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Webová aplikace CIS STK (dále jen „aplikace STK“) slouží k zajištění řádného výkonu části 
dopravně správních agend souvisejících s technickými kontrolami vozidel, prováděnými na stanicích 
technické kontroly, a se shromažďováním a vyhodnocováním dat popisujících průběh a výsledky 
těchto kontrol. 

1.1 Stručné informace o systému 

Aplikace STK spočívá v propojení komunikace mezi jednotlivými stanicemi technické kontroly a 
pracovníky na ministerstvu dopravy. 

Na stanici technické kontroly se nachází jeden či více počítačů tzv. operátorů STK, kteří vykonávají 
všechny základní operace prováděné na stanicích technické kontroly, včetně zaznamenávání všech 
údajů o vozidle a jeho provozovateli či žadateli o provedení technické prohlídky, tisku záznamníku 
závad s čárovým kódem a protokolem o provedené prohlídce. Všechny úkony jsou prováděny 
v prostředí webového prohlížeče. 

Na stanicích technické kontroly také mohou, ale nemusí být nainstalovány čtečky čárového kódu 
v místech jednotlivých kontrolních úkonů. Sejmutím čárového kódu vytištěného na záznamníku 
závad čtečkou čárového kódu dojde k zaznamenání údajů o provedeném úkonu. 

Na ministerstvu dopravy se pak nachází samotný centrální systém, který se skládá z aplikačních 
serverů implementujících webový server aplikace STK a databázových serverů implementujících 
úložiště dat a operace nad nimi. Webové servery poskytují služby uživatelského rozhraní pro 
webovou aplikaci STK a webové služby poskytující data externím aplikacím. 

Řešení celé aplikace STK odpovídá nejmodernějším standardům na datové zabezpečení a na 
komunikaci jednotlivých uživatelů a aplikací. Velkou výhodou systému je vysoce zabezpečené 
propojení globální počítačovou sítí Internet, umožňující okamžité interakce mezi jednotlivými 
účastníky a aplikacemi systému, čímž se veškerá činnost realizuje v reálném čase. 

1.2 Jak používat uživatelskou 

dokumentaci 

Začínáme 

Pokud s aplikací STK teprve začínáte, tak doporučujeme zahájit kapitolami Bezpečnost, Přihlášení 
do systému a dále pokračovat kapitolou Uživatelské rozhraní. 

V případě, že máte pouze minimální zkušenosti s prací na počítači a s nápovědou, doporučujeme 
vaší pozornosti nejdříve kapitolu Konvence používané v uživatelské dokumentaci, která objasňuje 
některé základní pojmy. 

  TIP 

 Jestliže vám nejsou srozumitelné některé zkratky nebo pojmy používané v uživatelské 
dokumentaci, tak přejděte na kapitolu Seznam používaných zkratek a pojmů. 
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Pokročilý uživatel 

Pokud potřebujete podrobné informace o funkcích aplikace STK a chcete jít rovnou k jádru věci, tak 
přejděte do části Obecně o aplikaci a Aplikace STK, kde naleznete další informace. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Některé části či moduly popisované v uživatelské dokumentaci nejsou dostupné každému 
uživateli. Zobrazování jednotlivých stránek aplikace i jednotlivých záznamů závisí na 

nastavení přístupových práv konkrétního uživatele. 

 Konvence používané v 

uživatelské dokumentaci 

Tato kapitola vysvětluje význam některých nejčastěji používaných pojmů, ovládacích prvků, stylů a 
typů písma při popisu funkčnosti aplikace STK. 

Často používané pojmy 

Používané pojmy Vysvětlení pojmu 

Klepnutí Ukázání na objekt, krátké stisknutí a puštění levého tlačítka myši. 

Dvojité klepnutí Ukázání na objekt a dvakrát rychlé klepnutí levým tlačítkem myši. 

Ukázat Umístění kurzoru myši na příslušný objekt, zpravidla se ukáže stručný 
popis významu daného objektu formou alternativního textu. 

Dialog Rozumí se tím dialogové okno aplikace. Slouží k zadávání hodnot do 
aplikace a k jejich editaci. 

Některá dialogová okna plní pouze oznamovací, informační nebo 
výstražné funkce. 

Stránka Rozumí se tím webová stránka internetové aplikace nebo stránka 
datového listu. 

Ovládací prvky aplikace 

Ovládací prvek Popis 

Vypínače 

 

 

Slouží k zadávání funkcí, vlastností 
apod.; zapnete je klepnutím nebo 
mezerníkem. Je-li na stejné záložce více 
vypínačů, můžete jich zapnout více 
podle vašeho uvážení (na rozdíl od 
přepínačů, které umožňují jen jednu 
alternativu). 

Přepínače 

 

 

Slouží k zadávání funkcí, vlastností 
apod.; zapnete je klepnutím nebo 
mezerníkem. Je-li na stejné záložce více 
přepínačů, lze zvolit jen jednu 
alternativu (na rozdíl od vypínačů, které 
umožňují volbu více alternativ). 
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Ovládací prvek Popis 

Výklopný seznam 

 

 

Slouží k zadávání funkcí, vlastností 
apod.; volbu zapnete po rozbalení 
klepnutím. 

Výběrový seznam 

 

 

Slouží k zadávání funkcí, vlastností 
apod.; pro výběr více položek najednou 
lze použít klávesu C T R L , resp. S H I F T  

a klepnutí na vybranou položku. 

Panel nástrojů 

 

 

Standardní horní panel obsahující 
přehled všech příkazů a operací, které 
lze používat při práci s aplikacemi; na 
obrázku je znázorněn panel nástrojů 
aplikace MS IE. 

Typy písma používané v uživatelské dokumentaci 

Typy písma Význam typu písma 

E N T E R Typ písma odkazující na stisk označené klávesy, resp. kombinace kláves na 
klávesnici. 

Zpět Typ písma označující názvy tlačítek, ikon, odkazů, záložek a příkazů menu, 
tj. ovládacích prvků, které se aktivují myší nebo klávesnicí. Někdy 
vycházejí ze znění alternativního textu, který se zobrazuje po ukázání na 
příslušný ovládací prvek. 

Seznam STK Kurzívou se standardním písmem odstavce jsou označeny názvy 
jednotlivých dialogů aplikace a polí (položek pro práci s aplikací, které po 
klepnutí obvykle nespouštějí žádnou akci, tj. „nejsou klikatelné“). 

Text Typ písma používaný při znázornění textu zapisovaného přímo do pole 
(např. pole formuláře). 

Zvýrazněný text Tučný styl standardního písma zvýrazňuje podstatnou informaci obsaženou 
v textu odstavce, řešení příkladu nebo popisu obrázku. 

Úvod Hypertextový odkaz. Klepnutím přejdete na příslušnou část, kapitolu nebo 
obrázek. 

Styly pro upozornění, poznámku, tip a příklad  

  UPOZORNĚNÍ 

 Text důležitého upozornění významného pro práci s aplikací. 

  POZNÁMKA 

 Text poznámky podávající doplňující informace k popisovanému tématu. 
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  TIP 

 Text doporučení (tipu) pro snadnou a efektivní práci se systémem. 

  PŘÍKLAD 

 Názorná ukázka praktického použití právě popisovaných funkcí systému. 
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Webová aplikace STK je aplikací optimalizovanou pro internetový prohlížeč Microsoft® Internet 
Explorer (dále jen „MS IE“), verze 9.0. Její jednotlivé funkčnosti jsou zobrazovány formou 
internetových stránek a dialogových oken, které se postupně zobrazují tak, jak procházíte aplikací. 

Aplikace STK se ovládá pomocí nabídky aplikace STK a navigace v horní části obrazovky 
(viz Uživatelské rozhraní). 

  UPOZORNĚNÍ 

 Aplikace STK je webová aplikace optimalizovaná pro internetový prohlížeč MS IE, verze 9.0. 

Při použití jiného prohlížeče nelze zaručit úplnou a bezchybnou funkčnost systému. 

  POZNÁMKA 

 Činnost aplikace STK probíhá prostřednictvím internetového připojení na vzdáleném počítači 
(serveru), proto rychlost a ostatní výkonnostní parametry aplikace STK závisí nejen na 
zatížení a kvalitě připojení k Internetu, ale i na výkonnosti serveru. 

2.1 Bezpečnost 

Následující kapitoly uživatelské dokumentace poskytují základní informace o tom, jak bezpečně 
nastavit a používat systém a tím tak předcházet ztrátám, zneužití nebo úniku dat a důvěrných 
informací. 

Základní bezpečnostní funkcí systému je autorizované a autentizované přihlášení do aplikace STK, 
tzn. že se do systému může přihlásit jen určený uživatel a pouze pod příslušným heslem. 

 Nastavení MS IE 

Z důvodu provozu informačního systému na odpovídající bezpečnostní úrovni je zapotřebí, aby 
koncové pracoviště (nastavení internetového prohlížeče) splňovalo požadovanou konfiguraci 
(platné od 31.3.2016). 

2.1.1.1  Zjištění verze MS IE  

Verzi vašeho internetového prohlížeče můžete ověřit pomocí: 

[1] Otevřete prohlížeč a zkontrolujte jeho nastavení pomocí kliknutí na menu Nápověda. 

 

[2] Vyberte volbu O aplikaci Internet Explorer. 
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[3] Zkontrolujte, že máte verzi Internet Exploreru 9 a vyšší. 

 

 

 

2.1.1.2  Nastavení kompatibilního 

zobrazení  

Aplikace STK je optimalizovaná pro internetový prohlížeč MS IE, verze 9.0. Pro správné fungování 
aplikace ve vyšších verzích IE je potřeba povolit tzv. „Režim kompatibilního zobrazení“. 

[1] Otevřete prohlížeč MS IE a klikněte na ozubené kolečko, které je umístěno vpravo 
v horní části okna, vedle zadané cesty k CIS-STK (URL), nebo v nabídce menu zvolte 
Nástroje (Alt+x) 

[2] Klikněte na položku „Nastavení kompatibilního zobrazení“  

[3]  

[4] Vyplňtě do pole „Přidat tento Web:“ hodnotu mdcr.cz 
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[5]  

[6] Klikněte na tlačítko Přidat 

 
Nyní je prohlížeč nastaven pro aplikaci CIS-STK 
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2.1.1.3  Nastavení kryptografických 

prostředků 

Při komunikaci s centrální částí systému CIS-STK je důležilé nevyužívat (mít zakázané) protokoly a 
sestavy protokolů (cipher suites), které nesplňují současné nároky na bezpečnost kryptografických 
prostředků.  

 

Zakázané (nepodporované) protokoly a sestavy protokolů 

 SSL2, SSL3 

Vyžadované protokoly a sestavy protokolů 

- TLS1.0, TLS1.1, TLS1.2 

 

  UPOZORNĚNÍ 

 Z výše uvedeného důvodu, je nutné na Vaší straně nastavit koncové zařízení podle níže 
uvedeného popisu a prověřit připravenost komunikace výhradě přes protokoly TLS1.0, 
TLS1.1 a TLS1.2 

Nastavení povolených protokolů 

[1] Otevřete prohlížeč MS IE a klikněte na ozubené kolečko, které je umístěno vpravo v horní 
části okna, vedle zadané cesty k CIS-STK (URL), nebo v nabídce menu zvolte Nástroje 
(Alt+x) 

[2] Klikněte na menu „Možnosti internetu“ 

 

[3] V „Možnostech internetu“ vyberte záložku „Upřesnit“ 

[4] V menu vyberte odstavec „Zabezpečení“ 
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[5] Nastavte povolené protokoly podle obrázku 

[6] Potvrďte nastavení pomocí tlačítka „OK“ 

[7] Prohlížeč je nastaven pro CIS STK a nově povolené protokoly pro komunikaci. 

 Uživatelské jméno a heslo 

Uživatelské jméno nesmí obsahovat diakritická znaménka, tj. písmena s háčky a čárkami. Dále 

nesmí obsahovat interpunkční znaménka (např. ? ; :). 

Přístupové heslo je v aplikaci založené na přístupu přes Internet zásadní věcí. Aplikace STK 
umožňuje při autentizovaném přístupu činit řadu citlivých operací – zadávat důležitá data, prohlížet 
dokumenty určené pouze omezené skupině lidí apod. Proto je velmi důležité brát práci se svým 
heslem hned od počátku dostatečně zodpovědně. Pro více informací o tvorbě hesla přejděte na 
kapitolu Zásady pro tvorbu a používání hesla. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Internetový prohlížeč se při přihlašování může dotázat, zda si má heslo zapamatovat. 
Zapamatování si hesla vaším prohlížečem se z důvodu zabezpečení citlivých dat v aplikaci 
STK důrazně nedoporučuje! 

2.1.2.1  Zásady pro tvorbu a používání 

hesla 
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Přístupové heslo je v systému založeném na přístupu přes Internet zásadní věcí, jelikož aplikace 
STK umožňuje při autorizovaném přístupu činit řadu citlivých operací. Proto je velmi důležité brát 
práci se svým heslem hned od počátku dostatečně zodpovědně. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Heslo v žádném případě neprozrazujte jiné osobě! Rovněž v žádném případě nepoužívejte 
jako heslo nějaký údaj, který je přímo svázán s vaší osobou (např. rodné číslo, příjmení, 
telefonní číslo). 

 Není vhodné používat jednoduché tzv. slovníkové heslo, které lze velmi snadno uhodnout, a 

to ani mírně modifikované (např. Jitka12345!). Naopak se za dobré považuje nahradit ve 

slově obdobně znějící pasáže (např. Z5nyCH@d123). Nesnažte se však ani použít naprosto 

náhodný řetězec rozličných znaků (např. 2GHhi#0@agr1562$749); takové heslo lze sice 

jen těžko uhodnout, ale zase se brzy zapomene. 

Zásady pro tvorbu hesla 

» Délka hesla je minimálně 10 znaků a nesmí obsahovat diakritická znaménka, tj. písmena 
s háčky a čárkami. Dále nesmí (s výjimkou níže uvedených speciálních znaků) obsahovat 

mezery a interpunkční znaménka (např. ?  ;  :). 

» Heslo musí obsahovat malé a velké písmeno, minimálně jedno číslo a minimálně jeden 
zvláštní znak; jejich seznam je uveden zde: 

~  !  @  #  $  %  ^  &  *  

  TIP 

 Pokud s aplikací pracujete jen občas (např. jednou týdně), nabízíme vám jednu dobrou 
metodu, jak své paměti poněkud pomoci, aniž byste heslo nosili na papírku s sebou: vyberte 
si své oblíbené sousloví (např. delší název knihy, přísloví, verš z písně) a zkraťte ho. 

Například z Okolo Hradce, v malé zahrádce vytvořte OH@vmz@rt3r . 

 K evidenci hesel lze použít k tomu určený software, který je zabezpečen proti zneužití. 

2.2 Přihlášení do systému 

Pro přihášení do systému jsou požadovány následující základní údaje: 

» Uživatelské jméno 

» Heslo 

» Doména  

» + doplňující údaje dle zvolené domény (např. číslo STK) 

 Doména 

Doména slouží pro volbu pracovního prostoru v informačním systému CIS. Každý uživatel má 
správcem přidělenu jednu nebo více domén, které ho opravňují k přístupu k jednotlivým částem 
aplikace. 

Seznam dostupných domén v aplikaci CIS 

» Agenda slouží pro centrální správu aplikace CIS je udělována uživatelům aplikace CIS, 
kteří jsou z pověření MDČR oprávněni provádět některou z administrativních operací. 
Například základní konfiguraci systému, správu a údržbu číselníku, udělovaní oprávnění 
jednotlivých uživatelům aplikace nebo dohled a monitoring. 
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» STK je udělována uživatelům aplikace CIS, kteří vykonávají všechny základní operace  
spojené se zaznamenáváním údajů o vozidlech a jeho provozovatelích či žadatelích o 
provedení technické prohlídky na stanicích technické kontroly, příslušníkům Policie České 
republiky pověřeným provaděním technické silniční kontroly a úředníkům Obcí 
s rozšířenou působností. 

» Vozidla - je udělována uživatelům aplikace CIS, kteří vykonávají všechny základní 
operace  spojené se zaznamenáváním údajů o plynových přestavbách, základních 
technických popisů vozidel a agendy historických vozidel. 

 Ukázka přihlášení 

 

Například uživatel jan.novak  je technikem na stanici STK s číslem 9999. 

[1] Zadejte příslušné údaje URL do panelu Adresa MS IE a přejděte na přihlašovací stránku 
systému. 

 

Obrázek 1: Detail přihlašovací stránky 

[2] Vyplňte Uživatelské jméno, Heslo, zvolte příslušnou doménu a pro STK Číslo stanice, 
poté klepněte na tlačítko Přihlásit. Podrobnější informace o tvorbě a použití hesla viz 
kapitola Zásady pro tvorbu a používání hesla. 

  TIP 

 Pro usnadnění práce si nastavte aplikaci jako domovskou stránku (Panel nástrojů MS IE —> 
Možnosti Internetu —> Použít aktuální). 

 Rovněž si můžete odkaz do aplikace přidat do svých oblíbených položek (Panel nástrojů MS 
IE —> Oblíbené —> Přidat). 

  UPOZORNĚNÍ 

 Internetový prohlížeč se při přihlašování může dotázat, zda si má heslo zapamatovat. 
Zapamatování hesla vaším operačním systémem se z důvodu zabezpečení citlivých dat v 
aplikaci důrazně nedoporučuje! 
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 Hlavní stránka aplikace STK 

Po přihlášení do systému se zobrazí Hlavní stránka aplikace STK s jednotlivými moduly. Hlavní 
stránka slouží k výběru modulu, s nímž chcete dále pracovat. Stránka také obsahuje informaci o 
právě přihlášeném uživateli. 

 

Obrázek 2: Hlavní stránka aplikace STK 

  UPOZORNĚNÍ 

 Dostupnost jednotlivých modulů závisí na nastavení přístupových práv právě přihlášeného 
uživatele do aplikace STK. Může tak nastat situace, kdy budete mít k dispozici pouze jediný 

modul. 

2.3 Odhlášení ze systému 

Po ukončení nebo při přerušení práce s aplikací STK je nutné korektní odhlášení z aplikace. Je to 
nezbytné z důvodu zabezpečení přenášených dat. Správným odhlášením se okamžitě přeruší 
komunikace se serverem a pro další práci s aplikací STK se musíte znovu přihlásit. V případě 
nekorektního odhlášení dojde k bezpečnému přerušení komunikace se serverem až po vypršení 
relace (viz Doba relace). 

Bezpečně (korektně) se z aplikace STK odhlásíte klepnutím na tlačítko Odhlásit umístěné v pravé 
horní části stránky. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Při nesprávném ukončení činnosti aplikace existuje nebezpečí přihlášení neautorizovaného 
uživatele, díky čemuž může dojít k úniku citlivých dat. Přímé přecházení z aplikace na jinou 
internetovou stránku nebo uzavření okna s aplikací bez řádného odhlášení se z důvodu 

zabezpečení citlivých dat v databázi aplikace důrazně nedoporučuje! 

2.4 Doba relace 

Doba relace je časový úsek, během kterého je aplikace STK sice v aktivním stavu, ale uživatel 
v ní nevykonává žádnou činnost. Po uplynutí této doby je nutné opětovné přihlášení. Pokud doba 
relace vypršela a provedete libovolnou operaci, zobrazí se přihlašovací stránka. Vyplněním 
uživatelského jména a hesla a klepnutím na tlačítko Přihlásit se opět přihlásíte do aplikace. 

Pokud v aplikaci nějakou činnost vykonáváte, tak během této doby relace nevyprší. 
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  TIP 

 Po vypršení relace jsou veškerá neuložená data (např. rozpracovaný protokol, rozpracovaný 
formulář pro zadání nového uživatele) ztracena. Proto doporučujeme v případě, kdy uživatel 
na delší dobu přeruší práci se systémem, veškerá data nejdříve uložit. 
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2.5 Uživatelské rozhraní 

Prostřednictvím uživatelského rozhraní (obrazovky) aplikace STK uživatel aplikaci ovládá, zadává 
do ní údaje, upravuje je apod. Je prostředkem komunikace mezi uživatelem a vlastní aplikací. 

Na následujícím snímku je uveden popis uživatelského rozhraní (obrazovky) aplikace STK. 

 

Obrázek 3: Uživatelské rozhraní aplikace STK 

Pro podrobnější popis vybraných částí uživatelského rozhraní přejděte na kapitolu Popis rozvržení 
uživatelského rozhraní. 

Pro více informací o ovládání aplikace STK pomocí klávesnice přejděte na kapitolu Ovládání 
uživatelského rozhraní pomocí klávesnice. 

 Popis rozvržení uživatelského 

rozhraní 

Nabídka aplikace STK 

Nabídka aplikace STK obsahuje rozbalovací nabídky jednotlivých modulů aplikace. Klepnutím na 
odkaz v rozbalené nabídce aplikace STK přejdete na příslušnou stránku aplikace. 

 

Obrázek 4: Nabídka aplikace STK 
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Navigace (cesta) 

Navigace plní významnou orientační funkci. Pomocí názvů jednotlivých předcházejících stránek 
odpovídajících logickému postupu jednotlivými funkčními celky aplikace zobrazuje úplnou cestu k 
právě otevřené stránce. Klepnutím na odkaz libovolné předcházející stránky přejdete přímo na 
příslušnou stránku. 

 

Obrázek 5: Příklad navigace 

Tlačítko Odhlásit  

Tlačítko Odhlásit slouží ke korektnímu odhlášení z aplikace STK (viz Odhlášení ze systému). 

Datový list, formulář záznamu 

V centrální části obrazovky se nachází buď datový list, nebo formulář záznamu. 

» Datový list obsahuje seznam (přehled) záznamů určených ke zpracování nebo k 
prohlížení. Pro více informací přejděte na kapitolu Datový list. 

» Formulář záznamu představuje webový formulář určený ke zpracování, k úpravám nebo 
k prohlížení. Pro více informací přejděte na kapitolu Formulář záznamu. 

 Ovládání uživatelského 

rozhraní pomocí klávesnice 

Při práci s aplikací STK můžete také používat klávesnici, a ovládat tak aplikaci pomocí klávesových 
zkratek. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Pomocí klávesy T A B  se můžete pohybovat mezi jednotlivými nabídkami, poli atd. Pokud je 

možné při práci s aktuální stránkou, dialogovým oknem nebo formulářem použít klávesu 
T A B , je na obrázku vždy uvedeno červenými číslicemi pořadí, v jakém se bude aplikace 

přesunovat po obrazovce po klepnutí na klávesu T A B . 

Ovládání uživatelského rozhraní pomocí klávesnice je uvedeno na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 6: Ovládání uživatelského rozhraní pomocí klávesy T AB  
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  POZNÁMKA 

 Po klepnutí na klávesu T A B  v okamžiku, kdy se tabulátor nachází v pozici 8, se kurzor 

přemístí do panelu Adresa MS IE. Po dalším klepnutí na klávesu T A B  se opět přepnete na 

pozici 1. 

 Výše uvedené pořadí funguje pouze v případě, že na obrazovce nemáte zapnuto zobrazování 
některého z panelu nástrojů MS IE (Hledat, Oblíbené…). Pokud máte zapnutý některý 
z panelu nástrojů MS IE, musíte klávesu T AB  stisknout vícekrát, než se vrátíte zpět na 

pozici 1. 

2.5.2.1  Základní klávesové zkratky pro 

ovládání aplikace STK 

Základní klávesové zkratky společné pro celou aplikaci STK jsou uvedeny v následující 
tabulce. 

 

Požadovaná akce Kombinace kláves 

Vyvolání nabídky aplikace STK A L T  + M  

Pohyb mezi jednotlivými nabídkami aplikace STK šipka vlevo ( ), šipka vpravo ( ) 

Pohyb v nabídce aplikace STK šipka nahoru ( ), šipka dolů ( ) 

Výběr položky v nabídce aplikace STK E N T E R 

  POZNÁMKA 

 Znaménko „+“ slouží v tabulce jen jako pomocné, tj. udává stisk kláves současně. 

Klávesové zkratky pro ovládání formuláře Nová technická prohlídka, resp. Nová technická 
prohlídka ADR jsou uvedeny v následující tabulce. 

Požadovaná akce Kombinace kláves 

Pohyb po jednotlivých řádcích formuláře směrem dolů T A B 

Pohyb po jednotlivých řádcích formuláře směrem nahoru S H I F T  + T A B  

Vyvolání dialogového okna Vyhledání zákazníka A L T  + F  

Vyvolání dialogového okna Nová značka vozidla A L T  + N  

Vyvolání dialogového okna Nový typ vozidla A L T  + T  

Vyvolání dialogového okna Nová kategorie vozidla A L T  + K 

Vyvolání dialogového okna Nový druh vozidla A L T  + D 

Dokončit technickou prohlídku A L T  + X  

  POZNÁMKA 

 Znaménko „+“ slouží v tabulce jen jako pomocné, tj. udává stisk kláves současně. 
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2.5.2.2  Formuláře  

Následující kapitoly popisují ovládání jednotlivých formulářů pomocí klávesy T A B . 

Pro všechny dále zmiňované formuláře platí následující: 

» Po klepnutí na klávesu T AB  v okamžiku, kdy se tabulátor nachází na poslední pozici 

uvedené na obrázku, se kurzor přemístí do panelu Adresa MS IE. Po dalším klepnutí na 
klávesu T A B  se opět přepnete na pozici 1. 

» Zmiňované pořadí funguje pouze v případě, že na obrazovce nemáte zapnuto zobrazování 
některého z panelu nástrojů MS IE (Hledat, Oblíbené…). Pokud máte zapnutý některý 
z panelu nástrojů MS IE, musíte klávesu T A B  stisknout vícekrát, než se vrátíte zpět na 

pozici 1. 

Formulář pro editaci rolí uživatele  

Do formuláře určeného pro editaci uživatelských rolí přejdete z nabídky aplikace STK postupem 
Administrace  Uživatelé. 

Pro více informací přejděte na Zadání role uživatele. 

 

Obrázek 7: Ovládání formuláře Editace role pomocí klávesy T AB  

Formulář pro zahájení nové technické prohlídky  

Do formuláře určeného pro zahájení nové technické prohlídky přejdete z nabídky aplikace STK 
postupem STK  Zápis vozidla. 

Pro více informací přejděte na Zápis vozidla. 
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Obrázek 8: Ovládání stránky Volba prohlídky pomocí klávesy T A B  

Formulář pro vyhledávání vozidla  

Do formuláře určeného pro vyhledávání vozidla při zakládání nové technické prohlídky přejdete 
z nabídky aplikace STK postupem STK  Zápis vozidla. 

Pro více informací přejděte na Nová technická prohlídka a  Nová technická prohlídka ADR. 

 

Obrázek 9: Ovládání formuláře Vyhledání vozidla pomocí klávesy T A B  

Formulář Nová technická prohlídka  

Do formuláře určeného pro zadání údajů nutných pro založení nové technické prohlídky přejdete 
z nabídky aplikace STK postupem STK  Zápis vozidla. 

Pro více informací přejděte na Nová technická prohlídka. 
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Obrázek 10: Ovládání formuláře Nová technická prohlídka pomocí klávesy T A B 

  TIP 

 V polích Druh, Kategorie, Značka a Obch. označení (typ) se po přechodu do daného pole 
pomocí klávesy T A B  nabízejí odpovídající hodnoty, které jsou pro danou STK při vyplňování 

formuláře k dispozici. Hodnoty se nabízejí vzestupně podle abecedy. Začnete-li do pole psát 
znaky, budou se nabízet hodnoty v závislosti na zapsaných znacích. 

 Např. chcete nalézt vozidlo značky Volkswagen. Přepněte se do pole Značka a na klávesnici 

začněte postupně psát slovo volkswagen . Aplikace podle zadaných znaků začne nabízet 

značky vozidel, které budou splňovat uživatelem zadané znaky. Až se bude nabízet značka 
Volkswagen, klepněte na ni a hodnota se vloží do pole. 
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Formulář Nová technická prohlídka ADR  

Do formuláře určeného pro zadání údajů nutných pro provedení nové technické prohlídky ADR 
přejdete z nabídky aplikace STK postupem STK  Zápis vozidla. 

Pro více informací přejděte na Nová technická prohlídka ADR. 

 

Obrázek 11: Ovládání formuláře Nová technická prohlídka ADR pomocí klávesy T A B 

  TIP 

 V polích Druh, Kategorie, Značka a Obch. označení (typ) se po přechodu do daného pole 
pomocí klávesy T A B  nabízejí odpovídající hodnoty, které jsou pro danou STK při vyplňování 

formuláře k dispozici. Hodnoty se nabízejí vzestupně podle abecedy. Začnete-li do pole psát 
znaky, budou se nabízet hodnoty v závislosti na zapsaných znacích. 

 Např. chcete nalézt vozidlo značky Volkswagen. Přepněte se do pole Značka a na klávesnici 

začněte postupně psát slovo volkswagen . Aplikace podle zadaných znaků začne nabízet 

značky vozidel, které budou splňovat uživatelem zadané znaky. Až se bude nabízet značka 
Volkswagen, klepněte na ni a hodnota se vloží do pole. 

Formulář pro vyhledání zákazníka  

Do formuláře určeného pro vyhledání informací o zákazníkovi, u jehož vozidla bude prováděna 
technická kontrola, přejdete z aplikace STK postupem STK  Zápis vozidla. 
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Pro více informací přejděte na Nová technická prohlídka a Nová technická prohlídka ADR. 

 

Obrázek 12: Ovládání formuláře Vyhledání zákazníka pomocí klávesy T A B  

Formulář Dokončení technické prohlídky  

Do formuláře určeného pro dokončení technické prohlídky přejdete z nabídky aplikace STK 
postupem STK  Zápis závad. 

Pro více informací přejděte na Dokončení technické prohlídky. 

 

Obrázek 13: Ovládání formuláře Dokončení technické prohlídky pomocí klávesy T AB  

Formulář Dokončení technické prohlídky ADR  

Do formuláře určeného pro dokončení technické prohlídky ADR přejdete z nabídky aplikace STK 
postupem STK  Zápis závad. 

Pro více informací přejděte na Dokončení technické prohlídky ADR. 
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Obrázek 14: Ovládání formuláře Dokončení technické prohlídky ADR pomocí klávesy T A B  

2.6 Datový list 

Většina stránek aplikace se zobrazuje ve formě datového listu, který obsahuje přehledné seznamy 
záznamů vztahujících se k jednotlivým funkčním celkům. Zobrazený seznam je rozčleněn do 
jednotlivých sloupců a řádků s položkami implicitně setříděnými vzestupně nebo sestupně podle 
prvního sloupce uvedeného na datovém listu. 

Prostým klepnutím na odkaz s názvem sloupce, podle něhož chcete provést setřídění, datový list 
setřídíte podle vybraného sloupce. Opětovným klepnutím na ten samý odkaz s názvem sloupce 
změníte směr setřídění ze sestupného na vzestupné a naopak. 

 

Obrázek 15: Příklad datového listu 
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  POZNÁMKA 

 Některé sloupce datového listu funkci řazení neumožňují (zpravidla nejsou podtržené). 
Datový list lze setřídit pouze podle sloupců, u nichž se po přejetí názvu takového sloupce 

název sloupce zvýrazní tmavě modrou barvou a ukazatel myši ve tvaru šipky ( ) se změní 

na tvar ruky ( ). 

Listování v zobrazení datového listu  

Pokud datový list obsahuje větší množství záznamů, tak je uspořádán do více stránek. Mezi 
jednotlivými stránkami datového listu se přesunete klepnutím na číslo jeho stránky, umístěného ve 
spodní části datového listu. 

 

Obrázek 16: Příklad stránkování datového listu 

  POZNÁMKA 

 Jestliže provádíte řazení dlouhého seznamu záznamů, doporučujeme pak provést následnou 
aktualizaci stránky (stiskem klávesy F5 , resp. volbou příkazu Zobrazit —> Aktualizovat 

z panelu nástrojů MS IE). Administrátor totiž může nastavit limit pro vyšší počet 
zobrazovaných záznamů. 

 Pokud procházíte dlouhým seznamem, může se tak stát, že se překročí stanovený limit pro 
zobrazovaná data. V takovém případě, pokud provedete nové setřídění záznamů, se mohou 
do seznamu dostat položky, které díky původnímu setřídění v zobrazovaném seznamu 
obsaženy nebyly. Aktualizace pak umožní zobrazení těch záznamů, které v aktuálním 
přehledu scházely. 

 Vyhledávání 

Pro vyhledání záznamu, resp. množiny záznamů zadejte hledaný řetězec do pole vedle tlačítka 
Vyhledat a následně klepněte na tlačítko Vyhledat. 

Vyhledávání probíhá na základě výskytu hledaného řetězce v libovolném sloupci zobrazeného 

datového listu. Např. zadáte-li jako hledaný řetězec voz, nalezne aplikace záznamy podvozku, 

vozidla, provozní, provoz atd. 

 

Obrázek 17: Příklad vyhledávání záznamu 
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2.7 Formulář záznamu 

Následující kapitola popisuje obecné zásady pro práci s formuláři používanými v aplikaci STK. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Při vyplňování nebo úpravě formuláře je nutné vždy vyplnit všechna povinná pole. Pokud 
některé z těchto polí opomenete vyplnit, aplikace vás na to při pokusu o uložení upozorní a 

chybějící údaje označí červenou hvězdičkou ( ), příp. červeným vykřičníkem (). 

  TIP 

 Symbol červeného vykřičníku ( ) se objevuje také v okamžiku, kdy vyplníte údaj ve špatném 

formátu (např. datum, PSČ). 

Tlačítka 

» Tlačítkem Uložit veškeré změny provedené ve formuláři uložíte. 

» Tlačítkem Zpět změny provedené ve formuláři stornujete a vrátíte se na předchozí 
stránku, příp. se přesunete z aktuální stránky na stránku v logické posloupnosti o úroveň 
výše. 

» Tlačítkem Další, příp. Dokončit změny provedené ve formuláři uložíte a formulář 
přesunete do dalšího kroku zpracování. 

» Tlačítkem Zrušit formulář uzavřete bez provedení jakýchkoliv změn. 

Ostatní tlačítka se zobrazují v závislosti na typu formuláře, jeho stavu a přístupových právech 
aktuálně přihlášeného uživatele. 

 Vyplňování polí ve formuláři 

Při vyplňování jednotlivých polí ve formuláři můžete využít následujících možností: 

» zadání hodnoty pomocí výklopného seznamu; 

» zadání hodnoty přímým zápisem do pole. 

Zadání hodnoty pomocí výklopného seznamu 

Při zadávání hodnoty pomocí výklopného seznamu aplikace STK nabízí pouze ty možnosti, které 
jsou uživateli k dispozici. Hodnotu spadající mimo rámec množiny definovaných možností nelze do 
pole zadat ručně. Jedná se o pole, která jsou provázána přímo s hodnotami v některém 
z navázaných číselníků. 

Zadání hodnoty přímým zápisem do pole 

Do ostatních polí, která nelze vyplňovat některým z výše popsaných způsobů, se hodnoty zadávají 
přímým zápisem hodnoty do příslušného pole (např. registrační značka). 
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Aplikace je rozčleněna do několika funkčních celků označovaných jako moduly. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované moduly a položky jednotlivých 

nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 
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3.1 Administrace SME 

Modul Administrace SME slouží k provádění operací spojené se správou stanice ME uživatelem 
s rolí SME - vedoucí. Menu Administrace SME v nabídce aplikace CIS. 

 Karta stanice 

Sekce Karta stanice slouží k zobrazení profilu stanice, pod kterou je uživatel přihlášen do aplikace 
CIS STK. Dále umožňuje provádět drobné změny v kontaktních údajích o dané stanici SME. 

Do této sekce přejdete z nabídky aplikace STK postupem Administrace SME  Karta stanice.  

 

Obrázek 18: Formulář Karta stanice 

[1] V případě potřeby upravte údaje v zobrazeném formuláři. 

[2] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[3] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět bez uložení jakýchkoliv změn. 
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 Mechanici SME 

Sekce Mechanici SME slouží k přidělování (generování) čárových kódů jednotlivým mechanikům 
na SME. 

Do sekce Mechanici SME přejdete z nabídky aplikace CIS postupem Administrace SME  
MECHANICI STK. 

Sekce je dostupná uživatelům s přístupovým právem Vedoucí SME. 

 

Obrázek 19: Stránka Mechanici SME 

Stránka Mechanici SME obsahuje datový list umožňující práci s jeho hodnotami, včetně možnosti 
vyhledávání jednotlivých záznamů. 

Stiskem u příslušného záznamu provedete generování nového kódu pro daného mechanika 
(po potvrzení v dialogovém okně). Současně s tím se původní kód technika zneplatní a je možné 
jeho zobrazení v historii kódů. 

 

Obrázek 20: Dialogové okno pro potvrzení vygenerování kódu mechanika 

Po potvrzení se zobrazí nový čárový kód pro tisk. 

 

Obrázek 21: Čárový kód mechanika 
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Pomocí tlačítka Tisk a zavřít okno čárový kód vytisknete a poté se dialogové okno uzavře. 
Tlačítkem Tisk čárového kódu vytisknete čárový kód na tiskárně. Klepnutím na tlačítko Zavřít 
okno dialogové okno uzavřete bez provedení tisku. 

Tento čárový kód se pak používá pro přiřazení mechanika k prohlídce. Nejdříve se naskenuje kód 
mechanika, pak kód prohlídky a tyto dva kódy se následně spárují. 

Stiskem zobrazíte historii čárových kódů daného mechanika. V historii kódů je používat 
standardní vyhledávání vyplněním textového pole a stiskem tlačítka Vyhledat. Tlačítkem Zpět se 
vrátíte zpátky do seznamu mechaniků SME.  

 

Obrázek 22: Historie kódů technika 

Kliknutím na ikonu  provedete opětovný tisk aktuálního čarového kódu mechanika. 

 

 Otevírací doba 

 

Přehled otevírací doby SME 

 

 

Nový záznam otevírací doby SME 
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 Provozovatel 

Sekce Provozovatel slouží k zobrazení profilu provozovatele SME pod kterou je uživatel právě 
přihlášen. Dále umožňuje provádět drobné změny v kontaktních údajích o provozovateli uživateli 
s potřebným oprávněním. 

Do této sekce přejdete z nabídky aplikace CIS postupem Administrace SME  Provozovatel. 
Zobrazí se stránka s formulářem Profil provozovatele. 

 

Obrázek 23: Formulář Profil provozovatele 

[4] V případě potřeby upravte údaje (tj. Telefon, Fax a DIČ) v zobrazeném formuláři. 

[5] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. 

[6] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na předchozí stránku bez uložení jakýchkoliv změn. 

 Předregistrace uživatelů 
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 SW ke stažení 

Modul SW ke stažení slouží pro stažení instalačního souboru aplikace SME a návodu k intalaci. Do 
modulu pro stažení SW přejdete klepnutím na tlačítko Administrace SME  SW ke stažení v 
nabídce aplikace CIS. 

Modul je dostupný pro uživatele s přístupovým právem Vedoucí SME. 

Instalátor nainstaluje následující aplikace: 

SME Terminál 

jedná se o aplikaci bežící jako systémová služna s názvem TerminalWinService, která má za úkol 
zajistit přenos fotografií a dat z měřeni z terminálu umístěném na SME na server CIS STK a jejich 
odstranění po úspěšném přenosu. 

SmeDesktopClient 

jedná se o aplikaci, která slouží k registraci terminálu a přehledu právě obsluhovaných prohlídek 
SME. 

 

 

Obrázek 24: Stránka SW ke stažení 
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[7] Klepnutím na název SW ve sloupci SW ke stažení stáhnete na svoje lokální úložiště 
požadovaný SW. 

[8] Klepnutím na verzi dokumentace ve sloupci Popis změn stáhnete na svoje lokální 
úložiště dokumentaci k vybranému SW. 

 

 Uživatelé 

 

Obrázek 25: Přehled uživatelů 

 

 

3.2 Administrace STK 

Modul Administrace STK slouží ke správě stanice STK 

Modul je dostupný pro uživatele s přístupovým právem Vedoucí STK. 

 Evidence nálepek 

Stránka Evidence nálepek slouží ke správě externích i interních pohybů kontrolních nálepek na 
jednotlivých stanicích technické kontroly. 

Do sekce Evidence nálepek přejdete z nabídky aplikace STK postupem STK  Evidence nálepek. 

Sekce je dostupná uživatelům s přístupovým právem Evidence nálepek –vedoucí, Evidence nálepek 
a Vedoucí STK (pro více informací o oprávněních uvedených rolí přejděte na Význam jednotlivých 
rolí). 
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Obrázek 26: Stránka Evidence nálepek 

Stránka Evidence nálepek je opticky rozdělena do několika částí. První část slouží k zadání 
vlastního pohybu (viz Vložení pohybu), střední část je určena pro vyhledávání v provedených 
pohybech (viz Vyhledávání v evidenci nálepek). Třetí část slouží k sestavování statistik a tiskových 
výstupů (viz Tiskové výstupy) a čtvrtá část umožňuje zadávat do evidence specifické pohyby 
(viz Specifické pohyby). 

3.2.1.1  Vložení pohybu  

Do evidence nálepek lze zadávat dva druhy pohybů, a to externí a interní. Uživatel zadává oba 
druhy pohybů stejným způsobem, přičemž rozdělení na interní a externí provede aplikace sama 
automaticky. 

Mezi externí pohyby patří: 

» nákup kontrolní nálepky (nákup do trezoru dané STK), 

» vylepení kontrolní nálepky (vylepení technikem po provedení technické kontroly), 

» vylepení náhradní kontrolní nálepky, 

» komisionální zničení poškozené kontrolní nálepky, 

» jiný příjem (pro případ zapůjčení nálepek mezi jednotlivými STK), 

» výdej kontrolní nálepky z jiných důvodů (pro případ zapůjčení nálepek mezi jednotlivými 
STK). 

Interní pohyby představují pohyby uvnitř dané STK, mezi jejími jednotlivými sklady (pokles 
jednoho interního skladu a navýšení stavu jiného interního skladu). Interní pohyby přestavují 
převody poškozených kontrolních nálepek a zásoby jednotlivých techniků. 

[1] Pomocí výklopného seznamu Odkud zadejte, o jaký pohyb se jedná. 

Zadejte počet nálepek (přípustná jsou jen celá kladná čísla, záporná vznikají při stornování 
pohybu) a pomocí výklopného seznamu Kam také, v jakém skladu k zadávanému pohybu 
došlo. 

  POZNÁMKA 

 Jaké hodnoty se budou nabízet ve výklopném seznamu Kam, záleží na tom, jaký pohyb 

vyberete ve výklopném seznamu Odkud. 
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[2] Dále můžete zadat vysvětlující Text k zadávanému pohybu. U jiného příjmu a jiného 
výdeje je vyplnění tohoto pole povinné, v ostatních případech je nepovinné. 

[3] Po zadání všech údajů a jejich pečlivém překontrolování klepněte na tlačítko Vložit 
pohyb. Tím bude záznam uložen do databáze aplikace STK. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Akci přidání záznamu do evidence již nelze vzít zpět. Proto před klepnutím na tlačítko Vložit 
pohyb vždy pečlivě překontrolujte zadávané údaje. Záznam zadaný do evidence nálepek lze 

v aplikaci pouze stornovat (viz Stornování pohybu v evidenci nálepek). 

3.2.1.2  Vyhledávání v evidenci nálepek  

Vyhledávání probíhá ve všech sloupcích datového listu. Hledaný řetězec zadejte do pole těsně nad 
tabulkou s jednotlivými záznamy a klepněte na tlačítko Vyhledat. 

Pokud aktivujete přepínač Zobrazit všechny pohyby, budou do výsledného přehledu záznamů 
zahrnuty také externí pohyby vylepení (automatický pohyb při vygenerování protokolu 
s aktivovanou volbou Kontrolní nálepka vylepena), vylepení náhradní kontrolní nálepky (viz 
Vylepení náhradní kontrolní nálepky) a komisionální zničení nálepky (viz Komisionální zničení 
nálepek). V opačném případě se do přehledu záznamů zařazují pouze záznamy, které byly 
vytvořené pomocí sekce Evidence nálepek. 

Na datovém listu zůstanou zobrazeny pouze záznamy odpovídající zadanému vyhledávacímu 
kritériu. Pokud v databázi neexistuje žádný záznam, který by splňoval zadané kritérium, aplikace 
na to upozorní. 

Pro opětovné zobrazení všech záznamů, odstraňte veškeré údaje ve vyhledávacím poli a opět 
klepněte na tlačítko Vyhledat. 

3.2.1.3  Stornování pohybu v  evidenci 

nálepek 

V případě potřeby (chybně zadaný údaj, reklamace nákupu…) lze pohyb v evidenci nálepek 
stornovat. 

[1] Vyhledejte pohyb, který chcete stornovat. 

[2] Ve sloupci Storno klepněte na odkaz Storno na řádku záznamu, jehož storno chcete 
provést. 

[3] V horní části datového listu se objeví formulář Storno pohybu. 

 

Obrázek 27: Formulář Storno pohybu 

[4] Ve formuláři je již vygenerovaný záznam o stornu. Uživatel může editovat pouze 
vysvětlující text. 

[5] Klepnutím na tlačítko Stornovat storno záznamu potvrdíte. Přechodem na jinou 
stránku aplikace STK formulář Storno pohybu uzavřete bez provedení jakýchkoliv 
změn. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Nelze provést storno již jednou stornovaného záznamu. 

3.2.1.4  Tiskové výstupy  
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Tiskové výstupy představují různé pohledy na data uložená v evidenci nálepek. Mezi tiskové 
výstupy patří: 

» Inventurní sestava, 

» Stavy a obraty kontrolních nálepek za STK od data do data, 

» Stavy a obraty kontrolních nálepek za zvolený sklad od data do data. 

» Položkový výpis externích pohybů od data do data (za STK). 

» Položkový výpis pohybů za zvolený sklad od data do data, 

» Zápis o kontrole stavu evidence kontrolních nálepek. 

Vybraný tiskový výstup zobrazíte klepnutím na odkaz s jeho názvem. Otevře se nové dialogové 
okno s vybranou tiskovou sestavou. 

Každou sestavu je možné filtrovat podle různých filtračních kritérií. Nabídka filtračních kritérií závisí 
na tom, jakou sestavu máte právě otevřenou. 

 

Obrázek 28: Příklad tiskového výstupu 

Po zadání filtračních kritérií klepněte na tlačítko Zobrazit pro aktualizaci zobrazeného tiskového 
výstupu podle zadaných kritérií. 

Klepnutím na tlačítko Tisk sestavu vytisknete na tiskárně. 

3.2.1.5  Specifické pohyby  

Část Specifické pohyby je dostupná pouze uživateli s přístupovým právem Vedoucí STK a Evidence 
nálepek - vedoucí. 

Mezi specifické pohyby patří: 

» Vylepení náhradní kontrolní nálepky 

» Komisionální zničení nálepek 

Vylepení náhradní kontrolní nálepky  
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Klepnutím na odkaz Vylepení náhradní nálepky přejdete na stránku Vylepení náhradní nálepky. 

 

Obrázek 29: Stránka Vylepení náhradní nálepky 

[1] Pomocí výklopného seznamu zadejte jméno technika, který vylepení náhradní nálepky 
provedl. 

[2] Dále zadejte identifikační údaje vozidla, tj. VIN a Registrační značku. 

[3] Zadejte Datum příští prohlídky, příp. nepovinnou položku Text. 

[4] Pro vložení pohybu klepněte na tlačítko Vložit pohyb. Vygeneruje se externí pohyb 
vylepení náhradní (výdej) s počtem 1 a jako vydávající sklad je uveden technik, který 
provedl vylepení náhradní nálepky. 

Přechodem na jinou stránku aplikace STK formulář Vylepení náhradní nálepky uzavřete bez 
provedení jakýchkoliv změn. 

Komisionální zničení nálepek  

Klepnutím na odkaz Komisionální zničení nálepek přejdete na stránku Komisionální zničení 
nálepky. 

 

Obrázek 30: Stránka Komisionální zničení nálepky 
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Pokud existují v aplikaci STK poškozené nálepky, které je možné komisionálně zničit, nabízí se ve 
formuláři Komisionální zničení nálepky počet poškozených nálepek určených ke zničení. Pokud 
v aplikaci STK žádné takové nálepky nejsou, objevuje se informativní hláška. 

Klepnutím na tlačítko Zničit poškozené se vygeneruje externí pohyb komisionální zničení (výdej) 
s počtem nálepek rovným aktuálnímu stavu skladu poškozených nálepek, který naleznete na 
stránce Evidence nálepek (viz níže). 

Klepnutím na odkaz Záznam o zničení na řádku u odpovídajícího záznamu se otevře nové 
dialogové okno s náhledem sestavy Záznam o předání poškozených kontrolních nálepek k jejich 
komisionální likvidaci tak, jak bude nakonec vytištěna na tiskárně. 

 

Obrázek 31: Záznam o předání poškozených kontrolních nálepek k jejich komisionální likvidaci 

  UPOZORNĚNÍ 

 Bude-li v programu MS IE potlačeno automatické otevírání oken, dialogové okno 
s vygenerovaným protokolem pro tisk se neobjeví. 

Externí pohyb komisionální zničení (tj. záznam o komisionálním zničení) si zobrazíte na stránce 
Evidence nálepek, přičemž musíte nejprve aktivovat vypínač Zobrazit všechny pohyby. 
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Obrázek 32: Stránka Komisionální zničení nálepek s vyznačeným záznamem o komisionálním 
zničení 

Na stránce Evidence nálepek lze rovněž záznam o komisionálním zničení v případě potřeby zrušit. 
Pro více informací o stornování záznamu o komisionálním zničení přejděte na kapitolu Stornování 
pohybu v evidenci nálepek. 

