkazu Mobilizační 
dodávky. 

V částech „Identifikační údaje akce“ (povinná položka „Akce“), „Zdůvodnění 
požadované akce (dodávky)“, „Popis, parametry akce“, „Rizika spojená 
s neprovedením požadavku“, „Způsob realizace“ a „Další informace o návrhu“ 
může přihlášený dodavatel podrobněji specifikovat svůj požadavek. 

Do části „Datum pořízení PoPŘ ke dni“ (jedná se o datum vložení požadavku 
do systému) je systémem automaticky vloženo datum vyvolání formuláře pro 
zadání nového požadavku na přípravu. 

Část „Schválení požadavku“ indikuje stav schválení příslušného požadavku. 

Systémem přednastavené „Ne“ se změní na „Ano“ v okamžiku schválení 

požadavku objednatelem. 

Editovat lze v rámci zobrazeného (vlastního) požadavku na přípravu výše 
uvedeným postupem všechny položky bez omezení s výjimkou položky 
„Schváleno“, která je v kompetenci objednatele MD. 
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Odkazy: 

 Zpět návrat na předchozí obrazovku 

 Uložit uložení nového (editovaného) 
záznamu 

 Mobilizační dodávky zobrazení číselníku pro výběr MD 
(poddodávky) 

Nepovinná část pod zápatím stránky slouží k bližší specifikaci (podrobnějšímu 
rozčlenění) požadavku na infrastrukturu. 

Odkazem Nový se nad tabulkou zobrazí položka „Druh“ s možností volby druhu 
požadavku a položka „Náklady“, kde lze ke každému druhu požadavku přiřadit 
odhadované náklady na jeho realizaci. Takto definovaných požadavků může být 
několik. Před odchodem z této obrazovky je třeba případné změny potvrdit 
odkazem Ulož. 

 

5.5.4 Požadavky na přípravu – Uchování výrobních schopností 

Odkazem Uchování výrobních schopností na levé liště se zobrazí přehled 
požadavků na uchování výrobních schopností. 

 

 

Položky v tabulce: 

 MD – Kódové označení finál. 
MD 

vkládá objednatel MD (resort) 

 MD – Název vkládá odběratel dodávky 

 Číslo smlouvy dodavatele číslo smlouvy dodavatele (4 znaky) 

 Způsob zabezpečení MD 

specifikace požadavku na uchování 
výrobních schopností – vkládá 
přihlášený dodavatel 

 Název technologického 
zařízení 

 Kalkulace nákladů na 
udržování zařízení 
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Odkazy: 

 Výběr zobrazení / skrytí výběrových kriterií 

 Nový zobrazení formuláře pro zadání 
parametrů nového požadavku 

 Detail zobrazení detailu zvýrazněného 
záznamu 

 Zrušit zrušení zvýrazněného záznamu (tj. 
vlastního PoPŘ) 

 

Požadavky na přípravu – Uchování výrobních schopností – nový / detail 

Odkazem Nový z přehledu požadavků na uchování výrobních schopností se 
zobrazí formulář pro zadání nového požadavku, odkazem Detail se zobrazí 
záznam již vyplněného požadavku pro jeho prohlížení a editaci (editovat lze 
pouze vlastní PoPŘ). 

 

 

Položky k vyplnění: 

Části „Označení MD“ a „Číselné označení smlouvy“ se vyplní výběrem 
příslušné mobilizační dodávky z číselníku MD využitím odkazu Mobilizační 
dodávky. 

Jednotlivé položky v nepovinných částech „Způsob zabezpečení MD“, „Název 
technologického zařízení“ a v povinné „Kalkulace nákladů na udržování 
zařízení“ se vyplní ručně z klávesnice. 

Do části „Datum pořízení PoPŘ ke dni“ (jedná se o datum vložení požadavku 
do systému) je systémem automaticky vloženo datum vyvolání formuláře pro 
zadání nového požadavku na přípravu. 

Část „Schválení požadavku“ indikuje stav schválení příslušného požadavku. 
Systémem přednastavené „Ne“ se změní na „Ano“ v okamžiku schválení 
požadavku objednatelem. 
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Editovat lze v rámci zobrazeného (vlastního) požadavku na přípravu výše 
uvedeným postupem všechny položky bez omezení s výjimkou položky 
„Schváleno“, která je v kompetenci objednatele MD. 

Odkazy: 

 Zpět návrat na předchozí obrazovku 

 Uložit uložení nového (editovaného) 
záznamu 

 Mobilizační dodávky zobrazení číselníku pro výběr MD 
(poddodávky) 

 

5.5.5 Požadavky na přípravu – Pořízení DDHM / DDNM 

Odkazem Pořízení DDHM / DDNM na levé liště se zobrazí přehled požadavků 

na pořízení příslušného majetku. 

 

Položky v tabulce: 

 MD – Kódové označení finál. 
MD 

vkládá objednatel MD (resort) 

 MD – Název vkládá odběratel dodávky 

 Číslo smlouvy dodavatele číslo smlouvy dodavatele (4 znaky) 

 Předmět požadavku na 
pořízení MAJ – Obchodní 
název 

základní údaje o požadavku na 
pořízení majetku (vkládá přihlášený 
dodavatel) 

 Předmět požadavku na 
pořízení MAJ – SKP 

 Předmět požadavku na 
pořízení MAJ – MJ 

 Předmět požadavku na 
pořízení MAJ – Množství 

 Náklady na pořízení odhad nákladů na pořízení majetku 

 Druh MAJ specifikace majetku (DDHM / DDNM) 
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Odkazy: 

 Výběr zobrazení / skrytí výběrových kriterií 

 Nový zobrazení formuláře pro zadání 
parametrů nového požadavku 

 Detail zobrazení detailu zvýrazněného 
záznamu 

 Zrušit zrušení zvýrazněného záznamu (tj. 
vlastního PoPŘ) 

 

Požadavky na přípravu – Pořízení DDHM / DDNM – nový / detail 

Odkazem Nový z přehledu požadavků na pořízení DDHM / DDNM se zobrazí 
formulář pro zadání nového požadavku, odkazem Detail se zobrazí záznam již 
vyplněného požadavku pro jeho prohlížení a editaci (editovat lze pouze 
vlastní PoPŘ). 

