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Historie dokumentu 

Historie revizí 

Číslo 
revize 

Datum 
revize 

Sumarizace změn Změny 
označeny 

0.1 2.4.2012 Vytvoření šablony Ne 

0.2 23.4.2012 První verze dokumentu k revizi procesního týmu MF Ne 

0.3 2.5.2012 Zapracování připomínek Ne 

0.4 16.5.2012 Zapracování připomínek Ne 

0.5 4.6.2012 Zapracování připomínek k nastavení os. zástupnosti a doplnění 
tabulky v kapitole 1.1 (vysvětlení pojmů) 

Ne 

0.6 31.5.2013 Aktualizace k FP2.3 Ne 

0.7 8.5.2014 Aktualizace k FP2.6 Ne 

0.8 29.4.2016 Soulad s produktivním systémem – zapracování novinek Ne 

0.9 9.4.2018 Soulad s produktivním systémem – zapracování novinek Ne 

0.10 1.4.2020 Aktualizace – úprava navigační portálové struktury Ne 

0.11 25.4.2022 Zapracování DKU do školicího materiálu Ne 

    

    

    

    

Schválení 

Tento dokument vyžaduje schválení následujících osob:  

Jméno Funkce 

Ing. Karel Tyll Vlastník aplikace RIS 

Ing. Jan Daněk Vlastník procesu školení 

Distribuční list 

Finální verze dokumentu bude distribuována osobám v následující tabulce: 

Jméno Funkce Společnost 

Ing. Karel Tyll Vlastník aplikace RIS MF ČR 

Ing. Jan Daněk Vlastník procesu školení  MF ČR 

Účastníci školení   
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1.  Úvod 

1.1 Vysvětlení pojmů a zkratek 

Vysvětlení zkratek použitých v dokumentu: 

Zkratka Vysvětlení 

IISSP  Integrovaný informační systém Státní pokladny 

KC IISSP Kompetenční centrum Integrovaného informačního systému Státní pokladny 

KD Kmenová data 

MF  Ministerstvo financí 

MF-11 Ministerstvo financí – Odbor 11  

OJ Organizační jednotka 

OM Organizační management 

MF-OO Ministerstvo financí - Odvětvový odbor 

OSS  Organizační složka státu 

PM Plánované místo 

PVS  Příjmová a výdajová struktura 

RIS  Rozpočtový informační systém 

RISPR  Rozpočtový informační systém příprava rozpočtu 

SR  Státní rozpočet 

TU Typový uživatel 

Vysvětlení pojmů použitých v dokumentu: 

Pojem Vysvětlení 

Meziúroveň Organizační úroveň ústředního orgánu mezi Kapitolou a podřízenými OSS. 

Organizační 
jednotka 

Organizační jednotkou se rozumí Kapitola, Meziúroveň nebo Organizační složka 
státu, v případě kapitoly Ministerstva financí dále také Odbor 11 a Odbory 14 
a 19 realizované v Organizačním managementu formou tzv. Technických 
odvětvových odborů – viz kap. 2. Koncept. 

Typový uživatel Označení pro soubor oprávnění/přístupových práv v IISSP (v daném případě pro 
RISPR, např. Správce rozpočtu RISPR). Pro OM jsou z pohledu RISPR klíčoví 
TU Správce rozpočtu RISPR, Referent rozpočtu RISPR,  Správce kmenových 
dat RISPR a Výkazník RISPR. Další souvislosti TU a OM jsou uvedeny dále 
v textu. 

Uživatel nebo 
registrovaný 
uživatel 

Uživatelem se rozumí uživatel rozpočtového informačního systému. V textu 
dokumentu a ukázkách obrazovek procvičovaných úloh se též objevuje pojem 
registrovaný uživatel. Významově jsou pojmy uživatel a registrovaný uživatel 
zcela shodné. 

Pověřená osoba Osoba odpovědná za registraci uživatelů na Kapitole a jí podřízených OSS. 
Nastavuje vnitřní proces pro žádosti o přidělení licence, spolupracuje 
s žadatelem a Garantem za odbornou oblast při určení požadovaného Typového 
uživatele. Zajišťuje vyplnění formuláře žádosti o založení, změnu či zrušení 
uživatele a odesílá formuláře do IISSP. 
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1.2 Školicí aktivity 

Školení probíhá za účasti školitele formou prezentace s praktickými ukázkami a cvičeními jednotlivých 
aktivit přímo v RIS. Na závěr školení proběhne shrnutí probírané látky a diskuse k dotazům účastníků 
školení. 

Upozornění: Kalendářní rok použitý ve školicím materiálu je pouze ilustrativní. 

1.3 Školicí materiály 

Pro školení bude jako školicí materiál použit tento dokument, který je k dispozici na společném úložišti 
školicí dokumentace na Portálu IISSP. 

 



 

Česká republika 

Ministerstvo 

financí 

Název dokumentu: 

Integrovaný informační systém Státní pokladny 

Školicí dokumentace 

Klasifikace 
dokumentu: 

VEŘEJNÉ! 

Verze: 

0.11 

 

 

DV_PIISSP_SKOL_20220425_011_ŠM_Správa_organizační_struktury_OJ_RISPR.doc 

Vlastník dokumentu: Ing. Jan Daněk 
Strana 6 z 50 

 

2. Koncept 

2.1 Základní koncepce fungování systému Příprava rozpočtu v rámci 
Rozpočtového informačního systému Státní pokladny 

Na následujícím obrázku je zachyceno umístění systému Příprava rozpočtu v Rozpočtovém informačním 
systému a jeho rozpad do základních procesních bloků, které si v dalším textu více přiblížíme. 

Obrázek 1: Zasazení systému Příprava rozpočtu do Rozpočtového informačního systému Státní 
pokladny 
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Obrázek 2: Organizační Management (OM) v systému Příprava rozpočtu 

 

Procesní bloky: 

1. Organizační Management - pro přiřazení oprávnění uživatelům systému Příprava rozpočtu je 
použita komponenta Organizační Management. Organizační management (OM) je spravován 
uživateli s oprávněním typového uživatele Správce organizační struktury Organizační 
jednotky. Vysvětlení principů této komponenty a způsobu použití je součástí tohoto školení a je 
uvedeno v samostatných kapitolách dále. 

2. Kmenová data - v systému RISPR se spravují kmenová data PVS (příjmová a výdajová struktura) 
a závazných ukazatelů (specifické, průřezové a ukazatele financování). Příloha č. 4 zákona o SR 
zobrazuje závazné ukazatele, na něž byl pořízen rozpis rozpočtu, a dále ty závazné ukazatele, 
na něž nebyl pořízen rozpis rozpočtu, ale které nebyly vyloučeny v případě nulového ukazatele. 
Kmenová data jsou spravována uživateli s funkční rolí Správce kmenových dat. 

3. Hlavní proces přípravy rozpočtu - hlavním procesem přípravy rozpočtu je proces stanovování 
závazných příjmových a výdajových parametrů a parametrů financování pro jednotlivé Kapitoly, 
Meziúrovně a jim podřízené organizační složky státu (OSS), podle kterých následně OSS připraví 
rozpis rozpočtu dle dimenzí rozpočtových klasifikací tzv. „Identifikace koruny“. Tyto rozpisy jsou 
pak schvalovány nadřízenými organizačními jednotkami až po jejich schválení na úrovni 
Ministerstva financí (MF-11). Hlavního procesu se účastní uživatelé s funkčními rolemi 
Správce rozpočtu či Referent. 

4. Reporting - v celém průběhu přípravy rozpočtu je možné využívat sady reportů nad daty hlavního 
procesu či nad kmenovými daty. Pracovat s reporty mohou uživatelé s funkčními rolemi 
Správce rozpočtu, Referent, Správce kmenových dat a Výkazník. Správce kmenových dat 
pracuje pouze s reporty kmenových dat.  

2.2 Přehled procesu 

Obecné schéma zasazení procesů OM do procesů přípravy rozpočtu je zobrazeno na následujícím 
obrázku: 



 

Česká republika 

Ministerstvo 

financí 

Název dokumentu: 

Integrovaný informační systém Státní pokladny 

Školicí dokumentace 

Klasifikace 
dokumentu: 

VEŘEJNÉ! 