3.2.1.6  Příklad pohybů nálepek  

STK nakoupila 1 000 ks kontrolních nálepek. Ze skladu jich dala 200 ks svému technikovi 
Bronislavu Ledvinkovi. Ten v daný den jednu vylepil při technické prohlídce a jednu odevzdal jako 
poškozenou. Tato poškozená byla komisionálně zničena. Technik Ledvinka vylepil jednu náhradní 
nálepku. Tato operace musela být v aplikaci z interního důvodu stornována. 

Vysvětlivky: 

EN      =    uživatel s rolí Evidence nálepek 

ENV    =    uživatel s rolí Evidence nálepek – vedoucí 

[1] Nákup 1 000 ks nálepek danou STK – uživatel s příslušným oprávněním (EN, ENV) 
zadá do evidence nálepek: 

Odkud = nákup; Počet = 1000; Kam = Trezor (nepovinně vyplní další doplňující údaje do 

pole Text). 

Do evidence nálepek se vloží informace o tom, že na sklad Trezor bylo nakoupeno 1 000 
nálepek. 

[2] 200 nálepek vydáno technikovi Bronislavu Ledvinkovi – uživatel s příslušným 
oprávněním (EN, ENV) zadá do evidence nálepek: 

Odkud = Trezor; Počet = 200; Kam = Technik; Technik = Ledvinka Bronislav (nepovinně 

vyplní další doplňující údaje do pole Text). 

Do evidence nálepek se vloží údaje o tom, že ze skladu Trezor se 200 nálepek přeneslo do 
skladu Technik – Ledvinka Bronislav. 

[3] Vylepení jedné nálepky v rámci technické prohlídky – technik Bronislav Ledvinka 
provede technickou prohlídku, při které vylepí kontrolní nálepku. 

Do evidence nálepek se vloží údaje o tom, že ze skladu Technik – Ledvinka Bronislav byla 
vylepena jedna nálepka. 
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Uživatelé s rolí EN a ENV po aktivování vypínače Zobrazit všechny pohyby vidí mimo jiné 
údaj o vylepení jedné nálepky technikem Bronislavem Ledvinkou. 

[4] Jedna technikova nálepka je poškozená – uživatel s příslušným oprávněním (EN, 
ENV) zadá do interních pohybů nálepek: 

Odkud = Technik; Počet = 1; Kam = Poškozené, Technik = Ledvinka Bronislav (nepovinně 

vyplní další doplňující údaje do pole Text). 

Do evidence nálepek se vloží údaje o tom, že ze skladu Technik – Ledvinka Bronislav byla 
jedna nálepka přenesena do skladu Poškozené. 

[5] Komisionální zničení poškozené nálepky – uživatel s příslušným oprávněním 
(ENV) přejde pomocí odkazu Komisionální zničení nálepek na stránku 
Komisionální zničení nálepky. 

Zde tlačítkem Zničit poškozené potvrdí zničení poškozené nálepky. Otevře se okno pro tisk 
se záznamem o předání nálepek k likvidaci. 

Do evidence nálepek se vloží údaje o tom, že ze skladu Poškozené byla jedna nálepka 
komisionálně zničena. 

[6] Vylepení náhradní nálepky – uživatel s příslušným oprávněním (EN, ENV) přejde 
pomocí odkazu Vylepení náhradní nálepky na stránku Vylepení náhradní nálepky. 
Zde zadá údaje: 

Technik = Ledvinka Bronislav; VIN = VIN vozidla, kterému byla náhradní nálepka vylepena; 
Reg. značka = registrační značka vozidla, kterému byla náhradní nálepka vylepena; Datum 
příští prohlídky = datum příští prohlídky vozidla, kterému byla náhradní nálepka vylepena 
(nepovinně vyplní další údaje do pole Text). 

Do evidence nálepek se vloží údaje o tom, že ze skladu Technik – Ledvinka Bronislav byla 
vylepena jedna náhradní nálepka. 

[7] Stornování vylepení náhradní nálepky – uživatel s příslušným oprávněním (ENV) 
provede storno operace Vylepení náhradní nálepky: 

Nejprve musí aktivovat vypínač Zobrazit všechny pohyby, aby se mu zobrazily i pohyby 
vylepení náhradních. U požadovaného záznamu klikne na odkaz Storno, čímž otevře 
formulář, kde může nepovinně doplnit údaje v poli Text. Pokračuje tlačítkem Stornovat. 

Do evidence nálepek se vloží údaje o tom, že pohyb Vylepení náhradní nálepky (z bodu 6 
tohoto příkladu) byl stornován. Uživatel vidí tento pohyb se znaménkem mínus (-) před 
údajem Počet. 

[8] Výsledek – pohyby nálepek může uživatel s příslušným oprávněním (EN, ENV) 
sledovat také na tiskových výstupech. Např. pohyby nálepek týkající se technika 
Bronislava Ledvinky jsou nejlépe souhrnně vidět na sestavě Položkový výpis pohybů za 
zvolený sklad od data do data: 
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Obrázek 33: Položkový výpis pohybů za zvolený sklad od data do data 

 Karta stanice 

Sekce Karta stanice slouží k zobrazení profilu stanice, pod kterou je uživatel přihlášen do aplikace 
CIS STK. Dále umožňuje provádět drobné změny v kontaktních údajích o dané stanici STK. 

Do této sekce přejdete z nabídky aplikace STK postupem Administrace STK  Karta stanice.  
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Obrázek 34: Formulář Karta stanice 

[9] V případě potřeby upravte údaje v zobrazeném formuláři. 

[10] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[11] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět bez uložení jakýchkoliv změn. 

 Otevírací doba 

 

Přehled otevírací doby SME 
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Nový záznam otevírací doby SME 

 Provozovatel 

Sekce Provozovatel slouží k zobrazení profilu provozovatele SME pod kterou je uživatel právě 
přihlášen. Dále umožňuje provádět drobné změny v kontaktních údajích o provozovateli uživateli 
s potřebným oprávněním. 

Do této sekce přejdete z nabídky aplikace CIS postupem Administrace SME  Provozovatel. 
Zobrazí se stránka s formulářem Profil provozovatele. 

 

Obrázek 35: Formulář Profil provozovatele 

[12] V případě potřeby upravte údaje (tj. Telefon, Fax a DIČ) v zobrazeném formuláři. 

[13] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. 

[14] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na předchozí stránku bez uložení jakýchkoliv změn. 
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 Role nálepek 

Sekce Role nálepek je určena pro správu uživatelů oprávněných k provádění operací s evidencí 
nálepek. Umožňuje uživateli s rolí Vedoucí STK přidělovat nebo odebírat práva uživatelům vlastní 
STK (tj. STK, do níž je uživatel v rolí Vedoucí STK právě přihlášen). 

Z hlediska oprávnění jsou operace s nálepkami rozděleny do dvou skupin: Evidence nálepek - 
vedoucí a Evidence nálepek. 

Do správy rolí nálepek přejdete z nabídky aplikace STK postupem Administrace  Role 
nálepek. Zobrazí se stránka Role nálepek. 

 

 

Obrázek 36: Stránka Role nálepek 

Stránka Role nálepek obsahuje datový list umožňující práci s jeho záznamy (viz Datový list), včetně 
možnosti vyhledávání záznamů o uživatelích přiřazených do jednotlivých rolí nálepek 
(viz Vyhledávání). 

 Schvalovatelé DTP 
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 SW ke stažení 

Modul SW ke stažení slouží pro stažení aplikací APLReader a APLTerminal a jejich dokumentací. 
Do modulu pro stažení SW přejdete klepnutím na tlačítko SW ke stažení v nabídce aplikace STK. 

Modul je dostupný pro uživatele s přístupovým právem Vedoucí STK. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované moduly a položky jednotlivých 

nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 

APLReader - jedná se o aplikaci, která má za úkol zahájení a ukončení prohlídky technikem a 
přípravu fotek k přenosu na server. 

APLTerminal - jedná se o aplikaci, která má za úkol přenos fotek z terminálu umístěném na STK na 
server CIS STK a jejich odstranění na terminálu po úspěšném přenosu. 

 

Obrázek 37: Stránka SW ke stažení 

[15] Klepnutím na název SW ve sloupci SW ke stažení stáhnete na svoje lokální úložiště 
požadovaný SW. 

[16] Klepnutím na verzi dokumentace ve sloupci Popis změn stáhnete na svoje lokální 
úložiště dokumentaci k vybranému SW. 

 

 Technici STK 

Sekce Technici STK slouží k přidělování (generování) čárových kódů jednotlivým technikům na 
STK. 

Do sekce Technici STK přejdete z nabídky aplikace STK postupem STK  Technici STK. 

Sekce je dostupná uživatelům s přístupovým právem Vedoucí STK. 
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Obrázek 38: Stránka Technici STK 

Stránka Technici STK obsahuje datový list umožňující práci s jeho záznamy (viz Datový list), včetně 
možnosti vyhledávání jednotlivých záznamů (viz Vyhledávání). 

Stiskem u příslušného záznamu provedete generování nového kódu pro daného technika (po 
potvrzení v dialogovém okně). Současně s tím se původní kód technika zneplatní a je možné jeho 
zobrazení v historii kódů. 

 

Obrázek 39: Dialogové okno pro potvrzení vygenerování kódu technika 

Po potvrzení se zobrazí nový čárový kód technika pro tisk. 

 

Obrázek 40: Čárový kód technika 

Pomocí tlačítka Tisk a zavřít okno čárový kód vytisknete a poté se dialogové okno uzavře. 
Tlačítkem Tisk čárového kódu vytisknete čárový kód na tiskárně. Klepnutím na tlačítko Zavřít 
okno dialogové okno uzavřete bez provedení tisku. 
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Tento čárový kód se pak používá pro přiřazení technika k prohlídce. Nejdříve se naskenuje kód 
technika, pak kód prohlídky a tyto dva kódy se následně spárují. 

Stiskem zobrazíte historii čárových kódů daného technika. V historii kódů je používat 
standardní vyhledávání vyplněním textového pole a stiskem tlačítka Vyhledat. Tlačítkem Zpět se 
vrátíte zpátky do seznamu techniků STK.  

 

Obrázek 41: Historie kódů technika 

Kliknutím na ikonu  provedete opětovný tisk aktuálního čarového kódu technika. 

 Uživatelé 

Přehled všech uživatelů na stanici. 

 

Obrázek 42: Přehled uživatelů 

 

 

 

3.3 Dohled 

Modul Dohled slouží k vyhledávání a zobrazování dat aplikace STK. Do modulu přejdete klepnutím 
na tlačítko Dohled v nabídce aplikace STK. 

Modul je dostupný pro uživatele s přístupovým právem Dohled. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované moduly a položky jednotlivých 

nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 
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 Inventurní sestavy 

Sekce Inventurní sestavy slouží k zobrazení inventury dané STK stanice. 

Do sekce přejdete z nabídky aplikace STK postupem Dohled  Inventurní sestavy. Zobrazí se 
stránka Inventurní sestavy s formulářem určeným pro vyhledávání. 

 

Obrázek 43: Formulář Inventurní sestavy 

Zadáním čísla stanice STK a stisknutím na tlačítko Zobrazit se zobrazí příslušná sestava. 
V případě, že nevyplníte omezení na datum inventury, automaticky se přednastaví aktuální datum 
do položky Datum inventury od. 

 

Obrázek 44: Výstup sestavy 

 Prováděné kontroly STK 

Sekce Prováděné kontroly STK slouží k zobrazení seznamu aktuálně prováděných kontrol. 

Do sekce přejdete z nabídky aplikace STK postupem Dohled  Prováděné kontroly STK. Zobrazí 
se stránka Prováděné kontroly s formulářem určeným pro vyhledávání. 

 

Obrázek 45: Formulář Právě prováděné kontroly 

Zadáním Data od a stisknutím na tlačítko Zobrazit se zobrazí příslušná sestava pro všechny 
aktivní stanice STK. Položka Datum od je vždy před-vyplněna aktuálním datem. 
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Obrázek 46: Výstup dotazu 

V případě, že na výpisu stisknete myší na položku Číslo protokolu, zobrazí se tento v samostatném 
okně, kde je též možné dále zobrazit stisknutím tlačítka Auditní data protokolu zobrazit 
prováděné operace nad protokolem. 

 

Obrázek 47: Opis protokolu 
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Obrázek 48: Audit protokolu 

 Prováděné kontroly SME 

Sekce Prováděné kontroly SME slouží k zobrazení seznamu aktuálně prováděných kontrol. 

Do sekce přejdete z nabídky aplikace CIS postupem Dohled  Prováděné kontroly SME. Zobrazí 
se stránka Prováděné kontroly s formulářem určeným pro vyhledávání. 

 

Obrázek 49: Formulář Právě prováděné kontroly 

Zadáním Data od a stisknutím na tlačítko Zobrazit se zobrazí příslušná sestava pro všechny 
aktivní stanice STK. Položka Datum od je vždy před-vyplněna aktuálním datem. 

 

Obrázek 50: Výstup dotazu 

V případě, že na výpisu stisknete myší na položku Číslo protokolu, zobrazí se tento v samostatném 
okně, kde je též možné dále zobrazit stisknutím tlačítka Auditní data protokolu zobrazit 
prováděné operace nad protokolem. 
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 Vyhledávání protokolů 

Sekce Vyhledávání protokolů slouží k zobrazení seznamu všech provedených kontrol na daném 
vozidle. 

Do sekce přejdete z nabídky aplikace STK postupem Dohled  Vyhledávání protokolů. Zobrazí 
se stránka Vyhledání vozidla s formulářem určeným pro vyhledávání. 

 

Obrázek 51: Formulář Vyhledání vozidla 

Zadáním položky Reg. značka nebo VIN bude zobrazen příslušný seznam všech protokolů 
příslušných danému vozidlu. 

  POZNÁMKA 

 Pokud aktivujete přepínač Archiv, tak se budou prohledávat také starší záznamy, které byly 
do aplikace STK naimportovány. 

 Pokud přepínač Archiv deaktivujete, tak se budou prohledávat pouze záznamy zadané do 

aplikace STK v průběhu práce s ní (tj. nejedná se o starší importované záznamy). 

 

Obrázek 52: Výstup hledání 
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V případě, že na výpisu stisknete myší na položku Protokol, zobrazí se tento v samostatném okně, 
kde je též možné dále zobrazit stisknutím tlačítka Auditní data protokolu zobrazit auditní detail 
(náhled na výstup viz předchozí kapitola Prováděné kontroly). 

Jestliže na výpisu stisknete myší na položku Fotografie, zobrazí v samostatném okně seznam všech 
pořízených fotografií včetně data a času. Pozn. níže uvedené fotografie jsou pouze informativní. 

 

Obrázek 53: Náhled na fotografie k protokolu 

3.4 Import 

Modul Import slouží k importu dat do aplikace STK vytvořených mimo tuto aplikaci. Do modulu 
určeného pro import dat přejdete klepnutím na tlačítko Import v nabídce aplikace STK. 

Modul je dostupný pro uživatele s přístupovým právem Import STK. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované moduly a položky jednotlivých 

nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 

 Import prohlídek STK 

Sekce Import prohlídek STK slouží k přenesení dat z již dříve provedených technických 
prohlídek, jež se nacházejí mimo aplikaci STK. 

Do sekce přejdete z nabídky aplikace STK postupem Import  Import prohlídek STK. Zobrazí 
se stránka Import prohlídek STK s formulářem určeným pro import prohlídek z lokálních dat. 
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Obrázek 54: Stránka Import prohlídek STK 

Stránka Import prohlídek STK obsahuje dva formuláře. Formulář Import prohlídek STK z lokálních 
dat slouží k zadání importovaného souboru. Formulář Seznam importovaných souborů obsahuje 
přehled všech importovaných souborů danou stanicí technické kontroly. 

[1] Zadejte Heslo do systému. 

[2] Pomocí tlačítka Procházet... zadejte cestu k importovanému souboru. 

[3] Klepněte na tlačítko Poslat soubor. 

[4] Ve formuláři Seznam importovaných souborů vidíte výsledek importu. Importovaný 
soubor může nabývat těchto stavů: 

◊  přijato, 

◊  přijato s chybami, 

◊  dokončeno. 

Ve formuláři Seznam importovaných souborů pak máte dále možnost: 

◊ pomocí ikony  Stáhnout XML – zobrazí, resp. uloží importovaný soubor; 

◊ pomocí ikony  Stáhnout Report XML – zobrazí, resp. uloží soubor obsahující 
informace o průběhu importu. 
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 Import prohlídek SME 

Sekce Import prohlídek SME slouží k přenesení dat z již dříve provedených prohlídek, jež se 
nacházejí mimo aplikaci CIS. 

Do sekce přejdete z nabídky aplikace STK postupem Import  Import prohlídek SME. Zobrazí 
se stránka Import prohlídek SME . 

 

Obrázek 55: Stránka Import prohlídek SME 

Stránka Import prohlídek STK obsahuje dva formuláře. Formulář Import prohlídek STK z lokálních 
dat slouží k zadání importovaného souboru. Formulář Seznam importovaných souborů obsahuje 
přehled všech importovaných souborů danou stanicí technické kontroly. 

[1] Ve formuláři Seznam importovaných souborů vidíte výsledek importu. Importovaný 
soubor může nabývat těchto stavů: 

◊  přijato s chybami, 

◊  dokončeno. 
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Ve formuláři Seznam importovaných souborů pak máte dále možnost: 

◊ pomocí ikony  Stáhnout XML – zobrazí, resp. uloží importovaný soubor; 

◊ pomocí ikony  Stáhnout Report XML – zobrazí, resp. uloží soubor obsahující 
informace o průběhu importu. 

3.5 Správa ORP 

Modul Správa ORP a PČR slouží předregistraci žadatelů z ORP a Policie ČR o přístup do aplikace 
STK. 

Modul je dostupný pro uživatele s přístupovým právem ORP-Správce a Policista – správce 

 Předregistrace ORP 

 

 

 

Obrázek 56: Stránka Předregistrace ORP 
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Obrázek 57: Stránka Předregistrace – Nová žádost o předregistraci 

 Stanice SME 

Sekce Stanice SME slouží pro správu stanic měření emisí spadající pod přihlášené ORP. 

Do správy SME přejdete z nabídky domény Stanice postupem Správa ORP  Správa SME. Zobrazí 
se stránka Stanice SME. 
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Obrázek 58: Stránka Stanice SME 

Stanici SME lze editovat , zneaktivnit , spravovat její oprávnění a osvědčení a spravovat 

přílohy ke stanici . 

3.5.2.1  Popis práv 

Modul je dostupný pro uživatele s přidělenou rolí: 

Název role Popis role 

Správce Typicky zaměstnanec MD, který vidí a smí pracovat se všemi záznamy 
provozovatelů, stanic STK+SME, přiřazovat na ně uživatele. Má povolenu 
editaci po celou dobu záznamu. 

ORP – Správce 
SME 

Správce stanic SME ze stejného ORP, jako je daný uživatel. Má 
k dispozici  zápis nových (neexistujících v systému CIS STK) stanic SME, 
jejich oprávněními a osvědčeními v současném rozsahu. 

Ve srovnání s rolí Agenda – Správce uživatel vidí uživatel jen ty stanice 
SME, které jsou ze stejného ORP, jakou má přiřazenu daný uživatel.  

 

  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované moduly a položky jednotlivých 
nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 

3.5.2.2  Přidání nové SME  

[1] Klepněte na tlačítko Nová SME pod seznamem stanic SME. Zobrazí se formulář Detail 
stanice SME. 
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Obrázek 59: Formulář nové stanice SME 

 

[2] Vyplňte příslušné údaje.  

Stanice SME musí být přiřazena právě jednomu Provozovateli a nemůže být v systému 
bez něj. Pokud stanice přejde pod jiného Provozovatele (např. prodej), provede 
systém její kopii s novým ID. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Stanice SME. 

3.5.2.3  Oprávnění a osvědčení stanice  

Oprávnění je údaj o tom, pro jaké kategorie vozidel je daná stanice SME akreditována (co smí 
dělat). Osvědčení je podmnožinou oprávnění stanice a udává, co daná stanice SME opravdu sní 
dělat. 

Přehled oprávnění a osvědčení SME získáte kliknutím na ikonu  u dané stanice. 

 

Obrázek 60: Přehled oprávnění stanice 
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Oprávnění můžete deaktivovat kliknutím na ikonu .  

Nastavit jako znovu aktivní lze pomocí ikony . 

Přidání nového oprávnění SME  

[1] Klepněte na tlačítko Nový záznam pod seznamem oprávnění SME. Zobrazí se formulář 
SME - Oprávnění. 

 

Obrázek 61: Formulář pro nové oprávnění SME 

[2] Vyplňte příslušné údaje.  

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[4] Klepnutím na tlačítko Uložit a zpět zadané údaje uložíte do databáze a vrátí se na 
přehled oprávnění stanice. 

[5] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na přehled oprávnění stanice. 

Úprava oprávnění SME 

[1] Pro editace oprávnění SME klikněte na ikonu  uvedenou u oprávnění, které chcete 
upravit. Zobrazí se formulář pro jeho úpravu. 
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Obrázek 62: Detail oprávnění SME 

[2] Vyplňte příslušné údaje.  

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit a zpět zadané údaje uložíte do databáze a vrátíte se 
zpět na přehled oprávnění SME.  

[4] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. 

[5] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na přehled oprávnění SME bez provedení jakýchkoliv 
změn. 

[6] Klepnutím na tlačítko Osvědčení získáte detail osvědčení, které se váže k oprávnění 
SME. 

 

Obrázek 63: Formulář osvědčení k oprávnění SME 

3.5.2.4  Změna stavu stanice 

V případě nutnosti můžete vybranou stanici technické kontroly Zneaktivnit / Zaktivnit. Tato 
funkcionalita slouží jako přepínač stavů stanice STK. Pod neaktivní STK se nepřihlásí žádný uživatel 
dané stanice  do CIS STK. 

[1] Klepněte na ikonu  (Nastavit jako neaktivní) uvedenou na řádku stanice, kterou 
chcete Zneaktivnit. 
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[2] Záznam se nastaví jako neaktivní a v daném řádku se objeví ikona (Nastavit jako 
aktivní) 

[3] Kliknutím na ikonu daný záznam zaktivníte. 

 

3.6 Správa PČR 

Modul Správa PČR slouží předregistraci žadatelů Policie ČR o přístup do aplikace STK. 

Modul je dostupný pro uživatele s přístupovým právem Policista – správce 

 Předregistrace PČR 

 

 

 

Obrázek 64: Stránka Předregistrace PČR 



CIS STK Doména STANICE 

 

Strana 60 (celkem 347) 
 

 

Obrázek 65: Stránka Předregistrace PČR – Nová žádost o předregistraci 
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3.7 SME 

Modul SME slouží k provádění operací spojených s prohlídkami na stanicích měření emisí. Dále 
slouží k evidenci a tisku protokolů apod. Do správy prohlídek a protokolů přejdete klepnutím na 
tlačítko SME v nabídce aplikace CIS. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované moduly a položky jednotlivých 
nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 

 Dokončené prohlídky 

Stránka Dokončené prohlídky obsahuje přehled všech prohlídek, které byly na právě přihlášené 
stanici SME dokončeny nebo stornovány. Implicitně se nabízejí záznamy vztahující se k aktuálnímu 
datu. 

Na stránku Dokončené prohlídky přejdete z nabídky aplikace CIS postupem SME  Dokončené 
prohlídky. 

 

Obrázek 66: Stránka Dokončené prohlídky 

Ve formuláři Přehled dokončených prohlídek můžete vyhledávat podle data. Do pole Datum zadejte 
den, k němuž chcete výsledný přehled sestavit. Poté klepněte na tlačítko Zobrazit. 

V takto sestaveném přehledu můžete dále vyhledávat ve všech sloupcích (s výjimkou sloupce 
Datum) podle libovolného řetězce. Hledaný řetězec zadejte do pole vedle tlačítka Vyhledat a 
následně na tlačítko Vyhledat klepněte. Pokud existují záznamy z vybraného dne v databázi, 
objeví se na obrazovce. Pokud takové záznamy neexistují, objeví se informativní hláška. 

Klepnutím na odkaz s vybraným číslem protokolu můžete opis protokolu vytisknout na tiskárně  

Klepnutím na odkaz Zobrazit ve sloupci Fotografie můžete zobrazit přehled fotografií pořízených k 
prohlídce. Pokud je odkaz neaktivní (podbarvený šedě), fotografie nejsou k dispozici nebo ještě 
nebyly odeslány na server. 

 Hledat 

Protokoly, které byly do aplikace CIS zadány a má k nim uživatel přístupové právo, lze v aplikaci 
nalézt pomocí vyhledávacího protokolu. Vyhledávací protokol vyvoláte z nabídky aplikace SME 
postupem SME  Hledat. 

Zobrazí se stránka s formulářem pro vyhledání protokolu. 
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Obrázek 67: Stránka Vyhledání protokolu 

V databázi protokolů je možné vyhledávat podle: 

» VIN a registrační značky vozidla, 

» čísla protokolu, 

» ID protokolu. 

3.7.2.1  Vyhledání vozidla podle VIN a 

registrační značky  

Do formuláře Vyhledání protokolu zadejte VIN a/nebo registrační značku daného vozidla a klepněte 
na tlačítko Vyhledat. Pokud takové vozidlo v databázi existuje, objeví se údaje o něm pod 
vyhledávacím formulářem. 
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Obrázek 68: Příklad vyhledání vozidla podle registrační značky 

U vyhledaných záznamů máte na výběr z následujících možností: 

» zahájit novou pravidelnou prohlídku klepnutím na ikonu  na konci řádku s daným 
záznamem 

» vytisknout opis protokolu o prohlídce klepnutím na odkaz s číslem protokolu. 

Tisk opisu protokolu 

Klepnutím na odkaz s číslem protokolu otevřete dialogové okno s náhledem opisu protokolu. 

3.7.2.2  Vyhledání protokolu podle čísla 

protokolu 

Do formuláře Vyhledání protokolu zadejte rok a měsíc provedení technické prohlídky a číslo 
protokolu. Následně klepněte na tlačítko Vyhledat. Pokud takový protokol v databázi existuje, 
objeví se údaje o něm pod vyhledávacím formulářem. 
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Obrázek 69: Příklad vyhledání vozidla podle čísla protokolu 

U vyhledaných záznamů máte na výběr z následujících možností: 

» zahájit novou pravidelnou prohlídku klepnutím na ikonu  na konci řádku s daným 
záznamem. 

» vytisknout opis protokolu o technické prohlídce klepnutím na odkaz s číslem protokolu. 

 Zápis vozidla 

Při zahájení zadávání prohlídky SME do aplikace CIS musíte nejdříve určit, o jaký druh prohlídky se 
bude jednat. K určení druhu a rozsahu slouží stránka Volba prohlídky, na kterou přejdete z nabídky 
aplikace CIS postupem SME  Zápis vozidla. 
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Obrázek 70: Stránka Volba prohlídky 

Druhy SME prohlídek  

Aplikace umožňuje zadat následující druhy prohlídek: 

» pravidelná – technická prohlídka provedená ve lhůtě stanovené zákonem. 

Po stisku tlačítka Další se otevře stránka Hledání protokolu s formulářem pro vyhledání. 
Vyhledávání probíhá jednak podle registrační značky nebo VIN (popsáno níže), jednak podle 
čísla protokolu (položka Číslo protokolu). 

 

Obrázek 71: Stránka Hledání protokolu 

V případě, že jste podle čísla protokolu nalezli příslušný záznam, otevře se přímo formulář 
Nová SME prohlídka s doplněnými údaji. Pokud takový protokol v databázi neexistuje, 
zobrazí se informativní hláška Protokol nenalezen a uživatel tak musí vozidlo přijímané 
k  prohlídce vyhledat podle VIN nebo podle registrační značky. 

[4] Pokud vyhledáváte vozidlo podle registrační značky, zadejte do pole Reg. značka 
požadovanou hodnotu a klepněte na tlačítko Vyhledat. Existují-li v databázi pro 
zadanou registrační značku prohlídky s jedním VIN, zobrazí se stránka Nalezené 
protokoly. 
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Obrázek 72: Stránka Nalezené protokoly 

V takovém případě novou prohlídku zahájíte klepnutím na některou z ikon uvedenou jako 

první v seznamu   (ikona se nabízí v závislosti na tom, zda bylo vozidlo při 
nalezené prohlídce označeno za vyhovující nebo nevyhovující) před příslušným záznamem, 
příp. klepnutím na tlačítko Nová prohlídka, pokud vám žádný z nabídnutých protokolů 
nevyhovuje. 

Ve sloupci Prohlídka je navíc uvedeno, jaký typ prohlídky je s uvedeným číslem protokolu o 
prohlídce spojen. Hodnoty uváděné ve sloupci Prohlídka jsou následující: 

Pravidelná … Pravidelná prohlídka 

  POZNÁMKA 

 Zahájíte-li prohlídku klepnutím na některou ze zmíněných ikon, doplní se údaje do formuláře 
pro zahájení nové SME prohlídky z odpovídajícího protokolu. Následně je stačí pouze 
zkontrolovat a v případě potřeby upravit. 

 Pokud zahájíte prohlídku klepnutím na tlačítko Nová prohlídka, otevře se prázdný formulář 

pro zahájení nové prohlídky. V tomto případě musíte všechny hodnoty zadat ručně. 

Pro zahájení administrativní opravy SME prohlídky klepněte na ikonu  uvedenou za 
příslušným záznamem. 

Pokud vozidlo hledané podle registrační značky v databázi neexistuje, zobrazí se informační 
hláška Žádný protokol nenalezen. Klepnutím na tlačítko Zpět se vrátíte na stránku Hledání 
vozidla, resp. Hledání protokolu a musíte vyhledat vozidlo podle VIN. 

Vyhledávání podle VIN probíhá v případě, kdy uživatel při vyhledávání vozidla provede sám 
vyhledání podle VIN zadáním hledaného VIN do položky VIN (0/17) a následným klepnutím 
na tlačítko Vyhledat. Otevře se stránka Nalezené protokoly (viz výše). 

K vyhledání podle VIN dojde také v případě, že uživatel vyhledává podle registrační značky a 
v databázi existují k jedné registrační značce alespoň dva protokoly s různými VIN. 
V takovém případě se otevře stránka Nalezená vozidla. 

 

Obrázek 73: Stránka Nalezená vozidla 
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Klepnutím na odkaz s VIN vozidla se přesunete na stránku Nalezené protokoly, kde 
v takovém případě novou prohlídku zahájíte klepnutím na některou z ikon uvedenou jako 

první v seznamu   (ikona se nabízí v závislosti na tom, zda bylo vozidlo při 
nalezené prohlídce označeno za vyhovující nebo nevyhovující) před příslušným záznamem, 
příp. klepnutím na tlačítko Nová prohlídka, pokud vám žádný z nabídnutých protokolů 
nevyhovuje. 

 

[5] K zadání údajů o nové prohlídce slouží formulář Nová prohlídka. 

 

Obrázek 74: Formulář Nová prohlídka 

Jedná-li se o administrativní opravu, zobrazí se stejný formulář pro zadání nové prohlídky 
pouze s tím rozdílem, že je zaškrtnutý vypínač Administrativní oprava. V takovém případě 
není následně vyžadováno přiložení fotografií a slouží pouze pro opravy textových hodnot k 
již existujícímu protokolu.  
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Obrázek 75: Formulář Nová prohlídka - administrativní oprava 

[6] Zadejte informace o vozidle přijatém k provedení prohlídky. V následující tabulce je 
uveden význam jednotlivých položek obsažených ve formuláři Nová prohlídka. 

Položka Formát Význam položky Poznámka 

Vozidlo 

Druh text Druh vozidla povinný údaj 

Kategorie text Kategorie vozidla povinný údaj 

Lze vybrat pouze 
kategorii nadefinovanou 
pro zvolený druh 
vozidla. 

Provedení text Provedení vozidla - 
obsahuje bližší 
specifikaci např. u 
nákladních vozidel 
hodnotu „BA“. 

nepovinný údaj 

 

Značka text Značka vozidla povinný údaj 

Jiná značka text Jiná značka vozidla V případě, že se vybere 
v poli Značka hodnota 
Jiná, objeví se toto pole 
pro doplnění textu 
značky. 
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Položka Formát Význam položky Poznámka 

Obch. označení (typ) text Typ vozidla povinný údaj 

Lze vybrat pouze typ 
nadefinovaný pro 
zvolenou značku 
vozidla. 

Jiné obch. označení text Jiní typ vozidla V případě, že se vybere 
v poli Obchodní 
označení (typ) hodnota 
Jiná, objeví se toto pole 
pro doplnění textu. 

VIN text (maximální 
délka 25 znaků) 

VIN vozidla povinný údaj 

Typ motoru text (maximální 
délka 17 znaků) 

Typ motoru vozidla nepovinný údaj 

Barva Výklopný 
seznam 

Barva vozidla povinný údaj 

Poznámka k barvě text Jiná barva než z 
nabízeného 
výklopného seznamu 

V případě, že se vybere 
v poli Barva hodnota 
Jiná, objeví se toto pole 
pro doplnění jiné barvy 

Výrobce motoru text Výrobce motoru Povinný údaj v případě, 
že v poli Značka je 
zvoleno Jiná 

Výrobní číslo motoru text  nepovinný údaj 

Druh paliva text Palivo zapsané v TP povinný údaj 

Datum první registrace number Datum první registrace 
vozidla 

nepovinný údaj 

Zadává se jako 2 
dvojciferná čísla (den, 
měsíc) a 1 čtyřciferné 
číslo (rok). 

Nelze zadat vyšší 
datum, než je aktuální 
datum. 

Registrační značka text (maximální 
délka 8 znaků) 

Registrační značka 
vozidla 

povinný údaj 

Povoleny jsou pouze 
číslice a velká písmena 
(tzn. zapisuje se bez 
mezer). 

Neznámou registrační 
značku lze zadat jako 
znak pomlčky. 
Registrační značku lze 
ponechat také 
prázdnou, v takovém 
případě aplikace při 
ukládání zobrazí 
kontrolní dotaz. 

Číslo TP (dokladu) text (maximální 
délka 10 znaků)  

Číslo technického 
průkazu vozidla 

povinný údaj 

správný formát - 2 
písmena + 6 číslic 

Kód země Výklopný 
seznam 

Kód země povinný údaj 

Zákazník 

Provozovatel/žadatel radio buton Určuje, zda se jedná o 
provozovatele vozidla 
či o žadatele o 
provedení technické 
prohlídky. 

povinný údaj 
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Položka Formát Význam položky Poznámka 

Titul text (maximální 
délka 30 znaků) 

Titul nepovinný údaj 

Jméno/název firmy 1 text (maximální 
délka 30 znaků) 

Jméno nebo název 
firmy 1 
provozovatele/žadatele  

nepovinný údaj 

Příjmení/název firmy 
2 

text (maximální 
délka 50 znaků) 

Příjmení nebo název 
firmy 2 
provozovatele/žadatele  

povinný údaj 

IČO number IČO firmy 
provozovatele/žadatele 

nepovinný údaj 

Ulice, č. p. text (maximální 
délka 30 znaků) 

Adresní údaje 
provozovatele/žadatele 

nepovinný údaj 

Město text (maximální 
délka 30 znaků) 

Město 
provozovatele/žadatele 

povinný údaj 

PSČ text (maximální 
délka 6 znaků) 

PSČ 
provozovatele/žadatele 

nepovinný údaj 

Jsou povolené pouze 
číslice. 

PSČ musí být ve tvaru 
NNNNN nebo NNN NN. 

Měření emisí 

Základní palivo Výklopný 
seznam 

  

Alternativní palivo Výklopný 
seznam 

  

Emisní systém přepínač Číslo ochranné nálepky 
protokolu o měření 
emisí 

povinný údaj 

nezadává se u těchto 
druhů prohlídek: 

- na žádost zákazníka,  

- evidenční kontrola,  

- nařízená technická 
prohlídka,  

- ADR,  

- ADR opakovaná 

Pro zadávání VIN platí následující: 

◊ Za standardní VIN se považuje délka přesně 17 znaků, přičemž jsou povoleny 
pouze číslice a velká písmena (standardní VIN však nesmí obsahovat písmena I, O 
a Q). Malá písmena jsou aplikací automaticky převáděna na velká. 

◊ Za nestandardní VIN se považuje VIN s jinou délkou než 17 znaků (maximální délka 
je 25 znaků) nebo VIN s délkou 17 znaků obsahující písmena I, O, Q a/nebo jiné 
znaky než číslice a velká písmena (např. %, #, $, &). 

◊ Pro standardní i nestandardní VIN jsou povoleny všechny znaky s výjimkou mezery, 
tabelátoru a písmen s diakritikou. 

◊ V případě, že je zadáno nestandardní VIN, aplikace při ukládání formuláře zobrazí 
varovnou hlášku. Po klepnutí na tlačítko Ano je nestandardní VIN uložen v podobě, 
v jaké byl zadán. Po klepnutí na tlačítko Ne se vrátíte zpátky na formulář pro 
provedení změny v zadaném VIN. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Při vyplňování nebo úpravě formuláře je nutné vždy vyplnit všechna povinná pole. Pokud 
některé z těchto polí opomenete vyplnit, aplikace vás na to při pokusu o dokončení upozorní 

a chybějící údaje označí červenou hvězdičkou ( ), příp. červeným vykřičníkem ( ). 
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  TIP 

 Symbol červeného vykřičníku ( ) se objevuje také v okamžiku, kdy vyplníte údaj ve špatném 

formátu (např. datum, PSČ). 

  POZNÁMKA 

 V případě, že je prohlídka vytvářena na základě již existujícího protokolu, jsou údaje o 

měření emisí přepsány z původního protokolu. 

[7] Pro uložení všech provedených změn klepněte na tlačítko Dokončit. Aplikace 
automaticky přesune na stránku Seznam rozpracovaných prohlídek se seznamem 
všech zahájených prohlídek. 

 

Obrázek 76: Seznam rozpracovaných prohlídek 

3.7.3.1  Ruční vložení papírového 

protokolu 

V případě, kdy dojde k výpadku aplikace STK a není možné navázat spojení online, obsluha 
vyplňuje protokoly o technické prohlídce ručně či jiným způsobem mimo aplikaci. Následně pak 
musí být ručně vyplněné protokoly zadány do provozní databáze aplikace STK. 

Pro vkládání ručně vyplněných protokolů o prohlídce platí následující: 

» lze zadávat protokoly, které jsou maximálně jeden měsíc staré. Při pokusu o vložení 
staršího protokolu se objevuje varovná hláška a takový protokol nelze do databáze vložit. 

» číslo protokolu je zadáváno ve stejném formátu, v jakém jej generuje aplikace STK, tzn. 

CZ-SMExxx-RR-MM-NNNN , kde: 

◊ CZ – konstanta; nelze měnit. 

◊ SMExxx – šestimístné číslo stanice měření emisí; nelze měnit, přebírá se číslo SME, 
k níž je uživatel právě přihlášen. 

◊ RR – poslední dvojčíslí aktuálního roku; generuje automaticky aplikace CIS. 

◊ MM – měsíc, v němž je protokol zadáván. Pro odlišení, že se jedná o ručně 
vytvořený protokol, se k číslu měsíce přičítá hodnota 50 (např. zadávám protokol 
do měsíce listopadu, tudíž MM = 61). Hodnotu generuje automaticky aplikace STK. 

◊ NNNN  – pořadové číslo protokolu; zadává ručně uživatel. 

» při ukládání ručně zadávaného čísla protokolu se provádí test na duplicitu čísla protokolu, 
tzn., že nelze uložit protokol pod jedním číslem vícekrát. 

[8] Ve výběrovém seznamu na stránce Volba prohlídky vyberte druh prohlídky. 

[9] Pro zahájení nové prohlídky klepněte na tlačítko Další. Tlačítkem Zpět se přesunete 
na stránku Seznam rozpracovaných prohlídek. 

[10] Zobrazí se stránka pro vyhledání vozidla nebo protokolu.  

[11] Novou prohlídku zahájíte klepnutím na některou z ikon uvedenou jako první v seznamu 

  (ikona se nabízí v závislosti na tom, zda bylo vozidlo při nalezené 
prohlídce označeno za vyhovující nebo nevyhovující) před příslušným záznamem, příp. 
klepnutím na tlačítko Nová prohlídka, pokud vám žádný z nabídnutých protokolů 
nevyhovuje. 
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Obrázek 77: Formulář Nová prohlídka pro zadání offline protokolu. 

[12] Aktivujte vypínač Ruční protokol. Na formuláři se objeví část nazvaná Offline protokol, 
která vám umožní zadat číslo zadávaného protokolu. 

[13] Zadejte informace o vozidle přijatém k provedení měření.  

  UPOZORNĚNÍ 

 Při vyplňování nebo úpravě formuláře je nutné vždy vyplnit všechna povinná pole. Pokud 
některé z těchto polí opomenete vyplnit, aplikace vás na to při pokusu o dokončení upozorní 

a chybějící údaje označí červenou hvězdičkou ( ), příp. červeným vykřičníkem ( ). 

  TIP 

 Symbol červeného vykřičníku ( ) se objevuje také v okamžiku, kdy vyplníte údaj ve špatném 
formátu (např. datum, PSČ). 

[14] Pro uložení všech provedených změn klepněte na tlačítko Dokončit. Pro více informací 
opět přejděte na kapitolu Nová technická prohlídka, Nová technická prohlídka ADR, 
Evidenční kontrola nebo Technická silniční kontrola. 
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Zápis výsledků technické prohlídky 

[15] Postupem SME  Zápis z měření přejděte na stránku Seznam rozpracovaných 
prohlídek. Vyberte příslušný záznam o protokolu a klepnutím na jeho číslo jej otevřete. 

[16] Zobrazí se stránka s formulářem Kontrola dat vozidla. 

 

Obrázek 78: Formulář Kontrola dat vozidla pro zadání offline protokolu 

[17] Na formuláři překontrolujte zadané údaje. Data již nelze měnit. Protokol již lze pouze 
stornovat. 

[18] Poté klepněte na tlačítko Dokončit. 

[19] Objeví se formulář Dokončení technické prohlídky. 
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 Zápis z měření 

Sekce Zápis z měření slouží k dokončení prohlídek 

Postupem SME  Zápis z měření z nabídky aplikace CIS přejdete na stránku Seznam 
rozpracovaných prohlídek. 

 

Obrázek 79: Stránka Seznam rozpracovaných prohlídek 

Stránka Seznam rozpracovaných prohlídek obsahuje datový list umožňující práci s jeho záznamy, 
včetně možnosti vyhledávání jednotlivých záznamů. 

Zápis výsledků prohlídky  

[1] Vyberte příslušný záznam o protokolu a klepnutím na jeho číslo jej otevřete. 

[2] Zobrazí se stránka s formulářem Kontrola dat vozidla. 

 

Obrázek 80: Formulář Kontrola dat vozidla 
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V případě, že je prohlídka v jiném stvau než Vytořená, je zobrazen níže uvedený formulář. 

 

Obrázek 81: Upozornění na nemožnost editovat prohlídku. 

[3] Poté klepněte na tlačítko Dokončit. 

[4] Zobrazí se: Náhled protokolu nebo formulář Dokončení prohlídky. 

Náhled protokolu >> pokud bylo měření provedeno pomocí přístroje v online režimu. 

formulář Dokončení prohlídky >>  pokud se jedná o ruční protokol, administrativní 
opravu nebo pokud má stanice osvědčení pouze pro neřízené systémy. 

[5] Vkládání fotografií do prohlídky probíhá vně aplikace CIS STK pomocí SW SMETerminal 
a aplikací třetích stran. 
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Tisk protokolu 

 

Obrázek 82: Protokol o technické prohlídce 

Pomocí tlačítka Dokončit a vytisknout okno sestavu nabídne ke stažení ve formátu PDF a poté 
se dialogové okno uzavře. Upozornění 
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 Každý protokol je možné vytisknout jenom jednou v okamžiku uzavírání protokolu. Poté už je 

možné tisknout jen jeho opis 
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3.8 STK 

Modul STK slouží k provádění operací spojených s prohlídkami na stanicích technické kontroly. Dále 
slouží k evidenci a tisku protokolů, záznamníků závad apod. Do správy technických prohlídek a 
protokolů přejdete klepnutím na tlačítko STK v nabídce aplikace STK. 

Modul je dostupný pro uživatele s přístupovým právem Technik STK, Operátor STK, Vedoucí STK, 
Provozovatel STK, Evidence nálepek - vedoucí a Evidence nálepek. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované moduly a položky jednotlivých 

nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 

 Zápis vozidla 

Při zahájení zadávání technické prohlídky do aplikace STK musíte nejdříve určit, o jaký druh a jaký 
rozsah technické prohlídky se bude jednat. K určení druhu a rozsahu slouží stránka Volba 
prohlídky, na kterou přejdete z nabídky aplikace STK postupem STK  Zápis vozidla. 

 

Obrázek 83: Stránka Volba prohlídky 

Druhy technických prohlídek  

Aplikace umožňuje zadat následující druhy technických prohlídek: 

» pravidelná – technická prohlídka provedená ve lhůtě stanovené zákonem. 

» opakovaná – technická prohlídka následující po pravidelné technické prohlídce, při které 
byla na vozidle zjištěna vážná závada (stupně B) nebo nebezpečná závada (stupně C). 
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» ADR – technická prohlídka vozidla určeného k přepravě nebezpečných věcí z hlediska 
požadavků stanovených dohodou ADR. 

» ADR – opakovaná - technická prohlídka následující po pravidelné technické prohlídce 
ADR, při které byly na vozidle zjištěny závady. 

» Před schválením technické způsobilosti vozidla – technická prohlídka před 
schválením technické způsobilosti vozidla, tj. vozidla, jehož technická způsobilost dosud 
nebyla v ČR schválena a které dosud nebylo v ČR zaregistrováno. 

» Před schválením technické způsobilosti – opakovaná - technická prohlídka 
následující po technické prohlídce provedené před schválením technické způsobilosti 
vozidla, při které byly na vozidle zjištěny závady. 

» Před registrací – technická prohlídka před registrací vozidla, tj. vozidla, jehož technická 
způsobilost byla v ČR již schválena, ale které dosud nebylo v ČR registrováno. 

» Před registrací – opakovaná - technická prohlídka následující po technické prohlídce 
provedené před registrací vozidla, při které byly na vozidle zjištěny závady. 

» Na žádost zákazníka – technická prohlídka provedená na žádost zákazníka a podle jeho 
požadavků. 

» Evidenční kontrola – technická prohlídka provedená v rozsahu kontrolních úkonů 
skupiny č. 100 podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 302/2001 Sb. 

» Nařízená technická prohlídka – technická prohlídka v rámci technické silniční kontroly 
podle vyhlášky o technických silničních kontrolách 

» Technická silniční kontrola 

» Technická silniční kontrola - opakovaná 

» Technická silniční kontrola - opakovaná po dopravní nehodě 

Rozsah technické prohlídky může být buď plný, nebo částečný. Jaký rozsah technické prohlídky se 
bude nabízet, záleží na vybraném druhu technické prohlídky. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Jaká množina druhu prohlídek se bude nabízet technikům STK, závisí na nastavení druhů 
STK, které definují rozsah možností provádět druhy prohlídek danou stanicí technické 

kontroly (viz Přidání nové stanice). 

Pro více informací o založení technické prohlídky přejděte na kapitolu Nová technická prohlídka, 
Nová technická prohlídka ADR, Evidenční kontrola a Technická silniční kontrola. 

3.8.1.1  Nová technická prohlídka 

  POZNÁMKA 

 Dále popisovaný postup pro založení nové prohlídky platí pro všechny výše uvedené druhy 
prohlídek s výjimkou evidenční kontroly, technické silniční kontroly, ADR a ADR – opakovaná. 
Pro postup při zakládání nové prohlídky ADR a ADR – opakovaná přejděte na kapitolu Nová 
technická prohlídka ADR. Pro postup při zakládání nové prohlídky Evidenční kontrola přejděte 
na kapitolu Evidenční kontrola. Pro postup při zakládání nové prohlídky Technická silniční 

kontrola přejděte na kapitolu Technická silniční kontrola. 

[1] Ve výběrovém seznamu na stránce Volba prohlídky vyberte druh technické prohlídky 
(s výjimkou ADR, ADR – opakovaná, Evidenční kontrola a Technická silniční kontrola, 
jejichž založení je popsáno v jiných kapitolách výše uvedených) a její rozsah (plný 
nebo částečný). 

[2] Pro zahájení nové prohlídky klepněte na tlačítko Další. Tlačítkem Zpět se přesunete 
na stránku Seznam rozpracovaných prohlídek. 

[3] V závislosti na tom, zda jste zvolili „běžnou“ prohlídku či prohlídku opakovanou, se 
otevře stránka pro vyhledání vozidla nebo pro vyhledání protokolu. Princip práce 
s oběma stránkami je totožný. 
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Pokud zadáváte „běžnou“ prohlídku, zobrazí se stránka Hledání vozidla s formulářem pro 
vyhledání vozidla. V tomto případě budete vozidlo vyhledávat podle čísla protokolu SME, 
registrační značky nebo podle VIN. 

 

Obrázek 84: Stránka Hledání vozidla 

Pokud zvolíte jako druh prohlídky prohlídku opakovanou, otevře se stránka Hledání 
protokolu s formulářem pro vyhledání protokolu, kde vyhledejte protokol, na jehož základě 
bude založena opakovaná prohlídka. Vyhledávání probíhá jednak podle registrační značky 
nebo VIN (popsáno níže), jednak podle čísla protokolu (položka Číslo protokolu). 

 

Obrázek 85: Stránka Hledání protokolu 

V případě, že jste podle čísla protokolu nalezli příslušný záznam, otevře se přímo formulář 
Nová technická prohlídka s doplněnými údaji. Pokud takový protokol v databázi neexistuje, 
zobrazí se informativní hláška Protokol nenalezen a uživatel tak musí vozidlo přijímané 
k technické prohlídce vyhledat podle VIN nebo podle registrační značky. 

  POZNÁMKA 

 Pokud aktivujete přepínač Archiv, tak se budou prohledávat také starší záznamy, které byly 
do aplikace STK naimportovány. 