 

 

 

Položky k vyplnění: 

Části „Označení MD“ a „Číselné označení smlouvy“ se vyplní výběrem 

příslušné mobilizační dodávky z číselníku MD využitím odkazu Mobilizační 

dodávky. 

Část „Předmět požadavku na pořízení MAJ“ položka „Obchodní název“ se 

vyplní ručně z klávesnice. 
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Část „SKP“ (povinné položky): 

 Název název předmětu požadavku podle 

SKP (doplňuje se výběrem 

ze seznamu nebo z číselníku SKP) 

 Číslo podbarvená část (8 znaků) – vyplní se 

buď ručně, nebo přes dvojklik 

výběrem ze seznamu již v aplikaci 

použitých čísel SKP, případně přímo 

z číselníku SKP) 

bílá část (5 znaků) – vyplní ručně 

přihlášený dodavatel (tj. vlastní 

číselné doplnění SKP na 13 znaků) 

 MJ měrná jednotka – výběr z číselníku MJ 

(dvojklik) 

 Množství požadované množství 

 Náklady na pořízení odhadované náklady na pořízení 

předmětu požadavku 

V povinné části „Druh MAJ“ se výběrem volí druh požadovaného majetku, 
vyplnění částí „Výrobce (Prodejce)“ (uvedení možného dodavatele předmětu 
PoPŘ) není povinné. 

Do části „Datum pořízení PoPŘ ke dni“ (jedná se o datum vložení požadavku 
do systému) je systémem automaticky vloženo datum vyvolání formuláře pro 
zadání nového požadavku na přípravu. 

Část „Schválení požadavku“ indikuje stav schválení příslušného požadavku. 
Systémem přednastavené „Ne“ se změní na „Ano“ v okamžiku schválení 
požadavku objednatelem. 

Editovat lze v rámci zobrazeného (vlastního) požadavku na přípravu výše 
uvedeným postupem všechny položky bez omezení s výjimkou položky 
„Schváleno“, která je v kompetenci objednatele MD. 

 

Odkazy: 

 Zpět návrat na předchozí obrazovku 

 Uložit uložení nového (editovaného) 
záznamu 

 Mobilizační dodávky zobrazení číselníku pro výběr MD 
(poddodávky) 
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5.5.6 Požadavky na přípravu – Finanční náklady 

Odkazem Finanční náklady na levé liště se zobrazí přehled požadavků na 
přidělení finančních prostředků. 

 

Položky v tabulce: 

 MD – Kódové označení 
finál. MD 

vkládá objednatel MD (resort) 

 MD – Název vkládá odběratel dodávky 

 Číslo smlouvy dodavatele číslo smlouvy dodavatele (4 znaky) 

 Druh finančního požadavku výběr z nabídky 

 Náklady odhadovaná výše finančních 
prostředků 

Nabídka druhů finančního požadavku: 

 

Odkazy: 

 Výběr zobrazení / skrytí výběrových kriterií 

 Nový zobrazení formuláře pro zadání 
parametrů nového požadavku 

 Detail zobrazení detailu zvýrazněného 
záznamu 

 Zrušit zrušení zvýrazněného záznamu (tj. 
vlastního PoPŘ) 
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Požadavky na přípravu – Finanční náklady – nový / detail 

Odkazem Nový z přehledu požadavků na přidělení finančních prostředků se 
zobrazí formulář pro zadání nového požadavku, odkazem Detail se zobrazí 
záznam již vyplněného požadavku pro jeho prohlížení a editaci. 

 

 

Položky k vyplnění: 

Části „Označení MD“ a „Číselné označení smlouvy“ se vyplní výběrem 

příslušné mobilizační dodávky z číselníku MD využitím odkazu Mobilizační 

dodávky. 

Část „Schválení požadavku“ indikuje stav schválení příslušného požadavku. 

Systémem přednastavené „Ne“ se změní na „Ano“ v okamžiku schválení 

požadavku objednatelem. 

Editovat lze v rámci zobrazeného (vlastního) požadavku na přípravu výše 

uvedeným postupem všechny položky bez omezení s výjimkou položky 

„Schváleno“, která je v kompetenci objednatele MD. 

Odkazy: 

 Zpět návrat na předchozí obrazovku 

 Uložit uložení nového (editovaného) 
záznamu 

 Mobilizační dodávky zobrazení číselníku pro výběr MD 
(poddodávky) 
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5.6 Potřeba poddodavatelů 

Odkaz Potřeba poddodavatelů na levé liště rozvine skupinu odkazů 
Požadavky na poddodávky, Poddodavatelé a Poddodávky. 

Umožňuje přihlášenému dodavateli zadávat požadavky na poddodávky 
a vytvářet přehled poddodavatelů.  

Po zadání odběratelské smlouvy s poddodavatelem a přiřazení požadavku na 
poddodávky (viz samostatný odkaz Smlouvy na levé liště) lze zobrazit přehled 
všech poddodávek, na které byla uzavřena smlouva.  

5.6.1 Požadavky na poddodávky 

Odkaz Požadavky na poddodávky na levé liště zobrazí stejnojmennou stránku 
obsahující přehled požadavků na poddodávky uplatňovaných přihlášeným 
dodavatelem. K jednomu požadavku lze evidovat i několik poddodavatelů, tzn., 
že jeden požadavek může být předmětem i několika odběratelských smluv. 