Verze: 

0.11 

 

 

DV_PIISSP_SKOL_20220425_011_ŠM_Správa_organizační_struktury_OJ_RISPR.doc 

Vlastník dokumentu: Ing. Jan Daněk 
Strana 8 z 50 

 

Obrázek 3: Schéma procesů a rolí Organizačního managementu 
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Role Správce workflow RIS a Správce uživatelů uvedené ve schématu výše jsou role v působnosti 
pracovníků Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP). 

Role Správce organizační struktury OJ je předmětem popisu této školicí příručky. Role Pověřené osoby je 
role v odpovědnosti Kapitoly nadřízené dané OJ. Pověřená osoba je odpovědná za nominaci a registraci 
uživatelů dané Kapitoly, tedy i každé podřízené OJ dané Kapitoly. 

Organizační management navazuje, resp. se doplňuje s několika procesy a podprocesy IISSP: 

 Proces Registrace uživatele zahrnuje především: 

o podprocesy zpracování registračního formuláře za každého uživatele, 

o podprocesy související s proškolením uživatele, 
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o podprocesy související s přidělením základních oprávnění v RISPR (např. přístup na 
úvodní stránku portálu RIS pro přihlášení uživatele do systému). 

Na aktivitě zpracování registračního formuláře se podílí Pověřená osoba dané Kapitoly. Uvedené 
podprocesy zajišťují zřízení přístupu uživatele do systému, nezajišťují však přidělení 
dostatečných oprávnění pro provádění aktivit spojených s procesem přípravy SR.  

 Procesy správy organizační struktury OJ zahrnují: 

o zobrazení organizační struktury OJ, 

o zakládání a rušení plánovaných míst, např. v případě změny počtu uživatelů RISPR 
v rámci dané OJ, 

o změny existujících plánovaných míst, přiřazování, změny a výmaz přiřazení uživatelů na 
plánovaná místa, 

o nastavení zástupnosti uživatelů RISPR. 

Všechny typy popsaných aktivit realizuje Správce organizační struktury OJ (uživatel) 
prostřednictvím aplikace Správa požadavků na změnu OM a Zobrazení struktury OJ (viz 
dále). 

2.2.1 Úloha procesu 

Organizační management (OM) je nástroj sloužící k: 

 definici hierarchie OJ (tj. definice vazeb mezi podřízenou a nadřízenou OJ), 

 definici vnitřní struktury OJ. 

V OM jsou udržovány tyto typy OJ maximálně v pětiúrovňové hierarchii (viz dále obrázek s příkladem 
hierarchie OJ implementované v OM): 

 MF - Odbor 11 (MF-11), 

 Technický odvětvový odbor (pro každou kapitolu spadající pod Odbor 14 či Odbor 19 MF je 
v systému udržován právě jeden Technický odvětvový odbor), 

 Kapitola, 

 Meziúroveň (pouze pro některé kapitoly vyžadující složitější členění), 

 OSS. 
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Obrázek 4: Příklad hierarchie OJ implementované v OM 

 

2.2.1.1 Hierarchie a struktura OJ 

Definice hierarchie OJ je prováděna výhradně pracovníky KC IISSP a není proto předmětem tohoto 
školení. Požadavky na změnu hierarchie OJ jsou řešeny v KC IISSP na základě požadavků Správce 
rozpočtu Kapitoly. Tyto požadavky Správce rozpočtu kapitoly řeší s pracovníky věcně příslušného 
odvětvového odboru MF. Typickými požadavky na změnu hierarchie OM mohou být např. požadavky na 
založení, případně zrušení OSS dané kapitoly či požadavky na založení, případně zrušení Meziúrovně 
dané kapitoly. Je žádoucí zadávat všechny požadavky na změnu hierarchie OJ v dostatečném předstihu 
před požadovaným termínem provedení změny. 

Definice vnitřní struktury OJ je na rozdíl od definice hierarchie OJ výhradně v pravomoci 
a odpovědnosti uživatele (tj. Správce organizační struktury OJ – viz kapitola 2.2.2 Role). Realizace 
činností s tímto souvisejících a získání odpovídajících znalostí a dovedností je předmětem tohoto školení. 

V rámci OJ jsou vytvářena plánovaná místa, ke kterým jsou přiřazovány role a následně i konkrétní 
uživatelé – viz praktické části uvedené v kapitole 3.2 Správa požadavků na změny OM. Tato plánovaná 
místa tvoří vnitřní organizační strukturu OJ. 
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Obrázek 5: Příklad vnitřní struktury OJ 

 

Každému plánovanému místu je přiřazena právě jedna role: 

 Správce rozpočtu – na každé OJ je vytvořeno právě jedno plánované místo s touto rolí. Platnost 
tohoto plánovaného místa nelze měnit. Toto plánované místo vzniká (i zaniká) souběžně 
s vytvořením či změnou hierarchie OJ na základě požadavků předaných do KC IISSP. 

 Správce kmenových dat – na každé OJ musí být minimálně jedno a maximálně libovolný počet 
plánovaných míst s touto rolí. První plánované místo vzniká (i zaniká) souběžně s vytvořením či 
změnou hierarchie OJ na základě požadavků předaných do KC IISSP. 

 Referent – na každé OJ musí být minimálně jedno a maximálně libovolný počet plánovaných míst 
s touto rolí. První plánované místo vzniká (i zaniká) souběžně s vytvořením či změnou hierarchie 
OJ na základě požadavků předaných do KC IISSP. 

 Výkazník – na každé OJ může být libovolný počet plánovaných míst s touto rolí. U této role 
neplatí podmínka minimálně jednoho plánovaného místa jako u výše uvedených. OJ tedy nemusí 
mít žádného Výkazníka, vzhledem k tomu, že výše uvedené role roli Výkazník automaticky 
obsahují. 

Každé plánované místo má nastavený časový interval platnosti (od – do). 

Na plánované místo může být (ihned či později) přiřazen uživatel. Toto přiřazení má opět nastavený 
časový interval platnosti (od – do). Jeden uživatel systému může být přiřazen k více plánovaným místům 
současně, avšak k plánovanému místu může být přiřazen pro dané období pouze jeden uživatel. 

Teprve přiřazením uživatele na plánované místo (případně i pomocí nastavení osobní zástupnosti 
viz kapitola 2.2.1.2) získává uživatel oprávnění pracovat (v odpovídající roli) v RISPR . Uživatel 
(Správce organizační struktury OJ) je zodpovědný za to, že přiřazení uživatelů na definovaná 
místa bude v souladu s vnitřními předpisy organizace. 

Poznámka: 

1) Uživatel RISPR může být v rámci OM zařazen na plánované místo pouze v případě, že byly 
provedeny všechny kroky nutné k založení uživatele v procesu Správa uživatelů. Pokud tyto 
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kroky nebyly provedeny, není uživatel nabízen ve výběrových seznamech při přiřazování na 
plánovaná místa ani při nastavování zástupnosti. V tomto případě je nutné kontaktovat příslušnou 
Pověřenou osobu, která je za danou Kapitolu (a její podřízené Meziúrovně a OSS, či odvětvové 
odbory v případě MF) odpovědná za  registraci uživatelů v RISPR. 

2) Uživateli  může (přesněji měl by) být zrušen přístup do systému RISPR (tj. zrušen či zablokován 
uživatelský účet prostřednictvím Pověřené osoby a procesu Správa uživatelů) teprve tehdy, je-li 
na jím obsazeném plánovaném místě (nebo místech) zařazen jiný uživatel. V případě, že je 
uživateli zrušen přístup do RISPR a na jím doposud obsazeném plánovaném místě (nebo 
místech) není zařazen jiný uživatel RISPR, zůstává takové plánované místo neobsazené. 
Z pohledu procesu přípravy rozpočtu může dojít k formálnímu dočasnému zablokování procesů 
přípravy rozpočtu. 