 Pokud přepínač Archiv deaktivujete, tak se budou prohledávat pouze záznamy zadané do 
aplikace STK v průběhu práce s ní (tj. nejedná se o starší importované záznamy). 

[4] Pokud vyhledáváte vozidlo podle registrační značky, zadejte do pole Reg. značka 
požadovanou hodnotu a klepněte na tlačítko Vyhledat. Existují-li v databázi pro 
zadanou registrační značku prohlídky s jedním VIN, zobrazí se stránka Nalezené 
protokoly. 
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Obrázek 86: Stránka Nalezené protokoly 

V takovém případě novou prohlídku zahájíte klepnutím na některou z ikon uvedenou jako 

první v seznamu    (ikona se nabízí v závislosti na tom, zda bylo 
vozidlo při nalezené prohlídce označeno za způsobilé, částečně způsobilé nebo nezpůsobilé) 
před příslušným záznamem, příp. klepnutím na tlačítko Nová prohlídka, pokud vám žádný 
z nabídnutých protokolů nevyhovuje. 

Ve sloupci Prohlídka je navíc uvedeno, jaký typ prohlídky je s uvedeným číslem protokolu o 
technické prohlídce spojen. Hodnoty uváděné ve sloupci Prohlídka jsou následující: 

PERI/PRAV … Pravidelná prohlídka 

PERI/OPAK … Opakovaná prohlídka 

ADR/PRAV … ADR prohlídka 

ADR/OPAK … ADR prohlídka - opakovaná 

ZVLA/PRAV … Před schválením technické způsobilosti vozidla 

ZVLA/OPAK … Před schválením technické způsobilosti vozidla - opakovaná 

REG/PRAV … Před registrací 

REG/OPAK … Před registrací - opakovaná 

ZAKA/PRAV … Na žádost zákazníka 

EKON/PRAV … Evidenční kontrola 

NARI/PRAV … Nařízená technická prohlídka 

TSK/PRAV … Technická silniční kontrola 

TSK/OPAK … Technická silniční kontrola - opakovaná 

TSKN/OPAK … Technická silniční kontrola – opakovaná po dopravní nehodě 

  POZNÁMKA 

 Zahájíte-li prohlídku klepnutím na některou ze zmíněných ikon, doplní se údaje do formuláře 
pro zahájení nové technické prohlídky z odpovídajícího protokolu. Následně je stačí pouze 
zkontrolovat a v případě potřeby upravit. 

 Pokud zahájíte technickou prohlídku klepnutím na tlačítko Nová prohlídka, otevře se 
prázdný formulář pro zahájení nové technické prohlídky. V tomto případě musíte všechny 
hodnoty zadat ručně. 
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Pro zahájení administrativní opravy technické prohlídky klepněte na ikonu  uvedenou 
za příslušným záznamem. 

Pokud vozidlo hledané podle registrační značky v databázi neexistuje, zobrazí se informační 
hláška Žádný protokol nenalezen. Klepnutím na tlačítko Zpět se vrátíte na stránku Hledání 
vozidla, resp. Hledání protokolu a musíte vyhledat vozidlo podle VIN. 

Vyhledávání podle VIN probíhá v případě, kdy uživatel při vyhledávání vozidla provede sám 
vyhledání podle VIN zadáním hledaného VIN do položky VIN (0/17) a následným klepnutím 
na tlačítko Vyhledat. Otevře se stránka Nalezené protokoly (viz výše). 

K vyhledání podle VIN dojde také v případě, že uživatel vyhledává podle registrační značky a 
v databázi existují k jedné registrační značce alespoň dva protokoly s různými VIN. 
V takovém případě se otevře stránka Nalezená vozidla. 

 

Obrázek 87: Stránka Nalezená vozidla 

Klepnutím na odkaz s VIN vozidla se přesunete na stránku Nalezené protokoly, kde 

klepnutím na příslušnou ikonu    zobrazovanou v závislosti na tom, 
zda bylo vozidlo při nalezené prohlídce označeno za způsobilé, částečně způsobilé nebo 
nezpůsobilé uvedenou před příslušným záznamem, zahájíte novou prohlídku. Novou 
prohlídku můžete případně zahájit také klepnutím na tlačítko Nová prohlídka, pokud vám 
žádný z nabídnutých protokolů nevyhovuje, nebo protokol pro zadané VIN nebyl nalezen. 

[5] K zadání údajů o nové technické prohlídce slouží formulář Nová technická prohlídka. 
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Obrázek 88: Formulář Nová technická prohlídka 

Jedná-li se o administrativní opravu, zobrazí se stejný formulář pro zadání nové technické 
prohlídky pouze s tím rozdílem, že je zaškrtnutý vypínač Administrativní oprava. V takovém 
případě není následně vyžadováno přiložení fotografií a vyplnění emisi, slouží pouze pro 
opravy textových hodnot k již existujícímu protokolu.  

  UPOZORNĚNÍ 

 Pokud obsluha CIS STK vytiskne a předá záznamník závad technikovi, který provede načtení 
čárového kódu záznamníku závad a kódu technika, jedná se sice stále o stejnou 
administrativní opravu, ale technik musí vložit povinné fototografie jako u běžné prohlídky. 
Pokud technik nenačte prohlídku pomocí čtečky, může operátor dokončit administrativní 
opravu bez vložení fotografií. 
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Obrázek 89: Formulář Nová technická prohlídka - administrativní oprava 

[6] Pro více informací o použití vypínače Ruční protokol přejděte na kapitolu Ruční vložení 
papírového protokolu a/nebo Start číselné řady protokolů. 

[7] Zadejte informace o vozidle přijatém k provedení technické kontroly. V následující 
tabulce je uveden význam jednotlivých položek obsažených ve formuláři Nová 
technická prohlídka. 

Položka Formát Význam položky Poznámka 

Vozidlo 

Vozidlo v soupravě Zaškrtávací pole Označuje, zda se 
jedná o vozidlo v 
soupravě 

nepovinný údaj 

Při zaškrtnutí je 
aktuální a následný 
vytvořený protokol 
prohlídky provázán a je 
možné provést 
technickou prohlídku 
jedním technikem 
najednou (např. pro 
nákladní automobil 
s přívěsem). 

Druh text Druh vozidla povinný údaj 
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Položka Formát Význam položky Poznámka 

Kategorie text Kategorie vozidla povinný údaj 

Lze vybrat pouze 
kategorii nadefinovanou 
pro zvolený druh 
vozidla. 

Provedení text Provedení vozidla - 
obsahuje bližší 
specifikaci např. u 
nákladních vozidel 
hodnotu „BA“. 

nepovinný údaj 

 

Značka text Značka vozidla povinný údaj 

Obch. označení (typ) text Typ vozidla povinný údaj 

Lze vybrat pouze typ 
nadefinovaný pro 
zvolenou značku 
vozidla. 

VIN text (maximální 
délka 25 znaků) 

VIN vozidla povinný údaj 

Typ motoru text (maximální 
délka 17 znaků) 

Typ motoru vozidla nepovinný údaj 

Barva Výklopný 
seznam 

Barva vozidla povinný údaj 

Poznámka k barvě text Jiná barva než z 
nabízeného 
výklopného seznamu 

V případě, že se vybere 
v poli Barva hodnota 
Jiná, objeví se toto pole 
pro doplnění jiné barvy 

Datum první registrace number Datum první registrace 
vozidla 

nepovinný údaj 

Zadává se jako 2 
dvojciferná čísla (den, 
měsíc) a 1 čtyřciferné 
číslo (rok). 

Nelze zadat vyšší 
datum, než je aktuální 
datum. 

Registrační značka text (maximální 
délka 8 znaků) 

Registrační značka 
vozidla 

povinný údaj 

Povoleny jsou pouze 
číslice a velká písmena 
(tzn. zapisuje se bez 
mezer). 

Neznámou registrační 
značku lze zadat jako 
znak pomlčky. 
Registrační značku lze 
ponechat také 
prázdnou, v takovém 
případě aplikace při 
ukládání zobrazí 
kontrolní dotaz. 

Číslo TP (dokladu) text (maximální 
délka 10 znaků)  

Číslo technického 
průkazu vozidla 

povinný údaj 

správný formát - 2 
písmena + 6 číslic 

Kód země Výklopný 
seznam 

Kód země nepovinný údaj 

Zákazník 
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Položka Formát Význam položky Poznámka 

Provozovatel/žadatel radio buton Určuje, zda se jedná o 
provozovatele vozidla 
či o žadatele o 
provedení technické 
prohlídky. 

povinný údaj 

Titul text (maximální 
délka 30 znaků) 

Titul nepovinný údaj 

Jméno/název firmy 1 text (maximální 
délka 30 znaků) 

Jméno nebo název 
firmy 1 
provozovatele/žadatele  

nepovinný údaj 

Příjmení/název firmy 
2 

text (maximální 
délka 50 znaků) 

Příjmení nebo název 
firmy 2 
provozovatele/žadatele  

povinný údaj 

IČO number IČO firmy 
provozovatele/žadatele 

nepovinný údaj 

Ulice, č. p. text (maximální 
délka 30 znaků) 

Adresní údaje 
provozovatele/žadatele 

nepovinný údaj 

Město text (maximální 
délka 30 znaků) 

Město 
provozovatele/žadatele 

povinný údaj 

PSČ text (maximální 
délka 6 znaků) 

PSČ 
provozovatele/žadatele 

nepovinný údaj 

Jsou povolené pouze 
číslice. 

PSČ musí být ve tvaru 
NNNNN nebo NNN NN. 

Měření emisí 

ME provedla SME číslo number Číslo stanice měření 
emisí, která měření 
emisí provedla. 

nepovinný údaj 

Zadává se jako 3 
dvojciferná čísla. 

Pokud druh prohlídky 
nevyžaduje emise, není 
pole přístupné a 
neobsahuje žádné 
údaje. 

Je-li zadáno 
v parametrech 
přihlášené STK (viz 
Přidání nové stanice), 
automaticky se nabízí 
číslo SME zadané v 
parametrech STK. 

U opakované prohlídky 
se automaticky nabízí 
hodnota z pravidelné 
prohlídky. 

Číslo protokolu ME text (maximální 
délka 14 znaků) 

Číslo protokolu měření 
emisí 

nepovinný údaj 

Pokud druh prohlídky 
nevyžaduje emise, pole 
není přístupné a 
neobsahuje žádné 
údaje. 

U opakované prohlídky 
se automaticky nabízí 
hodnota z pravidelné 
prohlídky. 



CIS STK Doména STANICE 

 

Strana 87 (celkem 347) 
 

Položka Formát Význam položky Poznámka 

Číslo ochr. nálepky 
protokolu o ME 

text (maximální 
délka 8 znaků) 

Číslo ochranné nálepky 
protokolu o měření 
emisí 

povinný údaj 

nezadává se u těchto 
druhů prohlídek: 

- na žádost zákazníka,  

- evidenční kontrola,  

- nařízená technická 
prohlídka,  

- ADR,  

- ADR opakovaná 

ME provedeno dne number Měření emisí 
provedeno dne 

nepovinný údaj 

Automaticky se nabízí 
aktuální datum. 

Zadává se jako 2 
dvojciferná čísla (den, 
měsíc) a 1 čtyřciferné 
číslo (rok). 

Nelze zadat datum, 
které vyšší než je 
aktuální datum. 

Pokud druh prohlídky 
nevyžaduje emise, pole 
není přístupné a 
neobsahuje žádné 
údaje. 

U opakované prohlídky 
se automaticky nabízí 
hodnota z pravidelné 
prohlídky. 

Emise nejsou 
vyžadovány 

Zaškrtávací pole Zrušení povinnosti 
zadat informace o 
emisích 

nepovinný údaj 

Při zaškrtnutí se 
automatiky znepřístupní 
odpovídající pole pro 
zadávání informací o 
emisích 

Od měření emisí 
uběhlo dnů 

number Informační výpočtová 
položka 

 

Pro zadávání VIN platí následující: 

◊ Za standardní VIN se považuje délka přesně 17 znaků, přičemž jsou povoleny 
pouze číslice a velká písmena (standardní VIN však nesmí obsahovat písmena I, O 
a Q). Malá písmena jsou aplikací automaticky převáděna na velká. 

◊ Za nestandardní VIN se považuje VIN s jinou délkou než 17 znaků (maximální délka 
je 25 znaků) nebo VIN s délkou 17 znaků obsahující písmena I, O, Q a/nebo jiné 
znaky než číslice a velká písmena (např. %, #, $, &). 

◊ Pro standardní i nestandardní VIN jsou povoleny všechny znaky s výjimkou mezery, 
tabelátoru a písmen s diakritikou. 

◊ V případě, že je zadáno nestandardní VIN, aplikace při ukládání formuláře zobrazí 
varovnou hlášku. Po klepnutí na tlačítko Ano je nestandardní VIN uložen v podobě, 
v jaké byl zadán. Po klepnutí na tlačítko Ne se vrátíte zpátky na formulář pro 
provedení změny v zadaném VIN. 

Zaškrtnutí pole Vozidlo v soupravě - V případě, že se provádí technická prohlídka vozidla 
s přívěsem, musí se nejdříve vyplnit formulář pro přívěs a zaškrtnout toto pole. Po dokončení 
zadání prohlídky (tlačítko Dokončit) systém nabízí vytvoření další technické prohlídky pro 
vlastní vozidlo, která bude svázána s technickou prohlídkou přívěsu. V aplikaci pak existují 2 
technické prohlídky, ke kterým může být přiřazen jeden technik současně. 

Pokud jste ve výklopném seznamu nenalezli značku vozidla a/nebo jeho typ, přejděte na 
Zadání nové značky vozidla a Zadání nového typu vozidla pro více informací. 



CIS STK Doména STANICE 

 

Strana 88 (celkem 347) 
 

[8] Pro vyhledání zákazníka (tj. provozovatele vozidla nebo žadatele o vykonání technické 
prohlídky) přejděte na Vyhledání zákazníka. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Při vyplňování nebo úpravě formuláře je nutné vždy vyplnit všechna povinná pole. Pokud 
některé z těchto polí opomenete vyplnit, aplikace vás na to při pokusu o dokončení upozorní 

a chybějící údaje označí červenou hvězdičkou ( ), příp. červeným vykřičníkem ( ). 

  TIP 

 Symbol červeného vykřičníku ( ) se objevuje také v okamžiku, kdy vyplníte údaj ve špatném 
formátu (např. datum, PSČ). 

[9] Zadejte údaje týkající se měření emisí (tj. vyplňte položky ME, provedla SME číslo, ME 
provedeno dne, Číslo protokolu ME). 

Měření emisí není požadováno (není povinné) u těchto druhů prohlídky: 

◊ evidenční kontrola, 

◊ na žádost zákazníka. 

Pokud je u druhu technické prohlídky vyžadováno měření emisí a současně je to také 
nastaveno na druhu vozidla, u něhož je technická prohlídka prováděna, a není vyplněna 
položka Číslo protokolu ME, aplikace automaticky doplní do nebezpečných závad kód závady 

číslo 8051. V případě, kdy v rámci dané technické prohlídky není u vozidla vyžadováno 

měření emisí, lze automaticky doplněnou závadu číslo 8051 smazat. 

Pokud je měření emisí starší třiceti dnů, potom se automaticky vyznačuje termín příští 
technické prohlídky na předepsaný termín od data provedeného měření emisí. 

  POZNÁMKA 

 V případě, že je prohlídka vytvářena na základě již existujícího protokolu, jsou údaje o 
měření emisí přepsány z původního protokolu. 

 V případě, že je prohlídka vytvářena pro nové vozidlo, je automaticky vepsáno aktuální 
datum, které je nutné manuálně upravit podle potřeby. 

[10] Pro uložení všech provedených změn klepněte na tlačítko Dokončit. Aplikace 
automaticky přesune na stránku Seznam rozpracovaných prohlídek se seznamem 
všech zahájených prohlídek. 

 

Obrázek 90: Seznam rozpracovaných prohlídek 

Pokud zahajujete pravidelnou prohlídku z předchozí prohlídky, přičemž předchozí prohlídka 
nebyla úspěšná, zobrazí se před vlastním tiskem záznamníku závad stránka Kontrola historie 
prohlídky. 
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Obrázek 91: Stránka Kontrola historie prohlídek 

Aby bylo možné zahájit prohlídku, je třeba provést tisk záznamníku závad, což se provede 
stiskem odkazu Tisk. 

Otevře se nové dialogové okno s náhledem záznamníku závad tak, jak bude nakonec 
vytištěn na tiskárně. Pro více informací přejděte na Tisk záznamníku závad. 

 

Klepnutím na odkaz Změnit provedete změnu prohlídky na prohlídku opakovanou rozsah 
plný a následně se otevře okno se záznamníkem závad (viz Změna druhu a rozsahu 
technické prohlídky). Klepnutím na tlačítko Pokračovat dokončíte založení nové prohlídky. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Bude-li v programu MS IE potlačeno automatické otevírání oken, dialogové okno 
s vygenerovaným protokolem pro tisk se neobjeví. 

[11] Klepnutím na tlačítko Zpět vyvoláte kontrolní dialog s dotazem, zda chcete skutečně 
ukončit zadávání nové prohlídky. Klepnutím na tlačítko Storno uzavřete kontrolní 
dotaz bez provedení jakýchkoliv změn (vrátíte se zpět na formulář Nová technická 
prohlídka, kde můžete pokračovat se zadáváním nové technické prohlídky). Klepnutím 
na tlačítko OK zadávání nové technické prohlídky ukončíte a přejdete na stránku 
Seznam rozpracovaných prohlídek. 

Zadání nové značky vozidla 

[1] Pro zadání nové značky vozidla klepněte na tlačítko Nová značka. Objeví se dialogové 
okno Nová značka vozidla. 

 

Obrázek 92: Dialogové okno Nová značka vozidla 

[2] Zadejte značku a klepněte na tlačítko Vložit značku pro uložení zadané hodnoty. 
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Dokud nebude značka schválena správcem systému, bude se objevovat mezi neschválenými 
značkami a bude se tak nabízet pouze technikům zařazeným na stanici technické kontroly, 
která novou značku do aplikace zadala. Pro více informací přejděte na kapitolu Obecná 
pravidla pro práci s číselníky. 

[3] Klepnutím na ikonu  umístěnou v pravém horním rohu dialogového okna jej 
uzavřete bez provedení jakýchkoliv změn. 

  POZNÁMKA 

 Číselníky Značka vozidla, Typ vozidla, Druhy vozidla a Kategorie vozidla jsou číselníky 
centrálně spravované správcem systému, který může návrh na zadání nové číselníkové 
položky potvrdit nebo zamítnout. Toto zajišťuje, že údaje zadávané do centrálně 
spravovaných číselníků nebudou duplicitní. 

 Zadané číselníkové položky jsou vedeny pouze pro danou STK a až po jejich schválení na MD 
jsou viditelné i pro ostatní STK. Více viz Schválené (aktivní) a neschválené (neaktivní) 
položky číselníku. 

  



CIS STK Doména STANICE 

 

Strana 91 (celkem 347) 
 

Zadání nového typu vozidla 

[1] Pro zadání nového typu vozidla klepněte na tlačítko Nový typ. Objeví se dialogové 
okno Nový typ vozidla. 

 

Obrázek 93: Dialogové okno Nový typ vozidla 

[2] Z výklopného seznamu vyberte značku vozidla, zadejte další potřebné údaje a 
klepněte na tlačítko Vložit typ pro uložení zadaných hodnot. 

Dokud nebude typ vozidla schválen správcem systému, bude se objevovat mezi 
neschválenými typy značky a bude se tak nabízet pouze technikům zařazeným na stanici 
technické kontroly, která nový typ do aplikace zadala. Pro více informací přejděte na kapitolu 
Typy značky. 

[3] Klepnutím na ikonu  umístěnou v pravém horním rohu dialogového okna jej 
uzavřete bez provedení jakýchkoliv změn. 

  POZNÁMKA 

 Číselníky Značka vozidla, Typ vozidla, Druhy vozidla a Kategorie vozidla jsou číselníky 
centrálně spravované správcem systému, který může návrh na zadání nové číselníkové 
položky potvrdit nebo zamítnout. Toto zajišťuje, že údaje zadávané do centrálně 
spravovaných číselníků nebudou duplicitní. 

 Zadané číselníkové položky jsou vedeny pouze pro danou STK a až po jejich schválení na MD 
jsou viditelné i pro ostatní STK. Více viz Schválené (aktivní) a neschválené (neaktivní) 
položky číselníku. 
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Vyhledání zákazníka 

[1] Klepněte na tlačítko Vyhledat zákazníka. Objeví se dialogové okno Vyhledání 
zákazníka. 

 

Obrázek 94: Dialog Vyhledání zákazníka 

[2] Zadejte hledaná kritéria a klepněte na tlačítko Vyhledat. 

Pokud aktivujete přepínač Archiv, tak se budou prohledávat také starší záznamy, které byly 
do aplikace STK naimportovány. 

Pokud přepínač Archiv deaktivujete, tak se budou prohledávat pouze záznamy zadané do 
aplikace STK v průběhu práce s ní (tj. nejedná se o starší importované záznamy). 

 

Obrázek 95: Dialog Vyhledání zákazníka se zobrazenými výsledky hledání 

Pro více informací o práci se zobrazeným datovým listem přejděte na kapitolu Datový list. 

[3] Pokud jste zákazníka nalezli, klepněte na ikonu  umístěnou na konci řádku 
daného záznamu. 

[4] Pokud jste zákazníka nenalezli, musíte jej zadat ručně. 

Nejprve uzavřete dialogové okno pomocí ikony . Vrátíte se tak zpět na formulář Nová 
technická prohlídka, kde vyplňte údaje vztahující se k zákazníkovi. 
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Tisk záznamníku závad 

Záznamník závad slouží jako podklad pro technika STK pro provedení technické prohlídky na 
vozidle. Primárně je určena pro záznam a kategorizaci nalezených závad. Následně slouží jako 
podklad pro operátora STK k záznamu výsledků prohlídky do aplikace STK. 
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Obrázek 96: Záznamník závad 
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Pomocí tlačítka Tisk a zavřít okno sestavu vytisknete a poté se dialogové okno uzavře. 
Tlačítkem Tisk záznamníku vytisknete sestavu na tiskárně. Klepnutím na tlačítko Zavřít okno 
dialogové okno uzavřete bez provedení tisku. 

3.8.1.2  Nová technická prohlídka ADR  

  POZNÁMKA 

 Dále popisovaný postup pro založení nové prohlídky platí pouze pro druh prohlídky ADR a 
ADR – opakovaná. Pro postup při zakládání nové prohlídky ostatních druhů přejděte na 
kapitolu Nová technická prohlídka nebo na kapitolu Evidenční kontrola. Pro postup při 
zakládání nové prohlídky Technická silniční kontrola přejděte na kapitolu Technická silniční 
kontrola. 

[1] Ve výběrovém seznamu na stránce Volba prohlídky vyberte druh technické prohlídky 
ADR, resp. ADR opakovaná a její rozsah. 

[2] Pro zahájení nové prohlídky ADR klepněte na tlačítko Další. Tlačítkem Zpět se 
přesunete na stránku Seznam rozpracovaných prohlídek. 

[3] V závislosti na tom, zda jste zvolili „běžnou“ prohlídku ADR či prohlídku ADR 
opakovanou, se otevře stránka pro vyhledání vozidla nebo pro vyhledání protokolu. 
Princip práce s oběma stránkami je totožný. 

Pokud zadáváte „běžnou“ prohlídku ADR, zobrazí se stránka Hledání vozidla s formulářem 
pro vyhledání vozidla. V tomto případě budete vozidlo vyhledávat podle jeho registrační 
značky nebo podle VIN. 

 

Obrázek 97: Stránka Hledání vozidla 

Pokud zvolíte jako druh prohlídky prohlídku ADR opakovanou, otevře se stránka Hledání 
protokolu s formulářem pro vyhledání protokolu. Zde vyhledejte protokol, na jehož základě 
bude založena opakovaná prohlídka ADR. Vyhledávání probíhá buď podle registrační značky, 
nebo podle VIN (popsáno níže), nebo podle čísla protokolu (položka Číslo protokolu). 

 

Obrázek 98: Stránka Hledání protokolu 
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V případě, že jste podle čísla protokolu nalezli příslušný záznam, otevře se přímo formulář 
Nová technická prohlídka ADR s doplněnými údaji. Pokud takový protokol v databázi 
neexistuje, zobrazí se informativní hláška Protokol nenalezen a uživatel tak musí vozidlo 
přijímané k technické prohlídce vyhledat podle VIN nebo podle registrační značky. 

  POZNÁMKA 

 Pokud aktivujete přepínač Archiv, tak se budou prohledávat také starší záznamy, které byly 
do aplikace STK naimportovány. 

 Pokud přepínač Archiv deaktivujete, tak se budou prohledávat pouze záznamy zadané do 
aplikace STK v průběhu práce s ní (tj. nejedná se o starší importované záznamy). 

[4] Pokud vyhledáváte vozidlo podle registrační značky, zadejte do pole Reg. značka 
požadovanou hodnotu a klepněte na tlačítko Vyhledat. Existují-li v databázi pro 
zadanou registrační značku prohlídky s jedním VIN, zobrazí se stránka Nalezené 
protokoly. 

 

Obrázek 99: Stránka Nalezené protokoly 

V takovém případě novou prohlídku ADR zahájíte klepnutím na některou z ikon 

   (ikona se nabízí v závislosti na tom, zda bylo vozidlo při nalezené 
prohlídce označeno za způsobilé, částečně způsobilé nebo nezpůsobilé) uvedenou před 
příslušným záznamem, příp. klepnutím na tlačítko Nová prohlídka, pokud vám žádný 
z nabídnutých protokolů nevyhovuje. 

Ve sloupci Prohlídka je navíc uvedeno, jaký typ prohlídky je s uvedeným číslem protokolu o 
technické prohlídce spojen. Hodnoty uváděné ve sloupci Prohlídka jsou následující: 

PERI/PRAV … Pravidelná prohlídka 

PERI/OPAK … Opakovaná prohlídka 

ADR/PRAV … ADR prohlídka 

ADR/OPAK … ADR prohlídka - opakovaná 

ZVLA/PRAV … Před schválením technické způsobilosti vozidla 

ZVLA/OPAK … Před schválením technické způsobilosti vozidla - opakovaná 

REG/PRAV … Před registrací 

REG/OPAK … Před registrací - opakovaná 

ZAKA/PRAV … Na žádost zákazníka 

EKON/PRAV … Evidenční kontrola 

NARI/PRAV … Nařízená technická prohlídka 
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TSK/PRAV … Technická silniční kontrola 

TSK/OPAK … Technická silniční kontrola - opakovaná 

TSKN/OPAK … Technická silniční kontrola – opakovaná po dopravní nehodě 

  POZNÁMKA 

 Zahájíte-li prohlídku klepnutím na některou ze zmíněných ikon, doplní se údaje do formuláře 
pro zahájení nové technické prohlídky ADR z odpovídajícího protokolu. Následně je stačí 
pouze zkontrolovat a v případě potřeby upravit. 

 Pokud zahájíte technickou prohlídku ADR klepnutím na tlačítko Nová prohlídka, otevře se 
prázdný formulář pro zahájení nové technické prohlídky ADR. V tomto případě musíte 

všechny hodnoty zadat ručně. 

Pro zahájení administrativní opravy technické prohlídky ADR klepněte na ikonu  
uvedenou za příslušným záznamem. 

Pokud vozidlo hledané podle registrační značky v databázi neexistuje, zobrazí se informační 
hláška Žádný protokol nenalezen. Klepnutím na tlačítko Zpět se vrátíte na stránku Hledání 
vozidla, resp. Hledání protokolu a můžete vyhledat vozidlo podle VIN. 

Vyhledávání podle VIN probíhá v případě, kdy uživatel při vyhledávání vozidla provede sám 
vyhledání podle VIN zadáním hledaného VIN do položky VIN (0/17) a následným klepnutím 
na tlačítko Vyhledat. Otevře se stránka Nalezené protokoly (viz výše). 

K vyhledání podle VIN dojde také v případě, že uživatel vyhledává podle registrační značky a 
v databázi existují k jedné registrační značce alespoň dva protokoly s různými VIN. 
V takovém případě se otevře stránka Nalezená vozidla. 

 

Obrázek 100: Stránka Nalezená vozidla 

Klepnutím na odkaz s VIN vozidla se přesunete na stránku Nalezené protokoly, kde 

klepnutím na příslušnou ikonu    zobrazovanou v závislosti na tom, 
zda bylo vozidlo při nalezené prohlídce označeno za způsobilé, částečně způsobilé nebo 
nezpůsobilé uvedenou před příslušným záznamem, zahájíte novou prohlídku. Novou 
prohlídku můžete případně zahájit také klepnutím na tlačítko Nová prohlídka, pokud vám 
žádný z nabídnutých protokolů nevyhovuje. 

[5] K zadání údajů o nové technické prohlídce slouží formulář Nová technická prohlídka 
ADR. 
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Obrázek 101: Formulář Nová technická prohlídka ADR 

V případě potřeby lze společně s prohlídkou ADR provést také pravidelnou nebo opakovanou 
prohlídku. V takovém případě aktivujte přepínač Spojit tuto prohlídku s novou prohlídkou. 
Pomocí výklopných seznamů následně specifikujte druh prohlídky a její rozsah. 

Jedná-li se o administrativní opravu, zobrazí se stejný formulář pro zadání nové technické 
prohlídky ADR pouze s tím rozdílem, že je zaškrtnutý vypínač Administrativní oprava. V 
takovém případě není následně vyžadováno přiložení fotografií a vyplnění emisi, slouží pouze 
pro opravy textových hodnot k již existujícímu protokolu.  

  UPOZORNĚNÍ 

 Pokud obsluha CIS STK vytiskne a předá záznamník závad technikovi, který provede načtení 
čárového kódu záznamníku závad a kódu technika, jedná se sice stále o stejnou 
administrativní opravu, ale technik musí vložit povinné fototografie jako u běžné prohlídky. 
Pokud technik nenačte prohlídku pomocí čtečky, může operátor dokončit administrativní 

opravu bez vložení fotografií. 
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Obrázek 102: Formulář Nová technická prohlídka ADR - administrativní oprava 

[6] Pro více informací o použití vypínače Ruční protokol přejděte na kapitolu Ruční vložení 
papírového protokolu a/nebo Start číselné řady protokolů. 

[7] Zadejte informace o vozidle přijatém k provedení technické prohlídky ADR. 
V následující tabulce je uveden význam jednotlivých položek obsažených ve formuláři 
Nová technická prohlídka ADR. 

Položka Formát Význam položky Poznámka 

Spojení prohlídek 

Spojit tuto prohlídku 
s novou prohlídkou 

checkbox Pokud je aktivováno, je 
s ADR prohlídkou 
zahájena také 
pravidelná/opakovaná 
prohlídka. 

nepovinný údaj 

Druh prohlídky výklopný seznam Určuje druh prohlídky 
(pravidelná/opakovaná). 

povinný údaj 
v případě, že je 
aktivován vypínač 
Spojit tuto prohlídku 
s novou prohlídkou. 

Rozsah prohlídky výklopný seznam Určuje rozsah prohlídky povinný údaj 
v případě, kdy je 
aktivován vypínač 
Spojit tuto prohlídku 
s novou prohlídkou. 

Vozidlo 

Druh text Druh vozidla povinný údaj 
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Položka Formát Význam položky Poznámka 

Kategorie text Kategorie vozidla 

 

povinný údaj 

Lze vybrat pouze 
kategorii 
nadefinovanou pro 
zvolený druh vozidla. 

Provedení text Provedení vozidla - 
obsahuje bližší 
specifikaci např. u 
nákladních vozidel 
hodnotu „BA“. 

nepovinný údaj 

Značka text Značka vozidla povinný údaj 

Obch. označení (typ) text Typ vozidla povinný údaj 

Lze vybrat pouze typ 
nadefinovaný pro 
zvolenou značku 
vozidla. 

VIN text (maximální 
délka 25 znaků) 

VIN vozidla povinný údaj 

Typ motoru text (maximální 
délka 17 znaků) 

Typ motoru vozidla nepovinný údaj 

Barva Výklopný seznam Barva vozidla povinný údaj 

Poznámka k barvě text Jiná barva než z 
nabízeného výklopného 
seznamu 

V případě, že se 
vybere v poli Barva 
hodnota Jiná, objeví 
se toto pole pro 
doplnění jiné barvy 

Datum první 
registrace 

number Datum první registrace 
vozidla 

nepovinný údaj 

Zadává se jako 2 
dvojciferná čísla (den, 
měsíc) a 1 čtyřciferné 
číslo (rok). 

Nelze zadat vyšší 
datum, než je 
aktuální datum. 

Registrační značka text (maximální 
délka 8 znaků) 

Registrační značka 
vozidla 

povinný údaj 

Povoleny jsou pouze 
číslice a velká 
písmena (tzn. 
zapisuje se bez 
mezer). 

Neznámou registrační 
značku lze zadat jako 
znak pomlčky. 
Registrační značku lze 
ponechat také 
prázdnou, v takovém 
případě aplikace při 
ukládání zobrazí 
kontrolní dotaz. 

Číslo TP (dokladu) text (maximální 
délka 10 znaků)  

Číslo technického 
průkazu vozidla 

povinný údaj 

správný formát - 2 
písmena + 6 číslic 

Kód země Výklopný seznam Kód země nepovinný údaj 

Zákazník 

Provozovatel/žadatel radio buton Určuje, zda se jedná o 
provozovatele vozidla či 
o žadatele o provedení 
technické prohlídky. 

povinný údaj 
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Položka Formát Význam položky Poznámka 

Titul text (maximální 
délka 30 znaků) 

Titul nepovinný údaj 

Jméno/název firmy 1 text (maximální 
délka 30 znaků) 

Jméno nebo název firmy 
1 
provozovatele/žadatele  

nepovinný údaj 

Příjmení/název firmy 
2 

text (maximální 
délka 50 znaků) 

Příjmení nebo název 
firmy 2 
provozovatele/žadatele  

povinný údaj 

IČO number IČO firmy 
provozovatele/žadatele 

nepovinný údaj 

Ulice, č. p. text (maximální 
délka 30 znaků) 

Adresní údaje 
provozovatele/žadatele 

nepovinný údaj 

Město text (maximální 
délka 30 znaků) 

Město 
provozovatele/žadatele 

povinný údaj 

PSČ text (maximální 
délka 6 znaků) 

PSČ 
provozovatele/žadatele 

nepovinný údaj 

Jsou povolené pouze 
číslice. 

PSČ musí být ve 
tvaru NNNNN nebo 
NNN NN. 

ADR 

Typ vozidla ADR checkbox Typ vozidla ADR povinný údaj 

Kód cisterny text (maximální 
délka 10 znaků) 

Kód cisterny nepovinný údaj 

Skládá se ze čtyř 
znaků, tj. ze 3 
písmen a 1 číslice, 
nebo ze 4 znaků bez 
číslice, může 
obsahovat i 
desetinnou čárku 
(např. L4BH; 
L256BH; L2,6BH; 
LGBF). 

Platnost předepsaných 
zkoušek 

- periodická 

 

- těsnostní 

 

 

number 

 

number 

 

 

Platnost předepsaných 
periodických zkoušek 

Platnost těsnostních 
zkoušek 

 

 

nepovinné údaje 

Zadávají se jako 2 
dvojciferná čísla (den, 
měsíc) a 1 čtyřciferné 
číslo (rok). 

Číslo osvědčení ADR text (maximální 
délka 20 znaků) 

Číslo osvědčení ADR nepovinný údaj 

Vyplňuje se pouze, 
pokud již bylo 
osvědčení ADR 
vydáno a jedná se o 
jeho prodloužení. 

Pro zadávání VIN platí následující: 

◊ Za standardní VIN se považuje délka přesně 17 znaků, přičemž jsou povoleny 
pouze číslice a velká písmena (standardní VIN však nesmí obsahovat písmena I, O 
a Q). Malá písmena jsou aplikací automaticky převáděna na velká. 

◊ Za nestandardní VIN se považuje VIN s jinou délkou než 17 znaků (maximální délka 
je 25 znaků) nebo VIN s délkou 17 znaků obsahující písmena I, O, Q a/nebo jiné 
znaky než číslice a velká písmena (např. %, #, $, &). 

◊ Pro standardní i nestandardní VIN jsou povoleny všechny znaky s výjimkou mezery, 
tabelátoru a písmen s diakritikou. 
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◊ V případě, že je zadáno nestandardní VIN, aplikace při ukládání formuláře zobrazí 
varovnou hlášku. Po klepnutí na tlačítko Ano je nestandardní VIN uložen v podobě, 
v jaké byl zadán. Po klepnutí na tlačítko Ne se vrátíte zpátky na formulář pro 
provedení změny v zadaném VIN. 

Pokud jste ve výklopném seznamu nenalezli značku vozidla a/nebo jeho typ, přejděte 
na Zadání nové značky vozidla a Zadání nového typu vozidla pro více informací. 

[8] Pro vyhledání zákazníka (tj. provozovatele vozidla nebo žadatele o vykonání technické 
prohlídky ADR) přejděte na Vyhledání zákazníka. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Při vyplňování nebo úpravě formuláře je nutné vždy vyplnit všechna povinná pole. Pokud 
některé z těchto polí opomenete vyplnit, aplikace vás na to při pokusu o dokončení upozorní 

a chybějící údaje označí červenou hvězdičkou ( ), příp. červeným vykřičníkem (). 

  TIP 

 Symbol červeného vykřičníku ( ) se objevuje také v okamžiku, kdy vyplníte údaj ve špatném 

formátu (např. datum, PSČ). 

[9] Pro uložení všech provedených změn klepněte na tlačítko Dokončit. Otevře se nové 
dialogové okno s náhledem záznamníku závad tak, jak bude nakonec vytištěn na 
tiskárně. Pro více informací přejděte na Tisk záznamníku závad. 

Pokud jste aktivovali vypínač Spojit tuto prohlídku s novou prohlídkou, mohou nastat 
následující situace: 

◊ Otevře se okno s náhledem záznamníku závad, poté se otevře formulář určený pro 
kontrolu dat prohlídky spojené s prohlídkou ADR a po klepnutí na tlačítko Dokončit 
se otevře další okno s náhledem záznamníku závad pro prohlídku spojenou 
s prohlídkou ADR. Tato situace nastane v okamžiku, kdy se u vozidla, u něhož je 
prováděna prohlídka ADR a současně také prohlídka s prohlídkou ADR spojená, 
vyžadují emise (tento parametr musí být zadán v číselníku Druhy vozidel). 

◊ Pokud nejsou u vozidla, u něhož je prováděna prohlídka ADR a současně také 
prohlídka s prohlídkou ADR spojená, vyžadovány emise, otevírají se pouze okna 
s jednotlivými záznamníky závad. Pokud nejsou u vozidla emise vyžadovány, není 
nutné u něj doplňovat ručně žádné údaje, jelikož všechny údaje je možné převzít 
z formuláře pro založení nové technické prohlídky ADR. 

Současně se v aplikaci STK založí dva protokoly s čísly jdoucími po sobě (jeden pro prohlídku 
ADR, jeden pro prohlídku spojenou s prohlídkou ADR, tzn. pro prohlídku pravidelnou, 
opakovanou, před schválením technické způsobilosti vozidla, před schválením technické 
způsobilosti vozidla – opakovaná, před registrací, na žádost zákazníka nebo pro evidenční 
kontrolu). 

Po provedení, resp. neprovedení tisku sestavy se aplikace automaticky přesune na stránku 
Seznam rozpracovaných prohlídek se seznamem všech zahájených prohlídek. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Bude-li v programu MS IE potlačeno automatické otevírání oken, dialogové okno 

s vygenerovaným protokolem pro tisk se neobjeví. 

[10] Klepnutím na tlačítko Zpět vyvoláte kontrolní dialog s dotazem, zda chcete skutečně 
ukončit zadávání nové prohlídky ADR. Klepnutím na tlačítko Storno uzavřete kontrolní 
dotaz bez provedení jakýchkoliv změn (vrátíte se zpět na formulář Nová technická 
prohlídka ADR, kde můžete pokračovat se zadáváním nové technické prohlídky ADR). 
Klepnutím na tlačítko OK zadávání nové technické prohlídky ADR ukončíte a přejdete 
na stránku Seznam rozpracovaných prohlídek. 

file:///C:/Users/fukal/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/MNEQGM7S/UzivDoc_STKNG_3%200.docx%23TiskZaznamnikuZavad
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Zadání nové značky vozidla 

[1] Pro zadání nové značky vozidla klepněte na tlačítko Nová značka. Objeví se dialogové 
okno Nová značka vozidla. 

 

Obrázek 103: Dialogové okno Nová značka vozidla 

[2] Zadejte značku a klepněte na tlačítko Vložit značku pro uložení zadané hodnoty. 

Dokud nebude značka schválena správcem systému, bude se objevovat mezi neschválenými 
značkami a bude se tak nabízet pouze technikům zařazeným na stanici technické kontroly, 
která novou značku do aplikace zadala. Pro více informací přejděte na kapitolu Značky. 

[3] Klepnutím na ikonu  umístěnou v pravém horním rohu dialogového okna jej 
uzavřete bez provedení jakýchkoliv změn. 

  POZNÁMKA 

 Číselníky Značka vozidla, Typ vozidla, Druhy vozidla a Kategorie vozidla jsou číselníky 
centrálně spravované správcem systému, který může návrh na zadání nové číselníkové 
položky potvrdit nebo zamítnout. Toto zajišťuje, že údaje zadávané do centrálně 
spravovaných číselníků nebudou duplicitní. 

 Zadané číselníkové položky jsou vedeny pouze pro danou STK a až po jejich schválení na MD 

jsou viditelné i pro ostatní STK. 
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Zadání nového typu vozidla 

[1] Pro zadání nového typu vozidla klepněte na tlačítko Nový typ. Objeví se dialogové 
okno Nový typ vozidla. 

 

Obrázek 104: Dialogové okno Nový typ vozidla 

[2] Z výklopného seznamu vyberte značku vozidla, zadejte další potřebné údaje a 
klepněte na tlačítko Vložit typ pro uložení zadaných hodnot. 

Dokud nebude typ vozidla schválen správcem systému, bude se objevovat mezi 
neschválenými typy značky a bude se tak nabízet pouze technikům zařazeným na stanici 
technické kontroly, která nový typ do aplikace zadala. Pro více informací přejděte na kapitolu 
Typy značky. 

[3] Klepnutím na ikonu  umístěnou v pravém horním rohu dialogového okna jej 
uzavřete bez provedení jakýchkoliv změn. 

  POZNÁMKA 

 Číselníky Značka vozidla, Typ vozidla, Druhy vozidla a Kategorie vozidla jsou číselníky 
centrálně spravované správcem systému, který může návrh na zadání nové číselníkové 
položky potvrdit nebo zamítnout. Toto zajišťuje, že údaje zadávané do centrálně 
spravovaných číselníků nebudou duplicitní. 

 Zadané číselníkové položky jsou vedeny pouze pro danou STK a až po jejich schválení na MD 

jsou viditelné i pro ostatní STK. 

  



CIS STK Doména STANICE 

 

Strana 105 (celkem 347) 
 

Vyhledání zákazníka 

[1] Klepněte na tlačítko Vyhledat zákazníka. Objeví se dialogové okno Vyhledání 
zákazníka. 

 

Obrázek 105: Dialog Vyhledání zákazníka 

[2] Zadejte hledaná kritéria a klepněte na tlačítko Vyhledat. 

Pokud aktivujete přepínač Archiv, tak se budou prohledávat také starší záznamy, které byly 
do aplikace STK naimportovány. 

Pokud přepínač Archiv deaktivujete, tak se budou prohledávat pouze záznamy zadané do 
aplikace STK v průběhu práce s ní (tj. nejedná se o starší importované záznamy). 

 

Obrázek 106: Dialog Vyhledání zákazníka se zobrazenými výsledky hledání 

Pro více informací o práci se zobrazeným datovým listem přejděte na kapitolu Datový list. 

[3] Pokud jste zákazníka nalezli, klepněte na ikonu  umístěnou na konci řádku 
daného záznamu. 

[4] Pokud jste zákazníka nenalezli, musíte jej zadat ručně. 

Nejprve uzavřete dialogové okno pomocí ikony . Vrátíte se tak zpět na formulář Nová 
technická prohlídka ADR, kde vyplňte údaje vztahující se k zákazníkovi. 

Tisk záznamníku závad 

Záznamník závad slouží jako podklad pro technika STK pro provedení technické prohlídky ADR na 
vozidle. Primárně je určena pro záznam a kategorizaci nalezených závad. Následně slouží jako 
podklad pro operátora STK k záznamu výsledků prohlídky ADR do aplikace STK. 
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Obrázek 107: Záznamník závad 

Pomocí tlačítka Tisk a zavřít okno sestavu vytisknete a poté se dialogové okno uzavře. 
Tlačítkem Tisk záznamníku vytisknete sestavu na tiskárně. Klepnutím na tlačítko Zavřít okno 
dialogové okno uzavřete bez provedení tisku. 

3.8.1.3  Evidenční kontrola  

  POZNÁMKA 

 Dále popisovaný postup pro založení nové prohlídky pouze pro prohlídku Evidenční kontrola. 
Pro postup při zakládání nové prohlídky ADR a ADR – opakovaná přejděte na kapitolu Nová 
technická prohlídka ADR. Pro postup při zakládání ostatních technických prohlídek přejděte 
na kapitolu Nová technická prohlídka. Pro postup při zakládání nové prohlídky Technická 

silniční kontrola přejděte na kapitolu Technická silniční kontrola. 

[1] Ve výběrovém seznamu na stránce Volba prohlídky vyberte druh technické prohlídky 
Evidenční kontrola. 

  POZNÁMKA 

 U druhu technické prohlídky Evidenční kontrola je rozsah prohlídky vždy pouze plný. 

[2] Pro zahájení nové prohlídky klepněte na tlačítko Další. Tlačítkem Zpět se přesunete 
na stránku Seznam rozpracovaných prohlídek. 

[3] Otevře se stránka pro vyhledání vozidla. Vozidlo je možné vyhledat podle jeho 
registrační značky nebo podle VIN. 

 

Obrázek 108: Stránka Hledání vozidla 

  POZNÁMKA 

 Pokud aktivujete přepínač Archiv, tak se budou prohledávat také starší záznamy, které byly 
do aplikace STK naimportovány. 

 Pokud přepínač Archiv deaktivujete, tak se budou prohledávat pouze záznamy zadané do 

aplikace STK v průběhu práce s ní (tj. nejedná se o starší importované záznamy). 

[4] Pokud vyhledáváte vozidlo podle registrační značky, zadejte do pole Reg. značka 
požadovanou hodnotu a klepněte na tlačítko Vyhledat. Existují-li v databázi pro 
zadanou registrační značku prohlídky s jedním VIN, zobrazí se stránka Nalezené 
protokoly. 
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Obrázek 109: Stránka Nalezené protokoly 

V takovém případě novou prohlídku zahájíte klepnutím na některou z ikon 

   (ikona se nabízí v závislosti na tom, zda bylo vozidlo při nalezené 
prohlídce označeno za způsobilé, částečně způsobilé nebo nezpůsobilé) uvedenou před 
příslušným záznamem, příp. klepnutím na tlačítko Nová prohlídka, pokud vám žádný 
z nabídnutých protokolů nevyhovuje. 

Ve sloupci Prohlídka je navíc uvedeno, jaký typ prohlídky je s uvedeným číslem protokolu o 
technické prohlídce spojen. Hodnoty uváděné ve sloupci Prohlídka jsou následující: 

PERI/PRAV … Pravidelná prohlídka 

PERI/OPAK … Opakovaná prohlídka 

ADR/PRAV … ADR prohlídka 

ADR/OPAK … ADR prohlídka - opakovaná 

ZVLA/PRAV … Před schválením technické způsobilosti vozidla 

ZVLA/OPAK … Před schválením technické způsobilosti vozidla - opakovaná 

REG/PRAV … Před registrací 

REG/OPAK … Před registrací - opakovaná 

ZAKA/PRAV … Na žádost zákazníka 

EKON/PRAV … Evidenční kontrola 

NARI/PRAV … Nařízená technická prohlídka 

TSK/PRAV … Technická silniční kontrola 

TSK/OPAK … Technická silniční kontrola - opakovaná 

TSKN/OPAK … Technická silniční kontrola – opakovaná po dopravní nehodě 

  POZNÁMKA 

 Zahájíte-li prohlídku klepnutím na některou ze zmíněných ikon, doplní se údaje do formuláře 
pro zahájení nové technické prohlídky z odpovídajícího protokolu. Následně je stačí pouze 
zkontrolovat a v případě potřeby upravit. 

 Pokud zahájíte technickou prohlídku klepnutím na tlačítko Nová prohlídka, otevře se 
prázdný formulář pro zahájení nové technické prohlídky. V tomto případě musíte všechny 
hodnoty zadat ručně. 
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Pro zahájení administrativní opravy evidenční kontroly klepněte na ikonu  uvedenou 
za příslušným záznamem. 

Pokud vozidlo hledané podle registrační značky v databázi neexistuje, zobrazí se informační 
hláška Žádné vozidlo nenalezeno. Klepnutím na tlačítko Zpět se vrátíte na stránku Hledání 
vozidla, resp. Hledání protokolu a musíte vyhledat vozidlo podle VIN. 

Vyhledávání podle VIN probíhá v případě, kdy uživatel při vyhledávání vozidla provede sám 
vyhledání podle VIN zadáním hledaného VIN do položky VIN (0/17) a následným klepnutím 
na tlačítko Vyhledat. Otevře se stránka Nalezené protokoly (viz výše). 

K vyhledání podle VIN dojde také v případě, že uživatel vyhledává podle registrační značky a 
v databázi existují k jedné registrační značce alespoň dva protokoly s různými VIN. 
V takovém případě se otevře stránka Nalezená vozidla. 