 

Položky v tabulce: 

 Požadavek na MD – Název 
MD 

název poddodávky 

 Požadavek na MD – MJ měrná jednotka 

 Požadované množství – Za 
rok 

množství požadované za rok 

 Požadované množství – 1.Q z toho množství požadované 

dodat v 1. čtvrtletí 

 Požadované množství – 2.Q z toho množství požadované 

dodat ve 2. čtvrtletí 

 Požadované množství – 3.Q z toho množství požadované 

dodat ve 3. čtvrtletí 

 Požadované množství – 4.Q z toho množství požadované 

dodat ve 4. čtvrtletí 
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Odkazy: 

 Výběr zobrazení / skrytí výběrových 
kriterií 

 Nový zobrazení formuláře pro zadání 
nového požadavku 

 Detail zobrazení stránky s detailními 
údaji o vybraném záznamu 

 Zrušit zrušení (výmaz) záznamu 
o vybraném požadavku na 
poddodávku (nesmí být připojen 
k žádné smlouvě!) 

 Nepokryté požadavky sestavení přehledu nepokrytých 
požadavků 

Požadavky na poddodávky – výběr 

Přehled Požadavky na poddodávky a výběrové kritérium obsahuje důležité 
položky – název nadřazené MD, číslo nadřazené MD a číslo nadřazené 
smlouvy.  

Dodavatel HM má přímo v přehledu u každé poddodávky uvedenu příslušnou 
smlouvu a nadřazenou MD. 

Uživatel může zadat do výběrového kritéria konkrétní smlouvu nebo konkrétní 
MD a získat tak přehled o všech souvisejících požadavcích na poddodávky. 
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Požadavky na poddodávky – nový / detail 

Odkazem Nový z přehledu požadavků na MD se zobrazí formulář pro zadání 

nového požadavku, odkazem Detail se zobrazí záznam již vyplněného 

požadavku pro jeho prohlížení a editaci. 

 

 

Položky k vyplnění: 

Část „Předmět dodávky“: 

 Název MD název mobilizační dodávky (vkládá se 

ručně) 

 MJ měrná jednotka 

Část „Požadované množství“: 

 Přihlášený dodavatel ručně vkládá svůj požadavek na plnění poddodávky 
po jednotlivých čtvrtletích (údaj za celý rok se automaticky dopočítává). 

Část „Majetkové uskupení“: 

 Přihlášený dodavatel blíže specifikuje (výběrem přes rozvinovací menu 
kliknutím na šipky) zařazení poddodávky.  

Část „Nadřazená dodávka“: 

 Odkazem Seznam dodávek vybírá přihlášený dodavatel ze seznamu po 
něm požadovaných MD tu, k jejíž realizaci svůj požadavek na poddodávku 
definuje; na základě tohoto výběru systém automaticky vyplní všechny 
položky. 
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5.6.2 Poddodavatelé 

Odkaz Poddodavatelé na levé liště zobrazí stejnojmennou stránku obsahující 
přehled všech poddodavatelů patřících do kooperačního řetězce pod 
přihlášeného dodavatele včetně zaniklých subjektů, jejichž záznamy jsou 
zvýrazněny červeně. 

 

Dodavatel může být zapojen do většího počtu kooperačních řetězců, každý 
nalezený poddodavatel může být v přehledu zobrazen pouze jednou. 

Položky v tabulce: 

 Dodavatel – Název obchodní název dodavatele 

 Dodavatel – IČ identifikační číslo dodavatele 

 Sídlo adresa dodavatele (obec) 

 Kategorie ekonomický subjekt / org. složka 
podniku 

 SHM číslo osvědčení jmenování SHM 

 Účet příznak oslovení dodavatele (lze 
oslovit až po definování požadavku na 
poddodávku) 

 MD příznak požadavku na poddodávku 
(údaj ze smlouvy) 

Odkazy: 

 Výběr zobrazení/skrytí výběrových kritérií 

 Nový zobrazení formuláře pro zadání 
nového poddodavatele 

 Detail zobrazení detailu zvýrazněného 
záznamu 

 Oslovit vygeneruje (zpřístupní) účet pro 
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přístup poddodavatele do systému 

 Zrušit zrušení zvýrazněného záznamu 
o poddodavateli 

 Mapa zobrazení všech poddodavatelů 
z přehledu na mapových podkladech 
(postup viz ad.1.1.1) 

Poddodavatelé – nový / detail 

Odkazem Nový v přehledu poddodavatelů se zobrazí formulář pro zadání 
nového poddodavatele, odkazem Detail se zobrazí tentýž formulář se 
záznamem již zadaného poddodavatele pro jeho prohlížení a editaci. 
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Položky k vyplnění: 

Část „Dodavatel“ (údaje z RESu): 

 Obchodní název: obchodní název dodavatele 

 IČ: identifikační číslo dodavatele 

 Zkr. název: zkrácený název dodavatele 

Část „Adresa podle RES“: 

 Při výběru nového potenciálního poddodavatele z RES se zde zobrazí jeho 
základní identifikační údaje (pro kontrolu údajů vkládaných do části „Adresa 
dodavatele“). 

(Tato část se v případě vyvolání detailu již uloženého poddodavatele nezobrazí.) 

Část „Kategorie subjektu“: 

 Volba ekonomický subjekt / organizační složka podniku – volí uživatel při 
návrhu nového subjektu (v detailu poddodavatele je volba nepřístupná). 