3) O událostech vyvolaných změnami uživatelských účtů dané OJ je Správce organizační struktury 
OJ informován systémem prostřednictví tzv. notifikačních e-mailů Správy uživatelů. Notifikační 
zprávy systém rozesílá v případě: 

a. založení účtu nového uživatele – v takovém případě následně reaguje Správce 
organizační struktury OJ zařazením uživatele na odpovídající plánované místo OM, 

b. zablokování/zrušení účtu existujícího uživatele – v takovém případě následně reaguje 
Správce organizační struktury OJ zařazením jiného uživatele na neobsazené plánované 
místo (viz bod 2 výše), případně zrušením plánovaného místa podle pravidel 
vysvětlených dále, 

c. změny (atributů) účtu existujícího uživatele – v takovém případě následně reaguje 
Správce organizační struktury OJ podle povahy realizované změny, např. v případě 
změny popisných atributů uživatele (adresa, telefon apod.) není potřeba reagovat. 
Naopak např. v případě rozšíření oprávnění uživatele může Správce organizační 
struktury OJ reagovat zařazením uživatele na jiné plánované místo. 

4) V aplikacích určených pro správu vnitřní struktury OJ (Zobrazení struktury OJ, Správa požadavků 
na změnu OM) a v aplikaci pro nastavení zástupnosti v RISPR lze zobrazit informace 
o jednotlivých uživatelích zobrazených v těchto aplikacích. Zobrazení (telefonní číslo, e-mailová 
adresa, kompletní seznam plánovaných míst, ke kterým má daný referent oprávnění a zda 
oprávnění k plánovanému místu vyplývá z trvalého přiřazení uživatele nebo z titulu zastupování 
třetí osoby) lze vyvolat kliknutím na ikonu „panáčka“ nebo na jméno uživatele. 

5) Procesy OM se dále úzce prolínají s procesy přípravy SR v RISPR, kterým vytvářejí procesní 
a aplikační infrastrukturu pro správu autorizačních profilů v celém životním cyklu přípravy SR. 
Veškerá rozpisová data (resp. detailizace závazných parametrů a rozpisy rozpočtů) jsou 
pořizována a vázána na konkrétní plánované místo definované v OM. Tímto způsobem je 
zajištěna „privátnost“ dat v pracovních verzích rozpisu rozpočtu, resp. detailizace závazných 
parametrů (to znamená, že zmíněná data nejsou viditelná pro žádného dalšího uživatele 
s výjimkou uživatele, který je nastavený jako zástupce – viz kapitola 2.2.1.2). 

2.2.1.2 Zástupnost 

Organizační management umožňuje nastavení tzv. zástupnosti – viz kapitola 3.2 Praktická část 8: 
„Definování zástupnosti“. Zástupnost je definována vždy mezi dvěma uživateli systému a vždy má 
definované období platnosti. Zástupnost tedy obsahuje následující trojici údajů: 

 zastupovaný uživatel, 

 zastupující uživatel, 

 interval platnosti (od - do). 



 

Česká republika 

Ministerstvo 

financí 

Název dokumentu: 

Integrovaný informační systém Státní pokladny 

Školicí dokumentace 

Klasifikace 
dokumentu: 

VEŘEJNÉ! 

Verze: 

0.11 

 

 

DV_PIISSP_SKOL_20220425_011_ŠM_Správa_organizační_struktury_OJ_RISPR.doc 

Vlastník dokumentu: Ing. Jan Daněk 
Strana 13 z 50 

 

V zadaném intervalu platnosti získává zastupující uživatel všechna oprávnění zastupovaného uživatele, 
která jsou přiřazována v rámci OM (Správce rozpočtu, Referent, Správce kmenových dat). 

Pro definici zástupnosti v rámci OM platí tato pravidla: 

 uživatelé Kapitoly, Meziúrovní a OSS dané Kapitoly mohou zastupovat libovolného uživatele 
libovolné OSS dané Kapitoly, 

 uživatelé Kapitoly a jejích Meziúrovní se mohou zastupovat navzájem, 

 uživatel MF-OO, resp. MF-11 může být zastupován pouze uživatelem svého MF-OO, resp. 
MF-11, 

 není možné definovat uživatele s výhradní rolí Výkazník jako zástupce uživatele s jinou rolí. Toto 
omezení vyplývá z následujícího pravidla: uživatel v roli Výkazníka není oprávněn měnit data 
v RISPR, a proto nemůže zastupovat uživatele, který oprávnění měnit data vlastní. 

Při výběru zástupce má uživatel k dispozici primárně seznam uživatelů své OJ a sekundárně kompletní 
seznam odpovídající výše uvedeným pravidlům. 

Zástupnost (tzv. osobní zástupnost) si může nastavit každý uživatel RISPR sám, tj. bez zásahu Správce 
organizační struktury OJ. Postup nastavení osobní zástupnosti je uveden ve školicích příručkách 
určených pro školení rolí Správce kmenových dat, Správce rozpočtu, Referent a Výkazník. Pro případy, 
kdy je nutné nastavit zástupnost konkrétního pracovníka v době jeho nepřítomnosti, má Správce 
organizační struktury OJ možnost nastavit zástupnost i za nepřítomného pracovníka-uživatele, např. 
v případě nemoci či dovolené, ale také v případě ukončení pracovního poměru pracovníka-uživatele pro  
převzetí a dokončení jeho rozpracovaných úkolů v RISPR. 
 
Platí, že Správce organizační struktury OJ nadřízené OJ (s výjimkou TU Správce organizační struktury 
OJ Kapitoly) nemá oprávnění zasahovat a měnit vnitřní strukturu podřízené OJ. Může si ji pouze zobrazit 
k nahlížení. Pro řešení kolizních stavů a bezproblémové užívání a provozování OM je proto v závislosti 
na vnitřní organizaci každé OJ vhodné z důvodu vzájemné zastupitelnosti (nezaměňovat s výše 
popsanou zástupností) registrovat a mít proškolené alespoň 2 Správce organizační struktury OJ. TU 
Správce organizační struktury OJ kapitoly má oprávnění zasahovat a měnit vnitřní strukturu podřízených 
OJ. V aplikaci Správa požadavků na změny OM přepíná na správu některé z podřízených OJ pomocí 
tlačítek v sekci nadepsané „Můžete spravovat i podřízené organizační jednotky“. 
 

Obrázek 6: Správa požadavků na změny OM – část úvodní sekce pro Správce struktury OJ 
kapitoly  
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Jak již bylo uvedeno, změny v nastavení zástupnosti ovlivňují rozsah oprávnění uživatele v systému. 
Pokud např. dojde k nastavení zástupnosti Správce rozpočtu Referentem, získává Referent po 
zástupností vymezenou dobu všechna oprávnění Správce rozpočtu, to znamená, že získá např. 
oprávnění schvalovat rozpočtová data za danou OJ. 

Obdobně, v případě nastavení zástupnosti Referenta uživatelem v jiné roli, např. Správcem rozpočtu, 
získá zástupce Referenta oprávnění Referenta včetně přístupu do pracovních verzí rozpočtu, resp. 
závazných parametrů Referenta. 

2.2.2 Role 

Školení je určeno pro Uživatele zastávající role: 

 Správce organizační struktury OJ RISPR pro úroveň MF-11, 

 Správce organizační struktury OJ RISPR pro úroveň MF-OO, 

 Správce organizační struktury OJ RISPR pro úroveň Kapitola, 

 Správce organizační struktury OJ RISPR pro úroveň Meziúroveň, 

 Správce organizační struktury OJ RISPR pro úroveň OSS. 

2.2.3 Souvislost s jiným procesem, integrace 

Procesy OM se doplňují s procesy Správy uživatelů – viz popis v předcházejících kapitolách. 