 

Obrázek 110: Stránka Nalezená vozidla 

Klepnutím na odkaz s VIN vozidla se přesunete na stránku Nalezené protokoly, kde 

klepnutím na příslušnou ikonu    zobrazovanou v závislosti na tom, 
zda bylo vozidlo při nalezené prohlídce označeno za způsobilé, částečně způsobilé nebo 
nezpůsobilé uvedenou před příslušným záznamem, zahájíte novou prohlídku. Novou 
prohlídku můžete případně zahájit také klepnutím na tlačítko Nová prohlídka, pokud vám 
žádný z nabídnutých protokolů nevyhovuje, nebo protokol pro zadané VIN nebyl nalezen. 

[5] K zadání údajů o nové evidenční kontrole slouží formulář Nová technická prohlídka. 
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Obrázek 111: Formulář Nová technická prohlídka – Evidenční kontrola 

Jedná-li se o administrativní opravu, zobrazí se stejný formulář pro zadání nové evidenční kontroly 
pouze s tím rozdílem, že je zaškrtnutý vypínač Administrativní oprava. V takovém případě není 
následně vyžadováno přiložení fotografií a vyplnění emisi, slouží pouze pro opravy textových 
hodnot k již existujícímu protokolu.  

  UPOZORNĚNÍ 

 Pokud obsluha CIS STK vytiskne a předá záznamník závad technikovi, který provede načtení 
čárového kódu záznamníku závad a kódu technika, jedná se sice stále o stejnou 
administrativní opravu, ale technik musí vložit povinné fototografie jako u běžné prohlídky. 
Pokud technik nenačte prohlídku pomocí čtečky, může operátor dokončit administrativní 
opravu bez vložení fotografií. 
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Obrázek 112: Formulář Nová technická prohlídka - Evidenční kontrola - administrativní oprava 

[6] Pro více informací o použití vypínače Ruční protokol přejděte na kapitolu Ruční vložení 
papírového protokolu a/nebo Start číselné řady protokolů. 

[7] Zadejte informace o vozidle přijatém k provedení technické kontroly. V následující 
tabulce je uveden význam jednotlivých položek obsažených ve formuláři Nová 
technická prohlídka. 

Položka Formát Význam položky Poznámka 

Vozidlo 

Vozidlo v soupravě Zaškrtávací pole Označuje, zda se 
jedná o vozidlo v 
soupravě 

nepovinný údaj 

Při zaškrtnutí je aktuální 
a následný vytvořený 
protokol prohlídky 
provázán a je možné 
provést technickou 
prohlídku jedním 
technikem najednou 
(např. pro nákladní 
automobil s přívěsem). 

Druh text Druh vozidla povinný údaj 

Kategorie text Kategorie vozidla 

 

povinný údaj 

Lze vybrat pouze 
kategorii nadefinovanou 
pro zvolený druh vozidla. 



CIS STK Doména STANICE 

 

Strana 112 (celkem 347) 
 

Položka Formát Význam položky Poznámka 

Provedení text Provedení vozidla - 
obsahuje bližší 
specifikaci např. u 
nákladních vozidel 
hodnotu „BA“. 

nepovinný údaj 

Značka text Značka vozidla povinný údaj 

Obch. označení (typ) text Typ vozidla povinný údaj 

Lze vybrat pouze typ 
nadefinovaný pro 
zvolenou značku vozidla. 

VIN text (maximální 
délka 25 znaků) 

VIN vozidla povinný údaj 

Typ motoru text (maximální 
délka 17 znaků) 

Typ motoru vozidla nepovinný údaj 

Barva Výklopný seznam Barva vozidla povinný údaj 

Poznámka k barvě text Jiná barva než z 
nabízeného 
výklopného seznamu 

V případě, že se vybere 
v poli Barva hodnota 
Jiná, objeví se toto pole 
pro doplnění jiné barvy 

Datum první 
registrace 

number Datum první registrace 
vozidla 

nepovinný údaj 

Zadává se jako 2 
dvojciferná čísla (den, 
měsíc) a 1 čtyřciferné 
číslo (rok). 

Nelze zadat vyšší datum, 
než je aktuální datum. 

Registrační značka text (maximální 
délka 8 znaků) 

Registrační značka 
vozidla 

povinný údaj 

Povoleny jsou pouze 
číslice a velká písmena 
(tzn. zapisuje se bez 
mezer). 

Neznámou registrační 
značku lze zadat jako 
znak pomlčky. 
Registrační značku lze 
ponechat také prázdnou, 
v takovém případě 
aplikace při ukládání 
zobrazí kontrolní dotaz. 

Číslo TP (dokladu) text (maximální 
délka 10 znaků)  

Číslo technického 
průkazu vozidla 

povinný údaj 

správný formát - 2 
písmena + 6 číslic 

Kód země Výklopný seznam Kód země nepovinný údaj 

Zákazník 

Provozovatel/žadatel radio buton Určuje, zda se jedná o 
provozovatele vozidla 
či o žadatele o 
provedení technické 
prohlídky. 

povinný údaj 

Titul text (maximální 
délka 30 znaků) 

Titul nepovinný údaj 

Jméno/název firmy 1 text (maximální 
délka 30 znaků) 

Jméno nebo název 
firmy 1 
provozovatele/žadatele  

nepovinný údaj 

Příjmení/název firmy 
2 

text (maximální 
délka 50 znaků) 

Příjmení nebo název 
firmy 2 
provozovatele/žadatele  

povinný údaj 
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Položka Formát Význam položky Poznámka 

IČO number IČO firmy 
provozovatele/žadatele 

nepovinný údaj 

Ulice, č. p. text (maximální 
délka 30 znaků) 

Adresní údaje 
provozovatele/žadatele 

nepovinný údaj 

Město text (maximální 
délka 30 znaků) 

Město 
provozovatele/žadatele 

povinný údaj 

PSČ text (maximální 
délka 6 znaků) 

PSČ 
provozovatele/žadatele 

nepovinný údaj 

Jsou povolené pouze 
číslice. 

PSČ musí být ve tvaru 
NNNNN nebo NNN NN. 

Měření emisí 

Při evidenční kontrole není možné zadávat informace o emisích. Pole jsou zobrazena, 
ale nejsou přístupná pro editaci. 

Pro zadávání VIN platí následující: 

◊ Za standardní VIN se považuje délka přesně 17 znaků, přičemž jsou povoleny 
pouze číslice a velká písmena (standardní VIN však nesmí obsahovat písmena I, O 
a Q). Malá písmena jsou aplikací automaticky převáděna na velká. 

◊ Za nestandardní VIN se považuje VIN s jinou délkou než 17 znaků (maximální délka 
je 25 znaků) nebo VIN s délkou 17 znaků obsahující písmena I, O, Q a/nebo jiné 
znaky než číslice a velká písmena (např. %, #, $, &). 

◊ Pro standardní i nestandardní VIN jsou povoleny všechny znaky s výjimkou mezery, 
tabelátoru a písmen s diakritikou. 

◊ V případě, že je zadáno nestandardní VIN, aplikace při ukládání formuláře zobrazí 
varovnou hlášku. Po klepnutí na tlačítko Ano je nestandardní VIN uložen v podobě, 
v jaké byl zadán. Po klepnutí na tlačítko Ne se vrátíte zpátky na formulář pro 
provedení změny v zadaném VIN. 

Zaškrtnutí pole Vozidlo v soupravě - V případě, že se provádí technická prohlídka vozidla 
s přívěsem, musí se nejdříve vyplnit formulář pro přívěs a zaškrtnout toto pole. Po dokončení 
zadání prohlídky (tlačítko Dokončit) systém nabízí vytvoření další technické prohlídky pro 
vlastní vozidlo, která bude svázána s technickou prohlídkou přívěsu. V aplikaci pak existují 2 
technické prohlídky, ke kterým může být přiřazen jeden technik současně. 

Pokud jste ve výklopném seznamu nenalezli značku vozidla a/nebo jeho typ, přejděte na 
Zadání nové značky vozidla a Zadání nového typu vozidla pro více informací. 

[8] Pro vyhledání zákazníka (tj. provozovatele vozidla nebo žadatele o vykonání technické 
prohlídky) přejděte na Vyhledání zákazníka. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Při vyplňování nebo úpravě formuláře je nutné vždy vyplnit všechna povinná pole. Pokud 
některé z těchto polí opomenete vyplnit, aplikace vás na to při pokusu o dokončení upozorní 

a chybějící údaje označí červenou hvězdičkou ( ), příp. červeným vykřičníkem ( ). 

  TIP 

 Symbol červeného vykřičníku ( ) se objevuje také v okamžiku, kdy vyplníte údaj ve špatném 

formátu (např. datum, PSČ). 

[9] Pro uložení všech provedených změn klepněte na tlačítko Dokončit. Aplikace 
automaticky přesune na stránku Seznam rozpracovaných prohlídek se seznamem 
všech zahájených prohlídek. 
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Obrázek 113: Seznam rozpracovaných prohlídek 

Aby bylo možné zahájit prohlídku, je třeba provést tisk záznamníku závad, což se provede 
stiskem odkazu Tisk. 

Otevře se nové dialogové okno s náhledem záznamníku závad tak, jak bude nakonec 
vytištěn na tiskárně. Pro více informací přejděte na Tisk záznamníku závad. 

[10] Klepnutím na tlačítko Zpět vyvoláte kontrolní dialog s dotazem, zda chcete skutečně 
ukončit zadávání nové prohlídky. Klepnutím na tlačítko Storno uzavřete kontrolní 
dotaz bez provedení jakýchkoliv změn (vrátíte se zpět na formulář Nová technická 
prohlídka, kde můžete pokračovat se zadáváním nové technické prohlídky). Klepnutím 
na tlačítko OK zadávání nové technické prohlídky ukončíte a přejdete na stránku 
Seznam rozpracovaných prohlídek. 

Zadání nové značky vozidla 

[1] Pro zadání nové značky vozidla klepněte na tlačítko Nová značka. Objeví se dialogové 
okno Nová značka vozidla. 

 

Obrázek 114: Dialogové okno Nová značka vozidla 

[2] Zadejte značku a klepněte na tlačítko Vložit značku pro uložení zadané hodnoty. 

Dokud nebude značka schválena správcem systému, bude se objevovat mezi neschválenými 
značkami a bude se tak nabízet pouze technikům zařazeným na stanici technické kontroly, 
která novou značku do aplikace zadala. Pro více informací přejděte na kapitolu Obecná 
pravidla pro práci s číselníky. 

[3] Klepnutím na ikonu  umístěnou v pravém horním rohu dialogového okna jej 
uzavřete bez provedení jakýchkoliv změn. 

  POZNÁMKA 

 Číselníky Značka vozidla, Typ vozidla, Druhy vozidla a Kategorie vozidla jsou číselníky 
centrálně spravované správcem systému, který může návrh na zadání nové číselníkové 
položky potvrdit nebo zamítnout. Toto zajišťuje, že údaje zadávané do centrálně 
spravovaných číselníků nebudou duplicitní. 

 Zadané číselníkové položky jsou vedeny pouze pro danou STK a až po jejich schválení na MD 
jsou viditelné i pro ostatní STK. Více viz Schválené (aktivní) a neschválené (neaktivní) 

položky číselníku. 
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Zadání nového typu vozidla 

[1] Pro zadání nového typu vozidla klepněte na tlačítko Nový typ. Objeví se dialogové 
okno Nový typ vozidla. 

 

Obrázek 115: Dialogové okno Nový typ vozidla 

[2] Z výklopného seznamu vyberte značku vozidla, zadejte další potřebné údaje a 
klepněte na tlačítko Vložit typ pro uložení zadaných hodnot. 

Dokud nebude typ vozidla schválen správcem systému, bude se objevovat mezi 
neschválenými typy značky a bude se tak nabízet pouze technikům zařazeným na stanici 
technické kontroly, která nový typ do aplikace zadala. Pro více informací přejděte na kapitolu 
Typy značky. 

[3] Klepnutím na ikonu  umístěnou v pravém horním rohu dialogového okna jej 
uzavřete bez provedení jakýchkoliv změn. 

  POZNÁMKA 

 Číselníky Značka vozidla, Typ vozidla, Druhy vozidla a Kategorie vozidla jsou číselníky 
centrálně spravované správcem systému, který může návrh na zadání nové číselníkové 
položky potvrdit nebo zamítnout. Toto zajišťuje, že údaje zadávané do centrálně 
spravovaných číselníků nebudou duplicitní. 

 Zadané číselníkové položky jsou vedeny pouze pro danou STK a až po jejich schválení na MD 
jsou viditelné i pro ostatní STK. Více viz Schválené (aktivní) a neschválené (neaktivní) 
položky číselníku. 

Vyhledání zákazníka 

[1] Klepněte na tlačítko Vyhledat zákazníka. Objeví se dialogové okno Vyhledání 
zákazníka. 

 

Obrázek 116: Dialog Vyhledání zákazníka 

[2] Zadejte hledaná kritéria a klepněte na tlačítko Vyhledat. 

Pokud aktivujete přepínač Archiv, tak se budou prohledávat také starší záznamy, které byly 
do aplikace STK naimportovány. 
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Pokud přepínač Archiv deaktivujete, tak se budou prohledávat pouze záznamy zadané do 
aplikace STK v průběhu práce s ní (tj. nejedná se o starší importované záznamy). 

 

Obrázek 117: Dialog Vyhledání zákazníka se zobrazenými výsledky hledání 

Pro více informací o práci se zobrazeným datovým listem přejděte na kapitolu Datový list. 

[3] Pokud jste zákazníka nalezli, klepněte na ikonu  umístěnou na konci řádku 
daného záznamu. 

[4] Pokud jste zákazníka nenalezli, musíte jej zadat ručně. 

Nejprve uzavřete dialogové okno pomocí ikony . Vrátíte se tak zpět na formulář Nová 
technická prohlídka, kde vyplňte údaje vztahující se k zákazníkovi. 

Tisk záznamníku závad 

Záznamník závad slouží jako podklad pro technika STK pro provedení technické prohlídky na 
vozidle. Primárně je určena pro záznam a kategorizaci nalezených závad. Následně slouží jako 
podklad pro operátora STK k záznamu výsledků prohlídky do aplikace STK. 
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Obrázek 118: Záznamník závad 

Pomocí tlačítka Tisk a zavřít okno sestavu vytisknete a poté se dialogové okno uzavře. 
Tlačítkem Tisk záznamníku vytisknete sestavu na tiskárně. Klepnutím na tlačítko Zavřít okno 
dialogové okno uzavřete bez provedení tisku. 

3.8.1.4  Technická silniční kontrola  

  POZNÁMKA 

 Dále popisovaný postup pro založení nové prohlídky pouze pro: 

 Technická silniční kontrola 

 Technická silniční kontrola – opakovaná 

 Technická silniční kontrola – opakovaná  po dopravní nehodě 

 Pro postup při zakládání nové prohlídky ADR a ADR – opakovaná přejděte na kapitolu Nová 
technická prohlídka ADR. Pro postup při zakládání nové prohlídky Evidenční kontrola přejděte 
na kapitolu Evidenční kontrola. Pro postup při zakládání ostatních technických prohlídek 

přejděte na kapitolu Nová technická prohlídka. 

[1] Ve výběrovém seznamu na stránce Volba prohlídky vyberte druh technické prohlídky 
Technická silniční kontrola, TSK – opakovaná nebo TSK – opakovaná po DN. 

[2] Pro zahájení nové prohlídky klepněte na tlačítko Další. Tlačítkem Zpět se přesunete 
na stránku Seznam rozpracovaných prohlídek. 

[3] Otevře se stránka pro vyhledání vozidla. Vozidlo je možné vyhledat podle jeho 
registrační značky nebo podle VIN. Pro opakovanou prohlídku je možné vyhledat 
vozidlo podle čísla protokolu. 

 

Obrázek 119: Stránka Hledání vozidla 

 

Obrázek 124: Stránka Hledání vozidla - opakovaná 
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  POZNÁMKA 

 Pokud aktivujete přepínač Archiv, tak se budou prohledávat také starší záznamy, které byly 
do aplikace STK naimportovány. 

 Pokud přepínač Archiv deaktivujete, tak se budou prohledávat pouze záznamy zadané do 

aplikace STK v průběhu práce s ní (tj. nejedná se o starší importované záznamy). 

[4] Pokud vyhledáváte vozidlo podle registrační značky, zadejte do pole Reg. značka 
požadovanou hodnotu a klepněte na tlačítko Vyhledat. Existují-li v databázi pro 
zadanou registrační značku prohlídky s jedním VIN, zobrazí se stránka Nalezené 
protokoly. 

 

Obrázek 120: Stránka Nalezené protokoly 

V takovém případě novou prohlídku zahájíte klepnutím na některou z ikon 

   (ikona se nabízí v závislosti na tom, zda bylo vozidlo při nalezené 
prohlídce označeno za způsobilé, částečně způsobilé nebo nezpůsobilé) uvedenou před 
příslušným záznamem, příp. klepnutím na tlačítko Nová prohlídka, pokud vám žádný 
z nabídnutých protokolů nevyhovuje. 

Ve sloupci Prohlídka je navíc uvedeno, jaký typ prohlídky je s uvedeným číslem protokolu o 
technické prohlídce spojen. Hodnoty uváděné ve sloupci Prohlídka jsou následující: 

PERI/PRAV … Pravidelná prohlídka 

PERI/OPAK … Opakovaná prohlídka 

ADR/PRAV … ADR prohlídka 

ADR/OPAK … ADR prohlídka - opakovaná 

ZVLA/PRAV … Před schválením technické způsobilosti vozidla 

ZVLA/OPAK … Před schválením technické způsobilosti vozidla - opakovaná 

REG/PRAV … Před registrací 

REG/OPAK … Před registrací - opakovaná 

ZAKA/PRAV … Na žádost zákazníka 

EKON/PRAV … Evidenční kontrola 

NARI/PRAV … Nařízená technická prohlídka 

TSK/PRAV … Technická silniční kontrola 

TSK/OPAK … Technická silniční kontrola - opakovaná 
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TSKN/OPAK … Technická silniční kontrola – opakovaná po dopravní nehodě 

  POZNÁMKA 

 Zahájíte-li prohlídku klepnutím na některou ze zmíněných ikon, doplní se údaje do formuláře 
pro zahájení nové technické prohlídky z odpovídajícího protokolu. Následně je stačí pouze 
zkontrolovat a v případě potřeby upravit. 

 Pokud zahájíte technickou prohlídku klepnutím na tlačítko Nová prohlídka, otevře se 
prázdný formulář pro zahájení nové technické prohlídky. V tomto případě musíte všechny 

hodnoty zadat ručně. 

Pro zahájení administrativní opravy technické silniční kontroly klepněte na ikonu  
uvedenou za příslušným záznamem. 

Pokud vozidlo hledané podle registrační značky v databázi neexistuje, zobrazí se informační 
hláška Žádné vozidlo nenalezeno. Klepnutím na tlačítko Zpět se vrátíte na stránku Hledání 
vozidla, resp. Hledání protokolu a musíte vyhledat vozidlo podle VIN. 

Vyhledávání podle VIN probíhá v případě, kdy uživatel při vyhledávání vozidla provede sám 
vyhledání podle VIN zadáním hledaného VIN do položky VIN (0/17) a následným klepnutím 
na tlačítko Vyhledat. Otevře se stránka Nalezené protokoly (viz výše). 

K vyhledání podle VIN dojde také v případě, že uživatel vyhledává podle registrační značky a 
v databázi existují k jedné registrační značce alespoň dva protokoly s různými VIN. 
V takovém případě se otevře stránka Nalezená vozidla. 

 

Obrázek 121: Stránka Nalezená vozidla 

Klepnutím na odkaz s VIN vozidla se přesunete na stránku Nalezené protokoly, kde 

klepnutím na příslušnou ikonu    zobrazovanou v závislosti na tom, 
zda bylo vozidlo při nalezené prohlídce označeno za způsobilé, částečně způsobilé nebo 
nezpůsobilé uvedenou před příslušným záznamem, zahájíte novou prohlídku. Novou 
prohlídku můžete případně zahájit také klepnutím na tlačítko Nová prohlídka, pokud vám 
žádný z nabídnutých protokolů nevyhovuje, nebo protokol pro zadané VIN nebyl nalezen. 

 

[5] K zadání údajů o nové technické silniční kontrole slouží formulář Nová technická 
prohlídka - Technická silniční kontrola. 
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Obrázek 122: Formulář Nová technická prohlídka – Technická silniční kontrola 

Jedná-li se o administrativní opravu, zobrazí se stejný formulář pro zadání nové technické silniční 
kontroly pouze s tím rozdílem, že je zaškrtnutý vypínač Administrativní oprava. 
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Obrázek 123: Formulář Nová technická prohlídka – Technická silniční kontrola - administrativní 
oprava 

[6] Zadejte informace do sekce Provedení kontroly. 

[7] Zadejte informace o vozidle, provozovateli a řidiči vozidla. V následující tabulce je 
uveden význam jednotlivých položek obsažených ve formuláři Nová technická 
prohlídka. 

Položka Formát Význam položky Poznámka 

Provedení kontroly 

Kontrolu provedl – 
OEČ 

text (maximální 
délka 6 znaků) 

Osobní evidenční číslo 
příslušníka PČR 

povinný údaj 

 

Datum kontroly number Datum provedení 
technické silniční 
kontroly 

povinný údaj 

Zadává se jako 2 
dvojciferná čísla (den, 
měsíc) a 1 čtyřciferné 
číslo (rok). 

Nelze zadat vyšší 
datum, než je aktuální 
datum. 
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Položka Formát Význam položky Poznámka 

Čas kontroly Number Čas provedení 
technické silniční 
kontroly 

povinný údaj 

Zadává se jako 2 
dvojciferná čísla 
(hodina, minuta). 

Původní protokol (pouze u administrativní opravy) 

Číslo protokolu text Číslo protokolu u 
kterého je prováděna 
administrativní oprava 

informativní údaj 

(nelze jej měnit) 

Vozidlo 

Vozidlo v soupravě Zaškrtávací pole Označuje, zda se 
jedná o vozidlo v 
soupravě 

Toto pole není pro 
technickou silniční 
kontrolu dostupné. 

Druh text Druh vozidla povinný údaj 

Kategorie text Kategorie vozidla povinný údaj 

Lze vybrat pouze 
kategorii nadefinovanou 
pro zvolený druh 
vozidla. 

Provedení text Provedení vozidla - 
obsahuje bližší 
specifikaci např. u 
nákladních vozidel 
hodnotu „BA“. 

nepovinný údaj 

 

Značka text Značka vozidla nepovinný údaj 

 

Obch. označení (typ) text Typ vozidla nepovinný údaj 

Lze vybrat pouze typ 
nadefinovaný pro 
zvolenou značku 
vozidla. 

VIN text (maximální 
délka 25 znaků) 

VIN vozidla povinný údaj 

Barva Výklopný 
seznam 

Barva vozidla povinný údaj 

Poznámka k barvě text Jiná barva než z 
nabízeného 
výklopného seznamu 

V případě, že se vybere 
v poli Barva hodnota 
Jiná, objeví se toto pole 
pro doplnění jiné barvy 

Datum první registrace number Datum první registrace 
vozidla 

informativní údaj 

(nelze jej měnit) 

Registrační značka text (maximální 
délka 8 znaků) 

Registrační značka 
vozidla 

nepovinný údaj 

Povoleny jsou pouze 
číslice a velká písmena 
(tzn. zapisuje se bez 
mezer). 

Neznámou registrační 
značku lze zadat jako 
znak pomlčky. 
Registrační značku lze 
ponechat také 
prázdnou, v takovém 
případě aplikace při 
ukládání zobrazí 
kontrolní dotaz. 

Číslo ORV text Číslo osvedčení o 
registraci vozidla 
(malého technického 
průkazu) 

nepovinný údaj 

správný formát - 3 
písmena a 6 číslic 
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Položka Formát Význam položky Poznámka 

Kód země Výklopný 
seznam 

Kód země nepovinný údaj 

Zákazník 

Provozovatel/žadatel radio buton Určuje, zda se jedná o 
provozovatele vozidla 
či o žadatele o 
provedení technické 
prohlídky. 

povinný údaj 

Titul text (maximální 
délka 30 znaků) 

Titul nepovinný údaj 

Jméno/název firmy 1 text (maximální 
délka 30 znaků) 

Jméno nebo název 
firmy 1 
provozovatele/žadatele  

povinný údaj 

Příjmení/název firmy 
2 

text (maximální 
délka 50 znaků) 

Příjmení nebo název 
firmy 2 
provozovatele/žadatele  

povinný údaj 

IČO number IČO firmy 
provozovatele/žadatele 

nepovinný údaj 

Ulice, č. p. text (maximální 
délka 30 znaků) 

Adresní údaje 
provozovatele/žadatele 

nepovinný údaj 

Město text (maximální 
délka 30 znaků) 

Město 
provozovatele/žadatele 

povinný údaj 

PSČ text (maximální 
délka 6 znaků) 

PSČ 
provozovatele/žadatele 

nepovinný údaj 

Jsou povolené pouze 
číslice. 

PSČ musí být ve tvaru 
NNNNN nebo NNN NN. 

Měření emisí 

Emise nejsou 
vyžadovány 

Zaškrtávací pole Zrušení povinnosti 
zadat informace o 
emisích 

informativní údaj 

(nelze jej měnit) 

Řidič 

Jméno text Jméno řidiče povinný údaj 

Příjmení text Příjmení řidiče povinný údaj 

Adresa pobytu text Adresa pobytu řidiče povinný údaj 

Datum narození number Datum narození řidiče povinný údaj 

správný formát 
DD.MM.RRRR 

Rodné číslo number Rodné číslo řidiče povinný údaj 

správný formát 
RRMMDD/NNNN 

Státní příslušnost výklopný 
seznam 

Státní příslušnost 
řidiče 

povinný údaj 

Doplňující údaje 

Místo kontroly text Místo uskutečnění 
technické silniční 
kontroly 

nepovinný údaj 

 

[8] Pro uložení všech provedených změn klepněte na tlačítko Dokončit. Otevře se nová 
stránka k Dokončení technické prohlídky Technická silniční kontrola. 

[9] Klepnutím na tlačítko Zpět vyvoláte kontrolní dialog s dotazem, zda chcete skutečně 
ukončit zadávání nové prohlídky. Klepnutím na tlačítko Storno uzavřete kontrolní 
dotaz bez provedení jakýchkoliv změn (vrátíte se zpět na formulář Nová technická 
prohlídka, kde můžete pokračovat se zadáváním nové technické prohlídky). Klepnutím 
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na tlačítko OK zadávání nové technické prohlídky ukončíte a přejdete na stránku 
Seznam rozpracovaných prohlídek. 
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3.8.1.5  Ruční vložení papírového 

protokolu 

V případě, kdy dojde k výpadku aplikace STK a není možné navázat spojení online, obsluha 
vyplňuje protokoly o technické prohlídce ručně či jiným způsobem mimo aplikaci STK (např. PDF 
formuláře). Následně pak musí být ručně vyplněné protokoly zadány do provozní databáze aplikace 
STK. 

Pro vkládání ručně vyplněných protokolů o technické prohlídce platí následující: 

» ruční protokoly mohou být vytvářeny pro všechny druhy technických prohlídek. 

» lze zadávat protokoly, které jsou maximálně jeden měsíc staré. Při pokusu o vložení 
staršího protokolu se objevuje varovná hláška a takový protokol nelze do databáze vložit. 

» číslo protokolu je zadáváno ve stejném formátu, v jakém jej generuje aplikace STK, tzn. 

CZ-STKx-RR-MM-NNNN, kde: 

◊ CZ – konstanta; nelze měnit. 

◊ STKx – čtyřmístné číslo stanice technické kontroly; nelze měnit, přebírá se číslo 
STK, k níž je uživatel právě přihlášen. 

◊ RR – poslední dvojčíslí aktuálního roku; generuje automaticky aplikace STK. 

◊ MM – měsíc, v němž je protokol zadáván. Pro odlišení, že se jedná o ručně 
vytvořený protokol, se k číslu měsíce přičítá hodnota 50 (např. zadávám protokol 
do měsíce listopadu, tudíž MM = 61). Hodnotu generuje automaticky aplikace STK. 

◊ NNNN  – pořadové číslo protokolu; zadává ručně uživatel. 

» při ukládání ručně zadávaného čísla protokolu se provádí test na duplicitu čísla protokolu, 
tzn., že nelze uložit protokol pod jedním číslem vícekrát. 

[1] Ve výběrovém seznamu na stránce Volba prohlídky vyberte druh technické prohlídky a 
její rozsah. 

[2] Pro zahájení nové prohlídky klepněte na tlačítko Další. Tlačítkem Zpět se přesunete 
na stránku Seznam rozpracovaných prohlídek. 

[3] V závislosti na tom, zda jste zvolili „běžnou“ prohlídku či prohlídku opakovanou, se 
otevře stránka pro vyhledání vozidla nebo pro vyhledání protokolu. Pro více informací 
o vyhledávání vozidla či protokolu přejděte na kapitolu Nová technická prohlídka, Nová 
technická prohlídka ADR, Evidenční kontrola nebo Technická silniční kontrola. 

[4] Novou prohlídku zahájíte buď klepnutím na některou z ikon    
zobrazovanou v závislosti na tom, zda bylo vozidlo při nalezené prohlídce označeno za 
způsobilé, částečně způsobilé nebo nezpůsobilé (v případě, že zahajujete prohlídku 
z vyhledaného protokolu), nebo klepnutím na tlačítko Nová prohlídka. Otevře se 
formulář Nová technická prohlídka, resp. Nová technická prohlídka ADR. Postup při 
zadávání offline protokolu je v obou případech totožný. 
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Obrázek 124: Formulář Nová technická prohlídka pro zadání offline protokolu. 

[5] Aktivujte vypínač Ruční protokol. Na formuláři se objeví část nazvaná Offline protokol, 
která vám umožní zadat číslo zadávaného protokolu. 

[6] Zadejte informace o vozidle přijatém k provedení technické kontroly. Pro více 
informací o významu jednotlivých položek přejděte na kapitolu Nová technická 
prohlídka, Nová technická prohlídka ADR, Evidenční kontrola nebo Technická silniční 
kontrola. 

 

Pokud jste ve výklopném seznamu nenalezli značku vozidla a/nebo jeho typ, přejděte na 
Zadání nové značky vozidla a Zadání nového typu vozidla pro více informací. 

[7] Pro vyhledání zákazníka (tj. provozovatele vozidla nebo žadatele o vykonání technické 
prohlídky) přejděte na Vyhledání zákazníka. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Při vyplňování nebo úpravě formuláře je nutné vždy vyplnit všechna povinná pole. Pokud 
některé z těchto polí opomenete vyplnit, aplikace vás na to při pokusu o dokončení upozorní 

a chybějící údaje označí červenou hvězdičkou ( ), příp. červeným vykřičníkem ( ). 
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  TIP 

 Symbol červeného vykřičníku ( ) se objevuje také v okamžiku, kdy vyplníte údaj ve špatném 

formátu (např. datum, PSČ). 

[8] Pro uložení všech provedených změn klepněte na tlačítko Dokončit. Pro více informací 
opět přejděte na kapitolu Nová technická prohlídka, Nová technická prohlídka ADR, 
Evidenční kontrola nebo Technická silniční kontrola. 

Zápis výsledků technické prohlídky 

[1] Postupem STK  Zápis závad přejděte na stránku Seznam rozpracovaných prohlídek. 
Vyberte příslušný záznam o protokolu a klepnutím na jeho číslo jej otevřete. 

[2] Zobrazí se stránka s formulářem Kontrola dat vozidla, resp. Kontrola dat vozidla ADR. 
Princip práce s oběma formuláři je totožný. 

 

Obrázek 125: Formulář Kontrola dat vozidla pro zadání offline protokolu 

[3] Na formuláři překontrolujte zadané údaje. V případě potřeby můžete ještě upravit 
ručně zadané číslo protokolu. 

Údaje označené červeným vykřičníkem ( ) jsou zadané chybně nebo v nesprávném formátu, 
komentář k chybným údajům se zobrazuje ve spodní části formuláře. 

[4] Poté klepněte na tlačítko Další. 

[5] Objeví se formulář Dokončení technické prohlídky, resp. Dokončení technické prohlídky 
ADR. Pro více informací přejděte na kapitolu Dokončení technické prohlídky, Dokončení 
technické prohlídky Evidenční kontrola, Dokončení technické prohlídky ADR nebo 
Dokončení technické prohlídky Technická silniční kontrola. 
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3.8.1.6  Start číselné řady protokolů  

Postupu popsaného v následující kapitole se používá v okamžiku, kdy daná stanice technické 
kontroly začíná poprvé zadávat protokoly o technické prohlídce do provozní databáze aplikace STK. 
Dále popsaný postup provede nastavení číselné řady pro tvorbu čísla protokolu o technické 
prohlídce. 

Při zadávání startovacího čísla protokolu platí následující: 

» pro aktuální STK neexistuje v provozní databázi žádný (ani rozpracovaný) protokol. 

» pro zadání startovacího čísla protokolu se použije režim zadávání ručního offline protokolu 
(viz Ruční vložení papírového protokolu). Aplikace STK nabízí pouze možnost zadání 
protokolu v ručním režimu. 

» první protokol se startovacím číslem musí zadat pouze uživatel s rolí správce (uživatelé 
v jiných rolích toto právo nemají). 

» první protokol není možné zadat jako protokol ADR. 

» po uložení prvního protokolu se startovacím číslem se číselná řada považuje za 
nastavenou. 

» při zadávání závad nalezených při kontrole vozidla (viz Zápis závad) se již protokol se 
startovacím číslem chová jako běžný online zadaný protokol. 

[1] Ve výběrovém seznamu na stránce Volba prohlídky vyberte druh technické prohlídky a 
její rozsah. 

[2] Pro zahájení nové prohlídky klepněte na tlačítko Další. Tlačítkem Zpět se přesunete 
na stránku Seznam rozpracovaných prohlídek. 

[3] V závislosti na tom, zda jste zvolili „běžnou“ prohlídku či prohlídku opakovanou, se 
otevře stránka pro vyhledání vozidla nebo pro vyhledání protokolu. Pro více informací 
o vyhledávání vozidla či protokolu přejděte na kapitolu Nová technická prohlídka nebo 
Evidenční kontrola. 

[4] Novou prohlídku zahájíte buď klepnutím na některou z ikon    
zobrazovanou v závislosti na tom, zda bylo vozidlo při nalezené prohlídce označeno za 
způsobilé, částečně způsobilé nebo nezpůsobilé (v případě, že zahajujete prohlídku 
z vyhledaného protokolu), nebo klepnutím na tlačítko Nová prohlídka. Otevře se 
formulář Nová technická prohlídka. 

Na formuláři je automaticky nastaven vypínač Ruční protokol, uživatel nemůže toto nastavení 
změnit. Zároveň je uvedeno, že uživatel zakládá Náběhový protokol (tzn., že začíná číselnou 
řadu protokolů). 
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Obrázek 126: Formulář Nová technická prohlídka pro nastavení číselné řady 

[5] Zadejte informace o vozidle přijatém k provedení technické kontroly. Pro více 
informací o významu jednotlivých položek přejděte na kapitolu Nová technická 
prohlídka nebo Evidenční kontrola. 

Zadejte Datum vytvoření a Číslo protokolu. U položky Číslo protokolu jsou hodnoty „??“ 
automaticky doplňovány z polí Datum vytvoření (měsíc a rok vytvoření protokolu). 

 

Pokud jste ve výklopném seznamu nenalezli značku vozidla a/nebo jeho typ, přejděte na 
Zadání nové značky vozidla a Zadání nového typu vozidla pro více informací. 

[6] Pro vyhledání zákazníka (tj. provozovatele vozidla nebo žadatele o vykonání technické 
prohlídky) přejděte na Vyhledání zákazníka. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Při vyplňování nebo úpravě formuláře je nutné vždy vyplnit všechna povinná pole. Pokud 
některé z těchto polí opomenete vyplnit, aplikace vás na to při pokusu o dokončení upozorní 

a chybějící údaje označí červenou hvězdičkou ( ), příp. červeným vykřičníkem (). 
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  TIP 

 Symbol červeného vykřičníku ( ) se objevuje také v okamžiku, kdy vyplníte údaj ve špatném 

formátu (např. datum, PSČ). 
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[7] Pro uložení všech provedených změn klepněte na tlačítko Dokončit. Otevře se nové 
dialogové okno s náhledem záznamníku závad tak, jak bude nakonec vytištěn na 
tiskárně. 

Pro více informací opět přejděte na kapitolu Nová technická prohlídka nebo Evidenční 
kontrola. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Po uložení protokolu bude číselná řada považována za nastavenou, tzn., že další online 

zadávané protokoly budou navazovat na nastavené číslo. 

 Zápis závad 

Sekce Zápis závad slouží k: 

» zaznamenání výsledků technické prohlídky, 

» opakovanému tisku záznamníku závad a 

» provedení změny druhu a rozsahu technické prohlídky. 

Postupem STK  Zápis závad z nabídky aplikace STK přejdete na stránku Seznam 
rozpracovaných prohlídek. 

 

Obrázek 127: Stránka Seznam rozpracovaných prohlídek 

Stránka Seznam rozpracovaných prohlídek obsahuje datový list umožňující práci s jeho záznamy 
(viz Datový list), včetně možnosti vyhledávání jednotlivých záznamů (viz Vyhledávání). 

Pokud neexistují žádné rozpracované prohlídky, otevře se stránka Seznam rozpracovaných 
prohlídek v podobě uvedené na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 128: Stránka Seznam rozpracovaných prohlídek bez prohlídek 

Klepnutím na odkaz vytvořit novou prohlídku můžete zahájit novou technickou prohlídku 
(viz Zápis vozidla) nebo můžete vyhledat protokol o technické prohlídce klepnutím na odkaz 
hledat protokol (viz Hledat). 

Zápis výsledků technické prohlídky 

[1] Vyberte příslušný záznam o protokolu a klepnutím na jeho číslo jej otevřete. 

[2] Zobrazí se stránka s formulářem Kontrola dat vozidla. 
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Obrázek 129: Formulář Kontrola dat vozidla 

V případě, že jste po zápisu vozidla neprovedli tisk záznamníku závad, je zobrazen níže 
uvedený formulář. 
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Obrázek 130: Upozornění na chybějící záznamník závad 

Je tedy nezbytně nutné stisknout tlačítko Zpět a provést odpovídající tisk záznamníku závad 
ze seznamu rozpracovaných prohlídek. 

[3] Na formuláři překontrolujte zadané údaje. 

Údaje označené červeným vykřičníkem () jsou zadané chybně nebo v nesprávném formátu, 
komentář k chybným údajům se zobrazuje ve spodní části formuláře. 

V případě potřeby můžete při kontrole dat provést změnu v druhu, kategorii, značce a/nebo 
typu vozidla, a to buď editací jednotlivých položek ve formuláři Kontrola dat vozidla, nebo 
zadáním nových hodnot do jednotlivých číselníků. Pro více informací o zadání nových hodnot 
přejděte na Zadání nové značky vozidla a Zadání nového typu vozidla. 

Stejně tak můžete provést změnu v údajích o provozovateli, resp. žadateli, a to buď editací 
stávajících údajů, příp. vyhledáním jiného zákazníka (tj. provozovatele vozidla nebo žadatele 
o vykonání technické prohlídky). Pro více informací o vyhledání zákazníka přejděte na 
Vyhledání zákazníka. 

  POZNÁMKA 

 V polích Druh, Kategorie, Značka a Obch. označení (typ) slouží klávesa T AB  pouze pro 

přechod mezi jednotlivými poli, na rozdíl od formuláře Nová technická prohlídka, kde lze 
pomocí klávesy T A B  doplňovat konkrétní hodnoty (viz Formulář Nová technická prohlídka). 

[4] Poté klepněte na tlačítko Další. 
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[5] Objeví se formulář Dokončení technické prohlídky. Pro více informací přejděte na 
kapitolu Dokončení technické prohlídky. 

Změna druhu a rozsahu technické prohlídky  

[1] Klepněte na odkaz Změnit na řádku záznamu, u něhož chcete provést změnu druhu a 
rozsahu technické prohlídky. 

[2] Otevře se stránka Změna druhu prohlídky. 

 

Obrázek 131: Stránka Změna druhu a rozsahu technické prohlídky 

[3] Ve výběrovém seznamu ve formuláři Změnu druhu a rozsahu technické prohlídky 
vyberte nový druh a rozsah technické prohlídky. 

[4] Klepnutím na tlačítko Provést změnu změnu druhu a rozsahu technické prohlídky 
potvrdíte. Aplikace se následně přepne na stránku Seznam rozpracovaných prohlídek, 
kde bude uveden změněný záznam s novým druhem a rozsahem technické prohlídky. 

[5] Klepnutím na tlačítko Zpět se vrátíte zpět na stránku Seznam rozpracovaných 
prohlídek bez provedení jakýchkoliv změn. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Změnu druhu a rozsahu technické prohlídky lze provádět opakovaně (do okamžiku, než je 
prohlídka dokončena), a to u všech druhů prohlídek s výjimkou ADR prohlídek a prohlídek 

ADR – opakovaná. 

Opakovaný tisk záznamníku závad 

Klepnutím na odkaz Tisk na řádku záznamu o protokolu, k němuž chcete opakovaně vytisknout 
záznamník závad, otevřete dialogové okno se záznamníkem závad. Pro více informací přejděte na 
Tisk záznamníku závad. 
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3.8.2.1  Pravidla ovlivňující dokončení 

technických prohlídek  

Druh prohlídky Platné pravidlo ovlivňující formulář 

Pravidelná prohlídka Mohou se použít všechny závady. 

Pokud je obsažena jakákoliv 1*** závada, vozidlo z hlediska 
evidenční kontroly nevyhovuje. Pokud je závada v nebezpečných 
závadách, potom nemůže být vylepena kontrolní nálepka a 
vozidlo je tedy nezpůsobilé provozu. 

Opakovaná prohlídka Mohou se použít všechny závady. 

Pokud je obsažena jakákoliv 1*** závada, vozidlo z hlediska 
evidenční kontroly nevyhovuje. Pokud je závada v nebezpečných 
závadách, potom nemůže být vylepena kontrolní nálepka. 

ADR Mohou se použít všechny závady. 

Pokud je obsažena jakákoliv 1*** závada, vozidlo z hlediska 
evidenční kontroly nevyhovuje. Pokud je závada v nebezpečných 
závadách, potom nemůže být vylepena kontrolní nálepka. 

ADR opakovaná Mohou se použít všechny závady. 

Pokud je obsažena jakákoliv 1*** závada, vozidlo z hlediska 
evidenční kontroly nevyhovuje. Pokud je závada v nebezpečných 
závadách, potom nemůže být vylepena kontrolní nálepka. 

Před schválením technické 
způsobilosti 

Kontrolní nálepka je vždy nevylepena. Závady lze použít všechny, 
neměly by se však zadávat stovkové závady. Problémy tohoto 
charakteru by se měly zadávat do poznámky. 

Před schválením technické 
způsobilosti – opakovaná 

Kontrolní nálepka je vždy nevylepena. Závady lze použít všechny, 
neměly by se však zadávat stovkové závady. Problémy tohoto 
charakteru by se měly zadávat do poznámky. 

Před registrací Kontrolní nálepka je vždy nevylepena. Závady lze použít všechny. 

Před registrací – 
opakovaná 

Kontrolní nálepka je vždy nevylepena. Závady lze použít všechny. 

Na žádost zákazníka  

Evidenční kontrola Mohou se zapisovat pouze závady 1***. Kontrolní nálepka je vždy 
nevylepena. Mění se pouze text v souhrnu: 

Vozidlo z hlediska evidenční kontroly vyhovuje (není žádná 1*** 
závada)/nevyhovuje (1*** závada kdekoliv). 

Nařízená technická 
prohlídka 

Mohou se použít všechny závady. 

Pokud je obsažena jakákoliv 1*** závada, vozidlo z hlediska 
evidenční kontroly nevyhovuje. Pokud je závada v nebezpečných 
závadách, potom nemůže být vylepena kontrolní nálepka a 
vozidlo je tedy nezpůsobilé provozu. 

Technická silniční kontrola Mohou se použít všechny závady. 

Kontrolní nálepka je vždy nevylepena. 

TSK - opakovaná  

TSK - opakovaná po DN  

Určení data příští prohlídky  

Datum příští technické prohlídky je do protokolu vyplňováno jen v případě, že je druh technické 
prohlídky pravidelná nebo opakovaná. Toto datum závisí na: 

» druhu technické prohlídky, 

» druhu vozidla (číselníková položka, u které musí být povinně definován atribut Max. TP, 
tedy maximální lhůta pro příští technickou prohlídku), 

» kategorii vozidla (číselníková položka, u které může být nepovinně definován atribut Max. 
TP, tedy maximální lhůta pro příští technickou prohlídku), 
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» datu emisí. 

Na základě zvolené kombinace výše uvedených faktorů se na formuláři dokončení prohlídky 
předvyplní návrh data příští technické prohlídky. 

  PŘÍKLAD –  DATUM PŘÍŠTÍ PROHLÍDKY (VOZIDLO JE ZPŮSOBILÉ)  

 Na technické prohlídce je vozidlo druhu CTYRKOLKA, kategorie L2, od měření emisí uplynulo 
24 dní. 

 CTYRKOLKA má nastavenou maximální lhůtu pro příští prohlídku na 2 roky, kategorie L2 má 
nastavenou maximální lhůtu pro příští prohlídku na 4 roky, doba od měření emisí 
nepřekročila 30 dnů. 

 Na formuláři dokončení technické prohlídky se nabídne aktuální datum + 4 roky (nejvyšší 
platnost má lhůta uvedená u kategorie). 

Pokud není v číselníku u některé kategorie maximální lhůta uvedena, převezme se lhůta z druhu 
vozidla. 

Pokud je měření emisí starší třiceti dnů od data pravidelné prohlídky, potom se automaticky nabízí 
termín příští technické prohlídky vypočtený od data provedeného měření emisí; jinak se vypočítá 
vůči aktuálnímu datu. 

V případě částečné způsobilosti vozidla se zobrazí informace: Vozidlo je pro další provoz způsobilé 
na dobu 30 dnů do DD.MM.RRRR. s tím, že se předvyplní aktuální datum plus 30 dní. Operátor 
bude mít v tomto případě možnost datum příští prohlídky ovlivnit, ale pouze v rozmezí aktuální 
datum až aktuální datum + 30 dnů. 

Lhůty pro příští technickou prohlídku podle druhu a/nebo 

kategorie vozidla 

Druh1) Kategorie Max. lhůta PTP 
Kategorie v 

aplikaci 
Nabídnutá 

lhůta 

  Nové Ojeté   

Autobus M2, M3, M3G, 
M2G 

1 M2, M3, M3G, M2G 1 

Nákl. auto N2, N3, N2G, 
N3G 

1 N2, N3, N2G, N3G 1 

Speciální 
auto 

N1, 2, 3 a N1, 
2, 3G, M1, 
M1G 

1 N1, N2, N3, N1G, 
N2G, N3G, M1, M1G 

1 

Čtyřkolka1) L2, LB, L5, LE  4 L2, LB 4 

L5, LE 2 L5, LE 2 

Mot. po. voz. L4, LD  2 L4, LD 2 

Motocykl1) L1, LA, L3, LC 6 4 L1, LA 4 

L3, LC 4 2 L3, LC 2 

Návěs 
traktor 

O1, O2, O3, O4 4 O1, O2, O3, O4, 
OT1, OT2, OT3, OT4 

4 

OT1, OT2, 
OT3, OT4 
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Druh1) Kategorie Max. lhůta PTP 
Kategorie v 

aplikaci 
Nabídnutá 

lhůta 

Přívěs 
traktorový 

O1, O2, O3, O4 4 O1, O2, O3, O4, 
OT1, OT2, OT3, OT4 

4 

OT1, OT2, 
OT3, OT4 

Osobní aut. M1, M1G 4 2 M1, M1G 2 

Nákl. auto 
(do 3,5t) 

N1, N1G N1, N1G 2 

Přípojná 
vozidla 

O1 nebrzděný 6 4 O1, O2 2 

- přívěs: 
nákladní 
nebo 
speciální 

 O1 brzděný 4 2 

 O2 

 O3 1 1 O3, O4 1 

 O4 

Přípojná 
vozidla 

O2 4 2 O2 2 

- návěs: 
nákladní 
nebo 
speciální 

 O3 1 1 O3, O4 1 

 O4 

Tahač 
návěsu 

N2, N3, N2G, 
N3G 

1 N2, N3, N2G, N3G 1 

Tahač 
přívěsu 

Traktor T1, T2, T3, 
T4, T41, T42, 
T 

4 T1, T2, T3, T4, T41, 
T42, T 

4 

Tříkolka1) L2, LB, L5, LE 6 4 L2, LB 4 

L5, LE 2 L5, LE 2 

1) Vzhledem ke skutečnosti, že mezi definicemi pro kategorie vozidel L a definicemi 
uvedenými v § 40 zákona č. 56/2001 Sb. jsou rozdíly, mohou být pro kategorie vozidel L5, resp. LE 
a L3, resp. LC použity lhůty pro pravidelné technické prohlídky s delšími intervaly. U vozidel 
kategorií L3, resp. LC lhůty 2, ale i 4 roky a stejně je tomu tak i u kategorií vozidel L5, resp. LE. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Vypočítané datum je operátor povinen zkontrolovat a případně ho podle potřeby upravit, 
pokud neodpovídá skutečnosti. Až poté může dokončit prohlídku. 
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3.8.2.2  Dokončení technické prohlídky  

Formulář Dokončení technické prohlídky slouží k zadání výsledků technické prohlídky. 

 

Obrázek 132: Formulář Dokončení technické prohlídky 

[1] Zadejte závady zjištěné při prohlídce vozidla podle záznamníku závad. 

Kód zjištěné závady zadejte do příslušného pole mezi závady lehké, vážné nebo nebezpečné 

a klepněte na ikonu  umístěnou vedle daného pole pro uložení hodnoty do formuláře. 