Část „Adresa dodavatele“: 

 Kraj: 

údaje o adrese sídla objednatele 
(údaje, které nejsou dotaženy z RESu, 
mohou být doplněny s využitím 
interních číselníků, případně ručně 
/bílé položky/) 

 Obec: 

 Část obce: 

 Ulice: 

 Číslo popisné: 

 Číslo orientační: 

 PSČ: 

 Organizační útvar: druh organizačního útvaru dodavatele 

 

Část „Předmět podnikání – hlavní / vedlejší“: 

 Název: údaje o předmětech podnikání 
dodavatele (dotaženy z RES) 

Části „Statutární zástupce“ 

„Pověřený pracovník“ 

„Spojení na pověř. prac.“ 

 Základní údaje o statutárním zástupci dodavatele a o pracovníkovi, 
pověřeném poskytováním údajů z oblasti HM (zpracováním PoHM) včetně 
nezbytných kontaktních údajů. 

Část „SHM“: 

 Další údaje o poddodavateli v případě, že byl Správou jmenován subjektem 
hospodářské mobilizace (údaje jsou přihlášenému uživateli nepřístupné). 
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Odkazy: 

pro „nový“: 

 Zpět návrat na předchozí obrazovku 

 Uložit uložení záznamu 

 Vyhledat v RES zobrazení číselníku RES pro výběr 

poddodavatele 

 Předmět podnikání zobrazení číselníku OKEČ pro volbu 

předmětu podnikání 

pro „detail“: 

 Zpět návrat na předchozí obrazovku 

 Uložit uložení záznamu 

 Smlouvy zobrazení přehledu smluv dodavatele 

 Mapa zobrazení dodavatele na mapových 
podkladech (postup viz ad.1.1.1) 

 Předmět podnikání zobrazení číselníku OKEČ pro volbu 
předmětu podnikání 

 

Oslovení poddodavatele 

Odkazem Oslovit v přehledu poddodavatelů bude osloven poddodavatel se 
zvýrazněným záznamem. Oslovenému poddodavateli bude systémem 
vygenerován účet pro přístup do systému. 

Před oslovením musí být v systému nejprve pro poddodavatele založena 
smlouva a k ní připojeny požadavky na poddodávky – viz dále. 

Po oslovení se zobrazí okno s parametry jeho uživatelského účtu (jméno; heslo). 
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V případě oslovení poddodavatele, kterému již byl účet vytvořen, se zobrazí 
následující hláška.  

 

V tabulce Poddodavatelé má tento poddodavatel ve sloupci „Účet“ stav „Ano“. 

Oslovit lze pouze potenciálního poddodavatele, který má přiřazenu alespoň 
jednu mobilizační dodávku, v opačném případě (tj. když v tabulce 
„Poddodavatelé“ je v záznamu u zvoleného dodavatele ve sloupci „MD“ stav 
„Ne“) se zobrazí hlášení: 

 

Základní postup pro splnění požadované podmínky: 

1. Definování požadavku na poddodávku    ad.5.6.1 

2. Návrh potenciálního poddodavatele     ad.5.6.2
  

3. Vytvoření návrhu nové odběratelské smlouvy na poddodávku (výběr 
příslušné smlouvy ze seznamu smluv definovaných odběratelem + 
vyplnění dalších údajů o smlouvě; přiřazení vybraného potenciálního 
poddodavatele; přiřazení definovaného požadavku /definovaných 
požadavků/ na poddodávku včetně požadovaného množství) (ad.5.7.1). 
V důsledku se v tabulce „Dodavatelé“ v záznamu u zvoleného 
poddodavatele ve sloupci „MD“ změní stav „Ne“ na „Ano“  
   ad.5.6.2 

4. Oslovení. 
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Výběr poddodavatele 

Odkaz Výběr zobrazí nebo skryje tzv. masku výběru, do které lze zapsat 

odpovídající výběrová kritéria (pro rychlé nalezení hledaného záznamu). 

Jednotlivá kritéria se mohou i kombinovat.  

Při jejich vyplňování lze využít tzv. hvězdičkovou konvenci (příklad: pokud se 

v hledaném názvu vyskytuje text –TEC-, do položky „Název:“ stačí zapsat *tec* 

(není třeba ctít velká písmena) a v nalezených záznamech budou pouze ty, které 

mají ve svém názvu uvedenou skupinu znaků, v daném případě „AMTECO“). 

 

Jednotlivá kritéria se vyplňují buď přímo z klávesnice, nebo s využitím 

pomocných vnitřních číselníků (viz část „Základní pravidla práce v aplikaci“). 

Odkazy: 

 Proveď výběr realizace výběru podle zadaných 

kriterií 

 Vyčisti výběr zrušení (výmaz) zadaných kriterií 

(následnou aktivací odkazu Proveď 

výběr se lze vrátit k celkovému 

přehledu) 

V seznamu poddodavatelů jsou následující možnosti výběru: Všichni, Přímí, 
Poddodavatelé, Bez smlouvy, Platní, Neplatní a Přestěhovaní. 

Odkazem Poddodavatelé z levé lišty se zobrazí pouze poddodavatelé Platní. 

Pomocí volby Všichni se zobrazí všichni poddodavatelé včetně zrušených.  

Volba Neplatní zobrazí záznamy poddodavatelů zaniklých (po aktualizaci RESu 
zobrazených červeně) a poddodavatelů zrušených uživatelem (zobrazených 
růžově). 
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Volba Přestěhovaní zobrazí záznamy poddodavatelů, kteří změnili adresu (po 
aktualizaci RESu zobrazených modře). 

Poddodavatelé zobrazení jako Platní jsou totožní s číselníkem Seznam 
dodavatelů, který se nabízí v detailu smlouvy pro výběr poddodavatele. 

Poznámka: Záznamy dodavatelů jsou společné pro všechna plánovací období. 
Pokud uživatel zruší dodavatele (lze jenom pro příští plánovací období), bude se 
dodavatel zobrazovat růžově jako neplatný i v datech pro aktuální nebo minulé 
plánovací období (tj. pro jeho zobrazení v tomto přehledu je nutné změnit výběr 
z Platných dodavatelů např. na Všechny dodavatele). Zrušenému dodavateli 
zůstala v databázi zachována všechna data (smlouvy, MD), která měl 
v aktuálním i minulém plánovacím období. 