Procesy OM se dále úzce prolínají s procesy přípravy SR v RISPR, kterým vytvářejí procesní a aplikační 
infrastrukturu pro správu autorizačních profilů v celém životním cyklu přípravy SR. Veškerá rozpisová 
data (resp. detailizace závazných parametrů) jsou pořizována a vázána na konkrétní plánované místo 
definované v OM. Tímto způsobem je zajištěna „privátnost“ dat v pracovních verzích rozpisu rozpočtu, 
resp. detailizace závazných parametrů (to znamená, že zmíněná data nejsou viditelná pro žádného 
dalšího uživatele RISPR s výjimkou uživatele, který je nastavený jako zástupce – viz kapitola 2.2.1.2). 
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3. Správa organizační struktury OJ 
Správce organizační struktury OJ pracuje s aplikacemi, jejichž ovládání a funkčnost je vysvětlena dále. 
Jedná se o tyto aplikace: 

 Zobrazení struktury OJ, 

 Správa požadavků na změny OM, 

 Zobrazení požadavků. 

 
Všechny aplikace jsou spouštěny přes jednotné portálové rozhraní, kde jsou zařazeny do stejné oblasti 
v navigačním menu. 

 

3.1 Zobrazení struktury OJ 

Tabulka 1: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Zobrazení struktury OJ Správce struktury OJ (OSS) 

Prostřednictvím aplikace Zobrazení struktury OJ může uživatel nahlížet na aktuálně definovaná 
plánovaná místa včetně oprávnění a uživatelů přiřazených k těmto plánovaným místům. Dále je možné 
zjistit informace o nastavení zástupnosti pro konkrétní uživatele.  

Praktická část 1: „Zobrazení struktury OJ“ 

1. Navigační menu: „Příprava rozpočtu“  „Správa struktury OJ“   

„Zobrazení struktury OJ“ . 

2. Zobrazí se obrazovka „Zobrazení struktury OJ“. 
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Obrázek 7: Zobrazení struktury OJ 

 

 

3. Uživatel použije tlačítko „Registrovaní uživatelé“ . Zobrazí se obrazovka 
„Registrovaní uživatelé“ s výpisem všech registrovaných uživatelů na dané OJ. Registrovaný 
uživatel je uživatel, který prošel registrací v procesu Správy uživatelů. Na této obrazovce má 
Správce organizační struktury OJ přehledné tabulky: 

 Synchronizace rolí RISPR – Portál – zobrazuje přidělení rolí v různých komponentách 
RISPR. V případě, že nejsou pro každou zobrazenou roli zaškrtnuta obě pole, jedná se 
o chybový stav. V tomto případě Správce organizační struktury O kontaktuje KC IISSP 
a nahlásí nalezenou chybu. 

 Analytická oprávnění – zobrazuje přiřazená analytická oprávnění. Tato definují množinu 
dat, se kterými je uživatel oprávněn pracovat. 

 Přiřazení k pozicím – zobrazuje seznam plánovaných míst, na která je uživatel právě 

přiřazen. 

 Typoví uživatelé (všechny systémy) – seznam typových uživatelů, kteří byli pro daného 

uživatele přiřazeni v procesu Správy uživatelů. 

4. V tabulce „Seznam plánovaných míst pro vybraný den“ Správce organizační struktury OJ vidí 
všechna plánovaná místa platná pro den právě uvedený v poli pro zadání data. 

Pro plánovaná místa v rámci dané OJ jsou ve sloupci „Přiřazený uživatel“  zobrazeni uživatelé: 
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 přiřazení pro aktuální den – v poli pro zadání data je po načtení aplikace zobrazeno aktuální 
datum; pokud uživatel zvolí jiné než aktuální datum, pro zobrazení aktuálně přiřazených 
uživatelů k plánovaným místům pak použije tlačítko „Aktuálně přiřazení uživatelé“ 

, které nastaví do stisknutého stavu (tlačítko je viditelně stlačeno), 

 přiřazení pro den určený v poli pro zadání data  - uživatel v poli pro zadání data zvolí 
požadované datum a použije buď tlačítko „Načti“ nebo v případě, že je tlačítko „Aktuálně 

přiřazení uživatelé“  ve stisknutém stavu (tlačítko je viditelně 
stlačeno), nastaví jej uživatel do nestisknutého stavu (tlačítko již stlačeno není). 

 

Uživatel pro změnu data (např. z aktuálního dne na jiné datum) použije ikonu , s jejíž pomocí si 
rozbalí kalendář a zvolí požadované datum aktivním označením požadovaného data. Datum se vloží 

do pole a uživatel použije tlačítko „Načti“ , čímž dojde k aktualizaci tabulky plánovaných míst. 

Obrázek 8: Zobrazení aktuálně přiřazených uživatelů 

 

5. V tabulce „Osobní zástupnost uživatelů“ uživatel vidí existující zástupnosti uživatelů. 

Použitím tlačítka „Zobrazit historii“  si uživatel zobrazí zastupování, která byla 
zahájena i ukončena v minulosti. V případě, že se chce uživatel vrátit k aktuálnímu stavu, opětovně 
použije tlačítko a nastaví jej do nestisknutého stavu (tlačítko již stlačeno není).  

Obrázek 9: Zobrazení historie 

 

6. Použitím tlačítka „Zobrazit budoucnost“  si uživatel zobrazí zastupování, která 
budou zahájena v budoucnosti. V případě, že se chce uživatel vrátit k aktuálnímu stavu, opětovně 
použije tlačítko a nastaví jej do nestisknutého stavu (tlačítko již stlačeno není). 

Obrázek 10: Zobrazení budoucnosti 

 

7. Výsledek: Uživatel má přístup k informacím o vybrané OJ. 
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8. Pokud má zobrazená OJ podřízené jednotky, je zobrazena tabulka těchto jednotek v sekci 
„Podřízené jednotky“. Uživatel může seznamem podřízených jednotek procházet tlačítkem 

„Procházení jednotkou“  a sledovat jejich vnitřní strukturu. 

9. Uživatel může lokálně uložit strukturu OJ ve formátu MS Excel tlačítkem „Export struktury do MS 

Excel“ . V novém okně vybere rozmezí, ke kterému se má struktura 
zobrazit, a zvolí „Export do XLS“ nebo „Export do XLS včetně podúrovní“. 

3.2 Správa požadavků na změny OM 

V této části jsou zmíněny aktivity, které může uživatel realizovat prostřednictvím aplikace Správa 
požadavků na změny OM. 

 Navigační menu: „Příprava rozpočtu“ → „Správa struktury OJ“   → „Správa požadavků na změny 
OM“  .zřízení plánovaného místa (PM – zřízení), 

 přiřazení uživatele k plánovanému místu (Uživatel PM – přiřazení), 

 změna atributů plánovaného místa (PM – změna atributů), 

 změna atributů uživatele (Uživatel PM – změna atributů), 

 ukončení plánovaného místa (PM – ukončení), 

 výmaz uživatele z plánovaného místa (Uživatel PM – výmaz), 

 definování zástupnosti (Zástupnost). 

 

Praktická část 2: „Zřízení plánovaného místa Referenta” 
Správce organizační struktury OJ provádí zřízení plánovaného místa např. v případě nástupu nového 
uživatele RISPR či pokud je nutné rozšířit rozsah možných aktivit stávajícího uživatele (například Správce 
rozpočtu má vykonávat i aktivity Správce kmenových dat). 
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Tabulka 2: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Správa požadavků na změnu OM Správce struktury OJ (OSS) 

 

1. Navigační menu: „Příprava rozpočtu“  „Správa struktury OJ“   

„Správa požadavků na změny OM“ . 

Zobrazí se dialogové okno, ve kterém uživatel pomocí rolovacího menu „Organizační jednotka“ 
vybere OJ (výběr provádí pouze v případě, že je správcem více než jedné organizační jednotky). 
Výběrem z rolovacího menu „Druh požadavku“ následně zvolí položku „PM – zřízení“. 