Pokud kód závady neznáte, klepněte na ikonu  umístěnou vedle příslušného pole. Objeví 
se dialogové okno s výpisem stupně závad A, B nebo C, kde můžete nalézt příslušný kód a 
jeho význam. 
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Obrázek 133: Dialog Výpis závad stupně nebezpečnosti A 

Klepnutím na kód závady jej vložíte do formuláře. Pokud chcete vložit více kódů najednou, 
aktivujte jejich vypínače a následně klepněte na tlačítko Vložit. 

Pokud chcete zadané kódy vymazat, klepněte na ikonu , pomocí které vymažete všechny 
kódy zadané v příslušné části závad. Pokud chcete vymazat pouze jednu konkrétní závadu, 
klepněte na její odkaz. 

[2] Zobrazený formulář doplňte o další údaje získané při prohlídce. V následující tabulce je 
uveden význam jednotlivých položek obsažených ve formuláři Dokončení technické 
prohlídky. 

Položka Formát Význam položky Poznámka 

Závady lehké text Kódy lehkých závad 
(kódy stupně 
nebezpečnosti A) 
zjištěných při prohlídce 

nepovinný údaj 

Výběr hodnot z číselníku 
závad. 

Povoleno zadání 
maximálně 10 lehkých 
závad. Je-li zadáno více 
než 10 lehkých závad, 
aplikace vyšší počet než 
10 závad ignoruje. 
V takovém případě se 
zbylé závady zapisují do 
poznámky. 

Závady vážné text Kódy vážných závad 
(kódy stupně 
nebezpečnosti B) 
zjištěných při prohlídce 

nepovinný údaj 

Výběr hodnot z číselníku 
závad. 

Povoleno zadání 
maximálně 10 vážných 
závad. Je-li zadáno více 
než 10 vážných závad, 
aplikace vyšší počet než 
10 závad ignoruje. 
V takovém případě se 
zbylé závady zapisují do 
poznámky. 
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Položka Formát Význam položky Poznámka 

Závady 
nebezpečné 

text Kódy nebezpečných 
závad (kódy stupně 
nebezpečnosti C) 
zjištěných při prohlídce 

nepovinný údaj 

Výběr hodnot z číselníku 
závad. 

Povoleno zadání 
maximálně 10 
nebezpečných závad. Je-li 
zadáno více než 10 
nebezpečných závad, 
aplikace vyšší počet než 
10 závad ignoruje. 
V takovém případě se 
zbylé závady zapisují do 
poznámky. 

Proběh number 
(maximální délka 
7 znaků) 

Udává počet najetých 
km. 

povinný údaj 

Číslo musí být větší než 0 
nebo znak „-„ (pomlčka) 
v případě, že vozidlo není 
vybaveno tachometrem. 

Technik výklopný seznam Technik, který provedl 
technickou prohlídku. 

automaticky doplňovaný 
údaj - nelze měnit 

Technik je k prohlídce 
doplňován automaticky 
pomocí naskenování kódu 
prohlídky a kódu technika 
čtečkou. K prohlídce může 
být přiřazen pouze technik 
s vyplněnou položkou 
Číslo osvědčení. 

    

    

Kontrolní nálepka 
vylepena 

radio buton Udává, zda 
byla/nebyla vylepena 
kontrolní nálepka. 

Povinný údaj u prohlídek 
pravidelná a opakovaná. 

U jiných druhů prohlídek 
nelze zadat. 

Příští technická 
prohlídka bude 
pravidelná 
v termínu do 

výklopný seznam Udává, v jakém 
termínu bude 
provedena následující 
pravidelná prohlídka. 

povinný údaj 

Vyplňuje aplikace STK 
automaticky, uživatel má 
možnost přednastavené 
datum změnit pomocí 
výklopných seznamů. 
Zadává se jako 3 údaje - 
den, měsíc, rok. 

Používá se pouze u 
prohlídek pravidelná a 
opakovaná. 

Je přípustné pouze datum 
vyšší, než aktuální. 

Předvolby 
poznámek 

výklopný seznam Slouží jako pomůcka 
pro vyplňování 
poznámek. 

nepovinný údaj 

Poznámky text (maximální 
délka 580 znaků) 

Text poznámky nepovinný údaj 

    

Pro určení, zda je vozidlo pro další provoz způsobilé, platí následující: 

◊ Pokud je zadán libovolný počet pouze lehkých závad, je vozidlo pro další provoz 
způsobilé. 
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◊ Pokud je zadán pouze nenulový počet vážných závad a libovolný počet lehkých 
závad, je vozidlo pro další provoz způsobilé po dobu 30 dnů. Toto pravidlo platí 
pouze pro pravidelnou a opakovanou prohlídku. 

◊ Pokud je zadán nenulový počet nebezpečných závad, je vozidlo pro další provoz 
nezpůsobilé. Toto pravidlo platí pouze pro pravidelnou a opakovanou prohlídku. 

◊ Pokud se při opakované prohlídce zopakuje vážná závada z předchozí prohlídky, 

automaticky se do nebezpečných závad přidá závada 7183. Toto pravidlo platí 

pouze pro pravidelnou a opakovanou prohlídku. 

◊ Pokud druh prohlídky a druh vozidla přijatého k provedení technické prohlídky 
vyžaduje emise a není vyplněno číslo protokolu o měření emisí, aplikace STK 

automaticky přidá do nebezpečných závad závadu 8051. Tuto závadu je možné 

uživatelsky smazat. 

Pro určení data následující pravidelné technické prohlídky platí následující (platí pouze pro 
pravidelné a opakované prohlídky): 

◊ Pokud se vyskytují maximálně lehké závady, je k datu provedené pravidelné 
prohlídky připočten počet roků uvedený u druhu vozidla (viz číselník Druhy vozidla). 

◊ Je-li platnost technické prohlídky uvedena u kategorie vozidla, má přednost před 
hodnotou uvedenou u druhu vozidla (viz číselník Kategorie vozidla). 

◊ Je-li datum měření emisí o 30 a více dnů starší než datum provedené pravidelné 
prohlídky, odpočítává se datum příští prohlídky od data měření emisí. 

◊ Pokud je zadán pouze nenulový počet vážných závad a libovolný počet lehkých 
závad, nabízí se hodnota dnešní datum + 30 dnů. Text popisu pole se pak změní na 
Vozidlo je pro další provoz způsobilé na dobu 30 dní do. 

[3] V případě, že dokončujete pravidelnou nebo opakovanou prohlídku, musíte také 
povinně zadat, zda byla či nebyla vylepena kontrolní nálepka. U položky Kontrolní 
nálepka vylepena aktivujte příslušný přepínač Ano, resp. Ne. U ostatních prohlídek se 
tento údaj nevyplňuje. 

[4] Pro vložení poznámky do výběrového seznamu Poznámky vyberte z výklopného 
seznamu Předvolby poznámek příslušný text a klepněte na klávesu E N T E R . Pokud 

poznámku ve výklopném seznamu nenaleznete, zapište ji ručně do výběrového 
seznamu Poznámky. Následným klepnutím na odkaz Číselník poznámek se otevře 
dialogové okno s novou zprávou elektronické pošty se žádostí o zápis poznámky do 
číselníku poznámek. Číselník Poznámky je spravován centrálně MD. Pro odesílání 
emailu je použit lokální emailový klient. 

Text poznámky chybně zadaný do výběrového seznamu (příp. příliš dlouhý text poznámky) 
odstraníte standardním způsobem pomocí kláves B A C K S P A C E  a D E L E T E . 

[5] Vkládání fotografií do prohlídky probíhá vně aplikace CIS STK pomocí SW APLReader a 
APLTerminal (viz SW ke stažení).  

[6] Klepnutím na tlačítko Storno prohlídky prohlídku stornujete (viz Storno prohlídky). 

[7] Po vyplnění a překontrolování údajů klepněte na tlačítko Dokončit. 

[8] Objeví se dialogové okno s vygenerovaným protokolem o technické prohlídce, který 
můžete vytisknout (viz Tisk protokolu). 

  UPOZORNĚNÍ 

 Bude-li v programu MS IE potlačeno automatické otevírání oken, dialogové okno 
s vygenerovaným protokolem pro tisk se neobjeví. 

Tisk protokolu 

Protokol o technické prohlídce obsahuje informace zjištěné během provádění technické 
prohlídky, včetně informací o tom, zda je vozidlo způsobilé pro další provoz na pozemních 
komunikacích. 
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Obrázek 134: Protokol o technické prohlídce 

Pomocí tlačítka Tisk a zavřít okno sestavu vytisknete a poté se dialogové okno uzavře. 
Tlačítkem Tisk protokolu vytisknete sestavu na tiskárně. Klepnutím na tlačítko Zavřít okno 
dialogové okno uzavřete bez provedení tisku. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Každý protokol je možné vytisknout jenom jednou v okamžiku uzavírání protokolu. Poté už je 
možné tisknout jen jeho opis (viz Tisk opisu protokolu). 

3.8.2.3  Dokončení technické prohlídky 

Evidenční kontrola  

 

Obrázek 135: Formulář Dokončení technické prohlídky - Evidenční kontrola 

[1] Zadejte závady zjištěné při prohlídce vozidla podle záznamníku závad. 

Kód zjištěné závady zadejte do pole závad a klepněte na ikonu  umístěnou nad polem 
závad pro uložení hodnoty do formuláře. 

Pokud kód závady neznáte, klepněte na ikonu  umístěnou vedle pole závad. Objeví se 
dialogové okno s výpisem závad kontrolních úkonů skupiny 100, kde můžete nalézt příslušný 
kód a jeho význam. 

  POZNÁMKA 

 U Evidenční kontroly jsou povoleny pouze závady, jejichž kód začíná číslicí 1. 
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Obrázek 136: Dialog Výpis závad dostupných pro Evidenční kontrolu 

Klepnutím na kód závady jej vložíte do formuláře. Pokud chcete vložit více kódů najednou, 
aktivujte jejich vypínače a následně klepněte na tlačítko Vložit. 

Pokud chcete zadané kódy vymazat, klepněte na ikonu , pomocí které vymažete všechny 
kódy zadané v příslušné části závad. Pokud chcete vymazat pouze jednu konkrétní závadu, 
klepněte na její odkaz. 

[2] Zobrazený formulář doplňte o další údaje získané při prohlídce. V následující tabulce je 
uveden význam jednotlivých položek obsažených ve formuláři Dokončení technické 
prohlídky. 

Položka Formát Význam položky Poznámka 

Závady text Kódy závad zjištěných 
při evidenční kontrole 

nepovinný údaj 

Výběr hodnot z číselníku 
závad. 

Povoleno zadání 
maximálně 10 závad. Je-li 
zadáno více než 10 závad, 
aplikace vyšší počet než 
10 závad ignoruje. 
V takovém případě se 
zbylé závady zapisují do 
poznámky. 

Proběh number 
(maximální délka 
7 znaků) 

Udává počet najetých 
km. 

povinný údaj 

Číslo musí být větší než 0 
nebo znak „-„ (pomlčka) 
v případě, že vozidlo není 
vybaveno tachometrem. 

Technik výklopný seznam Technik, který provedl 
technickou prohlídku. 

automaticky doplňovaný 
údaj - nelze měnit 

Technik je k prohlídce 
doplňován automaticky 
pomocí naskenování kódu 
prohlídky a kódu technika 
čtečkou. K prohlídce může 
být přiřazen pouze technik 
s vyplněnou položkou 
Číslo osvědčení. 

Kontrolní nálepka 
vylepena 

radio buton Udává, zda 
byla/nebyla vylepena 
kontrolní nálepka. 

U evidenční kontroly nelze 
zadat. 

Předvolby 
poznámek 

výklopný seznam Slouží jako pomůcka 
pro vyplňování 
poznámek. 

nepovinný údaj 
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Položka Formát Význam položky Poznámka 

Poznámky text (maximální 
délka 580 znaků) 

Text poznámky nepovinný údaj 

  POZNÁMKA 

 U Evidenční kontroly nelze zadat, zda byla vylepena kontrolní nálepka. Neuvádí se datum 
příští kontroly. 

[3] Pro vložení poznámky do výběrového seznamu Poznámky vyberte z výklopného 
seznamu Předvolby poznámek příslušný text a klepněte na klávesu E N T E R . 

Pokud poznámku ve výklopném seznamu nenaleznete, zapište ji ručně do výběrového 
seznamu Poznámky. Následným klepnutím na odkaz Číselník poznámek se otevře dialogové 
okno s novou zprávou elektronické pošty se žádostí o zápis poznámky do číselníku 
poznámek. Číselník Poznámky je spravován centrálně MD. Pro odesílání emailu je použit 
lokální emailový klient. 

Text poznámky chybně zadaný do výběrového seznamu (příp. příliš dlouhý text poznámky) 
odstraníte standardním způsobem pomocí kláves B A C K S P A C E  a D E L E T E . 

[4] Vkládání fotografií do prohlídky probíhá vně aplikace CIS STK pomocí SW APLReader a 
APLTerminal (viz SW ke stažení). 

[5] Klepnutím na tlačítko Storno prohlídky prohlídku stornujete (viz Storno prohlídky). 

[6] Po vyplnění a překontrolování údajů klepněte na tlačítko Dokončit. 

[7] Objeví se dialogové okno s vygenerovaným protokolem o technické prohlídce, který 
můžete vytisknout (viz Tisk protokolu). 

  POZNÁMKA 

 Protokol o evidenční kontrole vozidla neobsahuje informace o emisích, neuvádí se technická 
způsobilost ani informace o vylepení známky. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Bude-li v programu MS IE potlačeno automatické otevírání oken, dialogové okno 
s vygenerovaným protokolem pro tisk se neobjeví. 

Tisk protokolu 

Protokol o technické prohlídce obsahuje informace zjištěné během provádění technické 
prohlídky, včetně informací o tom, zda je vozidlo způsobilé pro další provoz na pozemních 
komunikacích. 
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Obrázek 137: Protokol o technické prohlídce 

Pomocí tlačítka Tisk a zavřít okno sestavu vytisknete a poté se dialogové okno uzavře. 
Tlačítkem Tisk protokolu vytisknete sestavu na tiskárně. Klepnutím na tlačítko Zavřít okno 
dialogové okno uzavřete bez provedení tisku. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Každý protokol je možné vytisknout jenom jednou v okamžiku uzavírání protokolu. Poté už je 
možné tisknout jen jeho opis (viz Tisk opisu protokolu). 

3.8.2.4  Dokončení technické prohlídky 

Technická silniční kontrola  

 

Obrázek 138: Formulář Dokončení technické prohlídky - Technická silniční kontrola 

[1] Zadejte závady zjištěné při prohlídce vozidla podle záznamníku závad. 

Kód zjištěné závady zadejte do příslušného pole mezi závady lehké, vážné nebo nebezpečné 

a klepněte na ikonu  umístěnou vedle daného pole pro uložení hodnoty do formuláře. 

Pokud kód závady neznáte, klepněte na ikonu  umístěnou vedle příslušného pole. Objeví 
se dialogové okno s výpisem stupně závad A, B nebo C, kde můžete nalézt příslušný kód a 
jeho význam. 
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Obrázek 139: Dialog Výpis závad stupně nebezpečnosti A 

Klepnutím na kód závady jej vložíte do formuláře. Pokud chcete vložit více kódů najednou, 
aktivujte jejich vypínače a následně klepněte na tlačítko Vložit. 

Pokud chcete zadané kódy vymazat, klepněte na ikonu , pomocí které vymažete všechny 
kódy zadané v příslušné části závad. Pokud chcete vymazat pouze jednu konkrétní závadu, 
klepněte na její odkaz. 

[2] Zobrazený formulář doplňte o další údaje získané při prohlídce. V následující tabulce je 
uveden význam jednotlivých položek obsažených ve formuláři Dokončení technické 
prohlídky. 

Položka Formát Význam položky Poznámka 

ORV zadrženo radio buton Udává, zda 
bylo/nebylo zadrženo 
osvedčení o registraci 
vozidla (malý 
technický průkaz) 

Pokud je zadána hodnota 
Ano, zobrazí se pole „ORV 
fyziky odebráno“. 

ORV fyzicky 
odebráno 

radio buton Udává, zda 
bylo/nebylo fyzicky 
odebráno osvedčení o 
registraci vozidla 
(malý technický 
průkaz) 

Toto pole se zobrazí, 
pokud v poli „ORV 
zadrženo“ je zadána 
hodnota Ano. 

Vozidlo je pro další 
provoz … 

text Udává, zda je vozidlo 
pro další provoz 
způsobilé/nezpůsobilé 

Toto pole se doplňuje 
automaticky na základě 
zvolené hodnoty v poli 
„ORV zadrženo“, nebo je 
zadána minimálně jedna 
závada stupně C. 

Závady text Kódy závad zjištěných 
při evidenční kontrole 

nepovinný údaj 

Výběr hodnot z číselníku 
závad. 

Povoleno zadání 
maximálně 10 závad. Je-li 
zadáno více než 10 závad, 
aplikace vyšší počet než 
10 závad ignoruje. 
V takovém případě se 
zbylé závady zapisují do 
poznámky. 

Proběh number 
(maximální délka 
7 znaků) 

Udává počet najetých 
km. 

povinný údaj 

Číslo musí být větší než 0 
nebo znak „-„ (pomlčka) 
v případě, že vozidlo není 
vybaveno tachometrem. 
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Položka Formát Význam položky Poznámka 

Kontrolní nálepka 
vylepena 

radio buton Udává, zda 
byla/nebyla vylepena 
kontrolní nálepka. 

U technické silniční 
kontroly nelze zadat. 

Předvolby 
poznámek 

výklopný seznam Slouží jako pomůcka 
pro vyplňování 
poznámek. 

nepovinný údaj 

Poznámky text (maximální 
délka 580 znaků) 

Text poznámky nepovinný údaj 

  POZNÁMKA 

 U Technické silniční kontroly nelze zadat, zda byla vylepena kontrolní nálepka. Neuvádí se 

datum příští kontroly. 

[3] Pro vložení poznámky do výběrového seznamu Poznámky vyberte z výklopného 
seznamu Předvolby poznámek příslušný text a klepněte na klávesu E N T E R . Pokud 

poznámku ve výklopném seznamu nenaleznete, zapište ji ručně do výběrového 
seznamu Poznámky. Následným klepnutím na odkaz Číselník poznámek se otevře 
dialogové okno s novou zprávou elektronické pošty se žádostí o zápis poznámky do 
číselníku poznámek. Číselník Poznámky je spravován centrálně MD. Pro odesílání 
emailu je použit lokální emailový klient. 

Text poznámky chybně zadaný do výběrového seznamu (příp. příliš dlouhý text poznámky) 
odstraníte standardním způsobem pomocí kláves B A C K S P A C E  a D E L E T E . 

[4] Klepnutím na tlačítko Storno prohlídky prohlídku stornujete (viz Storno prohlídky). 

[5] Po vyplnění a překontrolování údajů klepněte na tlačítko Dokončit. 

[6] Objeví se dialogové okno s vygenerovaným protokolem o technické prohlídce, který 
můžete vytisknout (viz Tisk protokolu). 

  POZNÁMKA 

 Protokol o technické silniční kontrole vozidla neobsahuje informace o emisích. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Bude-li v programu MS IE potlačeno automatické otevírání oken, dialogové okno 

s vygenerovaným protokolem pro tisk se neobjeví. 

Tisk protokolu 

Protokol o technické prohlídce obsahuje informace zjištěné během provádění technické 
prohlídky, včetně informací o tom, zda je vozidlo způsobilé pro další provoz na pozemních 
komunikacích. 
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Obrázek 140: Protokol o technické prohlídce 
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Pomocí tlačítka Tisk a zavřít okno sestavu vytisknete a poté se dialogové okno uzavře. 
Tlačítkem Tisk protokolu vytisknete sestavu na tiskárně. Klepnutím na tlačítko Zavřít okno 
dialogové okno uzavřete bez provedení tisku.  

  UPOZORNĚNÍ 

 Každý protokol je možné vytisknout jenom jednou v okamžiku uzavírání protokolu. Poté už je 

možné tisknout jen jeho opis (viz Tisk opisu protokolu). 

3.8.2.5  Storno prohlídky 

Klepnutím na tlačítko Storno prohlídky na formuláři Dokončení technické prohlídky, resp. na 
formuláři Dokončení technické prohlídky ADR můžete prohlídku stornovat. 

Objeví se dialogové okno s kontrolním dotazem, zda chcete prohlídku opravdu stornovat. 
Klepnutím na tlačítko OK prohlídku stornujete, klepnutím na tlačítko Storno dialogové okno 
uzavřete bez provedení storna prohlídky a vrátíte se zpět na formulář Dokončení technické 
prohlídky, resp. na formulář Dokončení technické prohlídky ADR. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Stornovat lze pouze prohlídku, k níž dosud nebyl vytištěn protokol. 

 Záznam o stornované prohlídce zůstává v aplikaci STK zachován s původním ID prohlídky, je 
mu však přidělen příznak Stornováno. 

Ke stornování prohlídky dochází také automaticky aplikací v případě, kdy není technická prohlídka 
dokončena v ten den, kdy byla zadána do aplikace STK. Jinými slovy, v okamžiku prvního 
přihlášení do aplikace následující den musí být stránka Seznam rozpracovaných prohlídek 
(vyvolaná z nabídky aplikace STK postupem STK  Zápis závad) prázdná, jelikož všechny 
prohlídky, které byly zadány do aplikace předchozí den a nebyly do půlnoci toho dne dokončeny, 
byly aplikací označeny jako stornované. 

 Zápis závad ADR 

Pro zaznamenání výsledků technické prohlídky ADR přejděte na stránku Seznam rozpracovaných 
prohlídek z nabídky aplikace STK postupem STK  Zápis závad. 

 

Obrázek 141: Stránka Seznam rozpracovaných prohlídek 

Pro více informací přejděte na Zápis závad. 

Zápis výsledků technické prohlídky ADR 

[1] Vyberte příslušný záznam protokolu a klepnutím na jeho číslo jej otevřete. 

[2] Zobrazí se stránka s formulářem Kontrola dat vozidla ADR. 
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Obrázek 142: Formulář Kontrola dat vozidla ADR 

[3] Na formuláři překontrolujte zadané údaje. 

Údaje označené červeným vykřičníkem ( ) jsou zadané chybně nebo v nesprávném formátu, 
komentář k chybným údajům se zobrazuje ve spodní části formuláře. 

V případě potřeby můžete při kontrole dat provést změnu v druhu, kategorii, značce a/nebo 
typu vozidla, a to buď editací jednotlivých položek ve formuláři Kontrola dat vozidla nebo 
zadáním nových hodnot do jednotlivých číselníků. Pro více informací o zadání nových hodnot 
přejděte na Zadání nové značky vozidla a Zadání nového typu vozidla. 

Stejně tak můžete provést změnu v údajích o provozovateli, resp. žadateli, a to buď editací 
stávajících údajů, příp. vyhledáním jiného zákazníka (tj. provozovatele vozidla nebo žadatele 
o vykonání technické prohlídky). Pro více informací o vyhledání zákazníka přejděte na 
Vyhledání zákazníka. 

  POZNÁMKA 

 V polích Druh, Kategorie, Značka a Obch. označení (typ) slouží klávesa T AB  pouze pro 

přechod mezi jednotlivými poli. Na rozdíl od formuláře Nová technická prohlídka, kde lze 
pomocí klávesy T A B  doplňovat konkrétní hodnoty (viz Formulář Nová technická prohlídka 

ADR). 

[4] Poté klepněte na tlačítko Další. 

[5] Zobrazí se formulář Dokončení technické prohlídky ADR. Více informací naleznete 
v kapitole Dokončení technické prohlídky ADR. 
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3.8.3.1  Dokončení technické prohlídky 

ADR 

Formulář Dokončení technické prohlídky ADR slouží k zadání výsledků technické prohlídky ADR. 

 

Obrázek 143: Formulář Dokončení technické prohlídky ADR 

[1] Zadejte hodnoty zjištěné při prohlídce ADR vozidla podle záznamníku závad. 
V následující tabulce je uveden význam jednotlivých položek obsažených ve formuláři 
Dokončení technické prohlídky ADR. 

Položka Formát Význam položky Poznámka 

Stav km number 
(maximální délka 
7 znaků) 

Udává počet najetých 
km. 

nepovinný údaj 

Technik výklopný seznam Technik, který provedl 
technickou prohlídku. 

automaticky doplňovaný 
údaj - nelze měnit 

Technik je k prohlídce 
doplňován automaticky 
pomocí naskenování kódu 
prohlídky a kódu technika 
čtečkou. K prohlídce může 
být přiřazen pouze technik 
s vyplněnou položkou 
Číslo osvědčení technika 
ADR. 
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Položka Formát Význam položky Poznámka 

Číslo osvědčení 
technika 

text Číslo osvědčení 
technika 

Doplňuje sama aplikace 
hodnotu z položky Číslo 
osvědčení ADR. 

Nelze editovat. 

Předvolby závad výklopný seznam Slouží jako pomůcka 
pro vyplňování závad 
ADR. 

nepovinný údaj 

Závady text (maximální 
délka 580 znaků) 

Text závady nepovinný údaj 

Předvolby 
poznámek 

výklopný seznam Slouží jako pomůcka 
pro vyplňování 
poznámek. 

nepovinný údaj 

Poznámky text (maximální 
délka 580 znaků) 

Text poznámky nepovinný údaj 

Celkový výsledek 
prohlídky 

radio buton Udává, zda vozidlo 
splňuje, resp. 
nesplňuje podmínky 
z hlediska dalšího 
provozu. 

povinný údaj 

Číslo osvědčení 
ADR 

text (maximální 
délka 20 znaků) 

Číslo tiskopisu 
vystaveného osvědčení 
ADR 

nepovinný údaj 

[2] Pro vložení závady ADR, resp. poznámky ADR do výběrového seznamu Závady, resp. 
Poznámky vyberte z výklopného seznamu Předvolby závad, resp. Předvolby poznámek 
příslušný text a klepněte na klávesu E N T E R . Pokud závadu ADR, resp. poznámku 

ADR ve výklopném seznamu nenaleznete, zapište ji ručně do výběrového seznamu 
Závady, resp. Poznámky. Následným klepnutím na odkaz Číselník závad ADR, resp. 
Číselník poznámek ADR se otevře dialogové okno s novou zprávou elektronické pošty 
se žádostí o zápis závady ADR, resp. poznámky ADR do číselníku závad ADR, resp. 
číselníku poznámek ADR. Číselník Závady ADR i číselník Poznámky ADR je spravován 
centrálně MD. Pro odesílání emailu je použit lokální emailový klient. 

Text poznámky, resp. text závady chybně zadaný do výběrového seznamu (příp. příliš dlouhý 
text poznámky nebo závady) odstraníte standardním způsobem pomocí kláves 
B A C K S P A C E  a D E L E T E . 

[3] Klepnutím na tlačítko Storno prohlídky prohlídku ADR stornujete (viz Storno 
prohlídky). 

[4] Po vyplnění a překontrolování údajů klepněte na tlačítko Dokončit. 

[5] Objeví se dialogové okno s vygenerovaným protokolem o technické prohlídce ADR, 
který můžete vytisknout (viz Tisk protokolu ADR). 

Pokud jste současně s technickou prohlídkou ADR provedli také pravidelnou nebo 
opakovanou prohlídku, aplikace STK automaticky nabídne po vytištění protokolu ADR 
vyplnění závad této pravidelné nebo opakované prohlídky. V opačném případě přejdete na 
stránku Seznam rozpracovaných prohlídek. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Bude-li v programu MS IE potlačeno automatické otevírání oken, dialogové okno 

s vygenerovaným protokolem pro tisk se neobjeví. 
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Tisk protokolu ADR 

Protokol o technické prohlídce ADR obsahuje informace zjištěné během provádění technické 
prohlídky ADR, včetně informací o tom, zda je vozidlo způsobilé pro další provoz na pozemních 
komunikacích. 
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Obrázek 144: Protokol o technické prohlídce ADR 

Pomocí tlačítka Tisk a zavřít okno sestavu vytisknete a poté se dialogové okno uzavře. 
Tlačítkem Tisk protokolu vytisknete sestavu na tiskárně. Klepnutím na tlačítko Zavřít okno 
dialogové okno uzavřete bez provedení tisku. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Každý protokol je možné vytisknout jenom jednou v okamžiku uzavírání protokolu. Poté už je 
možné tisknout jen jeho opis (viz Tisk opisu protokolu). 

 Dokončené prohlídky 

Stránka Dokončené prohlídky obsahuje přehled všech prohlídek, které byly na právě přihlášené 
stanici STK dokončeny nebo stornovány. Implicitně se nabízejí záznamy vztahující se k aktuálnímu 
datu. 

Na stránku Dokončené prohlídky přejdete z nabídky aplikace STK postupem STK  Dokončené 
prohlídky. 

 

Obrázek 145: Stránka Dokončené prohlídky 

Ve formuláři Přehled dokončených prohlídek můžete vyhledávat podle data. Do pole Datum zadejte 
den, k němuž chcete výsledný přehled sestavit. Poté klepněte na tlačítko Zobrazit. 

V takto sestaveném přehledu můžete dále vyhledávat ve všech sloupcích (s výjimkou sloupce 
Datum) podle libovolného řetězce. Hledaný řetězec zadejte do pole vedle tlačítka Vyhledat a 
následně na tlačítko Vyhledat klepněte. Pokud existují záznamy z vybraného dne v databázi, 
objeví se na obrazovce. Pokud takové záznamy neexistují, objeví se informativní hláška. 

Klepnutím na odkaz s vybraným číslem protokolu můžete opis protokolu vytisknout na tiskárně 
(pro více informací přejděte na Tisk opisu protokolu). 

Klepnutím na odkaz Zobrazit ve sloupci Fotografie můžete zobrazit přehled fotografií pořízených k 
prohlídce. Pokud je odkaz neaktivní (podbarvený šedě), fotografie nejsou k dispozici nebo ještě 
nebyly odeslány na server. 
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 Hledat 

Protokoly, které byly do aplikace STK zadány a má k nim uživatel přístupové právo, lze v aplikaci 
nalézt pomocí vyhledávacího protokolu. Vyhledávací protokol vyvoláte z nabídky aplikace STK 
postupem STK  Hledat. 

Zobrazí se stránka s formulářem pro vyhledání protokolu. 

 

Obrázek 146: Stránka Vyhledání protokolu 

  POZNÁMKA 

 Pokud aktivujete přepínač Archiv, tak se budou prohledávat také starší záznamy, které byly 
do aplikace STK naimportovány. 

 Pokud přepínač Archiv deaktivujete, tak se budou prohledávat pouze záznamy zadané do 
aplikace STK v průběhu práce s ní (tj. nejedná se o starší importované záznamy). 

V databázi protokolů je možné vyhledávat podle: 

» VIN a registrační značky vozidla, 

» čísla protokolu, 

» ID protokolu. 

3.8.5.1  Vyhledání vozidla podle VIN a 

registrační značky  

Do formuláře Vyhledání protokolu zadejte VIN a/nebo registrační značku daného vozidla a klepněte 
na tlačítko Vyhledat. Pokud takové vozidlo v databázi existuje, objeví se údaje o něm pod 
vyhledávacím formulářem. 
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Obrázek 147: Příklad vyhledání vozidla podle registrační značky 

  POZNÁMKA 

 Pokud aktivujete přepínač Archiv, tak se budou prohledávat také starší záznamy, které byly 
do aplikace STK naimportovány. 

 Pokud přepínač Archiv deaktivujete, tak se budou prohledávat pouze záznamy zadané do 

aplikace STK v průběhu práce s ní (tj. nejedná se o starší importované záznamy). 

U vyhledaných záznamů máte na výběr z následujících možností: 

» zahájit novou pravidelnou prohlídku klepnutím na ikonu  na konci řádku s daným 
záznamem (viz Nová technická prohlídka). 

» vytisknout opis protokolu o technické prohlídce klepnutím na odkaz s číslem protokolu 
(viz Tisk opisu protokolu). 

Tisk opisu protokolu 

Klepnutím na odkaz s číslem protokolu otevřete dialogové okno s náhledem opisu protokolu. Oproti 
originálu protokolu obsahuje opis také ve spodní části informaci o tom, která stanice technické 
kontroly a kdy daný opis vytiskla. 
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Obrázek 148: Opis protokolu 

Pomocí tlačítka Tisk a zavřít okno sestavu vytisknete a poté se dialogové okno uzavře. 
Tlačítkem Tisk protokolu vytisknete sestavu na tiskárně. Klepnutím na tlačítko Zavřít okno 
dialogové okno uzavřete bez provedení tisku. 

3.8.5.2  Vyhledání protokolu podle čísla 

protokolu 

Do formuláře Vyhledání protokolu zadejte rok a měsíc provedení technické prohlídky a číslo 
protokolu. Následně klepněte na tlačítko Vyhledat. Pokud takový protokol v databázi existuje, 
objeví se údaje o něm pod vyhledávacím formulářem. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Číslo stanice technické kontroly je přednastaveno na základě stanice, k níž je daný uživatel 

právě přihlášen, a nelze je změnit. 

 

Obrázek 149: Příklad vyhledání vozidla podle čísla protokolu 

  POZNÁMKA 

 Pokud aktivujete přepínač Archiv, tak se budou prohledávat také starší záznamy, které byly 
do aplikace STK naimportovány. 

 Pokud přepínač Archiv deaktivujete, tak se budou prohledávat pouze záznamy zadané do 

aplikace STK v průběhu práce s ní (tj. nejedná se o starší importované záznamy). 

U vyhledaných záznamů máte na výběr z následujících možností: 
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» zahájit novou pravidelnou prohlídku klepnutím na ikonu  na konci řádku s daným 
záznamem (viz Nová technická prohlídka). 

» vytisknout opis protokolu o technické prohlídce klepnutím na odkaz s číslem protokolu (viz 
Tisk opisu protokolu). 

3.8.5.3  Vyhledání protokolu podle ID 

protokolu 

Do formuláře Vyhledání protokolu zadejte ID protokolu. Následně klepněte na tlačítko Vyhledat. 
Pokud takový protokol v databázi existuje, objeví se údaje o něm pod vyhledávacím formulářem. 

 

Obrázek 150: Příklad vyhledání vozidla podle ID protokolu 

  POZNÁMKA 

 Pokud aktivujete přepínač Archiv, tak se budou prohledávat také starší záznamy, které byly 
do aplikace STK naimportovány. 

 Pokud přepínač Archiv deaktivujete, tak se budou prohledávat pouze záznamy zadané do 

aplikace STK v průběhu práce s ní (tj. nejedná se o starší importované záznamy). 

U vyhledaných záznamů máte na výběr z následujících možností: 

» zahájit novou pravidelnou prohlídku klepnutím na ikonu  na konci řádku s daným 
záznamem (viz Nová technická prohlídka). 

» vytisknout opis protokolu o technické prohlídce klepnutím na odkaz s číslem protokolu (viz 
Tisk opisu protokolu). 
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 Provozovatel 

Sekce Provozovatel slouží k zobrazení profilu provozovatele STK pod kterou je uživatel právě 
přihlášen. Dále umožňuje provádět drobné změny v kontaktních údajích o provozovateli stanice 
technické kontroly uživateli s potřebným oprávněním. 

Do této sekce přejdete z nabídky aplikace STK postupem STK  Provozovatel. Zobrazí se stránka 
s formulářem Profil provozovatele. 

 

Obrázek 151: Formulář Profil provozovatele 

[1] V případě potřeby upravte údaje (tj. Telefon, Fax a DIČ) v zobrazeném formuláři. 

[2] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. 

[3] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na předchozí stránku bez uložení jakýchkoliv změn. 

 Stanice 

Sekce Stanice slouží k zobrazení profilu stanice technické kontroly, pod kterou je uživatel 
přihlášen do aplikace CIS STK. Dále umožňuje provádět drobné změny v kontaktních údajích o 
provozovateli stanice technické kontroly i o dané stanici technické kontroly uživateli s potřebným 
oprávněním. 

Do této sekce přejdete z nabídky aplikace STK postupem STK  Stanice. Zobrazí se stránka s 
formulářem Profil STK. 
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Obrázek 152: Formulář Profil STK 

[1] V případě potřeby upravte údaje v zobrazeném formuláři. 

[2] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[3] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Profil STK bez uložení jakýchkoliv změn. 

3.9 Statistiky 

Modul Statistiky slouží k zobrazení statistik určených pro ministerstvo dopravy (viz Statistiky – 
MD) a dále pak statistik určených pro jednotlivé stanice technické kontroly (viz Statistiky – STK). 
Do správy statistik přejdete klepnutím na tlačítko Statistiky v nabídce aplikace STK. 

Modul je dostupný pro uživatele s přístupovým právem Správce, Pracovník dohledu a Vedoucí STK. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované moduly a položky jednotlivých 

nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 
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 Práce se statistikami 

Princip práce se statistikami je u statistik určených výlučně pro ministerstvo dopravy i u statistik 
určených pro ministerstvo dopravy i jednotlivé stanice technické kontroly totožný. 

[1] U odpovídající statistiky klepněte na tlačítko Zobrazit report. 

[2] Otevře se nové dialogové okno s vybranou statistikou. 

 

Obrázek 153: Příklad dialogového okna se statistikou 

[3] V záhlaví dialogového okna naleznete pole pro zadání filtračních kritérií a dále pak 
ovládací prvky určené pro práci se zobrazenou statistikou. 
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  UPOZORNĚNÍ 

 Jaká vyhledávací kritéria pro sestavení statistiky se budou uživateli nabízet, záleží na dané 
statistice. 

 Rovněž záleží na charakteru sestavované statistiky. Některé statistiky se zobrazí rovnou po 
klepnutí na tlačítko Zobrazit report, u některých statistik je nutné nejprve zadat alespoň 

jedno filtrační kritérium. 

Pomocí ikony  vyhledávací kritéria skryjete, budete tak mít větší prostor pro zobrazení 
sestavené statistiky na obrazovce. Pomocí ikony  vyhledávací kritéria opět rozbalíte. 

Pokud je sestavená statistika zobrazená na více stránkách, pro přechod mezi jednotlivými 
stránkami použijte šipky -  (pro přechod na první stránku),  (pro návrat o jednu stránku 
zpět),  (pro posun o jednu stránku vpřed),  (pro přechod na poslední stránku). Na určitou 
stránku můžete také přejít zápisem konkrétního čísla stránky do pole mezi šipkami. 

Pomocí výklopného seznamu s procenty definujete, v jaké velikosti se má sestavená 
statistika zobrazit na obrazovce. 

V sestavené statistice je možné také vyhledávat. Zadejte do pole vedle odkazu Find hledaný 
řetězec a klepněte na odkaz Find. Pokud statistika takový řetězec obsahuje, zobrazí se 
takové záznamy na obrazovce. Pomocí odkazu Next pak můžete přecházet v sestavené 
statistice na obrazovce mezi jednotlivými vyhledanými řetězci. Vždy se vyhledá řetězec 
následující po označeném řetězci. 

Sestavenou statistiku si můžete také vyexportovat ve formátech, které aplikace nabízí ve 
výklopném seznamu. Vyberte příslušný formát a klepněte na odkaz Export. 

Klepnutím na ikonu  aktualizujete sestavenou statistiku, což umožní vidět vždy aktuální 
data, tzn. že do sestavené statistiky tak mohou být promítnuty údaje, které byly do aplikace 
vloženy až poté, co byla daná statistika sestavena. 

Pomocí ikony  si můžete sestavenou statistiku vytisknout na tiskárně. 

[4] Pro zobrazení statistiky podle uživatelem zadaných kritérií následně klepněte na 
tlačítko Zobrazit Report. 

 Statistiky – MD 

Stránka Statistiky – MD zobrazuje statistiky určené výhradně pracovníkům ministerstva dopravy. 
Do správy statistik MD přejdete z nabídky aplikace STK postupem Statistiky  Statistiky - 
MD. 

Přístup na stránku je umožněn pouze uživateli s přístupovým právem Správce. 

V následující tabulce je uveden přehled všech statistických pohledů dostupných na této stránce. 

Pohled Význam sestavených údajů 

Obecné informace o STK Seznam všech evidovaných stanic technické kontroly. 

Seznam právě prováděných 
kontrol na konkrétní STK 

Seznam právě prováděných technických prohlídek na 
konkrétní stanici technické kontroly. 

Jedná se o seznam rozpracovaných prohlídek, včetně data 
vložení záznamu. 

Náhled na vydané protokoly vč. 
relevantních časových údajů 

Seznam náhledů na vydané protokoly, včetně relevantních 
časových údajů (vložení údajů o vozidle, tisk záznamníku, 
tisk protokolu). 

Souhrnné počty prohlídek 
provedených na STK podle 
skupin a druhů vozidel 

Výsledkem je součet prohlídek podle čísla STK (vodícími 
kritérii jsou druh vozidla, druh technické prohlídky a časové 
období). Dále pak jsou zahrnuty počty a procentní podíl 
druhů provedených technických prohlídek na jednotlivých 
STK podle druhu vozidla. 

Souhrnné počty prohlídek 
provedených na STK podle 
skupin a druhů prohlídek 

Přehled počtů a procentní podíl druhů provedených 
technických prohlídek na skupiny vozidel. 
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Pohled Význam sestavených údajů 

Podíl pravidelných a 
opakovaných TP 

Přehled počtu pravidelných a opakovaných technických 
prohlídek souhrnně pro všechny kategorie vozidel. 

Hodnocení způsobilosti vozidel 
a počtu závad při pravidelných 
prohlídkách 

Přehled hodnocení způsobilosti a průměrný počet závad 
vozidel při pravidelných periodických technických 
prohlídkách. 

Hodnocení způsobilosti vozidel 
a počtu závad při opakovaných 
prohlídkách 

Přehled hodnocení způsobilosti a průměrný počet závad 
vozidel při opakovaných technických prohlídkách. 

Počty STK podle jejich druhu Přehled počtu STK podle druhů a obecné informace o nich. 

Statistiky o výsledku hodnocení 
vozidel při prav. prohlídkách 
podle jejich stáří a jednotl. 
továrních značek 

Přehled počtu pravidelných prohlídek v závislosti na stáří a 
tovární značce vozidla. 

Report výčtu skutečných 
kapacit 

Přehled kapacitních počtů jednotlivých druhů provedených 
technických prohlídek a kategorií vozidel dle přepočítacích 
koeficientů na jednotlivé STK. 

Seznam všech stornovaných 
prohlídek 

Seznam všech stornovaných prohlídek. 

Poskytnutí údajů Policii České 
republiky 

Informace požadované Policií České republiky. 

Statistiky STK za druh 
prohlídky a kategorii vozidla 

V tabulce jsou zobrazeny počty provedených technických 
prohlídek na jednotlivých STK dle druhu prohlídky a 
kategorii vozidla. 

 Statistiky – STK 

Stránka Statistiky – STK zobrazuje statistiky určené pro ministerstvo dopravy a pro jednotlivé 
stanice technické kontroly. Do správy statistik STK přejdete z nabídky aplikace STK postupem 
Statistiky  Statistiky - STK. 

Přístup na stránku je umožněn pouze uživateli s přístupovým právem Pracovník dohledu, resp. 
Vedoucí STK. 

V následující tabulce je uveden přehled všech statistických pohledů dostupných na této stránce. 

Pohled Význam sestavených údajů 

Seznam právě prováděných 
kontrol na konkrétní STK 

Seznam právě prováděných technických prohlídek na 
konkrétní stanici technické kontroly. 

Jedná se o seznam rozpracovaných prohlídek, včetně data 
vložení záznamu. 

Souhrnné počty prohlídek 
provedených na STK podle 
skupin a druhů vozidel 

Výsledkem je součet prohlídek podle čísla konkrétní STK 
(vodícími kritérii jsou druh vozidla, druh technické 
prohlídky a časové období). Dále pak jsou zahrnuty počty a 
procentický podíl druhů provedených technických prohlídek 
na konkrétní STK podle druhu vozidla. 

Podíl pravidelných a 
opakovaných TP 

Přehled počtu pravidelných a opakovaných technických 
prohlídek souhrnně pro konkrétní STK a pro všechny 
kategorie vozidel. 

Hodnocení způsobilosti vozidel 
a počtu závad při pravidelných 
prohlídkách 

Přehled hodnocení způsobilosti a průměrný počet závad 
vozidel při pravidelných periodických technických 
prohlídkách provedených na konkrétní STK. 

Hodnocení způsobilosti vozidel 
a počtu závad při opakovaných 
prohlídkách 

Přehled hodnocení způsobilosti a průměrný počet závad 
vozidel při opakovaných technických prohlídkách 
provedených na konkrétní STK. 

Souhrnné statistiky za celou síť 
ČR 

Přehled souhrnných statistik za celou síť ČR. 

Výkony STK Seznam výkonů konkrétní stanice technické kontroly podle 
druhů vozidel. 
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Pohled Význam sestavených údajů 

Počty a % podíl druhů 
prohlídek podle techniků STK 

Přehled počtu a procentických podílů technických prohlídek 
podle druhů prohlídek vykonaných techniky na konkrétní 
STK. 

Podíl prav. a opak. prohlídek 
podle techniků STK 

Přehled procentických podílů pravidelných a opakovaných 
prohlídek vykonaných techniky na konkrétní STK. 

Hodnocení způsobilosti vozidel 
a počtu závad při prav. 
prohlídkách podle techniků STK 

Přehled hodnocení způsobilosti a průměrného počtu závad 
vozidel při pravidelných prohlídkách vykonaných techniky 
na konkrétní STK. 

Hodnocení způsobilosti vozidel 
a počtu závad při opak. 
prohlídkách podle techniků STK 

Přehled hodnocení způsobilosti a průměrného počtu závad 
vozidel při opakovaných prohlídkách vykonaných techniky 
na konkrétní STK. 

Výkony technika Seznam výkonů jednotlivých techniků na konkrétní stanici 
technické kontroly. 

Seznam všech stornovaných 
prohlídek 

Seznam všech stornovaných prohlídek na konkrétní stanici 
technické kontroly. 

 Statistiky prohlídek 

Výsledkem této statistiky je součet prohlídek za zvolené období jednoho kalendářního měsíce 

Stránka Statistiky prohlídek zobrazuje statistiky určené výhradně pracovníkům ministerstva 
dopravy. Do správy statistik MD přejdete z nabídky aplikace STK postupem Statistiky  
Statistiky prohlídek. 

Přístup na stránku je umožněn pouze uživateli s přístupovým právem Správce. 

 

 

Obrázek 154: Příklad vyhledávacího okna pro statistiku 

 

[1] Zadejte parametry pro vyhledání. V následující tabulce je uveden význam jednotlivých 
položek obsažených ve formuláři Statistika prohlídek. 

Položka Formát Význam položky Poznámka 

Vozidlo 

Období Výklopný 
seznam 

Období za které 
zpracovat statistiku 

povinny údaj 

levý seznam - rok 

pravý seznam - měsíc 

[2] Pomocí tlačítka Vyhledat se spouští generování sestavy. Po dokončení se zobrazí 
výsledek pod formulářem.  
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Obrázek 155: Příklad vygenerované sestavy 

[3] Detailní přehled prohlídek za určitý den lze zobratit kliknutím na datum v prvním 
sloupci. (například 25.2.2016) 
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Obrázek 156: Příklad detailní sestavy za určitý den 

[4] Pro návrat do sestavy za měsíc klikněte na tlačítko Zpět. 

 

  TIP 

 Výsledky sestavy lze řadit podle libovolného sloupce kliknutím na název v záhlaví tabulky. 

 

 Za operace 

Výsledkem této statistiky je report akcí provedené uživatelem za zvolené časové období. 

Stránka Statistiky uživatele zobrazuje statistiky určené výhradně pracovníkům ministerstva 
dopravy. Do správy statistik MD přejdete z nabídky aplikace STK postupem Statistiky  Za 
operace. 

Přístup na stránku je umožněn pouze uživateli s přístupovým právem Správce. 
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Obrázek 157: Příklad vyhledávacího okna pro statistiku 

 

[5] Zadejte parametry pro vyhledání. V následující tabulce je uveden význam jednotlivých 
položek obsažených ve formuláři. 

 

Položka Formát Význam položky Poznámka 

Vozidlo 

STK number 
(maximální 
délka 4 znaky) 

Číslo stanice STK nepovinny údaj 

zadávejte ve formátu 
NNNN  

Uživatel Výklopný 
seznam 

Jméno uživatele povinny údaj 

Operace Výklopný 
seznam 

Volby operace 
uživatele 

nepovinny údaj 

 

Datum od Text Statistika začíná 
datem 

povinný údaj 

správný formát 
DD.MM.RRRR 

Datum do Text Statistika končí datem povinný údaj 

správný formát 
DD.MM.RRRR 

 

[6] Pomocí tlačítka Vyhledat se spouští generování sestavy. Po dokončení se zobrazí 
výsledek pod formulářem.  

  UPOZORNĚNÍ 

 Časové rozmezí pro vytvoření statistiky (Datum od a Datum Do) musí být menší než jeden 

měsíc (31 dní).  
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Obrázek 158: Příklad vygenerované sestavy 

  TIP 

 Výsledky sestavy lze řadit podle libovolného sloupce kliknutím na název v záhlaví tabulky. 

 

 Za prohlídku 

Výsledkem této statistiky je report provedených prohlídek podle druhu za zvolené časové období. 

Stránka Statistiky uživatele zobrazuje statistiky určené výhradně pracovníkům ministerstva 
dopravy. Do správy statistik MD přejdete z nabídky aplikace STK postupem Statistiky  Za 
prohlídku. 

Přístup na stránku je umožněn pouze uživateli s přístupovým právem Správce. 

 

Obrázek 159: Příklad vyhledávacího okna pro statistiku 

 

[7] Zadejte parametry pro vyhledání. V následující tabulce je uveden význam jednotlivých 
položek obsažených ve formuláři. 
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Položka Formát Význam položky Poznámka 

Vozidlo 

STK number 
(maximální 
délka 4 znaky) 

Číslo stanice STK nepovinny údaj 

zadávejte ve formátu 
NNNN  

Období Výklopný 
seznam 

Období za které 
zpracovat statistiku 

povinny údaj 

levý seznam - rok 

pravý seznam - měsíc 

Druh text Druh vozidla povinný údaj 

Kategorie text Kategorie vozidla nepovinný údaj 

Lze vybrat pouze 
kategorii nadefinovanou 
pro zvolený druh 
vozidla. 