 

Rušení poddodavatelů 

Vybraného poddodavatele zrušíte odkazem Zrušit nad tabulkou Poddodavatelé. 

Nejprve proběhne kontrola, zdali vybraný poddodavatel nemá uzavřeny 
smlouvy. V takovém případě je nutné nejdříve všechny tyto smlouvy zrušit (viz 
dále) a teprve potom lze použít odkaz Zrušit na vybraného poddodavatele. 

Pokud nemá rušený poddodavatel již uzavřeny žádné smlouvy, zobrazí se před 
zrušením ještě upozornění, že bude zablokován jeho účet (pokud byl 
vygenerován). 
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Pokud má vybraný poddodavatel uzavřeny smlouvy, tak se po pokusu o jeho 
zrušení zobrazí výzva ke zrušení jeho smluv: 

 

 

Poddodavatelé bez smlouvy 

Pokud v přehledu Poddodavatelé provedete výběr Bez smlouvy, zobrazí se 
pouze ti poddodavatelé, kteří nemají uzavřenu smlouvu patřící do kooperačního 
řetězce přihlášeného uživatele. Neznamená to, že by neměli uzavřeny vůbec 
žádné smlouvy.  

Pokud by poddodavatel, kterého chcete zrušit, měl uzavřeny smlouvy s jiným 
odběratelem, může tyto smlouvy rušit jen příslušný odběratel. Jinak se tohoto 
poddodavatele z účtu přihlášeného uživatele zrušit nepodaří – zobrazí se 
hlášení: 
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Poddodavatelé přestěhovaní, zaniklí, zrušení 

Po výběru neplatných dodavatelů se zobrazí záznamy dodavatelů zaniklých a 
dodavatelů zrušených uživatelem.  

Zaniklí dodavatelé se po aktualizaci RESu zobrazují červeně a pokud měli 
vygenerovaný účet, není zablokovaný. Pokud tohoto dodavatele zrušíte, jeho 
účet se zablokuje, dodavatel se bude zobrazovat růžově, ale v tooltipu zůstává 
informace o tom, že je jedná o zaniklého dodavatele. 

Přestěhovaní dodavatelé nezrušení se zobrazují v platných záznamech modře 
a účet, pokud existuje, není zablokovaný, po zrušení se zobrazují v neplatných 
záznamech růžově, mají zablokovaný účet (pokud ho měli před zrušením 
vygenerován) a v tooltipu mají informaci o tom, že se jedná o přestěhovaného 
dodavatele. 

Zrušení dodavatelé se zobrazují růžově a mají zablokovaný účet.  

 

Obnovení zrušeného poddodavatele 

Zrušeného poddodavatele (zaniklého, přestěhovaného nebo zrušeného 
uživatelem) a jeho účet lze obnovit stejnojmennou funkcí – klepnutím na nový 
odkaz Obnovit nad seznamem poddodavatelů – zobrazí se ještě kontrolní dotaz: 

 

Obnovením se zrušený poddodavatel vrátí do stavu před jeho zrušením, tj. 
zařadí se mezi platné, přestěhované či zaniklé poddodavatele. Platnému 
poddodavateli se obnoví účet (pokud ho měl před zrušením vygenerován). 
Smlouvy a přiřazení poddodávek se musí zadávat znovu. 
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Zobrazování dodavatelů pro stav dat Návrh, Platná, Historie 

Záznamy dodavatelů jsou pro všechny plánovací cykly společné. Znamená 
to, že když pracujete ve stavu dat Návrh a zrušíte dodavatele, tak tento zrušený 
dodavatel se pak bude zobrazovat ve všech stavech dat stejně, tj. růžově, 
přestože byl zrušen pouze v návrhu. 

Pokud tedy pracujete s Návrhem dat pro příští plánovací cyklus, zrušíte 
dodavatele a potom přepnete stav dat na Platná nebo Historie, tak i v těchto 
nyní uzavřených cyklech se začne zobrazovat jeho záznam růžově, tj. jako 
zrušený, přestože pro toto období mohl být ještě platný a zrušen byl až pro 
návrh. Pro jeho zobrazení v přehledu Dodavatelé musíte mít nastaven výběr 
záznamů na Všechny, nikoliv pouze Platné).  

V uzavřených cyklech se žádná data nezrušila, pro tohoto dodavatele může 
uživatel v modulu ARGIS/HM vyhledávat a zobrazovat v platných datech a 
v historii všechny smlouvy a přiřazení poddodávek stejně jako pro dodavatele 
nezrušeného, vše se správně promítne i do výstupních sestav (tj. v sestavách 
pro návrh se tento zrušený dodavatel vyskytovat nebude, zatímco do sestav pro 
již uzavřené cykly bude zařazen, pokud zde má přiřazené smlouvy a MD). 

 

5.6.3 Poddodávky 

Odkaz Poddodávky na levé liště zobrazí stejnojmennou stránku obsahující 
přehled všech smluvně pokrytých poddodávek (potvrzených i nepotvrzených) 
zajišťujících plnění mobilizačních dodávek pro přihlášeného dodavatele. 
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Položky v tabulce: 

 Poddodávka – název 

základní údaje o předmětu 

poddodávky (číselné označení 

doplňuje poddodavatel) 

 Poddodávka – Číselné 

označení 

 Poddodávka – MJ 

 Poddodavatel – IČ základní údaje o poddodavateli 

(vkládá přihlášený odběratel při 

návrhu poddodavatele)  Poddodavatel – Název 

 Smlouva – Požadované 

množství 
základní údaje o smlouvě na 

poddodávku (potvrzené množství 

a číselné označení vkládá 

poddodavatel) 

 Smlouva – Potvrzené množství 

 Smlouva – Číselné označení 

 