Obrázek 11: Výběr druhu požadavku 

 

2. Zobrazí se obrazovka s tabulkou „Plánovaná místa“ s výpisem všech existujících plánovaných míst. 

3. V tabulce „Plánované místo“ do pole „Zkratka“ napíše uživatel zkratku zřizovaného plánovaného 
místa, např. Ref 2. 

4. V tabulce „Plánované místo“ do pole „Označení“ napíše uživatel označení plánovaného místa, např. 
Referent 2. 

5. Uživatel vyplní pomocí ikony  datum v poli pro zadání data platnosti PM např. „od“ . 
V tomto poli systém uživateli nabízí vždy aktuální datum. Pro změnu data (z aktuálního dne na jiné 

datum) použije uživatel ikonu , s jejíž pomocí si rozbalí kalendář a zvolí požadované datum 
aktivním označením požadovaného data. Datum platnosti nelze zadávat do minulosti, to znamená, že 
uživatel volí nejdříve aktuálně platné datum či jakékoli datum v budoucnosti. Datum platnosti 
plánovaného místa „Do“ je standardně nastaveno systémem a nelze jej přepisovat (platnost 
zřizovaného PM je neomezená, to je v systému vyjádřeno datem 31. 12. 9999). 

6. Uživatel v rolovacím menu „Role“ vybere řádek „Referent“. 
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Obrázek 12: Zřízení plánovaného místa 
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7. Uživatel použije tlačítko „Provedení“ . 

8. Výsledek: Systém zřídí nové plánované místo. O úspěšném zřízení nového plánovaného místa je 
uživatel informován systémem hlášením v dolní části obrazovky. 

Obrázek 13: Nově zřízené plánované místo 

 

Poznámky: 

1) Uživatel má možnost vyplněním údajů v dolní tabulce „Uživatel“ přímo přiřadit ke zřizovanému 
plánovanému místu uživatele (to však ještě před použitím tlačítka „Provedení“). 

2) K nově zakládanému plánovanému místu musí být vždy vybrána role. Platí následující pravidla: 

 plánované místo s rolí Správce rozpočtu může být na dané OJ právě jedno. Toto plánované 
místo nelze smazat/ukončit (viz dále), 

 plánovaných míst s rolí Referenta může být na dané OJ až n (tj. neomezeně), vždy však 
musí být alespoň jedno. Toto jedno plánované místo (nebo poslední po smazání/ukončení 
ostatních plánovaných míst Referentů, i z hlediska platnosti daného plánovaného místa) 
nelze smazat/ukončit (viz dále), 

 pro plánované místo s rolí Správce kmenových dat platí stejná pravidla jako pro plánované 
místo Referent, 
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 plánovaných míst s rolí Výkazník může být na dané OJ až n a zároveň lze všechna taková 
plánovaná místa smazat/ukončit (viz dále). 

3) V dolní části obrazovky systém zobrazuje seznam kroků při vykonávání akce, případně i chybové 
stavy. Při výskytu chybového stavu uživatel kontaktuje KC IISSP. Pro uživatele je důležité číslo 
uložení případu do Case Managementu – toto číslo lze použít pro zobrazení logu v aplikaci 
Zobrazení požadavků (viz dále). 

4) Uživatel může lokálně uložit strukturu OJ ve formátu MS Excel tlačítkem „Export struktury do 

MS Excel“ . V novém okně vybere rozmezí, ke kterému se má 
struktura zobrazit, a zvolí „Export do XLS“ nebo „Export do XLS včetně podúrovní“. 

Praktická část 3: „Přiřazení uživatele k plánovanému místu” 

Správce organizační struktury OJ přiřadí uživatele k plánovanému místu tehdy, pokud to neudělal v rámci 
zřízení nového plánovaného místa (viz  

Praktická část 2: „Zřízení plánovaného místa Referenta”). Děje se to např. v případě nástupu nového 
uživatele RISPR, kdy Správce organizační struktury OJ přiřadí uživatele k uvolněnému plánovanému 
místu.   

Tabulka 3: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Správa požadavků na změnu OM Správce struktury OJ (OSS) 

1. Navigační menu: „Příprava rozpočtu“  „Správa struktury OJ“   

„Správa požadavků na změnu OM“ . 

2. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém uživatel pomocí rolovacího menu „Organizační jednotka“, 
vybere OJ (výběr provádí pouze v případě, že je správcem více než jedné organizační jednotky). 
V rolovacím menu „Druh požadavku“ uživatel zvolí položku „Uživatel PM – přiřazení“: 

Obrázek 14: Přiřazení plánovaného místa 

 

3. V tabulce „Plánovaná místa“ uživatel označí nově vytvořené plánované místo, v daném případě 
Referent 2, ke kterému požaduje přiřadit uživatele. Po označení plánovaného místa dojde 
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automaticky k načtení obsahu tabulky „Uživatelé“. Uživatel vidí, že k plánovanému místu doposud 
není přiřazen žádný uživatel. 
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Obrázek 15: Označené nové plánované místo 
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4. V sekci „Uživatel“ vyvolá v řádku „Uživatel“ pomocí ikony  seznam, ve kterém si následně vybere 
uživatele, kterého chce přiřadit k novému plánovanému místu. Volbu uživatele potvrdí tlačítkem 
„OK“. Výběrem v řádku  „Seznam“ uživatel v rolovacím menu zvolí, zda použije „Primární seznam“ 
nebo „Rozšířený seznam“ uživatelů. V primárním seznamu jsou uživateli nabízeni možní zástupci 
pouze z OJ Uživatele. V rozšířeném seznamu jsou uživateli nabízeni možní zástupci z OJ uživatele 
a navíc všichni další možní zástupci z jiných OJ (pravidla definice zástupnosti viz kapitola 2.2.1.2). 

Pro každého z uživatelů v seznamu lze zobrazit seznam přiřazených TU. Tlačítka „Rozbalit vše“ 
a „Sbalit vše“ slouží k hromadnému zobrazení, resp. skrytí seznamu TU. Standardně se zobrazují 
pouze RISPR relevantní TU, pro zobrazení všech přiřazených TU použije uživatel tlačítko „Zobrazit 
všechny TU“. 

Tlačítko  slouží k vyhledávání v seznamu podle uživatelem zadaných kritérií. Při vyhledávání 
může uživatel použít zástupné znaky „*” a „?”. 

Obrázek 16: Výběr uživatele 

  

5. Uživatel vyplní pomocí ikony  datum v poli pro zadání data . Pro neomezenou 
dobu přiřazení uživatele „ Do“ lze zadat hodnotu 31. 12. 9999. Uživatel pro změnu data (z aktuálního 

dne na jiné datum) použije ikonu , s jejíž pomocí si rozbalí kalendář a zvolí požadované datum 
aktivním označením požadovaného data: 

Obrázek 17: Výběr data 

 

6. Uživatel použije tlačítko „Provedení“ . 

7. Výsledek: Zvolený uživatel je přiřazen k plánovanému místu. O úspěšném přiřazení uživatele je 
Správce organizační struktury OJ informován systémem hlášením v dolní části obrazovky: 
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Obrázek 18: Nově přiřazený uživatel 

 

Poznámka: Pokud není uživatel přiřazen na plánované místo, nemůže v systému vykonávat aktivity při 
přípravě SR. Jednomu plánovanému místu může být v jednom okamžiku přiřazen vždy právě jeden 
uživatel. Jeden konkrétní uživatel však může být přiřazen na více plánovaných míst současně. Uživatele 
nelze přiřazovat do minulosti. Zároveň platí, že na každém plánovaném místě může být v čase přiřazeno 
více uživatelů, avšak intervaly jejich přiřazení se nesmí překrývat. Nemusí však ani tvořit spojitý interval 
to znamená, že existující plánované místo nemusí být v každém časovém okamžiku obsazeno. 

Upozornění: Typový uživatel Správce rozpočtu RISPR, Referent rozpočtu RISPR nebo Správce 
Kmenových dat RISPR může být přiřazen na plánované místo s rolí Správce rozpočtu, Referent, Správce 
kmenových dat a Výkazník. Typový uživatel Výkazník RISPR však může být přiřazen pouze na 
plánované místo s rolí Výkazník. 

 

POZOR! 
Přiřazení uživatele k plánovanému místu je požadavek, který v případě změny relevantní k aktuálnímu 
datu vyvolává synchronizaci oprávnění uživatele mezi portálem a systémem RISPR. 
Tato synchronizace trvá několik minut a teprve po jejím úspěšném dokončení se přiřazení uživatele 
k plánovanému místu projeví v systému. Kontrolu synchronizace může uživatel provést v aplikaci 
„Registrovaní uživatelé“. 