Stupeň závady Výklopný 
seznam 

Stupeň závady nepovinný údaj 

 

[8] Pomocí tlačítka Vyhledat se spouští generování sestavy. Po dokončení se zobrazí 
výsledek pod formulářem.  

 

 

Obrázek 160: Příklad vygenerované sestavy 

  TIP 

 Výsledky sestavy lze řadit podle libovolného sloupce kliknutím na název v záhlaví tabulky. 

 Za STK 

Výsledkem této statistiky je report prohlídek podle druhu za zvolené časové období. 

Stránka Statistiky uživatele zobrazuje statistiky určené výhradně pracovníkům ministerstva 
dopravy. Do správy statistik MD přejdete z nabídky aplikace STK postupem Statistiky  Za 
STK. 

Přístup na stránku je umožněn pouze uživateli s přístupovým právem Správce. 
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Obrázek 161: Příklad vyhledávacího okna pro statistiku 

 

[9] Zadejte parametry pro vyhledání. V následující tabulce je uveden význam jednotlivých 
položek obsažených ve formuláři. 

 

Položka Formát Význam položky Poznámka 

Vozidlo 

STK number 
(maximální 
délka 4 znaky) 

Číslo stanice STK nepovinny údaj 

zadávejte ve formátu 
NNNN  

Provozovatel Výklopný 
seznam 

Jméno provozovatele nepovinny údaj 

Kraj Výklopný 
seznam 

Kraj nepovinny údaj 

 

Druh Prohlídky Výklopný 
seznam 

Druh prohlídky povinny údaj 

Datum od Text Statistika začíná 
datem 

povinný údaj 

správný formát 
DD.MM.RRRR 

Datum do Text Statistika končí datem povinný údaj 

správný formát 
DD.MM.RRRR 

 

[10] Pomocí tlačítka Vyhledat se spouští generování sestavy. Po dokončení se zobrazí 
výsledek pod formulářem.  

  UPOZORNĚNÍ 

 Časové rozmezí pro vytvoření statistiky (Datum od a Datum Do) musí být menší než jeden 

měsíc (31 dní).  
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Obrázek 162: Příklad vygenerované sestavy 

  TIP 

 Výsledky sestavy lze řadit podle libovolného sloupce kliknutím na název v záhlaví tabulky. 
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3.10 Nápověda 

Modul Nápověda dále umožňuje zobrazit kontextovou nápovědu k právě otevřené stránce. Do 
modulu přejdete klepnutím na tlačítko Nápověda v nabídce aplikace STK. 

3.10.1.1  Instalace terminálu  

Klepnutím na tlačítko Instalace terminálu a následným klepnutím na tlačítko Stáhnout se otevře 
kompletní uživatelská dokumentace ve formátu PDF pro aplikace APLTerminal a APLReader. Tuto 
dokumentaci lze uložit na lokální disk pracovní stanice a dále s ní pracovat. 

3.10.1.2  Nápověda v PDF 

Klepnutím na tlačítko Nápověda v PDF a následným klepnutím na tlačítko Stáhnout se otevře 
kompletní uživatelská dokumentace ve formátu PDF, kterou lze uložit na lokální disk pracovní 
stanice a dále s ní pracovat. 

3.10.1.3  Rychlá nápověda  

Kontextovou nápovědu zobrazíte klepnutím na tlačítko Nápověda, resp. na tlačítko Rychlá 
nápověda. Pokud k dané stránce žádná kontextová nápověda není, objeví se informativní hláška. 

3.10.1.4  Metodické pokyny  

Modul rovněž umožňuje stažení metodických pokynů MD. Klepnutím na tlačítko Metodické pokyny 
a následným klepnutím na tlačítko Stáhnout se dokument ve formátu pdf, který lze uložit na 
lokální disk pracovní stanice a dále s ním pracovat. 

V této části jsou dostupné i jednotlivé protokoly a záznamníky závad ve formátu PDF, které slouží 
pro tisk v případě nedostupnosti CIS STK. Tyto dokumenty doporučujeme stáhnou a uložit na 
počítač na stanici, který je dostupný bez ohledu na dostupnost serveru CIS STK. 

  POZNÁMKA 

 Tento modul je jediným, který je dostupný všem uživatelům, kteří mají přístup do aplikace 

STK, bez ohledu na nastavení jejich přístupových práv. 

3.11 Uživatel 

Sekce Uživatel slouží k zobrazení profilu právě přihlášeného uživatele a změně hesla. 

Do této sekce přejdete z nabídky aplikace CIS postupem Uživatel  Změna hesla. Zobrazí se 
stránka Informace o uživateli a změna hesla, kde si můžete prohlédnout údaje o právě přihlášeném 
uživateli a dále pak můžete změnit jeho heslo. 
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Obrázek 163: Stránka Informace o uživateli a změna hesla 

[11] Pro změnu hesla vyplňte původní a nové heslo. 

[12] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. 

V případě, že zadáte heslo, které nebude v souladu s aplikovanými zásadami pro tvorbu a 
používání hesla, aplikace vás na to při pokusu o uložení upozorní. 

[13] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět bez uložení jakýchkoliv změn. 

3.12 Historie vozidla 

Sekce Historie vozidla je pomocná sekce pro techniky STK a mechaniky SME, kde mohou získat 
užitečné informace o vozidle na právě probíhající prohlídce.  

Do sekce Historie vozidla přejdete kliknutím na odkaz Historie vozidla (v pravém horním rohu). 

 

Obrázek 164 - Odkaz Pro techniky 
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Obrázek 165: Stránka Pro techniky 

Do pole Kód technika napište čárový kód technika nebo kód mechanika. V případě, že je kód 
platný, technik nebo mechanik je přiřazen k probíhající prohlídce, po stisku tlačítka Zobrazit 
fotografie se zobrazí stránka s fotografiemi vozidla z poslední ukončené prohlídky, která u 
daného vozidla předcházela právě probíhající prohlídce. 

 

Obrázek 166: Stránka Pro techniky - Fotografie 

Stiskem tlačítka Zobrazit závady se pak zobrazí seznam závad z předchozí prohlídky. 
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Obrázek 167: Stránka Pro techniky - Seznam závad 

A stiskem tlačítka Umístění VIN se zobrazí externí webová stránka s návodem pro nalezení kódu 
VIN na dané značce vozidla pro právě probíhající prohlídku. 
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Obrázek 168: Stránka Pro techniky - Umístění VIN 
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Doména slouží pro volbu pracovního prostoru v informačním systému CIS. Každý uživatel má 
správcem přidělenu jednu nebo více domén, které ho opravňují k přístupu k jednotlivým částem 
aplikace. 

Doména Vozidla  je udělována uživatelům aplikace CIS, kteří vykonávají všechny základní operace  
spojené se zaznamenáváním údajů o plynových přestavbách, základních technických popisů vozidel 
a agendy historických vozidel. 

Aplikace je rozčleněna do několika funkčních celků označovaných jako moduly. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované moduly a položky jednotlivých 

nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 

 

Modul Položka nabídky Význam položky 
Uživatelská 

role 

ZTP + DTP 

(modul pro spávu základních 
technických popisů vozidel) 

 

Doplňující 
atributy 

Správa doplňujících 
atrubůtů pro import DTP 

ZTP - správce 

Import dat – logy 
- DTP 

Logy improtrů DTP  ZTP - správce 

Import dat – logy 
- ZTP 

Logy improtrů ZTP ZTP - správce 

Rozhodnutí + 
osvědčení 

 ZTP - správce 

Rozpracované 
ZTP 

 ZTP - správce 

Správa držitelů  ZTP – správce  
ZTP - import 

Správa DTP  DTP - editor 

Správa ZTP  ZTP – správce 

ZTP – ORP 
(pouze pro čteni) 

ZTP - import 

Tiskové šablony  ZTP - správce 
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Modul Položka nabídky Význam položky 
Uživatelská 

role 

Historická vozidla 

(modul pro spávu a evidenci 
záznamů schvalování 
technické způsobilosti 
historických vozidel vozidel) 

 

 

Seznam  Historická vozidla 
– správce 

Historická vozidla 
– ORP 

Historická vozidla 
– správce 

 

 

 

Plynové přestavby 

(modul pro spávu a evidenci 
záznamů o přestavbách 
vozidel na plynový pohon) 

 
 

Držitel osvědčení Zobrazení inventur pro 
danou STK 

Plyn – správce 

Plyn – ORP 

Plyn – oprávněná 
osoba 

Montážní 
pracoviště 

Zobrazení provedených 
kontrol prodanou STK 

Seznam 
přestaveb 

Vyhledávání protokolů 
dle registrační značku 
nebo VIN kódu 

Zprávy Zprávy zástupců Zprávy akreditovaných 
zástupců 

Z 

Dokumentace 

(modul pro čtení souborů, 
které jsou dostupné uživateli 
aplikace) 

MD Metodické 
pokyny 

Prohlížení a vyhledávání  
tématických 
dokumentů/souborů 

 

MD Informace 

MD Podpisové 
vzory 

MD CoC listy 

MD vzory 
dokladů 

MD vzory pro 
LPG 

Obecná 
dokumentace 
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Modul Položka nabídky Význam položky 
Uživatelská 

role 

 
 

Zprávy akr. 
zástupců 

4.1 ZTP + DTP 

Tento modul slouží k vedení evidence základních technických popisů (ZTP) vozidel. 

 Popis práv 

Modul je dostupný pro uživatele s přidělenou rolí: 

Název role Popis role 

ZTP – Import Role určená pro importéry ZPT. Uživatelé smí přistupovat pouze 
k webovým službám 

ZTP – Export Role určená pro CRV. Uživatelé smí přistupovat pouze k webovým 
službám 

ZTP – ORP Tato role opravňuje uživatele, typicky zaměstanace ORP, nahlížet do 
všech záznamů modulu. 

ZTP – Správce 

 

Tato role opravňuje uživatele, typicky zaměstanace MDČR, nahlížet do 
všech záznamů modulu, pořizovat nové záznamy a editovat stávající. 

 

  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované moduly a položky jednotlivých 
nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 

 Import dat – logy 

Obsahuje přehled naimportovaných dávek ZTP, které byly provedené pomocí webové služby 
importérem dat. Umožňuje filtrovat dle identifikace vkladatele, data importu a podle toho, zda byla 
dávka odeslána do Centrálního registru vozidel (CRV). 
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Obrázek 169: ZTP - Import dat 

Uživatel s rolí ZTP - Správce může záznamy odsouhlasit, editovat a změnit je do stavu Dokončeno 
pro CRV. Editovat lze i záznamy ve stavu Dokončeno pro CRV. Ty se po uložení přepnou do stavu 
Rozpracováno a musí se znovu odeslat do CRV. 
Dokončené záznamy jsou po uběhnutí nastaveného období automaticky odeslány do CRV a je 
provedena změna jejich stavu na Odesláno do CRV. Záznamy ve stavu Odesláno do CRV měnit 
nelze, lze je ale znovu odeslat – změnit stav na Rozpracováno a Dokončeno pro CRV. 
V seznamu dávek importů ZTP jsou možné tyto operace (dle stavu dávky): 

- zobrazení seznamu vět (záznamů dané várky) , 

- odsouhlasení celé dávky , 

- zobrazení reportu . 

 Detail dávky importu 

Detail dávky importu zobrazíte kliknutím na ikonu pro zobrazení seznamu vět . Pokud dávka, 
ještě nebyla odeslána do CRV, je zobrazeno tlačítko Připravit k odeslání do CRV. Jednotlivé věty 
dávky lze editovat, schválit pro CRV a nebo ZTP vytisknout. 

 

Obrázek 170: Detail dávky importu – Stav Rozpracováno 
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Schválit větu pro odeslání do CRP lze pomocí tlačítka . Pokud chcete zrušit schválení pro 

odeslání do CRP klikněte na ikonu . 

 

 

Obrázek 171: Detail dávky importu - stav Spárováno v CRV 

Vět, které již nelze editovat, je možné prohlížet kliknutím na ikonu s lupou . Pro zobrazení 

chybového logu slouží ikona v poslením sloupci . Chybový soubor má syntaxi názvu: 
errorLog_ZTP_ZTP schváleného typu vozidla č.txt (např. error_Log_8320-712-12.txt). 

 Rozhodnutí a osvědčení 

Slouží k vedení evidence rozhodnutí a osvědčení ZTP. 

 

 

Obrázek 172: ZTP – Rozhodnutí a osvědčení 

Pro jednotlivé záznamy rozhodnutí a osvědčen jsou povoleny tyto operace: 

- editace ,  

- aktivace /deaktivace , 

- tisk dle šablony , 

- vytvoření změnového rozhodnutí . 
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4.1.4.1  Vytvoření nového rozhodnutí  

Pro vytvoření nového rozhodnutí a osvědčení klikněte v seznamu rozhodnutí na tlačítko Nový 
záznam (vlevo dole). Vyplněte zobrazený formulář a stiskněte tlačítko Uložit. 

 

4.1.4.2  Editace rozhodnutí  

 

Obrázek 173: ZTP – detail rozhodnutí a osvědčení 

 Tisk dle šablony 

V rozbalovací nabídce šablon tisku lze vybrat z předem vytvořených tiskových šablon. 
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Obrázek 174: Dialog pro výběr předem vytvořené tiskové šablony 

 Rozpracované DTP 

Zobrazení seznamu rozpracovaných DTP. Kliknutím na ikonu  můžete pokračovat v editaci 

záznamu DTP. Kliknutím na ikonu odstraníte záznam DTP z rozpracovaných bez možnosti 
návratu. 

 

Obrázek 175: ZTP - rozpracované ZTP 

 

 Rozpracované ZTP 

Zobrazení seznamu rozpracovaných ZTP. Kliknutím na ikonu  můžete pokračovat v editaci 
záznamu ZTP. 

 

Obrázek 176: ZTP - rozpracované ZTP 

 Správa držitelů 

Slouží ke správě údajů o držitelích. Editovat lze pouze toho držitele, který nebyl ještě nikde použit. 
Z důvodu zachování integrity dat, již nelze editovat záznam držitele, který je už u ZTP použit. 
V případě editace této položky se vytvoří nová a stavající záznam bude zneplatněn. 

Držitele lze nastavit jako aktivního kliknutím na ikonu  nebo deaktivovat . 
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Obrázek 177: ZTP - Správa držitelů 

Pro vytvoření nové držitele klikněte na tlačítko Nový záznam (vlevo dole). Vyplněte zobrazený 
formulář a stiskněte tlačítko Uložit. 

 

Obrázek 178: ZTP - formulář nový držitel 

 Správa DTP 

Slouží ke správě záznamů DTP. DTP záznamy slouží jako podklad pro tisk techckých průkazů. 
V tomto modulu se tyto záznamy vytváří a následně odesílají do RSV. Záznamy DTP jsou přímo 
závislé na záznamech ZTP, ze kterých čerpají data. Pro vytvoření DTP je tedy nutné mít 
odpovídající záznam ZTP která má stav Sprárováno v RSV. 

 

 

Obrázek 179: ZTP - Správa DTP 

4.1.1.1  Stavy DTP záznamů  
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Záznamy DTP mohou být v následujících stavech: 

- Rozpracováno -> záznam s tímto stavem vziká po stisku tlačítka Uložit do 
rozpracovaných. Rozpracované zánamy jsou uloženy v menu ZTP + DTP -> 
Rozpracované DTP 

- Dokončeno pro RSV -> záznam s tímto stavem vziká po stisku tlačítka Přepnout do stavu 
K odeslání do RSV. Tyto záznamy lze nalést menu ZTP + DTP -> Správa DTP 

- Spárováno v RSV -> záznam s tímto stavem vziká po uspěšném odeslání DTP do RSV. Tyto 
záznamy lze nalést menu ZTP + DTP -> Správa DTP 

- Odmítnuto v RSV -> záznam s tímto stavem vziká po neuspěšném odeslání DTP do RSV. 
Tyto záznamy lze nalést menu ZTP + DTP -> Správa DTP. 

4.1.1.2  Pořízení DTP uživatelem v  roli 

DTP – Editor  

Uživatel v roli DTP –může pořídit nový záznam DTP 
 

 

- kliknutím na tlačítko Nový ZTP (vlevo dole). Zobrazí se seznam všech dostupných ZTP 
záznamů, které lze pro vytvoření použít. Zde je třeba najít odpovídající ZTP na kálkadě 
kterého bude DTP bytvořeno. K vyhledání lze použít fitr nad datovou tabulkou. 

- Jak se s fitrem pracuje je uvedeno v dokumentaci: Doména VOZIDLA -> ZTP + DTP -> 
Správa ZTP -> Fitr ZTP záznamů 

- Po vyhledání odpovídajícího ZTP klikněte na odkaz „Ztotožnit“ u zvoleného ZTP 
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-  Vyplněte zobrazený formulář a stiskněte tlačítko Uložit do rozpracovaných (uloží do 
stavu Rozpracováno) nebo Přepnout do stavu K odeslání do RSV (uloží do stavu 
Dokončeno pro RSV).  

Po stisknutí na tlačítko Přepnout do stavu K odeslání do RSV se záznam přepne do stavu 
Dokončeno pro RSV a již nelze záznam editovat ani vytvořit jiný s totožným VINem vozidla. 
Následně probíhá odesílání DTP do RSV a výsledek je uživateli prezentován jako změna stavu na 
Sprárováno v RSV. 

4.1.1.1  Odvolání DTP 

 

Pokud došlo k chybě při zadávání, lze záznam v RSV odvolat. K tomu slouží ikona  . O výsledku 
odvolání budete informováni dialogovým oknem. Úspěšně lze odvolat pouze záznam DTP, který 
nebyl v systému RSV vytištěn. Pokud tato skutečnost nastala, budete informováni, že se záznam 
nepodařilo odvolat. Pro je vhodné při zjištění pochybení provést odvolání v co nejdříve. V případě 
otálení se zvyšuje riziko že bude technický průkaz vytištěn a záznam nepůjde uživatelem odvolat. 
Pokud je uživateli potvrzeno úspěšné odvolání  DTP, může uživatel vytvořit nové se stejným 
VINem. 

 

 

 Správa ZTP 

Slouží ke správě záznamů ZTP. 
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Obrázek 180: ZTP - Správa ZTP 

Pro jednotlivé záznamy ZTP jsou povoleny tyto operace (dle stavu  ZTP): 

- vytvořit kopii z existujícího ZTP , 

- editace  / prohlížení , 

- tisk ZTP do PDF  (zobrazuje se pouze u záznamů, které mají stav Spárováno v RSV), 

- vytvoření /editace rozhodnutí . 

4.1.2.1  Stavy ZTP záznamů  

Záznamy ZTP mohou být v následujících stavech: 

- Rozpracováno -> záznam s tímto stavem vziká po stisku tlačítka Uložit do 
rozpracovaných. Rozpracované zánamy jsou uloženy v menu ZTP + DTP -> 
Rozpracované ZTP 

- Dokončeno pro RSV -> záznam s tímto stavem vziká po stisku tlačítka Přepnout do stavu 
K odeslání do RSV. Tyto záznamy lze nalést menu ZTP + DTP -> Správa ZTP 

- Spárováno v RSV -> záznam s tímto stavem vziká po uspěšném odeslání ZTP do RSV. Tyto 
záznamy lze nalést menu ZTP + DTP -> Správa ZTP 

- Odmítnuto v RSV -> záznam s tímto stavem vziká po neuspěšném odeslání ZTP do RSV. 
Tyto záznamy lze nalést menu ZTP + DTP -> Správa ZTP. 

4.1.2.2  Fitr ZTP záznamů 

Pro fitrlování v záznamech ZTP se užívá základní a rozšířený fitr v uvodní straně nad datovou 
tabulkou. 

 

Obrázek 181: ZTP – Základní fitr 
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Obrázek 182: ZTP – volitelný fitr 

Fitrování v záznamech je závislé na všech zadaných hodnotách z obou fitrů. Pokud v základních 
údajích zvolím jednu hodnotu a ve volitelných udajích druhou, výsledné záznamy bodou odpovídat 
součtu obou hodnot. Například když do pole Číslo ZTP zadám hodnotu 6000-73 a do pole palivo BA 
systém mi zobrazí pouze záznamy, které obsahují číslo ZTP 6000-73 a mají palivo BA. 

 

Další vlastností fitru je, že systém uživateli při zadávání hodnoty našeptává již existující hodnoty 
v ZTP. Uživatel si může zvolit, zda využije existující hodnotu ze seznamu, nebo v poli ponechá 
pouze část textu. Část textu vždy vyhledá všechny záznamy které se rovnají společnou částí od 
začátku zadaného textu. 

 

Obrázek 183: ZTP – příklad našeptávače s totožnou částí hodnoty 

4.1.2.1  Export ZTP záznamů  

Vyfitrované záznamy lze vyexportovat do souboru CSV. Toto lze provést stiknutím tlačítka Export 
do Excelu pod filtrem. Tato volba provede export maximálně prvních 500 záznamů z databáze. 
Pokud je záznamů více, je třeba zúžit parametry hledání. 

 

Obrázek 184: ZTP – po stisku tlačítka Export do excelu je nabídnut soubor ke stažení. 

4.1.2.1  Přidání hodnot do číselníků  

Tato funkce je dostupná při vytváření ZTP. Slouží k založení neexistujícího záznamu ve vybraných 
číselnících, pokud uživatel nenalezl odpovídající hodnotu. 
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Jedná se o následující položky u kterých je na formuláři uvedena ikona   

- Vozidlo -> Druh vozidla - pokračování: 

- Vozidlo -> Tovární značka: 

- Vozidlo / Motor / Kroserie -> Výrobce (společný číselník, stačí založi pouze jednou) 

- Karoserie -> Druh (typ)  

 

Přidání Vozidlo -> Druh vozidla – pokračování 

Pro přidání musí být vyplněna hodnota Druh vozidla a kategorie. Po stisku ikony (+) se otevře 
stránka s přednastaveným druhem a kategorií. Tlačítkem zpět na ZTP se vrátíte k rozpracovanému 
ZTP, kde můžete nově přidanou hodnotu použít. 

 

Obrázek 185: ZTP – přídání záznamu do číselníků provedení vozidla(Druh pokračování) 

 

Obrázek 186: Stiskem tlačítka Nové provedení se zobrazí dialog pro zadání 

 

Přidání Vozidlo -> Tovární značka  

Po stisku ikony (+) se otevře stránka kde lze přidat novou tovární značku. Tlačítkem zpět na ZTP 
se vrátíte k rozpracovanému ZTP, kde můžete nově přidanou hodnotu použít. 
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Obrázek 187: ZTP – přídání záznamu do číselníků 

 

Obrázek 188: Stiskem tlačítka Nová Značka se zobrazí dialog pro zadání 

Přidání Vozidlo / Motor / Kroserie -> Výrobce 

Tento číselní je společný pro položky výrobce v částech Vozidlo / Motor / Kroserie. Po stisku ikony 
(+) se otevře stránka kde lze přidat nového výrobce. Tlačítkem zpět na ZTP se vrátíte 
k rozpracovanému ZTP, kde můžete nově přidanou hodnotu použít. 

 

Obrázek 189: ZTP – přídání záznamu do číselníků 
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Obrázek 190: Stiskem tlačítka Nový záznam se zobrazí dialog pro zadání 

Přidání Karoserie -> Druh(typ) 

Po stisku ikony (+) se otevře stránka kde lze přidat nový druh karoserie. Tlačítkem zpět na ZTP se 
vrátíte k rozpracovanému ZTP, kde můžete nově přidanou hodnotu použít. 

 

Obrázek 191: ZTP – přídání záznamu do číselníků 
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Obrázek 192: Stiskem tlačítka Nový záznam se zobrazí dialog pro zadání 

 

 

 

 

4.1.2.2  Pořízení ZTP uživatelem v  roli ZTP 

– Správce nebo ZTP - impotr 

Uživatel v roli ZTP – Správce a ZTP - Import může pořídit nový záznam ZTP. Existují 2 způsoby: 

- kliknutím na tlačítko Nový ZTP (vlevo dole). Vyplněte zobrazený formulář a stiskněte 
tlačítko Uložit do rozpracovaných (uloží do stavu Rozpracováno) nebo Přepnout do 
stavu K odeslání do RSV (uloží do stavu Dokončeno pro CRV). 

- zkopírovat existující, editovat vybrané údaje a stisknutím tlačítka Uložit.  

 

U záznamů, které byly odeslány a uloženy v CRV, nelze uložit kopii z existujícího ZTP se stejným 
číslem ZTP. 

 

 Tiskové šablony 

Tento modul slouží pro správu tiskových šablon, ketré se využívají v části Rozhodnutí a osvědčení. 
Zde lze přidávat soubory ve formátu .docx, obsahující zástupné řetězce, které jsou  při generování 

tisku nahrazeny platnými hodnotami. 
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Obrázek 193: ZTP – Tiskové šablony 

Aktivní šablony lze: 

- editovat , 

- stáhnout , 

- nastavit jako neaktivní . 

 

Neaktivní šablony lze: 

- stáhnout , 

- nastavit jako aktivní , 

- trvale odstranit . 

 

4.1.3.1  Popis práv 

Modul je dostupný pro uživatele s přidělenou rolí: 

  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované moduly a položky jednotlivých 

nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 

 

Název role Popis role 

Historická vozidla 
– ORP čtenář 

Tato role opravňuje uživatele, typicky zaměstanace ORP, k nahlížení do 
všech záznamů modulu a detailů jednotlivých historických vozidel. 

Historická vozidla 
– ORP editor 

Tato role opravňuje uživatele, typicky zaměstanace ORP, nahlížet do 
všech záznamů modulu, pořizovat nové záznamy a editovat stávající, 
pokud byly vytvořeny uživateli v rámci stejné ORP. 

Historická vozidla 
– Správce 

Tato role opravňuje uživatele, typicky zaměstanace MDČR, nahlížet do 
všech záznamů modulu, pořizovat nové záznamy a editovat stávající. 
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4.1.3.2  Seznam zástupných řetězců  

V tiskových šablonách se používají zástupné znaky, které do šablony souboru ve Wordu doplní 
pracovník MD. Při tisku se nahradí skutečnou hodnotou. Zástupné znaky budou ve tvaru [$atribut$] 
[$Drzitel_Nazev$] – bez diakritiky. V případě číselníkových hodnot se místo ID doplní název. Pro 
Rozhodnutí jsou k dispozici tyto „zástupné znaky“. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Zástupné znaky lze užít pouze v textu. Nelze je vkládat do tabulek. 

 

Atribut na formuláři Zástupný řetězec 

ZTP schváleného typu vozidla č [$ZTP$] 

Typ rozhodnutí [$TypRozhodnuti_nazev$] 

Číslo jednací [$Cislo_Jednaci$] 

Číslo rozhodnutí/osvědčení [$Cislo_Rozhodnuti$] 

VydanoKde [$Vydano_Kde$] 

VydanoKdy [$Vydano_Kdy$] 

Držitel Název [$Drzitel_Nazev$] 

Držitel Ulice, č. p. [$Drzitel_Ulice$] 

Držitel Město [$Drzitel_Mesto$] 

Držitel PSČ [$Drzitel_Psc$] 

Držitel Stát [$Drzitel_Stat$] 

Vozidlo Druh vozidla [$Vozidlo_Druh$] 

Vozidlo Druh vozidla - další [$Vozidlo_Druh_Dalsi$] 

Vozidlo Kategorie vozidla [$Vozidlo_Kategorie$] 

Vozidlo Kategorie vozidla – další [$ Vozidlo_Kategorie_Dalsi$] 

Vozidlo Výrobce [$Vozidlo_Vyrobce$] 

Vozidlo Tovární značka [$Vozidlo_Tovarni_Znacka$] 

Vozidlo Typ vozidla [$Vozidlo_Typ$] 

Vozidlo Obchodní označení [$Vozidlo_Obchodni_Oznaceni$] 

Vozidlo Typ registrace [$Vozidlo_Typ_Registrace$] 

Výstroj Druh výstroje [$Vystroj_Druh_Vystroje$] 

Výstroj Další druh [$Vystroj_Druh_Výstroje_Dalsi$] 

Výstroj Platnost do [$Vystroj_Platnost_Do$] 

Podmínky [$Podminky$] 

Příloha [$Priloha$] 

Ředitel [$Reditel_150$] 

Datum tisku [$Aktualni_Datum$] 

Tabulka 1: Zástupné řetězce pro tiskové šablony rozhodnutí 
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4.2 Historická vozidla 

Tento modul slouží k vedení evidence Historických vozidel. Záznamy o historických vozidlech 
vkládají pracovníci úřadů obcí s rozšířenou působností (ORP). Do modulu Historická vozidla 
přejdete z nabídky aplikace postupem Historická vozidla  Seznam. Zobrazí se stránka 
Seznam. 

 

Obrázek 194: Historická vozidla – Seznam 

Nad záznamy historických vozidel jsou povoleny tyto operace: 

- editovace  nebo prohlížení , 

- kopírování   (pokud je záznam z jiného ORP),  

- nastavení jako neaktivní / aktivní , 

- tisk osvědčení do PDF . 

 Vyhledávací filtr 

Pro přehledné a komfortní zobrazení záznamů slouží vyhledávací filtr. S jeho pomocí lze vyhledávat 
v záznamech podle zadaných kritérií a omezit tak počet výsledků. 

 

Obrázek 195: Historické vozidla - vyhledávací fitr 

Jednotlivá pole lze libovolně kombinovat a tím dosáhnout co nejpřesnějšího výsledku. 

4.2.1.1  Hledání podle VIN  

Pro pole VIN lze užít dvě formy zápisu hodnoty: 

[1] zadání celého čísla VIN, 
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[2] zadání pouze část čísla VIN a to libovolný počet znaků od konce. Například zadáním 

hodnoty 1 se mi zobrazí všechny záznamy vozidel s číslem VIN, které končí na 1. 

Obrázek 196 

 

 

Obrázek 196: Výsledek vyhledávání dle části VIN 

  UPOZORNĚNÍ 

 Při vyhledává podle části VIN se tato hodnota uvádí od konce na rozdíl od ostatních polí jako 
reg. značka nebo tovární značka. To proto, že výrobci přidělovaný VIN bývá většinou 
z počátku shodný pro více modelů automobilů a liší se až jedinečným koncem. 

 

4.2.1.2  Hledání podle registrační značky  

Pro pole Registrační značka lze užít dvě formy zápisu hodnoty: 

[1] zadání celé registrační značky, 

[2] zadání pouze části registrační značky a to libovolný počet znaků začátku. Například 

zadáním hodnoty 1AI se mi zobrazí všechny záznamy vozidel s registrační značkou, 

které začínají na 1AI. Například 1AI1213, 1AI2233, 1AI9999 atd. 

4.2.1.3  Hledání podle tovární značky  

Pro pole Značka lze užít dvě formy zápisu hodnoty: 

[1] zadání celého názvu tovární značky. Např. ŠKODA, TATRA atd. 

[2] zadání pouze části tovární značky a to libovolný počet znaků začátku. Například 

zadáním hodnoty DA se mi zobrazí všechny záznamy vozidel s tovární značkou, které 

začínají na DA. Například DACIA, DAEWOO, DAIHATSU atd. 

4.2.1.4  Hledání podle autora záznamu  

Pole Zobrazit slouží pro vyhledávání podle autora záznamu. Výklopný seznam obsahuje tři 
přednastavené hodnoty: 

» Všechny záznamy – výchozí hodnota. Zobrazuje všechny záznamy bez ohledu kdo jej 
vytvořil. 

» Moje záznamy – po zvolení této hodnoty se zobrazí pouze záznamy, které pořídil nebo 
editoval právě přihlašený uživatel. 

» ORP záznamy - po zvolení této hodnoty se zobrazí pouze záznamy, které pořídil nebo 
editoval jakýkoli uživatel ze stejné ORP. 
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 Přidání historického vozidla 

Přidání záznamu historického vozidla se provádí třemi způsoby. 

» Vytvořením kopie záznamu již existujícího vozidla  
Tento postup se uplatní v případě, že dané historické vozidlo v systému již existuje a bylo 
založeno uživatelem z jiného úřadu ORP. Obecně lze říci, že historické vozidlo mění evideci 
z jedné ORP na jinou. 
Detailní postup je popsán v kapitole Kopie záznamu histor. vozidla 
 

» Editací záznamu již existujícího vozidla 
Tento postup se uplatní v případě, že dané historické vozidlo v systému již existuje a bylo 
založeno uživatelem ze stejného úřadu ORP. Obecně lze říci, že historické vozidlo zůstáva 
v evideci stejné ORP, pouze mění majitele (pokud nový majitel spadá pod stejnou ORP), nebo 
majitel požaduje zavedení změn údajů o své osobě či vozidle. 
Detailní postup je popsán v kapitole Editace existujícího záznamu histor. vozidla 
 

» Vytvořením nového záznamu  
V případě, že pracovník nenalezl žádný záznam o daném vozidle vytvoří záznam nový. 
Detailní postup je popsán v kapitole Vytvoření nového záznamu histor. vozidla 
 

4.2.2.1  Popis polí formuláře Editace 

historického vozidla  

 

Obrázek 197: Historické vozidla - formulář pro založení/editaci 

Položka Formát Význam položky Poznámka 

Výroba a registrace 

Registrační značka Text (8)  Toto pole je povinné 
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Položka Formát Význam položky Poznámka 

Datum 1. registrace / 
rok výroby 

Date (2)(2)(4) 

formát 

DD.MM.RRRR 

 Toto pole je povinné 

Datum 1. registrace 
v ČR 

Date (2)(2)(4) 

formát 

DD.MM.RRRR 

  

 

Provozovatel, adresa / sídlo 

Titul Text (30)   

Jméno/název firmy 1 Text (50)  Toto pole je povinné 

Příjmení/název firmy 
2 

Text (50)  Toto pole je povinné 

Rodné číslo/IČ Number (10) 

 

 Toto pole je povinné 

ŘČ – bez lomítka 

Ulice, č.p. Text (50)   

Město Text (50)  Toto pole je povinné 

PSČ Number (6) 

Fromát 

NNN NN nebo 

NNNNN 

  

Doklad 

Vydal Výklopný seznam  Toto pole je povinné 

Datum vydání Date (2)(2)(4) 

formát 

DD.MM.RRRR 

 Toto pole je povinné 

Platnost Date  (2)(2)(4) 

formát 

DD MM RRRR 

 Toto pole je povinné 

Typové schválení 

ZTP č. Text (30)   

ES č. Text (25)   

Osvědčení o registraci vozidla 

ORV II č. Text (10)  Toto pole je povinné 

Technické údaje 

VIN Text (25)   

Druh vozidla Číselník  Toto pole je povinné 

Kategorie vozidla Číselník  Toto pole je povinné 

Tovární značka Číselník  Toto pole je povinné 

Typ Text (30)   

Varianta Text (60)   

Verze Text (60)   

Obch. označení (typ) Číselník  Toto pole je povinné 

Palivo Výklopný seznam   

Barva Výklopný seznam  Toto pole je povinné 

Číslo motoru Text (20)   

Max. rychlost [km] Text (3)   

Poznámka Text (250)   

 

4.2.2.2  Kopie záznamu histor. vozidla 
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Tento postup se uplatní v případě, že dané historické vozidlo v systému již existuje a bylo založeno 
uživatelem z jiného úřadu ORP. Obecně lze říci, že historické vozidlo mění evideci z jedné ORP na 
jinou. 

  PŘÍKLAD 

 Jan Novák z Brna prodal své historické vozidlo TATRA  s číslem VIN 

VETERAN1234567891   a registrační značkou VETERAN1  novému majiteli panu Petrovi 

Černému, který žije v Praze. Toto vozidlo již bylo jednou do systému registrováno 
pracovníkem ORP v Brně. Nový majitel chce toto vozidlo zaregistrovat na svou osobu. 
Pracovník ORP Hlavního města Prahy využije možností vyhledávacího filtru, a pokusí se dané 
vozidlo vyhledat například podle VIN nebo registrační značky. Pokud dané vozidlo nalezne, 
zvolí možnost Vytvořit kopii záznamu, vyplní údaje o novém majiteli, záznam uloží a vytiskne 
Doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost. 

 

[1] Zadaním hodnot z předložené dokumentace vozidla žadatele, vyplní pracovník ORP 
požadovaná pole filtru a klikne na tlačítko Vyhledat. 

 

 

Obrázek 198: Historická vozidla - vyhledávání  

[2] Pokud systém nalezne shodu zobrazí uživateli relevantní výsledky. 

 

Obrázek 199: Historická vozidla - výsledek vyhledání 

[3] Po kliknutí na ikonu  Zobrazit detail se zobrazí pro čtení všechny údaje vozidla. 
Pro návrat na seznam vozidel klikneme na tlačítko Zpět.  

[4] Pro vytvožení kopie záznamu historického vozidla klepněte na ikonu  Vytvořit 
kopii záznamu. Po kliknutí na ikonu se zobrazí formulář Editace historického 
vozidla. 
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Obrázek 200: Historické vozidla – vytvoření kopie historického vozidla 

[5] Upravte údaje. 

[6] Pokud chcete zrušit zadávání klikněte na tlačítko Zpět. Záznam nebude uložen 
a budete přesměrováni zpět na seznam vozidel. 

[7] Pro dokončení, uložení a tisk Dokladu o uznání testování silničního vozidla na 
historickou původnost, klikněte na tlačítko Uložit a vytisknout. 

[8] Zobrazí se dialog s potvrzením o archivaci původního záznamu. Kliknutím na tlačítko 
OK bude záznam uložen. Kliknutím na tlačítko Storno se vrátíte k editaci. 

 

Obrázek 201: Dialog dokončení zápisu historického vozidla 

[9] Nyní vám prohlížeč nabídne k uložení Doklad o uznání testování silničního vozidla na 
historickou původnost ve formátu PDF. Klikněte na tlačítko Uložit a zvolte umístění na 
vašem PC. 

 

Obrázek 202: Dialog uložení souboru pro tisk 

[10] Nyní je vložení záznamu dokončeno. Soubor PDF otevřete a vytiskněte. 
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4.2.2.3  Editace existujícího záznamu 

histor. vozidla 

Tento postup se uplatní v případě, že dané historické vozidlo v systému již existuje a bylo založeno 
uživatelem ze stejného úřadu ORP. Obecně lze říci, že historické vozidlo zůstáva v evideci stejné 
ORP, pouze mění majitele (pokud nový majitel spadá pod stejnou ORP), nebo majitel požaduje 
zavedení změn údajů o své osobě či vozidle. 

  PŘÍKLAD 

 Jan Novák z Brna prodal své historické vozidlo TATRA  s číslem VIN 

VETERAN1234567891   a registrační značkou VETERAN1  novému majiteli panu Petrovi 

Černému, který žije také v Brně. Toto vozidlo již bylo jednou do systému registrováno 
pracovníkem ORP v Brně. Nový majitel chce toto vozidlo zaregistrovat na svou osobu. 
Pracovník ORP Brno využije možností vyhledávacího filtru, a pokusí se dané vozidlo vyhledat 
například podle VIN nebo registrační značky. Pokud dané vozidlo nalezne, zvolí možnost 
Editovat, vyplní údaje o novém majiteli, záznam uloží a vytiskne Doklad o uznání testování 

silničního vozidla na historickou původnost. 

 

[1] Zadaním hodnot z předložené dokumentace vozidla žadatele, vyplní pracovník ORP 
požadovaná pole filtru a klikne na tlačítko Vyhledat. 

 

 

Obrázek 203: Historická vozidla - vyhledávání 

[2] Pokud systém nalezne shodu zobrazí uživateli relevantní výsledky. 

 

Obrázek 204: Historická vozidla - výsledek hledání 

[3] Po kliknutí na ikonu  Editovat se zobrazí zobrazí formulář Editace 
historického vozidla.  
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Obrázek 205: Editace historického vozidla 

[4] Upravte údaje. 

[5] Pokud chcete zrušit zadávání klikněte na tlačítko Zpět. Záznam nebude uložen 
a budete přesměrováni zpět na seznam vozidel. 

[6] Pro dokončení, uložení a tisk Dokladu o uznání testování silničního vozidla na 
historickou původnost, klikněte na tlačítko Uložit a vytisknout. 

[7] Zobrazí se dialog s potvrzením o archivaci původního záznamu. Kliknutím na tlačítko 
OK bude záznam uložen. Kliknutím na tlačítko Storno se vrátíte k editaci. 

 

Obrázek 206: Dialog dokončení zápisu historického vozidla 

[8] Nyní vám prohlížeč nabídne k uložení Doklad o uznání testování silničního vozidla na 
historickou původnost ve formátu PDF. Klikněte na tlačítko Uložit a zvolte umístění na 
vašem PC. 

 

Obrázek 207: Dialog uložení souboru pro tisk 

[9] Nyní je vložení záznamu dokončeno. Soubor PDF otevřete a vytiskněte. 
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4.2.2.4  Vytvoření nového záznamu histor. 

vozidla 

Tento postup se uplatní v případě, že se jedná o nové historické vozidlo, které v systému 
neexistuje. 

  PŘÍKLAD 

 Jan Novák  koupil v zahraničí historické vozidlo TATRA  s číslem VIN 

MUJNOVYVETERAN123. Toto vozidlo vzhledem ke svému původu ještě nebylo 

registrováno v seznamu historických vozidel. Pracovník ORP Brno i přesto využije možností 
vyhledávacího filtru a pokusí se dané vozidlo vyhledat například podle VIN. Následně bude 

informován, že takové vozidlo v systému neexistuje. Nyní může založit nové. 

 

[1] Zadaním hodnot z předložené dokumentace vozidla žadatele, vyplní pracovník ORP 
požadovaná pole filtru a klikne na tlačítko Vyhledat. 

 

Obrázek 208: Historická vozidla -detail vyhledání 

[2] Pokud systém nenalezne shodu zobrazí uživateli následující obrazovku. 

 

Obrázek 209: Historická vozidla – vyhledávání - negativní výsledek 

[3] Pro založení nového záznamu klikněte na tlačítko Nový záznam v levé dolní části 
obrazovky. Zobrazí se prázdný formulář Editace historického vozidla.  
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Obrázek 210: Editace historického vozidla 

[4] Vypňte údaje. 

[5] Pokud chcete zrušit zadávání klikněte na tlačítko Zpět. Záznam nebude uložen 
a budete přesměrováni zpět na seznam vozidel. 

[6] Pro dokončení, uložení a tisk Dokladu o uznání testování silničního vozidla na 
historickou původnost, klikněte na tlačítko Uložit a vytisknout. 

[7] Nyní vám prohlížeč nabídne k uložení Doklad o uznání testování silničního vozidla na 
historickou původnost ve formátu PDF. Klikněte na tlačítko Uložit a zvolte umístění na 
vašem PC. 

 

Obrázek 211: Dialog uložení souboru pro tisk 

[8] Nyní je vložení nového záznamu dokončeno. Soubor PDF otevřete a vytiskněte. 

 Vzor - Doklad o uznání 

testování silničního vozidla na 

historickou původnost 
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Obrázek 212: Vzor tisku - Doklad o uznání testování silničního vozidla na historickou původnost 
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4.3 Plynové přestavby 

Tento modul slouží k vedení evidence přestaveb vozidel na plynový pohon, oprávněných osob 
k provádění těchto přetaveb a provozovatelů zaměstnavající tyto osoby. Záznamy o přestavbách 
vkládají oprávněné osoby. Tyto osoby spravuje pověřený pracovnÍk MD. Do modulu Plynové 
přestavby mohou nahlížet také pracovníci úřadů ORP. 

 Popis práv 

Modul je dostupný pro uživatele s přidělenou rolí: 

Název role Popis role 

Plyn – Oprávněná 
osoba 

Tato role opravňuje uživatele zadávat záznamy o realizaci plynové 
přestavby. 

Plyn – ORP Tato role opravňuje uživatele, typicky zaměstanace ORP, nahlížet do 
všech záznamů modulu. 

Plyn – Správce 

 

Tato role opravňuje uživatele, typicky zaměstanace MDČR, nahlížet do 
všech záznamů modulu, pořizovat nové záznamy a editovat stávající. 

 

  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované části a položky jednotlivých 
nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 

 Držitel osvědčení 

Sekce držitel osvědčení slouží pro evidenci osob nebo společností, kterým bylo uděleno osvědčení 
k provádění montáže plynového palivového systému. Do sekce Držitel osvědčení přejdete z nabídky 
aplikace postupem Plynové přestavby  Držitel osvědčení. Zobrazí se stránka Držitel 
osvědčení. 
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Obrázek 213: Plynové přestavby – seznam držitelů osvědčení 

 

Nad záznamy držitelů osvědčení jsou povoleny tyto operace: 

- editovace , 

- nastavení jako neaktivní / aktivní . 

4.3.2.1  Vyhledávací filtr  

Pro přehledné a komfortní zobrazení záznamů slouží vyhledávací filtr. S jeho pomocí lze vyhledávat 
v záznamech podle zadaných kritérií a omezit tak počet výsledků. 

 

Obrázek 214: Plynové přestavby - vyhledávající fitr 

Jednotlivá pole lze libovolně kombinovat a tím dosáhnout co nejpřesnějšího výsledku. 
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Hledání podle názvu držitele  

Pro pole Název držitele lze užít dvě formy zápisu hodnoty. 

[1] zadání celého názvu držitele. Např. „Firma s.r.o., Velká Firma a.s.“ 

[2] zadání pouze části názvu a to libovolný počet znaků začátku výrazu. Například 

zadáním hodnoty A se mi zobrazí všechny záznamy držitelů s názvem, které začínají 

na písmeno A, například Alvin Group, Autogas s.r.o atd. 

 

Obrázek 215: Plynové přestavby – držitele - výsledek hledání dle názvu 

Hledání podle IČ držitele  

Pro pole IČO držitele lze užít dvě formy zápisu hodnoty. 

[1] zadání celého IČ držitele. 

[2] zadání pouze části čísla a to libovolný počet znaků začátku výrazu. Například zadáním 

hodnoty 25 se mi zobrazí všechny záznamy držitelů s IČ, které začínají shodnou 

sekvencí znaků, například 252701093, 25288717 atd. 

 

Obrázek 216: Plynové přestavby – držitele - výsledek hledání dle IČ 
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Hledání podle čísla osvědčení  

Pro pole Číslo osvedčení lze užít dvě formy zápisu hodnoty. 

[3] zadání celého čísla osvědčení. 

[4] zadání pouze části čísla a to libovolný počet znaků začátku výrazu. Například zadáním 

hodnoty 123 se mi zobrazí všechny záznamy držitelů s číslem osvědčení, které 

začínají shodnou sekvencí znaků, například 123456, 1239999 atd. 

 

4.3.2.2  Vytvoření nového záznamu  

[1] Pro založení nového záznamu klikněte na tlačítko Nový záznam v levé dolní části 
obrazovky. Zobrazí se prázdný formulář Držitel osvědčení.  

 

Obrázek 217: Plynové přestavby - formulář pro nového držitele osvědčení 

[2] Vypňte údaje. IČ dodavatele musí být jedinečné. Pokud IČ v systému již exituje, 
zobrazí se chybové hlášení: IČO držitele osvědčení plynu již databázi existuje. V tomto 

případě přejděte do seznamu držitelů, do vyhledávacího filtru zadejte číslo IČ 
a  stiskněte tlačítko Vyhledat. 

[3] Pokud chcete zrušit zadávání klikněte na tlačítko Zpět. Záznam nebude uložen 
a budete přesměrováni zpět na seznam držitelů osvědčení. 

[4] Pro dokončení a uložení klikněte na tlačítko Uložit + návrat. 

 Správa záznamu držitele 

osvědčení 

Záznam držitele osvědčení se zobrazuje jako karta s přehledem všech informací o držiteli 
osvědčení.  Obsahuje následující části: 

» Identifikační údaje o držiteli – název držitele, IČ, 
» Oprávněné osoby – seznam s přehledem oprávněných osob daného držitele 
» Čísla osvědčení – seznam osvědčení vydaných držiteli, 
» Montážní pracoviště – seznam montažních pracovišť, kde je držitel oprávněn provádět 

přestavby vozidel na alternativní plynový pohon. 
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Obrázek 218: Plynové přestavby - detail držitele osvědčení 

4.3.3.1  Přidání oprávněné osoby  

[1] Pro přidání nového záznamu oprávněné osoby klikěte na ikonu  v pravo od nadpisu 
Oprávněné osoby. Zobrazí se prázdný formulář Oprávněné osoby držitele 
osvědčení.  

 

Obrázek 219: Plynové přestavby - držitel – přidání oprávněné osoby 

[2] Zvolte ze seznamu požadovaného uživatele. V seznamu se zobrazují pouze platní 
uživatelé s přidělelnou rolí PLYN – oprávněná osoba. Zadaváním jména uživatele se 
bude nabízena množina uživatelů zmenšovat. 

[3] Pokud chcete zrušit zadávání klikněte na tlačítko Zpět. Záznam nebude uložen 
a budete přesměrováni zpět na kartu držitele osvědčení. 

[4] Pro přidání oprávněné osoby klikněte na tlačítko Uložit. 

4.3.3.2  Přidání čísla osvědčení  

[1] Pro přidání nového záznamu čísla osvědčení klikěte na ikonu  v pravo od nadpisu 
Čísla osvědčení. Zobrazí se prázdný formulář Osvědčení držitele.  
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Obrázek 220: Plynové přestavby - držitel – přidání čísla osvědčení 

[2] Vypňte údaje. 

[3] Pokud chcete zrušit zadávání klikněte na tlačítko Zpět. Záznam nebude uložen 
a budete přesměrováni zpět na kartu držitele osvědčení. 

[4] Pro přidání čísla osvědčení klikněte na tlačítko Uložit. 

4.3.3.3  Přidání montážního pracoviště  

[1] Pro přidání nového záznamu montážního pracoviště klikěte na ikonu  v pravo od 
nadpisu Montážní pracoviště. Zobrazí se prázdný formulář Montážní pracoviště.  