Odkazy: 

 Výběr zobrazení / skrytí výběrových kritérií 

 Detail zobrazení detailu zvýrazněného 
záznamu 

Při najetí kurzorem na příslušný záznam o poddodávce se zobrazí bublinková 
nápověda (tooltip) s číslem odběratelské smlouvy, kterou je příslušná 
poddodávka kryta. 
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Poddodávky – detail 

Odkazem Detail v přehledu poddodávek se zobrazí detail zvýrazněného 

záznamu o poddodávce bez možnosti editace jednotlivých parametrů, které jsou 

vyplněny systémem na základě dříve vložených údajů. 
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5.7 Smlouvy 

Odkaz Smlouvy na levé liště zobrazí stejnojmennou stránku obsahující přehled 
všech smluv, které má přihlášený dodavatel uzavřené s poddodavateli = smlouvy 
odběratelské (vystupuje v roli odběratele) – „černé“ záznamy, a rovněž smluv, 
které má uzavřeny se svými odběrateli = smlouvy dodavatelské (vystupuje v roli 
dodavatele) – „modré“ záznamy. 

Druh smlouvy se ukáže v tooltipu při najetí kurzorem na příslušný záznam. 

 

S využitím výběrových kriterií lze přehled omezit na kteroukoliv z výše 

uvedených skupin smluv. 

Položky v tabulce: 

 Číselné označení smlouvy číselné označení smlouvy 

 Smlouva – Druh druh smlouvy (smlouva o BS x smlouva 

o MD) 

 Smlouva – Platnost od 
údaje o smlouvě 

 Smlouva – Platnost do 

 Dodavatel – Název 
údaje o dodavateli 

 Dodavatel – IČ 

 Odběratel – Název 
údaje o odběrateli 

 Odběratel – IČ 
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Odkazy: 

 Výběr zobrazení/skrytí výběrových kritérií 

 Nová zobrazení formuláře pro zadání 
parametrů nové odběratelské smlouvy 

 Detail zobrazení detailu zvýrazněného 
záznamu 

 Kopie smlouvy zobrazení detailu zvýrazněného 
záznamu pro možnost nezbytné 
editace údajů a následné uložení nové 
smlouvy 

 Zrušit zrušení zvýrazněného záznamu 
(včetně všech smluv z kooperačního 
řetězce s vazbou na rušenou smlouvu 
– tj. od daného kooperačního stupně 
níže) 
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5.7.1 Smlouvy – nová / detail 

Odkazem Nová v přehledu smluv se zobrazí formulář pro zadání parametrů 
nové smlouvy, odkazem Detail se zobrazí tentýž formulář se záznamem již 
zadané smlouvy pro jeho prohlížení a editaci (editace u odběratelských smluv je 
možná u všech „bílých“ položek, v částech „Dodavatel“ a „Mobilizační dodávky“ – 
zde pouze za předpokladu, že smlouva dosud nebyla potvrzena, 
u dodavatelských smluv lze editovat pouze 4-místné číslo smlouvy a potvrzené 
množství). 

1. část (příklad pro odběratelskou smlouvu) 

 

Položky k vyplnění: 

Část týkající se údajů o smlouvě: 

 Číselné označení smlouvy: číselné označení smlouvy (vybírá 
přihlášený uživatel z přehledu svých 
dodavatelských smluv; přitom 
kooperační stupeň z původní smlouvy 
se automaticky zvyšuje o >1<) 
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 Druh: druh smlouvy (výběr z rozbalovacího 
menu) 

 Platnost od: 
doba platnosti smlouvy 

 Platnost do: 

 Poznámka: položka pro podrobnější specifikaci 
(volný text) 

 „Šedá“ položka vedle údaje „Číselné označení smlouvy“ obsahuje 4-místné 
číslo smlouvy, určené podle zvyklostí poddodavatele (vkládá tedy 
poddodavatel). 

Část „Dodavatel“: 

 Základní údaje o poddodavateli vkládané s využitím odkazu Vybrat 
dodavatele výběrem z přehledu již navržených poddodavatelů (viz ad. 1.6) 
pro výběr nebo změnu poddodavatele. 

Část „Odběratel“: 

 Základní údaje o přihlášeném uživateli (vyplněny automaticky systémem). 

Odkazy: 

 Zpět návrat na předchozí obrazovku 

 Uložit uložení záznamu 

pouze pro „detail“: 

 Mobilizační dodávky přechod na 2. – spodní – část 
obrazovky 

2. část (příklad pro dodavatelskou smlouvu) 

 

Položky v tabulce: 

 Název MD 
základní údaje o poddodávce (vkládá 
uživatel na základě výběru z přehledu 
požadavků na poddodávky, které 
nejsou pokryty žádnou smlouvou); 

údaj „Číselné označení MD“ vkládá 

poddodavatel 

 Číselné označení MD 

 Kódové označení MD 

 MJ 

 Množství za rok – Požadované 
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 Množství za rok – Potvrzené množství potvrzené poddodavatelem 

(vkládá poddodavatel) 

Odkazy: 

 Nový zobrazení přehledu smluvně 
nepokrytých požadavků na 
poddodávky přihlášeného uživatele pro 
možnost výběru a přiřazení požadavku 
k dané smlouvě 

 Zrušit zrušení zvýrazněného záznamu 

 Upravit požadované množství otevření okna „Mobilizační dodávky – 
Požadované množství“ pro možnost 
editace požadovaného množství 
u odběratelských smluv 

 Upravit potvrzené množství otevření okna „Mobilizační dodávky – 
Potvrzené množství“ pro možnost 
editace potvrzeného množství 
u dodavatelských smluv 

Příklad zadání požadovaného množství v odběratelské smlouvě: 
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5.7.2 Kopie smlouvy 

Odkazem Kopie smlouvy v přehledu smluv se zobrazí detail zvýrazněného 
záznamu o smlouvě s možností editace nezbytných údajů původní smlouvy 
a následného uložení nové smlouvy. 