 

Česká republika 

Ministerstvo 

financí 

Název dokumentu: 

Integrovaný informační systém Státní pokladny 

Školicí dokumentace 

Klasifikace 
dokumentu: 

VEŘEJNÉ! 

Verze: 

0.11 

 

 

DV_PIISSP_SKOL_20220425_011_ŠM_Správa_organizační_struktury_OJ_RISPR.doc 

Vlastník dokumentu: Ing. Jan Daněk 
Strana 27 z 50 

 

Praktická část 4: „Změna atributů u plánovaného místa” 
Každé plánované místo musí být jednoznačně definováno, a to pomocí zkratky (např. REF 2), označení 
(např. Referent 2) a role (Referent, Správce kmenových dat, Výkazník).  

Správce organizační struktury OJ má možnost měnit tyto atributy plánovaného místa: 

 „Zkratka“, 

 „Označení“. 

 

Tabulka 4: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Správa požadavků na změnu OM Správce struktury OJ (OSS) 

 

1. Navigační menu: „Příprava rozpočtu“  „Správa struktury OJ“   

„Správa požadavků na změny OM“ . 

2. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém uživatel pomocí rolovacího menu „Organizační jednotka“, 
vybere OJ (výběr provádí pouze v případě, že je správcem více než jedné organizační jednotky). 
V rolovacím menu „Druh požadavku“ uživatel zvolí položku „PM – změna atributů“: 

Upozornění: Měnit lze pouze zkratku a označení plánovaného místa. 

Obrázek 19: Změna atributů 

 

3. V tabulce „Plánovaná místa“ uživatel aktivně označí nově vytvořené plánované místo ve sloupci 
„Zkratka objektu“ s údajem Ref 2. 
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Obrázek 20: Označení plánovaného místa 

 

4. V tabulce „Plánované místo“ uživatel do řádku „Zkratka“ vepíše novou zkratku pro plánované 
místo - Ref výdaje, maximální délka textu je 12 znaků.. V řádku „Označení“ uživatel vepíše nové 
označení - Referent výdaje, maximální délka textu je 40 znaků.. 

Obrázek 21: Nové označení plánovaného místa 

 

5. Uživatel použije tlačítko „Provedení“ . 
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6. Výsledek: Zkratka, případně Označení plánovaného místa bylo změněno. O úspěšné změně atributů 
plánovaného místa je uživatel informován systémem hlášením v dolní části obrazovky: 

Obrázek 22: Změna atributů plánovaného místa 

 

Praktická část 5: „Změna atributů uživatele” 

Ve chvíli, kdy Správce organizační struktury OJ přiřazuje uživatele k plánovanému místu, volí časový  
interval jeho působení na daném plánovaném místě. Změna atributů uživatele představuje změnu tohoto 
intervalu. Správce organizační struktury OJ provádí změnu atributů uživatele v případě ukončení 
působení uživatele RISPR na daném plánovaném místě (edituje datum „do“). Přiřazení nového uživatele 
k plánovanému místu (viz Praktická část 3: „Přiřazení uživatele k plánovanému místu”) může 
bezprostředně následovat, nejdříve tedy od následujícího kalendářního dne. Není to však nezbytné. 

Správce organizační struktury OJ má možnost měnit tyto atributy přiřazení uživatele k plánovanému 
místu: 

 „Od“ – datum přiřazení uživatele k plánovanému místu, 

 „Do“ – datum ukončení přiřazení uživatele k plánovanému místu. 
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Tabulka 5: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Správa požadavků na změnu OM Správce struktury OJ (OSS) 

1. Navigační menu: „Příprava rozpočtu“  „Správa struktury OJ“   

„Správa požadavků na změny OM“ . 

2. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém uživatel pomocí rolovacího menu „Organizační jednotka“, 
vybere OJ (výběr provádí pouze v případě, že je správcem více než jedné organizační jednotky). 
V rolovacím menu „Druh požadavku“ uživatel zvolí položku „Uživatel PM – změna atributů“. 

Upozornění: Měnit lze pouze nastavení časového intervalu, ve kterém bude uživatel přiřazen 
k danému plánovanému místu. Pokud Správce organizační struktury OJ mění již existující přiřazení 
(bez ohledu na to, že bylo aktivní v minulosti nebo je aktivní k aktuálnímu datu), systém kontroluje, že 
nebyla provedena žádná změna data do minulosti. Zároveň platí, že pokud je změna data přiřazení 
„od“ i „do“ povolena, systém kontroluje, zda v takovém časovém intervalu není na plánovaném místě 
přiřazen jiný uživatel – tj. platí stejná pravidla uvedená v poznámce a v upozornění pod praktickým 
příkladem 2. 

Obrázek 23: Změna atributů uživatele 

 

V tabulce „Plánovaná místa“ uživatel aktivně označí nově vytvořené plánované místo ve sloupci 
„Zkratka objektu“, tj. údaj Ref výdaje. V tabulce „Uživatelé“ se zobrazí uživatel, který je přiřazen 
k danému plánovanému místu: 
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Obrázek 24: Označení plánovaného místa 

 

3. Uživatel vyplní v tabulce „Uživatel“ pomocí ikony  datum v poli pro zadání data přiřazení „od“ 

. Uživatel pro změnu data (z aktuálního data na jiné datum) použije ikonu , s jejíž 
pomocí si rozbalí kalendář a zvolí požadované datum aktivním označením požadovaného data. 

Obrázek 25: Volba data 

 

4. Uživatel použije tlačítko „Provedení“ . 

5. Výsledek: Dle zvoleného data je nastaven časový interval působení uživatele na plánovaném místě. 
O úspěšné změně atributů uživatele je uživatel informován systémem hlášením v dolní části 
obrazovky: 
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Obrázek 26: Nastavení intervalu platnosti přiřazení uživatele plánovanému místu 

 

 

POZOR! 

Změna atributů přiřazení uživatele k plánovanému místu je požadavek, který, v případě změny 
relevantní k aktuálnímu datu, vyvolává synchronizaci oprávnění uživatele mezi portálem a systémem 
RISPR. Tato synchronizace trvá několik minut a teprve po jejím úspěšném dokončení se přiřazení 
uživatele k plánovanému místu projeví v systému. Kontrolu synchronizace může uživatel provést 
v aplikaci „Registrovaní uživatelé“. 

 

Praktická část 6: „Ukončení plánovaného místa” 

Správce organizační struktury OJ provádí ukončení plánovaného místa jen velmi zřídka. Na změny 
uživatelů reaguje Správce organizační struktury OJ nejprve změnou atributů uživatele v případě ukončení 
působení uživatele RISPR (edituje datum „do“; viz Praktická část 5: „Změna atributů uživatele”) 
a následně přiřazením nového uživatele RISPR k plánovanému místu (viz Praktická část 3: „Přiřazení 
uživatele k plánovanému místu”). Přiřazení nového uživatele k plánovanému místu může 
bezprostředně následovat, není to však nezbytné. Uvolněné plánované místo může zůstat 
neobsazené.  
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Tabulka 6: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Správa požadavků na změnu OM Správce struktury OJ (OSS) 

1. Navigační menu: „Příprava rozpočtu“  „Správa struktury OJ“   

„Správa požadavků na změny OM“  . 

2. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém uživatel pomocí rolovacího menu „Organizační jednotka“, 
vybere OJ (výběr provádí pouze v případě, že je správcem více než jedné organizační jednotky). 
V rolovacím menu „Druh požadavku“ uživatel zvolí položku „PM – ukončení“: 

Obrázek 27: Ukončení plánovaného místa 

 

3. V tabulce „Plánovaná místa“ uživatel aktivně označí nově vytvořené plánované místo ve sloupci 
„Zkratka objektu“ s údajem Referent výdaje, které si přeje ukončit. 
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Obrázek 28: Plánované místo k ukončení 

 

4. Uživatel použije tlačítko „Provedení“ . 

V závislosti na stavu dat v procesu přípravy rozpočtu systém zareaguje na akci jedním 
z následujících kroků: 

 Pokud plánované místo ještě nebylo využito pro pořízení dat v procesu přípravy rozpočtu, je 
uživateli nabídnuto smazání plánovaného místa. Smazání znamená úplné odstranění 
plánovaného místa ze systému bez ohledu na stanovený interval platnosti plánovaného 
místa. 