 

Obrázek 221: Plynové přestavby- držitel – přidání montážního pravoviště 

[2] Zvolte ze seznamu požadované montážní pracoviště. Zadáváním části názvu 
montážního pracoviště se nabízena množina omezí. 

[3] Pokud chcete zrušit zadávání klikněte na tlačítko Zpět. Záznam nebude uložen 
a budete přesměrováni zpět na kartu držitele osvědčení. 

[4] Pro přidání montážního pracoviště klikněte na tlačítko Uložit. 

 Montážní pracoviště 

Sekce Montážní pracoviště slouží pro evidenci míst, kde je prováděna přestavba vozidel na 
alternativní palivo. Tyto záznamy se vážou k jednotlivým držitelům, kterým bylo uděleno osvědčení 
k provádění montáže plynového palivového systému. Do sekce Montážní pracoviště přejdete 
z nabídky aplikace postupem Plynové přestavby  Montážní pracoviště. Zobrazí se stránka 
Montážní pracoviště. 
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Obrázek 222: Plynové přestavby – montážní pracoviště 

Nad záznamy montážních pracovišť jsou povoleny tyto operace: 

- editovace , 

- nastavení pracoviště jako neaktivní / aktivní . 

 

4.3.4.1  Vyhledávací filtr  

Pro přehledné a komfortní zobrazení záznamů slouží vyhledávací filtr. S jeho pomocí lze vyhledávat 
v záznamech podle zadaných kritérií a omezit tak počet výsledků. 

 

Obrázek 223: Plynové přestavby – montážní pracoviště - vyhledávací filtr 

Jednotlivá pole lze libovolně kombinovat a tím dosáhnout co nejpřesnějšího výsledku. 

Hledání podle názvu pracoviště  

Pro pole Název pracoviště lze užít dvě formy zápisu hodnoty. 

[1] zadání celého názvu držitele. Např. „Pracoviště Praha, Přechodné pracoviště Tábor“ 
atd. 

[2] zadání pouze části názvu a to libovolný počet znaků začátku výrazu. Například 

zadáním hodnoty U se mi zobrazí všechny záznamy držitelů s názvem, které začínají 

na písmeno U. Například Udržba motorových vozidel atd. 
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Obrázek 224: Plynové přestavby – montážní pracoviště - vyhledávání dle názvu pracoviště 

 

Hledání podle názvu držitele  

Pro pole Název držitele lze užít dvě formy zápisu hodnoty. 

[1] zadání celého názvu držitele. Např. „Firma s.r.o., Velká Firma a.s.“ atd. 

[2] zadání pouze části názvu a to libovolný počet znaků začátku výrazu. Například 

zadáním hodnoty MOTOR se mi zobrazí všechny záznamy držitelů s názvem, které 

obsahují písmena MOTOR, například MOTOR expert s.r.o. atd. 

 

Obrázek 225: Plynové přestavby – montážní pracoviště - vyhledávací dle části držitele 

4.3.4.2  Vytvoření nového záznamu  

[1] Pro založení nového záznamu klikněte na tlačítko Nový záznam v levé dolní části 
obrazovky. Zobrazí se prázdný formulář Montážní pracoviště.  
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Obrázek 226: Plynové přestavby – nové montážní pracoviště 

[2] Vypňte údaje. Název montážního pracoviště musí být jedinečný. Pokud v systému již 
exituje, zobrazí se chybové hlášení: Název montážního pracoviště v databázi již 
existuje. V tomto případě přejděte do seznamu montážních pracovišť, do 
vyhledávacího filtru zadejte název a stiskněte tlačítko Vyhledat. 

[3] V části Seznam nepřiřazených držitelů vyberte požadovaného držitele, kterého chcete 
přiřadit k montážnímu pracovišti, a klikněte na tlačítka <<Přidat. 

[4] Pokud chcete zrušit zadávání klikněte na tlačítko Zpět. Záznam nebude uložen 
a budete přesměrováni zpět na seznam montážních pracovišť. 

[5] Pro dokončení a uložení klikněte na tlačítko Uložit. 

4.3.4.3  Editace záznamu 

[1] Pro editaci existujícího záznamu klikněte na ikonu Editovat  tlačítko. Zobrazí se 
formulář Montážní pracoviště. 

 

Obrázek 227: Plynové přestavby – editace montážního pracoviště 

[2] Upravte údaje. Název montážního pracoviště musí být jedinečný. Pokud v systému již 
exituje, zobrazí se chybové hlášení: Název montážního pracoviště v databázi již 
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existuje. V tomto případě přejděte do seznamu montážních pracovišť, do 
vyhledávacího filtru zadejte název a stiskněte tlačítko Vyhledat. 

[3] V části Seznam nepřiřazených držitelů vyberte požadovaného držitele, kterého chcete 
přiřadit k montážnímu pracovišti, a klikněte na tlačítka <<Přidat. 

[4] Pokud chcete držitele z montážního pracoviště odebrat, vyberte jej a odstrňte 
kliknutím na tlačítko Odebrat >>. 

[5] Pokud chcete zrušit zadávání klikněte na tlačítko Zpět. Záznam nebude uložen 
a budete přesměrováni zpět na seznam montážních pracovišť. 

[6] Pro dokončení a uložení klikněte na tlačítko Uložit. 

 Seznam přestaveb 

Sekce Seznam přestaveb slouží pro evidenci přestaveb vozidel na alternativní palivo. Do sekce 
Seznam přestaveb přejdete z nabídky aplikace postupem Plynové přestavby  Seznam 
přestaveb. 

 

Obrázek 228: Plynové přestavby – Seznam přestaveb 

Nad záznamy plynových přestaveb jsou povoleny tyto operace: 

- editovace  / prohlížení  záznamu, 

- stažení přílohy , 

- odstranění přílohy  

- nastavení přestavby jako neaktivní / aktivní . 

 

Editovat plynovou přestavbu a případně odstranit přílohu lze pouze u záznamů, které jsou aktivní. 

 

4.3.5.1  Vytvoření nové přestavby  

Pro založení nového záznamu klikněte na tlačítko Nový záznam v levé dolní části obrazovky. 
Zobrazí se formulář Plynová přestavba. Vyplňte jej a pro uložení klikněte na tlačítko 
Uložit. 
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Obrázek 229: Plynové přestavby – formulář pro novou přestavbu 
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4.4 Dokumentace 

Modul Dokumentace umožňuje uživateli prohlížet soubory (dokumenty,uživatelské příručky) podle 
skupin dokumentu. Skupiny dokumentů představují nabídku v rámci menu aplikace dle přiřazené 
role.  

Ve všech skupinách dokumentu lze dohledávat soubor dle názvu. Soubor lze stáhnout kliknutím na 

ikonu . 

 MD Metodické pokyny 

Do MD metodických pokynů přejdete z nabídky domény Agenda postupem Dokumentace  MD 
Metodické pokyny.  

 

Obrázek 230: Dokumentace - metodické pokyny MD 

 MD Informace 

Do MD informací přejdete z nabídky domény Agenda postupem Dokumentace  MD Informace.  

 

Obrázek 231: Dokumentace - MD informace 

 

 MD Podpisové vzory 

Do MD podpisových vzorů přejdete z nabídky domény Agenda postupem Dokumentace  MD 
Podpisové vzory. 
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Obrázek 232: Dokumentace - MD podpisové vzory 

 MD CoC listy 

Do MD CoC listů přejdete z nabídky domény Agenda postupem Dokumentace  MD CoC listy. 

 

Obrázek 233: Dokumentace - MD CoC listy 

 MD vzory dokladů 

Do MD vzorových dokladů přejdete z nabídky domény Agenda postupem Dokumentace  MD 
vzory dokladů. 
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Obrázek 234: Dokumentace - MD vzory dokladů 

 MD vzory pro LPG 

Do MD vzorů pro LPG přejdete z nabídky domény Agenda postupem Dokumentace  MD vzory 
pro LPG. 

 

Obrázek 235: Dokumentace - MD vzory pro LPG 

 Obecná dokumentace 

Do obecné dokumentace přejdete z nabídky domény Agenda postupem Dokumentace  MD 
Obecná dokumentace. 
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Obrázek 236: Dokumentace - obecná dokumentace 

 Zprávy akr. zástupců 

Zprávy akreditovaných zástupců značek tvoří samostatnou skupinu dokumentů.  

Tato část je dostupná pro uživatele s rolí Zprávy zástupců – Čtenář. Uživatel s touto rolí vidí ke 
čtení všechny zprávy akreditovaných zástupců značek. 

  

 

Obrázek 237: Dokumentace - zprávy akr. zástupců 
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Doména slouží pro volbu pracovního prostoru v informačním systému CIS. Každý uživatel má 
správcem přidělenu jednu nebo více domén, které ho opravňují k přístupu k jednotlivým částem 
aplikace. 

Doména Agenda slouží pro centrální správu aplikace CIS. Je udělována uživatelům aplikace CIS, 
kteří jsou z pověření MDČR oprávněni provádět některou z administrativních operací. Například 
základní konfiguraci systému, správu a údržbu číselníku, udělovaní oprávnění jednotlivých 
uživatelům aplikace nebo dohled a monitoring 

Aplikace je rozčleněna do několika funkčních celků označovaných jako moduly. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované moduly a položky jednotlivých 

nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 

Role pro doménu Agenda 

HelpDesk Uživatel s touto rolí má k dispozici náhled do administrace 
uživatelů, stanic STK+SME a provozovatelů stanic bez možnosti 
jejich editace.  

Helpdesk není rolí, která by se měla vyskytovat na ostré 
aplikaci, ale pouze na testovací aplikaci. Tato role provádí 
podporu „krok za krokem", musí mít tedy možnost hrát 
jakoukoli roli v systému.   

KU SOD Uživatel s touto rolí má stejná práva jako role Pracovník 
dohledu. Dohlíží však pouze na STK patřící na území jeho kraje. 

Roli zastává uživatel reprezentující KÚ. 

MD SOD Uživatel s touto rolí má stejná práva jako role Pracovník 
dohledu.  

Správce Uživatel s touto rolí plně spravuje systém, definuje uživatele a 
jejich oprávnění v systému, tiskne certifikáty obsluhy. Dále 
spravuje číselníky, vede evidenci provozovatelů, stanic STK a 
SME a uživatelů. Roli zastává uživatel reprezentující MD. 

  

Zprávy zástupců - Editor Uživatel v této roli smí spravovat (vidí + edituje) jen záznamy 
od stejných Firem, ve kterých je přiřazen.  

Zprávy zástupců - Správce Typicky uživatel MD. Uživatel s touto rolí má právo editovat 
všechny zprávy akreditovaných zástupců značek. 

 

Modul Položka nabídky Význam položky 
Uživatelská 

role 

Administrace 

(modul pro správu) 

 

Konfigurace Základní konfigurace 
systému  

Správce 

Provozovatelé Správa subjektů 
provozujících stanice 

Správce 

Rychle info STK Správa rychlých 
notifikací pro všechny 
uživatele 

Správce 

Správa akr. 
zástupců 

Správa akreditovaných 
zástupců značek 

Správce 

Správa 
dokumentů 

Správa dokumentů Dokumentace - 
Správce 

Stanice SME Správa stanic SME Správce 
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Modul Položka nabídky Význam položky 
Uživatelská 

role 

 

Stanice STK Správa stanic STK Správce 

Uživatelé Správa uživatelů 
aplikace a jejich rolí 

Správce 

Číselníky 

 

 

Seznam včech 
číselníku 
v aplikaci CIS 

 Agenda - 
Číselník 

 

Dohled 

(pro vyhledávání a zobrazení 
protokolů) 

 

Inventurní 
sestavy 

Zobrazení inventur pro 
danou STK 

Pracovník 
dohledu 

Prováděné  

kontroly 

Zobrazení provedených 
kontrol prodanou STK 
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Modul Položka nabídky Význam položky 
Uživatelská 

role 

 

Vyhledávání 
protokolů 

Vyhledávání protokolů 
dle registrační značku 
nebo VIN kódu 

HelpDesk 

(pro přehled nad 
provozovateli, stanicemi a 
uživateli) 

 

 

Provozovatelé Seznam provozovatelů HelpDesk 

Stanice Seznam stanic STK 

Uživatelé Seznam uživatelů 

Kurzy a vyhledáváni 

 

 

Hledat podle Vyhledávání osvědčení 
a kurzů 
technika/mechanika 

Správce 

 

Kurzy Správa kurzů techniků 
a mechaniků 

Log 

(správa auditu) 

 

Operace 
uživatele 

Správa auditovaných 
operací 

Auditor 

Přenos 
prohlídek do 
CRV 

 

Nápověda 

(nápověda k aplikaci STK) 

 

Nápověda v PDF Stažení nápovědy 
k celé aplikaci CIS 

 

Rychlá 
nápověda 

Kontextová nápověda 
k aktuálně zobrazené 
stránce 

Nastavení tisku Stažení pokynů k 
nastavení tisku 

Předregistrace 

(předregistrace uživatelů) 

 

Předregistrace 
ORP 

Správa předregistarcí 
uživatelů z ORP 

ORP - Správce 

Předregistrace 
PČR 

Správa předregistarcí 
uživatelů z PČR 

Policista – 
Správce, 
Policista - 
Předregistrace 

Předregistrace 
SME 

Správa předregistarcí 
uživatelů z SME 

SME – Vedoucí 

Statistiky 

(správa statistik) 

Přehledy SME Zobrazení statistik 
určených pro správce  

Statistik, 
Správce 

Statistiky – MD  

Statistiky - STK Zobrazení statistik 
určených pro jednotlivé 
stanice technické 
kontroly 
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Modul Položka nabídky Význam položky 
Uživatelská 

role 

 
 

Statistiky 
měření emisí 

 

Statistiky 
prohlídek 

Zobrazení statistik 
určených pro správce 
aplikace STK (tj. pro 
ministerstvo dopravy) 

Statistiky SME  

Statistiky SME - 
MD 

 

Za operace Zobrazení statistik 
určených pro správce 
aplikace STK (tj. pro 
ministerstvo dopravy) 

Za prohlídku Zobrazení statistik 
určených pro správce 
aplikace STK (tj. pro 
ministerstvo dopravy) 

Za SME Zobrazení statistik 
určených pro správce 
aplikace STK (tj. pro 
ministerstvo dopravy) 

Za STK Zobrazení statistik 
určených pro správce 
aplikace STK (tj. pro 
ministerstvo dopravy) 

Zprávy zástupců 

 

Zprávy zástupců Správa zpráv zástupců 
značek 

Zprávy zástupců 
- Správce 

Dokumentace 

(modul pro čtení souborů, 
které jsou dostupné uživateli 
aplikace) 

 
 

MD Metodické 
pokyny 

Prohlížení a 
vyhledávání  
tématických 
dokumentů/souborů 

 

MD Informace 

MD Podpisové 
vzory 

MD CoC listy 

MD vzory 
dokladů 

MD vzory pro 
LPG 

Obecná 
dokumentace 

Zprávy akr. 
zástupců 
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5.1 Administrace 

Modul Administrace slouží ke správě aplikace STK. Umožňuje zadávání nových i odebírání 
nepotřebných dat a dále pak úpravu údajů nezbytných k zajištění plné funkčnosti aplikace. Do 
správy aplikace přejdete klepnutím na tlačítko Administrace v nabídce domény Agenda. 

Modul je dostupný pro uživatele s přístupovým právem Správce. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované moduly a položky jednotlivých 

nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 

 Konfigurace 

Sekce Konfigurace je určena pro nastavování základních parametrů aplikace, např.  pro minimální 
délku prohlídky. Nastavují se zde i IP adresy pro Policii ČR. 

Do konfigurace přejdete z nabídky v doméně Agenda  postupem Administrace  Konfigurace. 
Zobrazí se stránka Konfigurace. 

 

 

Obrázek 238: Formulář Konfigurace 

[1] Upravte příslušné údaje ve formuláři. 
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[2] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. 

 

Změna v nastavení hodnot se projeví po automatickém načtení paměti, tj. do dvou minut. 

 Provozovatelé 

Sekce Provozovatelé je určena pro správu provozovatelů stanic (STK a SME). Umožňuje zadávat 
identifikační údaje o jednotlivých provozovatelích a o jimi spravovaných stanicích. 

Do správy provozovatelů přejdete z nabídky domény Agenda aplikace STK postupem 
Administrace  Provozovatelé. Zobrazí se stránka Seznam provozovatelů. 

 

Obrázek 239: Stránka Seznam provozovatelů 

Stránka Seznam provozovatelů obsahuje datový list umožňující práci s jeho záznamy, včetně 
možnosti vyhledávání záznamů o jednotlivých provozovatelích. 

5.1.2.1  Popis práv 

Modul je dostupný pro uživatele s přidělenou rolí: 

Název role Popis role 

Správce Typicky zaměstnanec MD, který vidí a smí pracovat se všemi záznamy 
provozovatelů, stanic STK+SME, přiřazovat na ně uživatele. Má povolenu 
editaci po celou dobu záznamu. 

 

5.1.2.2  Přidání nového provozovatele  

[1] Klepněte na tlačítko Nový provozovatel. Na datovém listu se objeví formulář určený 
k zadávání detailních údajů o novém provozovateli. 
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Obrázek 240: Formulář pro přidání nového provozovatele 

[2] Vyplňte příslušné údaje ve formuláři. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Seznam provozovatelů bez provedení 
jakýchkoliv změn. 

5.1.2.3  Úprava provozovatele  

[1] Klepnutím na ikonu  uvedenou na řádku provozovatele, jehož údaje chcete editovat, 
se na datovém listu objeví formulář s příslušnými údaji daného provozovatele. 

 

Obrázek 241: Formulář pro editaci stávajícího provozovatele 

[2] Proveďte požadované úpravy. 
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[3] Ikona  umožňuje zneaktivnit přiřazenou stanici provozovatele. 

[4] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[5] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Seznam provozovatelů bez provedení 
jakýchkoliv změn. 

5.1.2.4  Odstranění provozovatele 

V případě nutnosti můžete vybraného provozovatele z databáze odstranit. Pokud se však k danému 
provozovateli v databázi vztahují nějaké údaje, pak jej z databáze odstranit nelze z důvodu 
zachování referenční integrity dat. 

[1] V přehledu provozovatelů klepněte na ikonu  uvedenou na řádku provozovatele, 
kterého chcete odstranit. 

[2] Objeví se dialogové okno s kontrolním dotazem, zda chcete záznam skutečně 
z databáze vymazat. 

 

Obrázek 242: Dialogové okno - smazání provozovatele 

[3] Klepnutím na tlačítko OK záznam z databáze nenávratně vymažete. Klepnutím na 
tlačítko Storno dialogové okno uzavřete bez provedení jakýchkoliv změn. 

 

 Rychlé info STK 

Sekce Rychlé info STK je určena pro vytváření a správu rychlých notifikací pro všechny uživatele. 
Umožňuje okamžitě publikovat v aplikaci CIS zprávu, která budou zobrazena v horní části 
obrazovky (nad menu) jako běžící text. 

 

Obrázek 243: Příklad zobrazení rychlé informace 

Do správy notifikací přejdete z nabídky domény Agenda postupem Administrace  Rychlé info 
STK. Zprávy jsou rozděleny do dvou tabulek na Aktuální zprávy a Historii. 
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Obrázek 244: Stránka Rychlé info STK 

Rychlé informace není možné editovat. Lze je po vytvoření pouze smazat pomocí ikony . 

5.1.3.1  Přidání nové notifikace  

[1] Klepněte na tlačítko Nová zpráva pod seznamem aktuálních zpráv. Zobrazí se 
formulář Nová zpráva. 

 

Obrázek 245: Formulář nové zprávy 

 

[2] Vyplňte příslušné údaje. V následující tabulce je uveden význam jednotlivých položek 
obsažených ve formuláři. 
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Položka Formát Význam položky Poznámka 

Rychlá informace 

Priorita radio buton Priorita zprávy povinny údaj 

podle priority je 
zobrazena barva zprávy 

vysoká – červená 

střední - oranžová 

nízká - zelená 

Platnost od text Den a čas kdy se 
zpráva zobrazí 

povinny údaj 

správný formát 

DD.MM.YYYY HH:SS 

Platnost do text Den a čas kdy se 
zpráva deaktivuje 

povinny údaj 

správný formát 

DD.MM.YYYY HH:SS 

Text zprávy text (maximální 
délka 255 
znaků) 

Obsah samotného 
sdělení uživatelům 

povinný údaj 

 

 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Rychlé info STK bez provedení jakýchkoliv 
změn. 

5.1.3.2  Odstranění rychlé informace 

Klepnutím na ikonu  uvedenou na řádku s rychlou informací, kterou chcete odstranit. 

 

Obrázek 246: Seznam aktuálních zpráv 

 Správa akr. zástupců  

Sekce Správa akr. zástupců je určena pro správu akreditovaných zástupců značek. Do správy akr. 
zástupců přejdete z nabídky domény Agenda postupem Administrace  Správa akr. zástupců.  

 

Obrázek 247: Stránka Správa akr. zástupců 

5.1.4.1  Popis práv 



CIS STK Doména AGENDA 

 

Strana 236 (celkem 347) 
 

Modul je dostupný pro uživatele s přidělenou rolí: 

Název role Popis role 

Zprávy zástupců - 
Správce 

Typicky uživatel MD. Uživatel s touto rolí má právo editovat všechny 
zprávy akreditovaných zástupců.  

 

  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované moduly a položky jednotlivých 
nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 

5.1.4.2  Vytvoření nového záznamu  

[1] Pro založení nového záznamu klikněte na tlačítko Nový záznam v levé dolní části 
obrazovky. Zobrazí se prázdný formulář Detail firmy.  

 

Obrázek 248: Správa akr. zástupců – nový záznam 

[2] Vyplňte příslušné údaje. Uživatele k firmě přidáte označením a kliknutím na tlačitko 
<< Přidat. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Rychlé info STK bez provedení jakýchkoliv 
změn. 

 Správa dokumentů 

Sekce Správa dokumentů je určena pro správu dokumentů v sekci Dokumentace. Umožňuje vkládat 
soubory. 

Do správy dokumentů přejdete z nabídky domény Agenda postupem Administrace  Správa 
dokumnetů. Zobrazí se stránka Správa dokumentů. 
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Obrázek 249: Stránka Správa dokumentů 

Seznam dokumentů je rozdělen do dvou částí na aktivní a neaktivní dokumenty. Aktivní dokumenty 
lze editovat, stáhnout a deaktivovat. Neaktivní dokumenty lze stáhnout, aktivovat a smazat. 

5.1.5.1  Popis práv 

Modul je dostupný pro uživatele s přidělenou rolí: 

Název role Popis role 

Dokumentace - 
Správce 

Typicky uživatel MD. Uživatel s touto rolí má právo editovat všechny 
dokumenty.  

 

  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované moduly a položky jednotlivých 

nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 

 

5.1.5.2  Přidání nového dokumentu  

[1] Klepněte na tlačítko Nový záznam. Na datovém listu se objeví formulář určený k 
zadávání detailních údajů. 
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Obrázek 250: Formulář Nový dokument 

[2] Vyplňte příslušné údaje ve formuláři. Pole Platnost od je přednastaveno aktuálním 
datem. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Metodické pokyny bez provedení jakýchkoliv 
změn. 

5.1.5.3  Úprava dokumentu  

[1] Klepněte na ikonu  uvedenou na řádku tabulky, který chcete upravit. Zobrazí se 
formulář pro jeho úpravu. 

 

Obrázek 251: Úprava dokumentu 

[2] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. Pokud nevyberete 
nový soubor, nedojde k smazání původního souboru. 

[3] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Správa dokumentů bez provedení 
jakýchkoliv změn. 

5.1.5.4  Deaktivace, aktivace a smazání  

 

V případě potřeby můžete vybraný soubor nastavit jako neaktivní, aktivní nebo jej smazat. 

[1] Klepněte na ikonu  uvedenou na řádku tabulky, který chcete deaktivovat. 



CIS STK Doména AGENDA 

 

Strana 239 (celkem 347) 
 

 

[2] Záznam se přesune do tabulky Neaktivní dokumenty. 

 

[3] Pro opětovnou aktivaci klepněte na ikonu  uvedenou na řádku tabulky Neaktivní 
dokumenty, který chcete aktivovat.  

[4] Pro smazání dokumentu klepněte na ikonu  uvedenou na řádku tabulky Neaktivní 
dokumenty, který chcete smazat. 

 Stanice SME 

Sekce Stanice SME slouží pro správu stanic měření emisí. 

Do správy SME přejdete z nabídky domény Agenda postupem Administrace  Správa SME. 
Zobrazí se stránka Stanice SME. 

 

Obrázek 252: Stránka Stanice SME 

Stanici SME lze editovat , zneaktivnit , spravovat její oprávnění a osvědčení a spravovat 

přílohy ke stanici . 

5.1.6.1  Popis práv 

Modul je dostupný pro uživatele s přidělenou rolí: 

Název role Popis role 

Správce Typicky zaměstnanec MD, který vidí a smí pracovat se všemi záznamy 
provozovatelů, stanic STK+SME, přiřazovat na ně uživatele. Má povolenu 
editaci po celou dobu záznamu. 

ORP – Správce 
SME 

Správce stanic SME ze stejného ORP, jako je daný uživatel. Má 
k dispozici  zápis nových (neexistujících v systému CIS STK) stanic SME, 
jejich oprávněními a osvědčeními v současném rozsahu. 

Ve srovnání s rolí Agenda – Správce uživatel vidí uživatel jen ty stanice 
SME, které jsou ze stejného ORP, jakou má přiřazenu daný uživatel.  
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  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované moduly a položky jednotlivých 

nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 

5.1.6.2  Přidání nové SME  

[5] Klepněte na tlačítko Nová SME pod seznamem stanic SME. Zobrazí se formulář Detail 
stanice SME. 

 

Obrázek 253: Formulář nové stanice SME 

 

[6] Vyplňte příslušné údaje.  

Stanice SME musí být přiřazena právě jednomu Provozovateli a nemůže být v systému 
bez něj. Pokud stanice přejde pod jiného Provozovatele (např. prodej), provede 
systém její kopii s novým ID. 

[7] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[8] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Stanice SME. 

5.1.6.3  Oprávnění a osvědčení stanice  
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Oprávnění je údaj o tom, pro jaké kategorie vozidel je daná stanice SME akreditována (co smí 
dělat). Osvědčení je podmnožinou oprávnění stanice a udává, co daná stanice SME opravdu sní 
dělat. 

Přehled oprávnění a osvědčení SME získáte kliknutím na ikonu  u dané stanice. 

 

Obrázek 254: Přehled oprávnění stanice 

Oprávnění můžete deaktivovat kliknutím na ikonu .  

Nastavit jako znovu aktivní lze pomocí ikony . 

Přidání nového oprávnění SME  

[9] Klepněte na tlačítko Nový záznam pod seznamem oprávnění SME. Zobrazí se formulář 
SME - Oprávnění. 

 

Obrázek 255: Formulář pro nové oprávnění SME 

[10] Vyplňte příslušné údaje.  

[11] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[12] Klepnutím na tlačítko Uložit a zpět zadané údaje uložíte do databáze a vrátí se na 
přehled oprávnění stanice. 

[13] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na přehled oprávnění stanice. 

Úprava oprávnění SME 

[14] Pro editace oprávnění SME klikněte na ikonu  uvedenou u oprávnění, které chcete 
upravit. Zobrazí se formulář pro jeho úpravu. 
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Obrázek 256: Detail oprávnění SME 

[15] Vyplňte příslušné údaje.  

[16] Klepnutím na tlačítko Uložit a zpět zadané údaje uložíte do databáze a vrátíte se 
zpět na přehled oprávnění SME.  

[17] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. 

[18] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na přehled oprávnění SME bez provedení jakýchkoliv 
změn. 

[19] Klepnutím na tlačítko Osvědčení získáte detail osvědčení, které se váže k oprávnění 
SME. 

 

Obrázek 257: Formulář osvědčení k oprávnění SME 

5.1.6.4  Změna stavu stanice 

V případě nutnosti můžete vybranou stanici technické kontroly Zneaktivnit / Zaktivnit. Tato 
funkcionalita slouží jako přepínač stavů stanice STK. Pod neaktivní STK se nepřihlásí žádný uživatel 
dané stanice  do CIS STK. 

[20] Klepněte na ikonu  (Nastavit jako neaktivní) uvedenou na řádku stanice, kterou 
chcete Zneaktivnit. 
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[21] Záznam se nastaví jako neaktivní a v daném řádku se objeví ikona (Nastavit jako 
aktivní) 

[22] Kliknutím na ikonu daný záznam zaktivníte. 

 Stanice STK 

Sekce Stanice je určena pro správu stanic technické kontroly. Umožňuje zadávat identifikační údaje 
jednotlivých STK a přiřazovat je k jednotlivým provozovatelům. 

Do správy stanic přejdete z nabídky domény Agenda postupem Administrace  Stanice STK. 
Zobrazí se stránka Seznam STK. 

 

Obrázek 258: Stránka Seznam STK 

Stanici STK lze editovat , zneaktivnit , spravovat její oprávnění a osvědčení a spravovat 

přílohy ke stanici . 

5.1.7.1  Popis práv 

Modul je dostupný pro uživatele s přidělenou rolí: 

Název role Popis role 

Správce Typicky zaměstnanec MD, který vidí a smí pracovat se všemi záznamy 
provozovatelů, stanic STK+SME, přiřazovat na ně uživatele. Má povolenu 
editaci po celou dobu záznamu. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované moduly a položky jednotlivých 

nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 

5.1.7.2  Přidání nové STK  

[1] Klepněte na tlačítko Nová STK. Na datovém listu se objeví formulář určený k zadávání 
detailních údajů o nové stanici technické kontroly. 
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Obrázek 259: Formulář pro přidání nové STK 

[2] Vyplňte příslušné údaje ve formuláři. 

Do položky Nabízené číslo SME můžete zadat číslo SME, které se bude nabízet při zadávání 
nové technické prohlídky, resp. prohlídky ADR. 

Výběrový seznam Druh stanice udává, jaké druhy technických prohlídek je možné na dané 
stanici provádět. 

Pro zadání IP adresy nejprve zapište číslo IP adresy (IP adresu udávejte ve tvaru 
123.123.123.123) a poté klepněte na tlačítko Přidat. Pokud chcete některou z uvedených IP 
adres z formuláře odstranit, označte ji a klepněte na tlačítko Odebrat. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Seznam STK bez provedení jakýchkoliv 
změn. 

5.1.7.3  Úprava stanice  

[1] Klepnutím na ikonu  uvedenou na řádku stanice, jejíž údaje chcete editovat, se na 
datovém listu objeví formulář s příslušnými údaji dané STK. 
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Obrázek 260: Formulář Detail STK 

[2] Proveďte požadované úpravy. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Seznam STK bez uložení jakýchkoliv změn. 

 

5.1.7.4  Oprávnění a osvědčení stanice  

Přehled oprávnění a osvědčení STK získáte kliknutím na ikonu  u dané stanice. 

Obrázek 261: Přehled oprávnění stanice STK 

Oprávnění stanice můžete: 

 upravit klepnutím na ikonu , 

 deaktivovat kliknutím na ikonu , 
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 nastavit jako znovu aktivní pomocí ikony . 

Přidání nového oprávnění SME  

[1] Klepněte na tlačítko Nový záznam pod seznamem oprávnění STK. Zobrazí se formulář 
STK - Oprávnění. 

 

Obrázek 262: Formulář pro nové oprávnění STK 

[2] Vyplňte příslušné údaje.  

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[4] Klepnutím na tlačítko Uložit a zpět zadané údaje uložíte do databáze a vrátí se na 
přehled oprávnění stanice. 

[5] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na přehled oprávnění stanice. 

Úprava oprávnění STK 

[1] Pro editace oprávnění STK klikněte na ikonu  uvedenou u oprávnění, které chcete 
upravit. Zobrazí se formulář pro jeho úpravu. 
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Obrázek 263: Detail oprávnění STK 

[2] Vyplňte příslušné údaje.  

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit a zpět zadané údaje uložíte do databáze a vrátíte se 
zpět na přehled oprávnění STK.  

[4] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. 

[5] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na přehled oprávnění STK bez provedení jakýchkoliv 
změn. 

[6] Klepnutím na tlačítko Osvědčení získáte detail osvědčení, které se váže k oprávnění 
STK. 
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Obrázek 264: Formulář osvědčení k oprávnění STK 

 

5.1.7.5  Změna stavu stanice 

V případě nutnosti můžete vybranou stanici technické kontroly Zneaktivnit / Zaktivnit. Tato 
funkcionalita slouží jako přepínač stavů stanice STK. Pod neaktivní STK se nepřihlásí žádný uživatel 
dané stanice  do CIS STK. 

[1] Klepněte na ikonu  (Nastavit jako neaktivní) uvedenou na řádku stanice, kterou 
chcete Zneaktivnit. 

[2] Záznam se nastaví jako neaktivní a v daném řádku se objeví ikona (Nastavit jako 
aktivní) 

[3] Kliknutím na ikonu daný záznam zaktivníte. 

 Uživatelé 

Sekce Uživatelé je určena pro správu uživatelů aplikace CIS. Umožňuje přiřazovat uživatele 
k jednotlivým rolím, na základě kterých jsou pak uživatelům přidělována přístupová práva, a k 
jednotlivým stanicím STK a SME. 

Do správy uživatelů přejdete z nabídky domény Agenda postupem Administrace  Uživatelé. 
Zobrazí se stránka Seznam uživatelů. 
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Obrázek 265: Stránka Seznam uživatelů 

5.1.8.1  Význam jednotlivých rolí  

Každému uživateli může být přidělena jedna či více rolí, s níž jsou spojena určitá přístupová práva. 
Na základě vzájemné kombinace těchto rolí je pak každému uživateli vyčleněna určitá množina 
operací, které může v rámci aplikace CIS provádět. Správa rolí je v gesci Ministerstva dopravy a je 
možné, že aktuální výčet rolí je větší, než je níže uvedeno. Zde jsou uvedeny minimální role pro 
fungování systému. 

V následující tabulce je uveden přehled jednotlivých rolí dle domén. 

Název role Popis role 

Role pro doménu Agenda 

Agenda - Číselník Zaměstnanec MD, který má plnou kontrolu nad číselníky (pořídit 
záznam, změnit záznam, zplatnit x zneplatnit záznam). 

Agenda - Správce Typicky zaměstnanec MD, který vidí a smí pracovat se všemi 
záznamy provozovatelů, stanic STK+SME, přiřazovat na ně 
uživatele. Má povolenu editaci po celou dobu záznamu. 

Auditor Tento uživatel má přístup k veškerým údajům o operacích 
prováděných v aplikaci STK jednotlivými uživateli. 

CRV Role je určená pro export dat. 

Čtenář notifikací Uživateli s touto rolí jsou pravidelně odesílány e-mailové 
upozornění a reporty. Roli zastává uživatel reprezentující MDČR. 

Dokumentace - Správce Typicky uživatel MD. Uživatel s touto rolí má právo editovat 
všechny dokumenty. 

HelpDesk Uživatel s touto rolí má k dispozici náhled do administrace 
uživatelů, stanic STK+SME a provozovatelů stanic bez možnosti 
jejich editace.  

Helpdesk není rolí, která by se měla vyskytovat na ostré 
aplikaci, ale pouze na testovací aplikaci. Tato role provádí 
podporu „krok za krokem", musí mít tedy možnost hrát 
jakoukoli roli v systému.   

KU SOD Uživatel s touto rolí má stejná práva jako role Pracovník 
dohledu. Dohlíží však pouze na STK patřící na území jeho kraje. 

Roli zastává uživatel reprezentující KÚ. 

MD SOD Uživatel s touto rolí má stejná práva jako role Pracovník 
dohledu.  

Správce Uživatel s touto rolí plně spravuje systém, definuje uživatele a 
jejich oprávnění v systému, tiskne certifikáty obsluhy. Dále 
spravuje číselníky, vede evidenci provozovatelů, stanic STK a 
SME a uživatelů. Roli zastává uživatel reprezentující MD. 

Statistik Uživatel s touto rolí prohlíží statistiky za všechny aplikace. Roli 
zastává uživatel reprezentující MDČR.  
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Název role Popis role 

Zprávy zástupců - Editor Uživatel v této roli smí spravovat (vidí + edituje) jen záznamy 
od stejných Firem, ve kterých je přiřazen.  

Zprávy zástupců - Správce Typicky uživatel MD. Uživatel s touto rolí má právo editovat 
všechny zprávy akreditovaných zástupců značek. 

Role pro doménu STK 

DTP – Schvalovatel TP Uživatel, který může schválit vzdané TP. 

Evidence nálepek Uživatel s touto může provádět běžné operace s nálepkami (tj. 
vkládat pohyby, vylepovat náhradní nálepky a zobrazovat 
tiskové výstupy související s evidencí nálepek). 

Evidence nálepek - Vedoucí Uživatel s touto rolí může provádět tytéž operace jako uživatel 
s rolí Evidence nálepek. Navíc může provádět rozšířené operace 
s evidencí nálepek (tj. storno pohybů, komisionální zničení, 
přiřazování uživatelů do rolí Evidence nálepek a Evidence 
nálepek - vedoucí). 

Export_STK Uživateli s touto rolí je umožněno provádět export vybraných 
dat pomocí definovaných webových služeb. 

Import_STK Uživatel s touto rolí může importovat již provedené prohlídky do 
aplikace STK. 

Operátor STK Uživatel s touto rolí odpovídá za korektní příjem žádostí o 
prohlídky, specifikaci vozidel, vydávání a tisk podkladů pro práci 
technika a jejich následné zavedení do aplikace, tisk protokolů a 
uzavření procesu kontroly na stanici. 

Roli zastává uživatel reprezentující administrativní pracovníky 
STK nebo jinou odpovědnou osobu zpracovávající protokoly a 
přijímací požadavky na prohlídky. 

ORP Uživatel s touto rolí má stejná práva jako role Pracovník 
dohledu. Roli zastává uživatel reprezentující obce s rozšířenou 
působností. 

ORP - Správce Správce stanic SME ze stejného ORP, jako je daný uživatel. Má k 
dispozici  zápis nových (neexistujících v systému CIS STK) 
stanic SME, jejich oprávněními a osvědčeními. Může zadat 
nového provozovatele. 

Policista Uživatel s touto rolí má stejná práva jako role Pracovník 
dohledu. Navíc může prohlížet seznam protokolů (i 
s fotografiemi), dohledávat dle jména a čísla osvědčení 
technika. Roli zastává uživatel reprezentující Policii ČR a 
Vojenskou policii. 

Policista – operátor Uživatel s touto rolí bude moci provádět kontrolu TSK a Export 
dat.  
Tento uživatel bude v CIS STK veden u prohlídky jako Operátor, 
který prohlídku založil a zároveň jako technik, který prohlídku 
provedl. Tato role nesouvisí s dohledovou rolí Policista 

Policista – předregistrace Uživatel s touto rolí smí pořídit (předregistrovat) uživatele. 

Policista - vedoucí Uživatel s touto rolí bude moc provádět import dat a jejich 
odeslání do CIS. Tato role nesouvisí s dohledovou rolí Policista. 

Pracovník dohledu STK Uživatel s touto rolí zpracovává globální statistické výstupy ze 
systému a má k dispozici výstupy z evidence nálepek. 

Roli zastává uživatel reprezentující ministerstvo dopravy, 
krajský úřad nebo jiný orgán dohledu. 

Provozovatel STK Tuto roli zastává uživatel s oprávněním správy údajů o 
provozovateli. 

SME – Správce ORP Uživatel spravuje jen ty stanice SME, které jsou ze stejného 
ORP, jakou má přiřazenu. Má k dispozici zápis nových 
(neexistujících v systému CIS STK) stanic SME včetně jejich 
oprávnění a osvědčení. 

Technik TK Tuto roli zastává osoba provádějící technické prohlídky vozidel 
na stanici technické kontroly. 
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Název role Popis role 

Vedoucí STK Uživatel s touto rolí odpovídá za kontaktní informace o 
provozovateli, stanici technické kontroly a evidenci nálepek. 

Role pro doménu SME 

SME – Mechanik Uživatel s touto rolí může provádět prohlídky SME, zobrazení 
umístění VIN (Pro mechaniky). 

SME - Operátor Uživatel s touto rolí může provádět prohlídky SME, zobrazí se 
mu VIN. Na uživatele s touto rolí se vydávají nálepky. 

SME – Vedoucí  Vedoucí a správce stanice SME. Smí provádět předregistrace 
uživatelů ze stejné stanice. Tato role umožní uživateli pořizovat 
uživatele na stejné SME, jako je on sám. Samotné schválení 
tohoto záznamu a tím zařazení uživatele do CISu bude provádět 
uživatel s rolí Správce (pracovník MD). 

Role pro doménu Vozidla 

Historická vozidla – ORP 
Čtenář 

Pracovník, který má tuto roli má pro čtení právo na všechny 
záznamy modulu. 

Historická vozidla – ORP 
Editor 

Pracovník, který má tuto roli, má pro čtení právo na všechny 
záznamy modulu, ale pro editaci a zneplatnění jen na záznamy 
uživatelů se stejné obce ORP. 

Historická vozidla – 
Správce 

Typicky zaměstnanec MD, který vidí a smí pracovat se všemi 
záznamy. Má povolenu editaci po celou dobu záznamu. 

Plyn – Oprávněná osoba Tato role opravňuje uživatele zadávat záznamy o realizaci 
plynové přestavby. 

Plyn - ORP Tato role opravňuje uživatele, typicky zaměstanace ORP, 
nahlížet do všech záznamů modulu. 

Plyn - Správce Tato role opravňuje uživatele, typicky zaměstanace MDČR, 
nahlížet do všech záznamů modulu, pořizovat nové záznamy a 
editovat stávající. 

ZTP - Export Role určená pro CRV. Uživatelé smí přistupovat pouze 
k webovým službám 

ZTP – Import  Role určená pro importéry ZPT. Uživatelé smí přistupovat pouze 
k webovým službám. 

ZTP - ORP Tato role opravňuje uživatele, typicky zaměstanace ORP, 
nahlížet do všech záznamů modulu. 

ZTP - Správce Tato role opravňuje uživatele, typicky zaměstanace MDČR, 
nahlížet do všech záznamů modulu, pořizovat nové záznamy a 
editovat stávající. 

5.1.8.2  Přidání nového uživatele  

[1] Klepněte na tlačítko Nový uživatel. Na datovém listu se objeví formulář určený 
k zadávání údajů o novém uživateli. 
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Obrázek 266: Formulář Nový uživatel 
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[2] Vyplňte příslušné údaje ve formuláři. 

Pro zadání IP adresy nejprve zapište číslo IP adresy (IP adresu udávejte ve tvaru 
123.123.123.123) a poté klepněte na tlačítko Přidat. Pokud chcete některou z uvedených IP 
adres z formuláře odstranit, označte ji a klepněte na tlačítko Odebrat. 

Pro přiřazení uživatele k dané stanici označte danou STK nebo SME ve výběrovém seznamu 
vpravo a klepněte na tlačítko << Přidat stanici. Pro vyřazení uživatele z vybrané STK 
vyberte danou STK ve výběrovém seznamu vlevo a klepněte na tlačítko Odebrat 
stanici >>. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit a vytisknout zadané údaje uložíte do databáze 
a současně vytisknete originál osvědčení obsluhy CIS STK. 

V případě, že opominete vyplnit některý z povinných údajů, příp. zadáte heslo, které 
nebude v souladu s aplikovanými zásadami pro tvorbu a používání hesla), aplikace Vás 
na to při pokusu o uložení upozorní. 

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Seznam uživatelů bez uložení jakýchkoliv 
změn. 

5.1.8.3  Úprava uživatele  

[5] Klepnutím na ikonu  uvedenou na řádku uživatele, jehož údaje chcete editovat, se 
na datovém listu objeví formulář s příslušnými údaji daného uživatele. 
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Obrázek 267: Formulář Editace uživatele 

[6] Proveďte příslušné úpravy. 

Pro zadání IP adresy nejprve zapište číslo IP adresy (IP adresu udávejte ve tvaru 
123.123.123.123) a poté klepněte na tlačítko Přidat. Pokud chcete některou z uvedených IP 
adres z formuláře odstranit, označte ji a klepněte na tlačítko Odebrat. 

[7] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[8] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Seznam uživatelů bez uložení jakýchkoliv 
změn. 

Tisk duplikátu osvědčení 

Originál osvědčení pro obsluhu systému, že byl daný pracovník proškolen pro práci s aplikací STK, 
lze vytisknout pouze při zakládání nového uživatele, případně je možné vytisknout nový originál 
současně s novým heslem. V případě potřeby lze také tisknout pouze duplikát tohoto osvědčení. 

[1] Klepněte na tlačítko Tisk osvědčení. 

[2] Otevře se dialogové okno s možností výběru typu osvědčení 
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Obrázek 268: Dialogové okno výběr typu osvědčení při tisku 

[3] Otevře se dialogové okno s náhledem duplikátu osvědčení (pro uživatele s rolí Policie 
je znění osvědčení v některých částech odlišné) nebo s náhledem osvědčení s nově 
vygenerovaným heslem. 

 

Obrázek 269: Náhled duplikátu osvědčení obsluhy 
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Obrázek 270: Náhled duplikátu osvědčení obsluhy - role Policie 
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Obrázek 271: Náhled osvědčení obsluhy s nově vygenerovaným heslem 

 

[4] Klepnutím na tlačítko Tisk osvědčení vytisknete. Klepnutím na tlačítko Storno 
dialogové okno uzavřete, aniž by bylo osvědčení vytištěno. 

5.1.8.4  Zadání role uživatele  

Každému uživateli může být přidělena jedna či více rolí, s níž jsou spojena určitá přístupová práva. 
Na základě vzájemné kombinace těchto rolí je pak každému uživateli vyčleněna určitá množina 
operací, které může v rámci aplikace CIS provádět. 

[1] Klepnutím na ikonu  uvedenou na řádku uživatele, jehož uživatelské role chcete 
editovat, se na datovém listu objeví formulář určený pro editaci rolí. 
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Obrázek 272: Formulář Editace role 

[2] Označením role ve výběrovém seznamu není členem a následným klepnutím na 
tlačítko << Přidat role danému uživateli vybranou roli přiřadíte. Označením role ve 
výběrovém seznamu je členem a následným klepnutím na tlačítko Odebrat role >> 
zase uživateli vybranou roli odeberete. 

[3] Provedené změny uložíte pomocí tlačítka Uložit změny. 

[4] Pro návrat bez uložení klikněte na tlačítko Zpět. 

 

5.1.8.5  Zadání STK uživatele  

Každému uživateli může být přidělena jedna či více stanic STK a SME. Každé stanici je přidělena 
jedna či více IP adres, z nichž může uživatel do aplikace CIS přistupovat a používat ji (pokud je to 
nastaveno). 
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[1] Klepnutím na ikonu  uvedenou na řádku uživatele, u něhož chcete provést změnu 
v přiřazených stanicích, se na datovém listu objeví formulář určený pro editaci stanic 
uživatele. 

 

Obrázek 273: Formulář Stanice uživatele 

[2] Označením vybrané stanice ve výběrovém seznamu není členem a následným 
klepnutím na tlačítko << Přidat stanici danému uživateli vybranou stanici přiřadíte. 
Označením vybrané stanice ve výběrovém seznamu je členem a následným klepnutím 
na tlačítko Odebrat stanici >> zase uživateli vybranou stanici odeberete. 

[3] Provedené změny uložíte pomocí tlačítka Uložit změny. 

[4] Pro návrat bez uložení klikněte na tlačítko Zpět. 

5.1.8.6  Změna hesla  uživatele  

[1] Klepnutím na ikonu  (Změna hesla) uvedenou na řádku uživatele, u kterého chcete 
změnit heslo. Na datovém listu se objeví formulář změnu hesla. 

 

Obrázek 274: Formulář Změnu hesla uživatele 

[2] Zadejte nové heslo a jeho potvrzení. Heslo musí být zadáno v souladu se zásadami pro 
tvorbu a používání hesla. 
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[3] Provedené změny uložíte pomocí tlačítka Změnit heslo. 

[4] Pro návrat bez uložení klikněte na tlačítko Zpět. 

 

5.1.8.7  Změna stavu uživatele  

V případě nutnosti můžete vybraného uživatele Zneaktivnit / Zaktivnit. Tato funkcionalita slouží 
jako přepínač stavů uživatele. Neaktivní uživatel se nepřihlásí do CIS STK.  

Pokud je uživatel v roli Technik nebo Mechanik, pak Neaktivní uživatel nezahájí prohlídku vozidla. 
Rozpracovanou prohlídku může ale dokončit i neaktivní uživatel. 

[1] Klepněte na ikonu  (Nastavit jako neaktivní) uvedenou na řádku uživatele, kterého 
chcete zneaktivnit. 

[2] Záznam se nastaví jako neaktivní a v daném řádku se objeví ikona (Nastavit jako 
aktivní). 

[3] Kliknutím na ikonu daný záznam zaktivníte. 

5.2 Číselníky 

Modul Číselníky je určený pro správu všech číselníků v aplikaci CIS. Do správy číselníků přejdete 
klepnutím na tlačítko Číselníky v nabídce domény Agenda. 

Modul je dostupný pro uživatele s přístupovým právem Agenda – Číselník. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované moduly a položky jednotlivých 
nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 

 Obecná pravidla pro práci 

s číselníky 

5.2.1.1  Editace číselníkové položky  

Pokud je povolena editace položky, po editaci mohou nastat následující situace: 

» Položka, která je zamčena (tzn., že již byla alespoň jednou použita), bude vytvořena 
znovu pod novým ID. Stará položka s původním ID zůstane nezměněna a dostane příznak 
logicky zrušená (nebude se zobrazovat, v databázi však zůstane zachována z důvodu 
zachování referenční integrity). 

» Položka, která není zamčena (tj. neexistuje na ni dosud vazba v databázi), bude fyzicky 
přepsána. 