Editovat lze parametry – „Číselné označení smlouvy“, „Druh“, „Platnost …“ 
a „Poznámka“. 

Uvedená funkce se využije při kopírování smlouvy o smlouvě budoucí do 
smlouvy o mobilizační dodávce. 

 

Kopírovat lze jen vlastní (odběratelské) smlouvy. Při pokusu o kopírování 
dodavatelské smlouvy se zobrazí hlášení: 
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5.7.3 Rušení smluv 

Odkazem Smlouvy z levé svislé lišty zobrazíte přehled smluv a pomocí 
výběrového kritéria vyhledáte pro zvoleného dodavatele jeho smlouvy.  

Klepnete na zvolenou smlouvu a pak na odkaz Zrušit – zobrazí se kontrolní 
dotaz: 
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5.7.4 Smlouvy uzavřené s jinými odběrateli 

Přihlášený dodavatel HM může rušit jen svoje smlouvy.  

Pokud na rušenou smlouvu ještě navazují další poddodavatelské smlouvy 
v kooperačním řetězci, zobrazí se jejich seznam – tyto smlouvy musí zrušit jejich 
odběratelé před zrušením nadřazené smlouvy. 
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5.8 Dokumenty 

Odkaz Dokumenty na levé liště zobrazí stejnojmennou stránku obsahující 
přehled všech dokumentů připojených k jednotlivým smlouvám, které má 
přihlášený dodavatel uzavřeny se svými poddodavateli = smlouvy odběratelské 
(vystupuje v roli odběratele). 

 

Položky v tabulce: 

 Název název dokumentu 

 Číselné označení smlouvy číselné označení smlouvy, ke které je 

daný dokument připojen 

 Typ typ připojeného dokumentu 

 Datum změny datum a čas připojení dokumentu 

Odkazy: 

 Výběr zobrazení / skrytí výběrových kriterií 

 Nový zobrazení formuláře pro zadání 
parametrů a připojení nového 
dokumentu 

 Detail zobrazení detailu zvýrazněného 
dokumentu 

 Smazat výmaz zvýrazněného záznamu 
(zrušení propojení dokumentu se 
smlouvou) 

 Zobrazit zobrazení zvýrazněného dokumentu 
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5.8.1 Dokumenty – nový / detail 

Odkazem Nový na obrazovce Dokumenty se zobrazí formulář pro zadání 
parametrů nového dokumentu a jeho přiřazení k vybrané smlouvě, odkazem 
Detail se zobrazí tentýž formulář se záznamem již připojeného dokumentu pro 
jeho prohlížení. 

 

Přihlášený uživatel kliknutím na položku Číselné označení smlouvy zobrazí 
přehled všech uzavřených smluv, které má přihlášený objednatel uzavřené 
s finálními dodavateli (viz ad.5.7); z tohoto seznamu vybere smlouvu, ke které 
chce připojit nový dokument a odkazem Přiřadit dá pokyn k vyplnění číselného 
označení vybrané smlouvy do uvedené položky. 

Využitím pokynu Procházet vybere a přiřadí požadovaný dokument (vyplní se 
položka „Název“), zvolí odpovídající typ dokumentu a odkazem Uložit záznam 
uloží. Tím se vyplní položka „Velikost (Byte)“. 

Přímo editovatelné jsou (s výjimkou položky „Velikost (Byte)“) všechny položky, 
každá změna však po uložení současně definuje nový dokument a ruší původní.  
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5.9 Výstupní sestavy 

Odkaz Výstupní sestavy na levé liště zobrazí stejnojmennou stránku obsahující 
přehled všech výstupních sestav, které má přihlášený dodavatel k dispozici, tj. 
které si může vygenerovat a dále s nimi pracovat (prohlížet, vytisknout, případně 
uložit na svém počítači). 

 

 

Volba plánovacího období 

Stránka pro generování výstupních sestav nabízí možnost volby pro vytváření 
výstupních sestav z dat pro minulé, současné nebo příští plánovací období. 
Uživatel volí na stránce Výstupní sestavy nad tabulkou Hospodářská 
mobilizace mezi stavy dat: Návrh – Platná – Historie, potom volí v tabulce 
Hospodářská mobilizace příslušnou výstupní sestavu a použije odkaz Vytvořit 
sestavu.  

Pro stav dat: Návrh se sestavy vytvářejí z platných poddodavatelů. Při volbě 
stavu dat: Platná, tj. pro právě probíhající plánovací období, budou do sestav 
zahrnuti i dodavatelé v návrhu již zrušení – jejich data zůstala v uzavřených 
cyklech zachována. Obdobně to platí i pro stav dat Historie. 

Při volbě stavu dat Historie se zobrazí rozbalovací nabídka Cyklus. 
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V položce Cyklus se zobrazí nabídka všech uzavřených cyklů, ve které zvolíte 
konkrétní plánovací období, pro které chcete výstupní sestavu vygenerovat 
(předčíslí je kód resortu – např. 307 je ministerstvo obrany). 

Odkazem Obnovit zobrazení sestav nad tabulkou Seznam dostupných 
souborů se sestavami aktualizujete obrazovku a můžete vytvořenou sestavu 
zobrazit a případně uložit na disk pod vhodným jménem (v sestavě samotné 
není obsažena informace o tom, jestli byla vytvořena z dat platných, historie či 
návrhu). 

Pro vytváření výstupních sestav není důležitý aktuální výběr plánovacího cyklu 
v modulu ARGIS/HM, ale pouze volba stavu dat Návrh, Platná, Historie na této 
stránce výstupních sestav. 