 Pokud jsou na plánované místo v aktuálním běhu přípravy rozpočtu pořízena data 
v jakémkoli stavu (existují data ve finální verzi), nelze plánované místo ukončit. Uživatel je 
o takovém stavu informován chybovým hlášením. V tomto případě musí uživatel kontaktovat 
uživatele přiřazeného na plánovaném místě s rolí Správce rozpočtu pro rozhodnutí o dalším 
postupu. 

 Pokud jsou na plánované místo v aktuálním běhu přípravy rozpočtu pořízena data, ale nejsou 
v žádném stavu (existují data v pracovních verzích, nikoli ve finální verzi), je u daného 
plánovaného místa uživateli nabídnuto omezení platnosti do aktuálního data (jedná se 
v zásadě o ukončení plánovaného místa k datu). V případě potvrzení nabídky uživatelem 
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nemůže být nadále plánované místo použito v procesu přípravy rozpočtu. Takto zneplatněné 
plánované místo zůstává uložené v systému, v reportech je viditelné. 

 

Výmaz plánovaného místa je nevratný proces. Nelze vymazat/ukončit tato plánovaná místa: 

 plánované místo s rolí Správce rozpočtu, 

 poslední plánované místo s rolí Referent, 

 poslední plánované místo s rolí Správce kmenových dat. 

5. Zobrazí se dialogové okno „Potvrzení výmazu“ (v případě, že plánované místo nebylo nikdy použito 
pro pořízení dat v procesu přípravy SR): 

Obrázek 29: Potvrzení výmazu plánovaného místa 

  

6. Uživatel použije tlačítko „Ano“ . 

7. Výsledek: Plánované místo bylo vymazáno. O úspěšném ukončení plánovaného místa je uživatel 
informován systémem hlášením v dolní části obrazovky. 
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Obrázek 30: Výmaz plánovaného místa 

 

Praktická část 7: „Výmaz uživatele z plánovaného místa” 

Správce organizační struktury OJ může vymazat uživatele z plánovaného místa pouze v případě, že 
datum začátku jeho působení na plánovaném místě ještě nenastalo, a to včetně aktuálního data. 

Na změny uživatelů reaguje Správce organizační struktury OJ nejprve změnou atributů uživatele  
v případě ukončení působení uživatele RISPR (edituje datum „do“; viz Praktická část 5: „Změna 
atributů uživatele”) a následně přiřazením nového uživatele RISPR k plánovanému místu (viz Praktická 
část 3: „Přiřazení uživatele k plánovanému místu”). Přiřazení nového uživatele k plánovanému místu 
může bezprostředně následovat, není to však nezbytné. 

Tabulka 7: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Správa požadavků na změnu OM Správce struktury OJ (OSS) 

V této praktické části si uživatel zřídí nové plánované místo a přiřadí k němu uživatele dle praktických 
částí 1 a 2. Uživatel v rámci nově zřízeného plánovaného místa a přiřazeného uživatele použije jakékoli 
budoucí datum od aktuálního data. Následně provede výmaz uživatele z plánovaného místa podle níže 
uvedeného postupu. 

1. Navigační menu: „Příprava rozpočtu“  „Správa struktury OJ“   

„Správa požadavků na změny OM“ . 

2. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém uživatel pomocí rolovacího menu „Organizační jednotka“, 
vybere OJ (výběr provádí pouze v případě, že je správcem více než jedné organizační jednotky). 
V rolovacím menu „Druh požadavku“ uživatel zvolí položku „Uživatel PM – výmaz“: 



 

Česká republika 

Ministerstvo 

financí 

Název dokumentu: 

Integrovaný informační systém Státní pokladny 

Školicí dokumentace 

Klasifikace 
dokumentu: 

VEŘEJNÉ! 

Verze: 

0.11 

 

 

DV_PIISSP_SKOL_20220425_011_ŠM_Správa_organizační_struktury_OJ_RISPR.doc 

Vlastník dokumentu: Ing. Jan Daněk 
Strana 37 z 50 

 

Obrázek 31: Výmaz uživatele z plánovaného místa 

  

Upozornění: Uživatele lze vymazat z plánovaného místa pouze v případě, že datum začátku jeho 
působení na plánovaném místě ještě nenastalo, a to včetně aktuálního data. Pro výmaz uživatele, 
který svou roli již zastává a nyní jej chce uživatel vymazat, vybere uživatel v rolovacím menu „Druh 
požadavku“ položku „Uživatel PM – změna atributů“ a uživateli nastaví v dolní sekci „Uživatel“ 
v řádku „Do“ datum, ke kterému se jeho činnost na daném plánovaném místě ukončí. 

3. V tabulce „Plánovaná místa“ uživatel označí nově vytvořené plánované místo, ke kterému je 
přiřazen uživatel a kterého si přeje z plánovaného místa vymazat. 
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Obrázek 32: Výmaz uživatele z plánovaného místa 

 

4. Uživatel použije tlačítko „Provedení“ . 

5. Výsledek: Vybraný uživatel je vymazán z přiřazeného plánovaného místa. O úspěšném výmazu 
uživatele z plánovaného místa je Správce organizační struktury OJ informován systémem hlášením 
v dolní části obrazovky. 
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Obrázek 33: Výmaz uživatele z plánovaného místa 

 

POZOR! 
Výmaz uživatele z plánovaného místa je požadavek, který vyvolává synchronizaci oprávnění uživatele 
mezi portálem a systémem RISPR. Tato synchronizace trvá několik minut a teprve po jejím úspěšném 
dokončení se výmaz uživatele z plánovaného místa projeví v systému. Kontrolu synchronizace může 
uživatel provést v aplikaci „Registrovaní uživatelé“. 

 

Praktická část 8: „Definování zástupnosti“ 

Správce organizační struktury OJ definuje zástupnost v rámci vlastní organizační jednotky v případě, že 
si zástupnost nenadefinoval uživatel před plánovanou nepřítomností (např. služební cesta, dovolená) 
nebo je uživatel nepřítomný neplánovaně (např. nemoc). Zástupnost je definována vždy mezi dvěma 
uživateli (zastupovaný a zástupce) v rámci organizační jednotky.   

Zástupnost je možné definovat na dobu určitou (např. od 2. 7. do 13. 7. daného roku) nebo na dobu 
neurčitou (např. od 1. 1. aktuálního roku do 31. 12. 9999) s tím, že zástupnost je vždy v průběhu trvání 
možné ukončit.  
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Tabulka 8: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Správa požadavků na změnu OM Správce struktury OJ (OSS) 

1. Navigační menu: „Příprava rozpočtu“  „Správa struktury OJ“   

„Správa požadavků na změny OM“ . 

2. Zobrazí se dialogové okno, ve kterém uživatel pomocí rolovacího menu „Organizační jednotka“, 
vybere OJ (výběr provádí pouze v případě, že je správcem více než jedné organizační jednotky). 
V rolovacím menu „Druh požadavku“ uživatel zvolí položku „Zástupnost“: 

Poznámky: 

1) V produktivním systému v aplikaci Zastupování uživatel vidí všechna svoje oprávnění v systému 
přípravy rozpočtu vyplývající z nastavení OM (přiřazení na plánovaná místa a nastavení 
zastupování za jiného uživatele). 

2) Platí omezení zmíněná v kapitole 2. Při výběru zástupce má uživatel k dispozici primárně seznam 
uživatelů své OJ a sekundárně kompletní seznam uživatelů odpovídající všem uvedeným 
pravidlům v kapitole 2. 

3) Zastupování může být nastaveno tak, že jednoho uživatele za dodržení všech výše uvedených 
podmínek může zastupovat libovolný počet uživatelů s tím, že interval zastupování se u všech  
zástupců může libovolně překrývat a nemusí být spojitý. 

