Pokyny pro zpracovatele plánů nezbytných dodávek v návaznosti na zavedení
aktualizovaného číselníku nezbytných dodávek do provozního prostředí
IS Argis
1. Položka zrušena bez náhrady
Položka se všemi údaji, které obsahuje, je dočasně přesunuta do uskupení 30. Ke
stanovenému datu bude s celým obsahem zrušena.
2. Položka zrušena a nahrazena jinými/novými položkami
Položka se všemi údaji, které obsahuje, je dočasně přesunuta do uskupení 30. V případě,
že přetrvává potřeba této nezbytné dodávky, musí být přeplánována do nahrazující
položky/položek.
3. Změna kódu úrovně
Hodnoty jsou převedeny automaticky bez zásahu zpracovatelů plánů nezbytných
dodávek.
4. Formální změna názvu
Hodnoty jsou ponechány beze změny.
5. Změna názvu – rozšíření položky
Položka musí být posouzena z hlediska nového obsahu a podle konkrétního účelu
vyplývajícího z krizového plánu správního úřadu. V případě potřeby pak doplánována
nezbytná dodávka, vyhledán a osloven dodavatel/dodavatelé.
6. Nová položka
Musí být posouzena potřeba komodity jako nezbytné dodávky. V případě potřeby pak
doplánována požadovaná nezbytná dodávka, vyhledán a osloven dodavatel/dodavatelé,
případně do této položky mohou být přeneseny (rozděleny, přeplánovány) hodnoty
z uskupení 30.
7. Změna měrné jednotky
Hodnoty nezbytné dodávky na položce zůstávají beze změny s novou měrnou jednotkou.
Musí být posouzeno, případně upraveno množství komodity a upřesněny možnosti
dodavatelů, kteří ji dodávají, popř. vyhledán a osloven nový dodavatel/dodavatelé.
8. Změna gesce
Obsah položky zůstává beze změny, změnilo se zobrazení v úlohách pro ústřední správní
úřady související s přechodem odpovědnosti na jiný resort - úlohy modulu „Nouzové
hospodářství“ s přepínačem „Jen odpovědnost“.
Zpracovatelé plánů nezbytných dodávek u krajských úřadů musí na změnu gesce
reagovat při předkládání požadavků na nezajištěné nezbytné dodávky věcně příslušným
ústředním správním úřadům.
9. Změna typu
Hodnoty jsou ponechány beze změny. Položka musí být posouzena podle konkrétního
účelu vyplývajícího z krizového plánu správního úřadu a v případě potřeby doplánována
nezbytná dodávka včetně vyhledání a oslovení nového dodavatele/dodavatelů.

Pozor, důležité!!!
K datu 30. 9. 2016 budou veškerá data položek dočasně přesunutých do uskupení
30 zrušena, včetně navazujících údajů o jejich dodavatelích!