Před spuštěním vytváření některých sestav (například HM_POPOD) se zobrazí 
ještě okno pro výběr poddodavatele. Pokud na stránce výstupních sestav zvolíte 
stav dat: Návrh, zobrazí se v okně Seznam dodavatelů pouze dodavatelé platní 
pro stav Návrh. Při volbě Platná na stránce výstupních sestav se v okně Seznam 
dodavatelů nabídnou k výběru také dodavatelé v návrhu zrušení, ale 
v současném plánovacím období dosud platní  

Příklad: viz následující obrázek - v pravém horním rohu okna Seznam 
dodavatelů je v položce HM stav údaj Návrh, který pouze indikuje aktuální 
nastavení v modulu ARHIS/HM a v tomto případě nijak nesouvisí s daty 
zobrazenými v tomto okně. Podstatné je, že na stránce Výstupní sestavy je volba 
Platná, v okně Seznam dodavatelů se tedy nabízejí dodavatelé pro volbu Platná 
a sestava se rovněž vytvoří pro platná data. 
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V části „Hospodářská mobilizace“ má dodavatel k dispozici následující výstupní 
sestavy: 

Plán opatření HM 

Sestava má 4 samostatné části: 

1. část: Základní údaje o zpracovateli (údaje o organizační jednotce 
zpracovatele se vyplňují v případě, kdy má adresu odlišnou adresu 
od adresy sídla zpracovatele). 

2. část: Přehled dodávek k zajištění požadované mobilizační dodávky 
(členění je realizováno podle mobilizačních dodávek objednatele). 

3. část: Přehled zajištění podpory mobilizační dodávky (členění je 
realizováno podle mobilizačních dodávek zpracovatele). 

4. část: Přehled odběratelů a poddodavatelů. 
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1. část – Základní údaje o zpracovateli 

 

 

2. část – Přehled dodávek k zajištění požadované mobilizační dodávky 
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3. část – Přehled zajištění podpory mobilizační dodávky 
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4. část – Přehled odběratelů a poddodavatelů 
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Požadavek na pořízení SHR ve vazbě na konkrétní MD 

Sestava obsahuje základní údaje o požadavcích přihlášeného dodavatele na 
pořízení SHR ke konkrétní MD. 

 

 

 

Požadavek na záměnu SHR ve vazbě na konkrétní MD 

Sestava obsahuje základní údaje o požadavcích přihlášeného dodavatele na 
záměnu SHR ke konkrétní MD. 
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Požadavek na pořízení DDHM a DDNM nezbytného k organizačnímu 
zajištění MD 

Sestava obsahuje základní údaje o požadavcích přihlášeného dodavatele na 
pořízení příslušného majetku ke konkrétní MD. 
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Požadavek na finanční krytí nutných výdajů spojených s přípravou MD 

Sestava obsahuje základní údaje o požadavcích přihlášeného dodavatele na 
finanční krytí nutných výdajů spojených s přípravou MD. 
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Požadavek na zabezpečení poddodávek určených ke kompletaci MD 

Sestava obsahuje přílohu č. 1 ke smlouvě o poskytování poddodávek za 
krizového stavu se základními údaji o požadavcích přihlášeného dodavatele na 
zabezpečení poddodávek určených ke kompletaci konkrétní MD. 

 

 

Souhrnný požadavek na zabezpečení poddodávek 

Sestava obsahuje přílohu č. 2 ke smlouvě o poskytování poddodávek za 
krizového stavu se základními údaji o souhrnném požadavku přihlášeného 
dodavatele na zabezpečení poddodávek určených ke kompletaci konkrétní MD. 
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Příloha ke smlouvě o mobilizačních dodávkách 

Sestava obsahuje základní údaje o požadavcích na mobilizační dodávky 
a potvrzené výši jejich pokrytí v rámci konkrétní smlouvy o MD. 
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5.10 Nápověda 

Odkazem Nápověda HM na levé liště vyvoláte okno s nápovědou pro modul 
Argis/HM.  

Na požadované téma nápovědy se nastavíte tak, že klepnete na příslušný odkaz 
v menu na levé svislé liště tohoto okna. 
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5.11 Přehled použitých zkratek a doporučené dokumentace 

5.11.1 Přehled použitých zkratek 

 

 

 

zkratka popis 

DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek 

DDNM drobný dlouhodobý nehmotný majetek 

HM hospodářská mobilizace 

IČ identifikační číslo organizace 

Internet prostředí Internetu (vnější komunikační prostředí) 

IS informační systém 

KČM katalogové číslo materiálu 

MD mobilizační dodávka 

MJ měrná jednotka 

MF Ministerstvo financí 

MO Ministerstvo obrany 

MSp Ministerstvo spravedlnosti 

MV Ministerstvo vnitra 

OKEČ oborová klasifikace ekonomických činností 

OMD objednatel mobilizační dodávky 

PoPŘ požadavky na přípravu 

RES registr ekonomických subjektů (datový zdroj ČSÚ) 

SHM subjekt hospodářské mobilizace 

SHR státní hmotné rezervy 

SKP standardní klasifikace produkce 

SSHR Správa státních hmotných rezerv 

ÚSÚ ústřední správní úřad 
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5.11.2 Doporučená dokumentace 

Uživatelská dokumentace IS Argis pro uživatele typu Dodavatel: 

 Zpracována ve formě samostatného dokumentu: 

„Uživatelská příručka IS Argis pro dodavatele ND“ 

(Volně přístupný na informačním webu systému na adrese www.argis.cz, 
na stránce „Dokumentace – Pro dodavatele ND“) 

Provozní řád IS Argis pro uživatele typu Dodavatel: 

 Zpracován ve formě samostatného dokumentu: 

„Informační systém pro plánování civilních zdrojů (Argis), Provozní řád pro 
dodavatele ND, verze 2.1“. 

 

http://www.argis.cz/