 
Upozornění:  
 
Zástupnost není přenosná, to znamená, že uživateli ustanovenému jako zástupce uživatele na 
daném plánovaném místě nelze dále stanovit zástupce na daném plánovaném místě (jinými slovy, 
zástupce zastupujícího uživatele nemá k dispozici funkcionality prvního zastupovaného uživatele; 
pokud například Referent zastupuje Správce kmenových dat, má přístup ke kmenovým datům, ale 
Správce rozpočtu, který zastupuje Referenta, již nikoli). 
 

POZOR! 
Roli správce organizační struktury OJ nelze pomocí zastupování předat jinému uživateli a Správce 
organizační struktury OJ nadřízené OJ (vyjma kapitoly) nemá oprávnění zasahovat do vnitřní 
struktury podřízené OJ. Může si ji pouze zobrazit. Pro řešení kolizních stavů a bezproblémové užívání 
a provozování OM je proto v závislosti na vnitřní organizaci každé OJ vhodné z důvodu vzájemné 
zastupitelnosti zřídit přístup (registrovat a proškolit) alespoň pro dva Správce organizační struktury OJ. 
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Obrázek 34: Definování zástupnosti 

  

3. Uživatel v tabulce „Zastupovaný“ aktivně označí z nabídky zastupovaného uživatele. 
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Obrázek 35: Výběr zastupovaného uživatele 
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4. Uživatel v tabulce „Definice nového zastupování“ vybere pomocí ikony  „Zástupce“ 
z nabízeného seznamu. 

Obrázek 36: Volba zástupce  

  

5. Uživatel použije tlačítko „OK“ . Vybraný „Zástupce“ se vloží do tabulky „Definice nového 
zastupování“. 

6. Uživatel pomocí ikony  zvolí v řádcích „Od“ a „Do“  data 
časové úseku požadované zástupnosti: 

Obrázek 37: Nastavení parametrů zástupnosti 

 

7. Uživatel použije tlačítko „Uložit“ . 

8. Výsledek: Vybranému uživateli je nastavena zástupnost pro zvolený časový úsek. O úspěšném 
nastavení zástupnosti je uživatel informován systémem hlášením v dolní části obrazovky. O založení 
nového zastupování je zástupce informován notifikačním e-mailem. 

Zástupnost je možné definovat na dobu určitou (např. od 2. 7. do 13. 7. daného roku) nebo na dobu 
neurčitou (např. od 1. 1. aktuálního roku do 31. 12. 9999) s tím, že zástupnost je vždy v průběhu trvání 
možné ukončit.  

Označením řádku se jménem zástupce a stisknutím tlačítka „Ukončit“ může uživatel probíhající 
zástupnost ukončit.  
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Obrázek 38: Ukončení probíhající zástupnosti 

 

Označením řádku se jménem zástupce a stisknutím tlačítka „Smazat“ může uživatel zástupnost smazat, 
a to pouze zástupnost plánovanou do budoucna, tj. takovou zástupnost, která ještě nenastala.  

Obrázek 39: Smazání budoucí zástupnosti 

 

Po kliknutí na tlačítko „Ukončit“ resp. „Smazat“ je uživatel informován o výsledku hlášením systému 
v dolní části obrazovky. O změně zástupnosti je zástupce informován notifikačním e-mailem. 
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Obrázek 40: Nastavení nové zástupnosti 

 

Upozornění: Po nastavení či změně zástupnosti přijde zástupci notifikační e-mail. Obrázek 41 je 
pouze ilustrační. 

Obrázek 41: Notifikační e-mail 

 

3.3 Zobrazení požadavků – historie Správy požadavků na změny OM 

Předmětem této části školení je seznámení uživatele s aplikací pro prohlížení vytvořených požadavků na 
změny v OM. 
 
Správce organizační struktury OJ má možnost zobrazit si požadavky, které provedl on sám nebo jiný 
Správce organizační struktury OJ, za danou organizační jednotku, a to s pomocí ID požadavku, pokud ho 
zná (ID požadavku je součástí hlášení v dolní části obrazovky, které se objeví po úspěšném provedení 
požadavku), zadání časového intervalu či druhu požadavku. Uvedené možnosti lze kombinovat.  
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Praktická část 9: „Zobrazení požadavků“ 

Tabulka 9: Vymezení aplikací a funkčních rolí 

Vymezení aplikací v této kapitole Funkční role 

Zobrazení požadavků Správce struktury OJ (OSS) 

1. Navigační menu: „Příprava rozpočtu“  „Správa struktury OJ“   

„Zobrazení požadavků“ . 

2. Zobrazí se dialogové okno „Zobrazení požadavků“: 

Obrázek 42: Zobrazení požadavků 

 

3. Do řádku „ID požadavku“ může uživatel zadat číslo, pod kterým je požadavek veden v tzv. Case 
Managementu. 

Každý zadaný požadavek dostane vlastní „ID požadavku“, pod kterým je v systému veden. 
V případě, že uživatel „ID požadavku“ zná, může jej do řádku vyplnit a pro vyhledání ihned použít 

tlačítko „Vyhledat“ . V případě, že uživatel „ID požadavku“ nezná, vyhledá požadavky 
po vyplnění dalších atributů požadavku. 

4. Do řádku „Založeno od“ zadá uživatel datum, od kterého chce vyhledat všechny provedené 
požadavky. 

5. Do řádku „Založeno do“ zadá uživatel datum, do kterého chce zjistit všechny provedené 
požadavky. 

Obrázek 43: Nastavení časového intervalu 

 

6. V rolovacím menu „Druh požadavku“ uživatel zvolí požadovaný druh případu, avšak pouze 
v případě, že chce tímto způsobem omezit svůj výběr. 
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7. Uživatel použije tlačítko „Vyhledat“ . 

Obrázek 44: Zobrazení požadavků na změny OM 

 

8. Výsledek: Uživateli se zobrazí informace o všech požadavcích odpovídajících zadaným výběrovým 
kritériím.  

9. V tabulce lze případy kliknutím na libovolný název sloupce řadit podle zvoleného sloupce vzestupně 
nebo sestupně, což je indikováno ikonou šipky vedle názvu sloupce. 

10. Uživatel aktivně označí jeden řádek v tabulce se zobrazenými požadavky. K vybrané položce 
v seznamu požadavků se načtou a v dolní části obrazovky zobrazí podrobné informace. 
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Obrázek 45: Zobrazení detailních informací k danému požadavku na změny OM 

 

Poznámka: 

1) V tabulce se zobrazenými případy lze kliknutím na libovolný název sloupce řadit údaje podle 

zvoleného sloupce vzestupně  nebo sestupně , což je 
indikováno ikonou šipky vedle názvu sloupce. 

2) Pro zobrazení požadavků je nutné zadat alespoň jednu hodnotu výběrového kritéria. 
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4. Cvičení 
Cvičení jsou obsahem Praktických částí 1. – 9. na stranách 15 – 46 s tímto obsahovým zaměřením: 

 Praktická část 1: „Zobrazení struktury OJ“ 

 Praktická část 2: „Zřízení plánovaného místa Referenta” 

 Praktická část 3: „Přiřazení uživatele k plánovanému místu” 

 Praktická část 4: „Změna atributů u plánovaného místa” 

 Praktická část 5: „Změna atributů uživatele” 

 Praktická část 6: „Ukončení plánovaného místa” 

 Praktická část 7: „Výmaz uživatele z plánovaného místa” 

 Praktická část 8: „Definování zástupnosti“ 

 Praktická část 9: „Zobrazení požadavků“ 
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5. Shrnutí 
Absolvováním tohoto školení si Správce organizační struktury OJ na jednotlivých úrovních hierarchie 

Organizační struktury osvojil činnosti popsané v tomto školicím materiálu:  

 základní dovednosti ovládání Portálu Státní pokladny, 

 zobrazení struktury Organizační jednotky, 

 správu požadavků na změny Organizační struktury, 

 zobrazení historie požadavků na změny OM. 