5.2.1.2  Odstranění číselníkové položky  

Odstranit lze pouze neaktivní číselníkové položky. Pokud vznikne požadavek na výmaz neaktivní 
položky číselníku, mohou nastat následující situace: 

» položka, která je zamčena (tzn., že již byla alespoň jednou použita), dostane příznak 
logicky zrušená (tzn., že se nebude zobrazovat, v databázi však zůstane zachována). 

» položka, která není zamčena (tj. neexistuje na ni dosud vazba v databázi), bude fyzicky 
smazána. 
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Ostatní pravidla 

» Výskyt několika položek se stejnou hodnotou v rámci jednoho číselníku není přípustný. 

Velikost písmen nehraje při srovnávání hodnot roli (např. hodnoty AUDI , Audi  a audi  
jsou považovány za totožné). 

5.2.1.3  Změna stavu číselníkové položky  

[1] Klepněte na ikonu  (Nastavit jako neaktivní) uvedenou na řádku položky, kterou 
chcete Zneaktivnit. 

[2] Záznam se nastaví jako neaktivní a v daném řádku se objeví ikona (Nastavit jako 
aktivní) 

[3] Kliknutím na ikonu daný záznam zaktivníte. 

 Analyzátory, kouřoměry 

Slouží pro správu číselníku analyzátorů a kouřoměrů. 

Do správy analyzátorů a kouřoměrů přejdete z nabídky domény Agenda postupem Číselníky  
Analyzátory, kouřoměry. Zobrazí se stránka Seznam analyzátorů a kouřoměrů. 

 

Obrázek 275: Stránka Seznam analyzátorů a kouřoměrů 

Pro práci s přílohou záznamu slouží ikony v posledních dvou sloupcích – stáhnout přílohu a 
odstranit přílohu . 

5.2.2.1  Přidání nového 

analyzátoru/kouřoměru  

[1] Klepněte na tlačítko Nový záznam. Na datovém listu se objeví formulář určený 
k zadávání údajů o novém přístroji. 
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Obrázek 276: Formulář Analyzátory, kouřoměry - nový záznam 

[2] Vyplňte příslušné údaje ve formuláři. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Seznam analyzátorů a kouřoměrů bez 
uložení jakýchkoliv změn. 

5.2.2.2  Úprava analyzátoru, kouřoměru  

[1] Klepněte na ikonu  uvedenou na řádku tabulky, který chcete upravit. Zobrazí se 
formulář pro jeho úpravu. 



CIS STK Doména AGENDA 

 

Strana 263 (celkem 347) 
 

 

Obrázek 277: Formulář Editace kouřoměru 

 

[2] Upravte požadované údaje. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze.  

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Seznam analyzátorů a kouřoměrů bez 
provedení jakýchkoliv změn. 

 Druh karoserie 

Slouží pro správu číselníku Druh karoserie. 

Do správy druhu karoserie přejdete z nabídky domény Agenda postupem Číselníky  Druh 
karoserie. Zobrazí se stránka Seznam druhů karoserie. Seznam je rozdělen na dvě tabulky aktivní 
a neaktivní druhy. 

 

Obrázek 278: Stránka Seznam druhů karoserie 

5.2.3.1  Přidání nového druhu karoserie 
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[1] Klepněte na tlačítko Nový záznam. Na datovém listu se objeví formulář určený 
k zadávání údajů o novém druhu karoserie. 

 

Obrázek 279: Formulář Druh karoserie - nový záznam 

[2] Vyplňte příslušné údaje ve formuláři. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Seznam druhů karoserie bez uložení 
jakýchkoliv změn. 

5.2.3.2  Úprava druhu karoserie  

[1] Klepněte na ikonu  uvedenou na řádku tabulky, který chcete upravit. Zobrazí se 
formulář pro jeho úpravu. 

 

Obrázek 280: Formulář Editace druhu karoserie 

 

[2] Upravte požadované údaje. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze.  

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Seznam druhů karoserie bez provedení 
jakýchkoliv změn. 
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 Druhy vozidla 

Slouží pro správu číselníku Druh vozidla. 

Do číselníku druhů vozidla přejdete z nabídky domény Agenda postupem Číselníky  Druhy 
vozidla. Zobrazí se stránka se seznamem druhů vozidla. 

 

Obrázek 281: Stránka Druhy vozidla 

V části Schválené druhy vozidla jsou uvedené všechny druhy vozidla, které schválil správce 
aplikace, tj. označil je za aktivní. Schválené druhy vozidla jsou při zakládání technické prohlídky 
dostupné všem uživatelům (s příslušným přístupovým právem) na všech stanicích technické 
kontroly. 

V části Neschválené druhy vozidla jsou uvedené druhy, které zadali do databáze technici na 
jednotlivých STK při zadávání prohlídky a které dosud správce aplikace neschválil. Neschválené 
druhy vozidla jsou dostupné všem uživatelům (s příslušným přístupovým právem), náležejících 
však výhradně k STK, která daný druh vozidla do aplikace vložila. 

  POZNÁMKA 

 S aplikací pracuje velké množství uživatelů rozmístěných na různých místech a mohlo by 
tudíž docházet k tomu, že by se záznamy zadávané do číselníků dublovaly. Úkolem správce 
aplikace tedy mimo jiné je „vyčištění“ číselníku od duplicitních dat aktivováním (schválením), 
resp. deaktivováním záznamů zadaných uživateli do číselníku. 

Klepnutím na ikonu  si k vybranému druhu vozidla zobrazíte přehled všech kategorií přiřazených 
danému druhu vozidla. 

 

Obrázek 282: Kategorie přiřazené k druhu vozidla 
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5.2.4.1  Přidání nového druhu vozidla  

[1] Klepněte na tlačítko Nový druh. Otevře se formulář pro zadání nového druhu vozidla. 

Obrázek 283: Formulář Nový druh vozidla 

[2] Vyplňte pole Kód, Název, Max. TP, Řazení a dále pak zadejte, zda se jedná o aktivní 
druh a zda u něj nejsou vyžadované emise. 

Kód představuje identifikační kód daného druhu. Jedná se o textový údaj, v němž jsou 
povolena pouze velká písmena (délka maximálně 3 znaky). V aplikaci se používá pro 
statistické účely. 

Název je textový údaj (délka maximálně 30 znaků); jedná se o název daného druhu. Používá 
se v nabídkách a na protokolu. 

Max. TP udává maximální lhůtu pro následující technickou prohlídku (výběr z nabídky ---, 1 
rok, 2 roky, 3 roky, 4 roky, 5 let, 6 let). U položky Druh vozidla je její vyplnění povinné.  

Řazení udává, na jaké pozici se položka zobrazí uživateli ve výklopném seznamu při jejím 
zadávání v rámci technické prohlídky. 

Aktivní aktivujte v případě, že daný druh vozidla je aktivní, tzn. je dostupný všem STK. 

Nevyžadovat emise aktivujte v případě, že se jedná o druh vozidla, u kterého nejsou 
vyžadovány emise (např. přípojné vozidlo). 

Skupina vozidel udává, k jaké skupině je daný druh přiřazen pro účely statistiky. 

[3] Pro uložení nového druhu vozidla do databáze klepněte na tlačítko Uložit.  

[4] Tlačítkem Zpět formulář uzavřete bez provedení jakýchkoliv změn. 

5.2.4.2  Úprava druhu vozidla  

Při editaci stávajícího záznamu druhu vozidla mohou nastat dvě situace. Buď se deaktivuje právě 
editovaný záznam a vygeneruje se záznam nový, nebo se pouze upraví záznam stávající. První 
případ nastane tehdy, pokud právě editovaný druh vozidla byl již alespoň jednou použit při 
vyplňování některého ze záznamů. Druhý případ nastane, pokud právě editovaný druh vozidla 
dosud nebyl nikde v databázi použit. 

  POZNÁMKA 

 Deaktivovaný záznam se již nebude nabízet (bude mít příznak logicky zrušený), v databázi 
však zůstane i nadále z důvodu zachování referenční integrity dat. 

Oba případy hlídá aplikace automaticky a rozlišuje je pomocí ikon zobrazovaných u editovaného 
záznamu. 

[1] Klepněte na ikonu  pro editaci stávajícího záznamu (záznam dosud nebyl použit) 

nebo na ikonu  pro deaktivaci a vytvoření nového záznamu (záznam již byl alespoň 
jednou použit). Otevře se formulář pro editaci stávajícího druhu vozidla. 
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Obrázek 284: Formulář Editace druhu 

[2] Vyplňte požadované údaje. 

Kód představuje identifikační kód daného druhu. Jedná se o textový údaj, v němž jsou 
povolena pouze velká písmena (délka maximálně 3 znaky). V aplikaci se používá pro 
statistické účely. 

Název je textový údaj (délka maximálně 30 znaků); jedná se o název daného druhu. Používá 
se v nabídkách a na protokolu. 

Max. TP udává maximální lhůtu pro následující technickou prohlídku (výběr z nabídky ---, 1 
rok, 2 roky, 3 roky, 4 roky, 5 let, 6 let). U položky Druh vozidla je její vyplnění povinné.  

Řazení udává, na jaké pozici se položka zobrazí uživateli ve výklopném seznamu při jejím 
zadávání v rámci technické prohlídky. 

Aktivní aktivujte v případě, že daný druh vozidla je aktivní, tzn. je dostupný všem STK. 

Nevyžadovat emise aktivujte v případě, že se jedná o druh vozidla, u kterého nejsou 
vyžadovány emise (např. přípojné vozidlo). 

Skupina vozidel udává, k jaké skupině je daný druh přiřazen pro účely statistiky. 

[3] Pro uložení provedených změn do databáze klepněte na tlačítko Uložit.  

[4] Tlačítkem Zpět formulář pro editaci stávajícího druhu vozidla uzavřete bez provedení 
jakýchkoliv změn. 

5.2.4.3  Práce s číselníkem  

[1] Klepnutím na ikonu  příslušný záznam deaktivujete. Záznam se přesune do části 
Neschválené druhy vozidla a nebude se tak nabízet uživatelům na ostatních stanicích 
technické kontroly. 

[2] Pomocí ikon  a  změníte pořadí zobrazované položky. 

[3] Klepnutím na ikonu  příslušný záznam aktivujete (schválíte) a přesunete ho tak do 
části Schválené druhy vozidla (bude se nabízet všem stanicím technické kontroly). 

 Důvod storna SME 

Slouží pro správu číselníku Důvod storna SME. Důvod se uvádí při stornování prohlídky a je 
zobrazen v detail stornované prohlídky – na opisu protokolu. 

Do správy důvodu storna SME přejdete z nabídky domény Agenda postupem Číselníky  Důvod 
storna SME. Zobrazí se stránka Seznam důvodů storna SME.  
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Obrázek 285: Stránka Seznam důvodů storna SME 

5.2.5.1  Přidání nového důvodu storna 

SME 

[1] Klepněte na tlačítko Nový záznam. Na datovém listu se objeví formulář určený 
k zadávání údajů o novém důvodu storna SME. 

 

Obrázek 286: Formulář Důvod storna SME - nový záznam 

[2] Vyplňte příslušné údaje ve formuláři. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Seznam důvodů storna SME bez uložení 
jakýchkoliv změn. 

5.2.5.2  Úprava důvodu storna SME  

[1] Klepněte na ikonu  uvedenou na řádku tabulky, který chcete upravit. Zobrazí se 
formulář pro jeho úpravu. 

 

Obrázek 287: Formulář Editace důvodu storna SME 

[2] Upravte požadované údaje. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze.  

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Seznam důvodů storna SME bez provedení 
jakýchkoliv změn 

 Kategorie vozidla 

Do číselníku kategorií druhů vozidla přejdete z nabídky domény Agenda postupem Číselníky  

Kategorie vozidla nebo z číselníku Druhy vozidla klepnutím na ikonu  u zvoleného druhu 
vozidla. Zobrazí se stránka se seznamem kategorií vozidla. 
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Kategorie vozidla patří v CIS pod Druh vozidla. Druh vozidla může mít 0..n kategorií. Při založení 
nové kategorie je tento záznam automaticky doplněn pod Druh vozidla, který je nastaven ve filtru. 

 

Obrázek 288: Stránka Kategorie vozidla 

Pomocí výklopného seznamu v pravém horním rohu stránky vyberte Druh vozidla, k jakému druhu 
vozidla chcete zobrazit schválené a neschválené kategorie vozidla. 

V části Schválené kategorie vozidla jsou uvedené všechny kategorie vozidla, které schválil správce 
aplikace, tj. označil je za aktivní. Schválené kategorie vozidla jsou při zakládání technické prohlídky 
dostupné všem uživatelům (s příslušným přístupovým právem) na všech stanicích technické 
kontroly. 

V části Neschválené kategorie vozidla jsou uvedené kategorie, které zadali do databáze technici na 
jednotlivých STK při zadávání prohlídky a které dosud správce aplikace neschválil. Neschválené 
kategorie vozidla jsou dostupné všem uživatelům (s příslušným přístupovým právem), náležejících 
však výhradně k STK, která danou kategorii vozidla do aplikace vložila. 

  POZNÁMKA 

 S aplikací pracuje velké množství uživatelů rozmístěných na různých místech a mohlo by 
tudíž docházet k tomu, že by se záznamy zadávané do číselníků zdvojovaly. Úkolem správce 
aplikace tedy mimo jiné je „vyčištění“ číselníku od duplicitních dat aktivováním (schválením), 
resp. deaktivováním záznamů zadaných uživateli do číselníku. 

5.2.6.1  Přidání nové kategorie vozidla 

[1] Klepněte na tlačítko Nová kategorie. Otevře se formulář pro zadání nové kategorie 
vozidla. 

 

Obrázek 289: Formulář Nová kategorie vozidla 

[2] Zadejte nezbytné údaje. 
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Kód představuje identifikační kód dané kategorie. Jedná se o textový údaj, v němž jsou 
povolena pouze velká písmena a číslice (délka maximálně 3 znaky). V aplikaci se používá pro 
statistické účely. 

Název je textový údaj (délka maximálně 30 znaků); jedná se o název dané kategorie. 
Používá se v nabídkách a na protokolu. 

Max. TP udává maximální lhůtu pro následující technickou prohlídku (výběr z nabídky ---, 1 
rok, 2 roky, 3 roky, 4 roky, 5 let, 6 let). U položky Kategorie vozidla není její vyplnění 
povinné. 

Řazení udává, na jaké pozici se položka zobrazí uživateli ve výklopném seznamu při jejím 
zadávání v rámci technické prohlídky. 

Aktivní aktivujte v případě, že daný druh vozidla je aktivní, tzn. je dostupný všem STK. 

Pro přípojná vozidla udává, zda se má kategorie vozidla nabízet pro přípojná vozidla vozidel 
v soupravě 

Skupina vozidel udává, k jaké skupině je daná kategorie přiřazena pro účely statistiky. 
U kategorie se Skupina vozidel může řídit podle druhu, se kterým je provázána. 

[3] Pro uložení nové kategorie vozidla do databáze klepněte na tlačítko Uložit. 

[4] Tlačítkem Zpět formulář pro zadání nové kategorie uzavřete bez provedení jakýchkoliv 
změn. 

5.2.6.2  Úprava kategorie vozidla  

Při editaci stávajícího záznamu kategorie vozidla mohou nastat dvě situace. Buď se deaktivuje 
právě editovaný záznam a vygeneruje se záznam nový, nebo se pouze upraví záznam stávající. 
První případ nastane tehdy, pokud právě editovaná kategorie vozidla byla již alespoň jednou 
použita při vyplňování některého ze záznamů. Druhý případ nastane, pokud právě editovaná 
kategorie vozidla dosud nebyla nikde v databázi použita. 

  POZNÁMKA 

 Deaktivovaný záznam se již nebude nabízet (bude mít příznak logicky zrušený), v databázi 

však zůstane i nadále z důvodu zachování referenční integrity dat. 

Oba případy hlídá aplikace automaticky a rozlišuje je pomocí ikon zobrazovaných u editovaného 
záznamu. 

[1] Klepněte na ikonu  pro editaci stávajícího záznamu (záznam dosud nebyl použit) 

nebo na ikonu  pro deaktivaci a vytvoření nového záznamu (záznam již byl alespoň 
jednou použit). Otevře se formulář pro editaci stávající kategorie vozidla. 

 

Obrázek 290: Formulář Editace kategorie 

[2] Vyplňte požadované údaje. 
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[3] Pro uložení provedených změn do databáze klepněte na tlačítko Uložit. 

[4] Tlačítkem Zpět formulář pro editaci stávající kategorie vozidla uzavřete bez provedení 
jakýchkoliv změn. 

5.2.6.3  Práce s číselníkem  

[1] Klepnutím na ikonu  příslušný záznam deaktivujete. Záznam se přesune do části 
Neschválené kategorie vozidla a nebude se tak nabízet uživatelům na ostatních 
stanicích technické kontroly. 

[2] Pomocí ikon  a  změníte pořadí zobrazované položky. 

[3] Klepnutím na ikonu  neaktivní záznam vymažete (pokud nebyl dosud nikde použit) 
nebo jej označíte za logicky zrušený (byl již alespoň jednou použit a nelze jej tudíž 
z databáze vymazat). 

[4] Klepnutím na ikonu  příslušný záznam aktivujete (schválíte) a přesunete ho tak do 
části Schválené kategorie vozidla (bude se nabízet všem stanicím technické kontroly). 

 

 Palivo 

Slouží pro správu číselníku Palivo. 

Do správy paliv přejdete z nabídky domény Agenda postupem Číselníky  Palivo. Zobrazí se 
stránka Seznam paliv. Seznam je rozdělen na dvě tabulky aktivní a neaktivní paliva. 

 

Obrázek 291: Stránka Seznam paliv 

5.2.7.1  Přidání nového paliva 

[1] Klepněte na tlačítko Nový záznam. Na datovém listu se objeví formulář určený 
k zadávání údajů o novém palivu. 
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Obrázek 292: Formulář Paliva - nový záznam 

[2] Vyplňte příslušné údaje ve formuláři. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Seznam paliv bez uložení jakýchkoliv změn. 

5.2.7.2  Úprava paliva  

[1] Klepněte na ikonu  uvedenou na řádku tabulky, který chcete upravit. Zobrazí se 
formulář pro jeho úpravu. 

 

Obrázek 293: Formulář Editace paliva 

 

[2] Upravte požadované údaje. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze.  

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Seznam paliv bez provedení jakýchkoliv 
změn. 

 Plynové zařízení CNG 

Do správy plynových zařízení CNG přejdete z nabídky domény Agenda postupem Číselníky  
Plynová zařízení CNG. Zobrazí se stránka Seznam plynových zařízení CNG. Seznam je rozdělen 
na dvě tabulky aktivní a neaktivní zařízení. 
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Obrázek 294: Stránka Seznam plynových zařízení CNG 

5.2.8.1  Přidání nového plyn. zařízení CNG  

[1] Klepněte na tlačítko Nový záznam. Na datovém listu se objeví formulář určený 
k zadávání údajů o novém plyn. zařízení CNG. 

 

Obrázek 295: Formulář Paliva pro SME - nový záznam 

[2] Vyplňte příslušné údaje ve formuláři. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Seznam plynových zařízení CNG bez uložení 
jakýchkoliv změn. 

5.2.8.2  Úprava plyn. zařízení CNG  

[1] Klepněte na ikonu  uvedenou na řádku tabulky, který chcete upravit. Zobrazí se 
formulář pro jeho úpravu. 
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Obrázek 296: Formulář Editace plynového zařízení CNG 

 

[2] Upravte požadované údaje. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze.  

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Seznam plynových zařízení CNG bez 
provedení jakýchkoliv změn. 

 Plynové zařízení LPG 

Do správy plynových zařízení LPG přejdete z nabídky domény Agenda postupem Číselníky  
Plynová zařízení LPG. Zobrazí se stránka Seznam plynových zařízení LPG. Seznam je rozdělen 
na dvě tabulky aktivní a neaktivní zařízení. 

 

Obrázek 297: Stránka Seznam plynových zařízení LPG 

5.2.9.1  Přidání nového plyn. zařízení LPG  

[1] Klepněte na tlačítko Nový záznam. Na datovém listu se objeví formulář určený 
k zadávání údajů o novém plynovém zařízení LPG. 
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Obrázek 298: Formulář Paliva pro SME - nový záznam 

[2] Vyplňte příslušné údaje ve formuláři. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Seznam plynových zařízení LPG bez uložení 
jakýchkoliv změn. 

5.2.9.2  Úprava plyn. zařízení LPG  

[1] Klepněte na ikonu  uvedenou na řádku tabulky, který chcete upravit. Zobrazí se 
formulář pro jeho úpravu. 

 

Obrázek 299: Formulář Editace plynového zařízení LPG 

 

[2] Upravte požadované údaje. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze.  

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Seznam plynových zařízení LPG bez 
provedení jakýchkoliv změn. 

 Poznámky 

Do číselníku poznámek přejdete z nabídky domény Agenda postupem Číselníky  Poznámky. 
Zobrazí se stránka Poznámky. 



CIS STK Doména AGENDA 

 

Strana 276 (celkem 347) 
 

 

Obrázek 300: Stránka Poznámky 

Stránka Poznámky obsahuje datový list umožňující práci s jeho záznamy, včetně možnosti 
vyhledávání záznamů o jednotlivých poznámkách. 

Pomocí ikon  a  změníte pořadí zobrazované položky. 

5.2.10.1  Přidání nové poznámky  

[1] Klepněte na tlačítko Nová poznámka. Na datovém listu se objeví formulář pro zadaní 
nové poznámky. 

 

Obrázek 301: Formulář Nová poznámka 

[2] Zadejte Text poznámky a Řazení. 

[3] Pro uložení nové poznámky do databáze klepněte na tlačítko Uložit.  

[4] Tlačítkem Zpět formulář pro zadání nové poznámky uzavřete bez provedení 
jakýchkoliv změn. 

5.2.10.2  Úprava poznámky  

[1] Klepněte na ikonu . Otevře se formulář pro editaci stávající poznámky. 

 

Obrázek 302: Formulář Editace poznámky 

[2] Vyplňte požadované údaje. 
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[3] Pro uložení provedených změn do databáze klepněte na tlačítko Uložit.  

[4] Tlačítkem Zpět formulář pro editaci stávající poznámky uzavřete bez provedení 
jakýchkoliv změn. 

5.2.10.3  Odstranění poznámky  

[1] Klepněte na ikonu  uvedenou na řádku poznámky, kterou chcete odstranit. 

[2] Objeví se dialogové okno s kontrolním dotazem, zda chcete záznam skutečně 
z databáze vymazat. 

[3] Klepnutím na tlačítko OK záznam z databáze nenávratně vymažete. Klepnutím na 
tlačítko Storno dialogové okno uzavřete bez provedení jakýchkoliv změn. 
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 Poznámky ADR 

Do číselníku poznámek ADR přejdete z nabídky domény Agenda postupem Číselníky  Poznámky 
ADR. Zobrazí se stránka Poznámky ADR. 

 

Obrázek 303: Stránka Poznámky ADR 

Stránka Poznámky ADR obsahuje datový list umožňující práci s jeho záznamy včetně možnosti 
vyhledávání záznamů o jednotlivých poznámkách ADR. 

Pomocí ikon  a  změníte pořadí zobrazované položky. 

5.2.11.1  Přidání nové poznámky ADR  

[1] Klepněte na tlačítko Nová poznámka ADR. Na datovém listu se objeví formulář pro 
zadaní nové poznámky ADR. 

 

Obrázek 304: Formulář Nová poznámka ADR 

[2] Zadejte Text poznámky ADR a Řazení. 

[3] Pro uložení nové poznámky ADR do databáze klepněte na tlačítko Uložit.  

[4] Tlačítkem Zpět formulář pro zadání nové poznámky ADR uzavřete bez provedení 
jakýchkoliv změn. 
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5.2.11.2  Úprava poznámky ADR  

[1] Klepněte na ikonu . Otevře se formulář pro editaci stávající poznámky. 

 

Obrázek 305: Formulář Editace poznámky ADR 

[2] Vyplňte požadované údaje. 

[3] Pro uložení provedených změn do databáze klepněte na tlačítko Uložit.  

[4] Tlačítkem Zpět formulář pro editaci stávající poznámky ADR uzavřete bez provedení 
jakýchkoliv změn. 

5.2.11.3  Odstranění poznámky ADR  

[1] Klepněte na ikonu  uvedenou na řádku poznámky ADR, kterou chcete odstranit. 

[2] Objeví se dialogové okno s kontrolním dotazem, zda chcete záznam skutečně 
z databáze vymazat. 

[3] Klepnutím na tlačítko OK záznam z databáze nenávratně vymažete. Klepnutím na 
tlačítko Storno dialogové okno uzavřete bez provedení jakýchkoliv změn. 

 Poznámky obrázků 

Do číselníku poznámek obrázků přejdete z nabídky domény Agenda postupem Číselníky  
Poznámky obrázků. Zobrazí se stránka Poznámky obrázků. 

 

Obrázek 306: Stránka Poznámky obrázku 

Stránka Poznámky obrázků obsahuje datový list umožňující práci s jeho záznamy, včetně možnosti 
vyhledávání záznamů o jednotlivých poznámkách obrázků. 

Pomocí ikon  a  změníte pořadí zobrazované položky. 

5.2.12.1  Přidání nové poznámky obrázků 

[1] Klepněte na tlačítko Nová poznámka obrázků. Na datovém listu se objeví formulář pro 
zadání nové poznámky obrázku. 
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Obrázek 307: Formulář Nová poznámka obrázků 

[2] Zadejte Text poznámky obrázku a Řazení. 

[3] Pro uložení nové poznámky obrázku do databáze klepněte na tlačítko Uložit. 

[4] Tlačítkem Zpět formulář pro zadání nové poznámky obrázku uzavřete bez provedení 
jakýchkoliv změn. 

5.2.12.2  Úprava poznámky obrázků  

[1] Klepněte na ikonu . Otevře se formulář pro editaci stávající poznámky. 

 

Obrázek 308: Formulář Editace poznámky obrázků 

[2] Vyplňte požadované údaje. 

[3] Pro uložení provedených změn do databáze klepněte na tlačítko Uložit. 

[4] Tlačítkem Zpět formulář pro editaci stávající poznámky obrázků uzavřete bez 
provedení jakýchkoliv změn. 

5.2.12.3  Odstranění poznámky obrázků 

[1] Klepněte na ikonu  uvedenou na řádku poznámky obrázků, kterou chcete odstranit. 

[2] Objeví se dialogové okno s kontrolním dotazem, zda chcete záznam skutečně 
z databáze vymazat. 

[3] Klepnutím na tlačítko OK záznam z databáze nenávratně vymažete. Klepnutím na 
tlačítko Storno dialogové okno uzavřete bez provedení jakýchkoliv změn. 

 

 Poznámky technika 

Do číselníku poznámek obrázků přejdete z nabídky domény Agenda postupem Číselníky  
Poznámky technika. Zobrazí se stránka Poznámky technika. 

 

Obrázek 309: Stránka Poznámky technika 
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Stránka Poznámky technika obsahuje datový list umožňující práci s jeho záznamy včetně možnosti 
vyhledávání záznamů o jednotlivých poznámkách technika. 

Pomocí ikon  a  změníte pořadí zobrazované položky. 

5.2.13.1  Přidání nové poznámky technika 

[1] Klepněte na tlačítko Nová poznámka technika. Na datovém listu se objeví formulář 
pro zadaní nové poznámky technika. 

 

Obrázek 310: Formulář Nová poznámka technika 

[2] Zadejte Text poznámky technika a Řazení. 

[3] Pro uložení nové poznámky technika do databáze klepněte na tlačítko Uložit. 

[4] Tlačítkem Zpět formulář pro zadání nové poznámky technika uzavřete bez provedení 
jakýchkoliv změn. 
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5.2.13.2  Úprava poznámky technika  

[1] Klepněte na ikonu . Otevře se formulář pro editaci stávající poznámky. 

 

Obrázek 311: Formulář Editace poznámky technika 

[2] Vyplňte požadované údaje. 

[3] Pro uložení provedených změn do databáze klepněte na tlačítko Uložit.  

[4] Tlačítkem Zpět formulář pro editaci stávající poznámky obrázků uzavřete bez 
provedení jakýchkoliv změn. 

5.2.13.3  Odstranění poznámky technika 

[1] Klepněte na ikonu  uvedenou na řádku poznámky technika, kterou chcete odstranit. 

[2] Objeví se dialogové okno s kontrolním dotazem, zda chcete záznam skutečně 
z databáze vymazat. 

[3] Klepnutím na tlačítko OK záznam z databáze nenávratně vymažete. Klepnutím na 
tlačítko Storno dialogové okno uzavřete bez provedení jakýchkoliv změn. 
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 Provedení vozidla 

Do číselníku provedení vozidla přejdete z nabídky domény Agneda postupem Číselníky  
Provedení vozidla. Zobrazí se stránka Provedení vozidla. 

Provedení vozidla patří v CIS STK pod Kategorii vozidla. Kategorie vozidla může mít 0..n Provedení. 
Při založení Nového provedení je tento záznam automaticky doplněn pod kategorii, která je 
nastavena ve filtru. 

 

Obrázek 312: Stránka Provedení vozidla 

V části Schválená provedení vozidla jsou uvedena všechna provedení vozidla, která schválil správce 
aplikace, tj. označil je za aktivní. Schválená provedení vozidla jsou při zakládání technické 
prohlídky dostupné všem uživatelům (s příslušným přístupovým právem) na všech stanicích 
technické kontroly. 

V části Neschválená provedení vozidla jsou uvedená provedení, která zadali do databáze technici 
na jednotlivých STK při zadávání prohlídky, a které dosud správce aplikace neschválil. Neschválená 
provedení vozidla jsou dostupné všem uživatelům (s příslušným přístupovým právem), náležejících 
však výhradně k STK, která dané provedení vozidla do aplikace vložila. 

  POZNÁMKA 

 S aplikací pracuje velké množství uživatelů rozmístěných na různých místech a mohlo by 
tudíž docházet k tomu, že by se záznamy zadávané do číselníků dublovaly. Úkolem správce 
aplikace tedy mimo jiné je „vyčištění“ číselníku od duplicitních dat aktivováním (schválením), 

resp. deaktivováním záznamů zadaných uživateli do číselníku. 

Stránka Provedení vozidla obsahuje datový list umožňující práci s jeho záznamy včetně možnosti 
vyhledávání záznamů o jednotlivých provedeních vozidla. 
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5.2.14.1  Přidání nového provedení vozidla 

[1] Klepněte na tlačítko Nové provedení. Otevře se formulář pro zadání nového provedení 
vozidla. 

 

Obrázek 313: Formulář Nové provedení vozidla 

[2] Vyplňte pole Kód, Název, Řazení a dále pak zadejte, zda se jedná o aktivní provedení. 

Kód představuje identifikační kód daného provedení. Jedná se o textový údaj, v němž jsou 
povolena pouze velká písmena (délka maximálně 3 znaky). V aplikaci se používá pro 
statistické účely. 

Název je textový údaj (délka maximálně 30 znaků); jedná se o název daného provedení. 
Používá se v nabídkách a na protokolu. 

Řazení udává, na jaké pozici se položka zobrazí uživateli ve výklopném seznamu při jejím 
zadávání v rámci technické prohlídky. 

Aktivní aktivujte v případě, že dané provedení vozidla je aktivní, tzn. je dostupné všem 
stanicím. 

[3] Pro uložení nového provedení vozidla do databáze klepněte na tlačítko Uložit. 

[4] Tlačítkem Zpět formulář uzavřete bez provedení jakýchkoliv změn. 

5.2.14.2  Úprava provedení vozidla 

Při editaci stávajícího záznamu provedení vozidla mohou nastat dvě situace. Buď se deaktivuje 
právě editovaný záznam a vygeneruje se záznam nový, nebo se pouze upraví záznam stávající. 
První případ nastane tehdy, pokud právě editované provedení vozidla bylo již alespoň jednou 
použito při vyplňování některého ze záznamů. Druhý případ nastane, pokud právě editované 
provedení vozidla dosud nebylo nikde v databázi použito. 

  POZNÁMKA 

 Deaktivovaný záznam se již nebude nabízet (bude mít příznak logicky zrušený), v databázi 
však zůstane i nadále z důvodu zachování referenční integrity dat. 

Oba případy hlídá aplikace automaticky a rozlišuje je pomocí ikon zobrazovaných u editovaného 
záznamu. 

[1] Klepněte na ikonu  pro editaci stávajícího záznamu (záznam dosud nebyl použit) 

nebo na ikonu  pro deaktivaci a vytvoření nového záznamu (záznam již byl alespoň 
jednou použit). Otevře se formulář pro editaci stávajícího provedení vozidla. 
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Obrázek 314: Formulář Editace provedení 

[2] Vyplňte požadované údaje. 

Kód představuje identifikační kód daného provedení. Jedná se o textový údaj, v němž jsou 
povolena pouze velká písmena (délka maximálně 3 znaky). V aplikaci se používá pro 
statistické účely. 

Název je textový údaj (délka maximálně 30 znaků); jedná se o název daného provedení. 
Používá se v nabídkách a na protokolu. 

Aktivní aktivujte v případě, že dané provedení vozidla je aktivní, tzn. je dostupné všem 
stanicím. 

[3] Pro uložení provedených změn do databáze klepněte na tlačítko Uložit. 

[4] Tlačítkem Zpět formulář pro editaci stávajícího provedení vozidla uzavřete bez 
provedení jakýchkoliv změn. 

5.2.14.3  Práce s číselníkem  

[5] Klepnutím na ikonu  příslušný záznam deaktivujete. Záznam se přesune do části 
Neschválená provedení vozidla a nebude se tak nabízet uživatelům na ostatních 
stanicích technické kontroly. 

[6] Pomocí ikon  a  změníte pořadí zobrazované položky. 

[7] Klepnutím na ikonu  příslušný záznam aktivujete (schválíte) a přesunete ho tak do 
části Schválená provedení vozidla (bude se nabízet všem stanicím technické kontroly). 

 Tovární značky 

Do správy továrních značek přejdete z nabídky domény Agenda postupem Číselníky  Tovární 
značky. Zobrazí se stránka Tovární značky. Seznam je rozdělen na dvě tabulky aktivní a neaktivní 
značky. 
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Obrázek 315: Stránka Tovární značky 

5.2.15.1  Přidání nové tovární značky  

[1] Klepněte na tlačítko Nový značka. Na datovém listu se objeví formulář určený 
k zadávání údajů o nové tovární značce. 

 

Obrázek 316: Formulář Nová tovární značka 

[2] Vyplňte příslušné údaje ve formuláři. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze.  

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Tovární značky bez uložení jakýchkoliv 
změn. 

5.2.15.2  Úprava paliva  

[1] Klepněte na ikonu  uvedenou na řádku tabulky, který chcete upravit. Zobrazí se 
formulář pro jeho úpravu. 

 

Obrázek 317: Formulář Editace tovární značky 
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[2] Upravte požadované údaje. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze.  

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Tovární značky bez provedení jakýchkoliv 
změn. 

 Typ registrace vozidla 

Do správy typu registrace vozidla přejdete z nabídky domény Agenda postupem Číselníky  Typ 
registrace vozidla. Zobrazí se stránka Typ registrace vozidla. Seznam je rozdělen na dvě 
tabulky aktivní a neaktivní typy. 

 

Obrázek 318: Stránka Typ registrace vozidla 

5.2.16.1  Přidání nového typu registrace 

vozidla 

[1] Klepněte na tlačítko Nový záznam. Na datovém listu se objeví formulář určený 
k zadávání údajů o nové tovární značce. 

 

Obrázek 319: Formulář Typ registrace vozidla – nový záznam 

 

[2] Vyplňte příslušné údaje ve formuláři. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze.  

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Typ registrace vozidla bez uložení 
jakýchkoliv změn. 

5.2.16.2  Úprava typu registrace vozidla  
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[5] Klepněte na ikonu  uvedenou na řádku tabulky, který chcete upravit. Zobrazí se 
formulář pro jeho úpravu. 

 

Obrázek 320: Formulář Editace typu registrace vozidla 

 

[6] Upravte požadované údaje. 

[7] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze.  

[8] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Typ registrace vozidla bez provedení 
jakýchkoliv změn. 

 

 Typy značky 

Do číselníku typů značek jednotlivých vozidel přejdete z nabídky domény Agenda postupem 
Číselníky  Typy značky. Zobrazí se stránka se seznamem schválených a neschválených typů 
značky. 

Typ značky je někdy nazýván Model značky [Značka Škoda – Typ značky Octavia, Felicie..]. 

 

Obrázek 321: Stránka Typy značky 

V části Schválené typy značky jsou uvedené všechny typy značek, které schválil správce aplikace, 
tj. označil je za aktivní. Schválené typy značky jsou při zakládání technické prohlídky dostupné 
všem uživatelům (s příslušným přístupovým právem) na všech stanicích technické kontroly. 

V části Neschválené typy značky jsou uvedené značky, které zadali do databáze technici na 
jednotlivých STK při zadávání prohlídky a které dosud správce aplikace neschválil. Neschválené 
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typy značky jsou dostupné všem uživatelům (s příslušným přístupovým právem), náležejících však 
výhradně k STK, která daný typ značky do aplikace vložila. 

  POZNÁMKA 

 S aplikací pracuje velké množství uživatelů rozmístěných na různých místech a mohlo by 
tudíž docházet k tomu, že by se záznamy zadávané do číselníků dublovaly. Úkolem správce 
aplikace tedy mimo jiné je „vyčištění“ číselníku od duplicitních dat aktivováním (schválením), 
resp. deaktivováním záznamů zadaných uživateli do číselníku. 

Stránka Typy značky obsahuje datový list umožňující práci s jeho záznamy včetně možnosti 
vyhledávání záznamů o jednotlivých typech značky vozidla. 

5.2.17.1  Přidání nového typu značky  

[1] Z výklopného seznamu Značka vozidla umístěného v levém horním rohu vyberte 
odpovídající značku vozidla, k níž chcete přiřadit nový typ značky. 

[2] Klepněte na tlačítko Nový typ značky. Otevře se formulář pro zadání nového typu 
značky. 

 

Obrázek 322: Formulář Nový typ značky 

[3] Zadejte typ značky a ostatní údaje. 

Pokud chcete, aby se zadávaný typ značky nabízel ostatním uživatelům na všech STK, 
aktivujte přepínač Aktivní. V opačném případě se bude zadávaný typ značky objevovat 
v části Neschválené typy značky. 

[4] Pro uložení nového typu značky do databáze klepněte na tlačítko Uložit. 

[5] Tlačítkem Zpět formulář pro zadání nového typu značky uzavřete bez provedení 
jakýchkoliv změn. 

5.2.17.2  Úprava typu značky  

Při editaci stávajícího záznamu typu značky mohou nastat dvě situace. Buď se deaktivuje právě 
editovaný záznam a vygeneruje se záznam nový anebo se pouze upraví záznam stávající. První 
případ nastane tehdy, pokud právě editovaný typ značky již byl alespoň jednou použit při 
vyplňování některého ze záznamů. Druhý případ nastane, pokud právě editovaný typ značky dosud 
nebyl nikde v databázi použit. 

  POZNÁMKA 

 Deaktivovaný záznam se již nebude nabízet ani v části Neschválené typy značky (bude mít 
příznak logicky zrušený). V databázi však zůstane i nadále z důvodu zachování referenční 

integrity dat. 

Oba případy hlídá aplikace automaticky a rozlišuje je pomocí ikon zobrazovaných u editovaného 
záznamu. 

[1] Klepněte na ikonu  pro editaci stávajícího záznamu (záznam dosud nebyl použit) 

nebo na ikonu  pro deaktivaci a vytvoření nového záznamu (záznam již byl alespoň 
jednou použit). Otevře se formulář pro editaci stávajícího typu značky. 
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Obrázek 323: Formulář Editace typu značky 

[2] Vyplňte požadované údaje. 

Pokud chcete, aby se zadávaný typ značky nabízel ostatním uživatelům na všech STK, 
aktivujte přepínač Aktivní. V opačném případě se bude zadávaný typ značky objevovat 
v části Neschválené typy značky. 

[3] Pro uložení provedených změn do databáze klepněte na tlačítko Uložit.  

[4] Tlačítkem Zpět formulář pro editaci stávajícího typu značky uzavřete bez provedení 
jakýchkoliv změn. 

5.2.17.3  Práce s číselníkem  

[1] Klepnutím na ikonu  příslušný záznam deaktivujete. Záznam se přesune do části 
Neschválené typy značky a nebude se tak nabízet uživatelům na ostatních stanicích 
technické kontroly. 

[2] Klepnutím na ikonu  neaktivní záznam vymažete (pokud nebyl dosud nikde použit) 
nebo jej označíte za logicky zrušený (byl již alespoň jednou použit a nelze jej tudíž 
z databáze vymazat). 

[3] Klepnutím na ikonu  příslušný záznam aktivujete (schválíte) a přesunete ho tak do 
části Schválené typy značky (bude se nabízet všem stanicím technické kontroly). 

 Výrobce emis. systému 

Do správy výrobců emis. systému přejdete z nabídky domény Agenda postupem Číselníky  
Výrobce emis. systému. Zobrazí se stránka Výrobce emis. systému. Seznam je rozdělen na dvě 
tabulky aktivní a neaktivní výrobci. 

 

Obrázek 324: Stránka Výrobce emis. systému 

5.2.18.1  Přidání nového výrobce emis. 

systému 

[1] Klepněte na tlačítko Nový záznam. Na datovém listu se objeví formulář určený 
k zadávání údajů o novém výrobci emis. systému. 
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Obrázek 325: Formulář Výrobce emis. systému - nový záznam 

[2] Vyplňte příslušné údaje ve formuláři. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Výrobce emis. systému bez uložení 
jakýchkoliv změn. 

5.2.18.2  Úprava výrobce emis. systému 

[1] Klepněte na ikonu  uvedenou na řádku tabulky, který chcete upravit. Zobrazí se 
formulář pro jeho úpravu. 

 

Obrázek 326: Formulář Editace výrobce emis. systému 

 

[2] Upravte požadované údaje. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze.  

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Výrobce emis. systému bez provedení 
jakýchkoliv změn. 
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 Výrobci 

Do správy výrobců přejdete z nabídky domény Agenda postupem Číselníky  Výrobci. Zobrazí 
se stránka Výrobci. Seznam je rozdělen na dvě tabulky schvalené a neschválené výrobce. 

 

Obrázek 327: Stránka Výrobci 

5.2.19.1  Přidání nového paliva 

[1] Klepněte na tlačítko Nový záznam. Na datovém listu se objeví formulář určený 
k zadávání údajů o novém palivu. 

 

Obrázek 328: Formulář Výrobci - nový záznam 

[2] Vyplňte příslušné údaje ve formuláři. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Výrobci bez uložení jakýchkoliv změn. 

5.2.19.2  Úprava výrobce  

[1] Klepněte na ikonu  uvedenou na řádku tabulky, který chcete upravit. Zobrazí se 
formulář pro jeho úpravu. 
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Obrázek 329: Formulář Editace výrobce 

 

[2] Upravte požadované údaje. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze.  

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Výrobci bez provedení jakýchkoliv změn. 

 Výstroj 

Do správy výstrojů přejdete z nabídky domény Agenda postupem Číselníky  Výstroj. Zobrazí 
se stránka Výstroj. Seznam je rozdělen na dvě tabulky aktivní a neaktivní položky. 

 

Obrázek 330: Stránka Výstroj 

5.2.20.1  Přidání nového výstroje  

[1] Klepněte na tlačítko Nový záznam. Na datovém listu se objeví formulář určený 
k zadávání údajů o novém výstroji. 
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Obrázek 331: Formulář Výstroj - nový záznam 

[2] Vyplňte příslušné údaje ve formuláři. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Výstroj bez uložení jakýchkoliv změn. 

5.2.20.2  Úprava výstroje  

[1] Klepněte na ikonu  uvedenou na řádku tabulky, který chcete upravit. Zobrazí se 
formulář pro jeho úpravu. 

 

Obrázek 332: Formulář Editace výstroje 

 

[2] Upravte požadované údaje. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze.  

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Výstroj bez provedení jakýchkoliv změn. 

 

 Závady 

Do číselníku závad přejdete z nabídky domény Agenda postupem Číselníky  Závady. Zobrazí se 
stránka Závady. 
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Obrázek 333: Stránka Závady 

V části Schválené závady jsou uvedené všechny závady, které schválil správce aplikace, tj. označil 
je za aktivní. Schválené závady jsou při zakládání technické prohlídky dostupné všem uživatelům (s 
příslušným přístupovým právem) na všech stanicích technické kontroly. 

V části Neschválené závady jsou uvedené závady, které zadali do databáze technici na jednotlivých 
STK při zadávání prohlídky a které dosud správce aplikace neschválil. Neschválené závady jsou 
dostupné všem uživatelům (s příslušným přístupovým právem), náležejících však výhradně k STK, 
která danou závadu do aplikace vložila. 

  POZNÁMKA 

 S aplikací pracuje velké množství uživatelů rozmístěných na různých místech a mohlo by 
tudíž docházet k tomu, že by se záznamy zadávané do číselníků dublovaly. Úkolem správce 
aplikace tedy mimo jiné je „vyčištění“ číselníku od duplicitních dat aktivováním (schválením), 

resp. deaktivováním záznamů zadaných uživateli do číselníku. 

Stránka Závady obsahuje datový list umožňující práci s jeho záznamy včetně možnosti vyhledávání 
záznamů o jednotlivých závadách. 

5.2.21.1  Přidání nové závady  

[1] Klepněte na tlačítko Nová závada. Na datovém listu se objeví formulář pro zadaní 
nové závady. 



CIS STK Doména AGENDA 

 

Strana 296 (celkem 347) 
 

 

Obrázek 334: Formulář Nová závada 

[2] Zadejte kód závady a vyplňte ostatní položky formuláře. 

[3] Pro uložení nové závady do databáze klepněte na tlačítko Uložit. 

[4] Tlačítkem Zpět formulář pro zadání nové závady uzavřete bez provedení jakýchkoliv 
změn. 

5.2.21.2  Úprava závady  

Při editaci stávajícího záznamu závady mohou nastat dvě situace. Buď se deaktivuje právě 
editovaný záznam a vygeneruje se záznam nový anebo se pouze upraví záznam stávající. První 
případ nastane tehdy, pokud právě editovaná závada byla již alespoň jednou použita při vyplňování 
některého ze záznamů. Druhý případ nastane, pokud právě editovaná závada dosud nebyla nikde 
v databázi použita. 

  POZNÁMKA 

 Deaktivovaný záznam se již nebude nabízet (bude mít příznak logicky zrušený), v databázi 

však zůstane i nadále z důvodu zachování referenční integrity dat. 

Oba případy hlídá aplikace automaticky a rozlišuje je pomocí ikon zobrazovaných u editovaného 
záznamu. 

[1] Klepněte na ikonu  pro editaci stávajícího záznamu (záznam dosud nebyl použit) 

nebo na ikonu  pro deaktivaci a vytvoření nového záznamu (záznam již byl alespoň 
jednou použit). Otevře se formulář pro editaci stávající poznámky. 
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Obrázek 335: Formulář Editace závady 

[2] Vyplňte požadované údaje. 

[3] Pro uložení provedených změn do databáze klepněte na tlačítko Uložit. 

[4] Tlačítkem Zpět formulář pro editaci stávající závady uzavřete bez provedení 
jakýchkoliv změn. 

5.2.21.3  Práce s číselníkem  

[5] Klepnutím na ikonu  příslušný záznam deaktivujete. Záznam se přesune do části 
Neschválené závady a nebude se tak nabízet uživatelům na ostatních stanicích 
technické kontroly. 

[6] Klepnutím na ikonu  příslušný záznam aktivujete (schválíte) a přesunete ho tak do 
části Schválené závady (bude se nabízet všem stanicím technické kontroly). 

  



CIS STK Doména AGENDA 

 

Strana 298 (celkem 347) 
 

 Závady ADR 

Do číselníku závad ADR přejdete z nabídky domény Agenda postupem Číselníky  Závady ADR. 
Zobrazí se stránka Závady ADR. 

 

Obrázek 336: Stránka Závady ADR 

Stránka Závady ADR obsahuje datový list umožňující práci s jeho záznamy včetně možnosti 
vyhledávání záznamů o jednotlivých závadách ADR. 

Pomocí ikon  a  změníte pořadí zobrazované položky. 

5.2.22.1  Přidání nové závady ADR  

[1] Klepněte na tlačítko Nová závada ADR. Na datovém listu se objeví formulář pro zadaní 
nové závady ADR. 

 

Obrázek 337: Formulář Nová závada ADR 

[2] Vyplňte nezbytné položky. 

[3] Pro uložení nové závady ADR do databáze klepněte na tlačítko Uložit. 

[4] Tlačítkem Zpět formulář pro zadání nové závady ADR uzavřete bez provedení 
jakýchkoliv změn. 
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5.2.22.2  Úprava závady ADR  

[1] Klepněte na ikonu  pro editaci stávající závady ADR. Otevře se formulář pro editaci 
stávající poznámky ADR. 

 

Obrázek 338: Formulář Editace závady ADR 

[2] Vyplňte požadované údaje. 

[3] Pro uložení provedených změn do databáze klepněte na tlačítko Uložit. 

[4] Tlačítkem Zpět formulář pro editaci stávající závady ADR uzavřete bez provedení 
jakýchkoliv změn. 

5.2.22.3  Odstranění závady ADR  

[1] Klepněte na ikonu  uvedenou na řádku závady ADR, kterou chcete odstranit. 

[2] Objeví se dialogové okno s kontrolním dotazem, zda chcete záznam skutečně 
z databáze vymazat. 

[3] Klepnutím na tlačítko OK záznam z databáze nenávratně vymažete. Klepnutím na 
tlačítko Storno dialogové okno uzavřete bez provedení jakýchkoliv změn. 
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5.3 Dohled 

Modul Dohled slouží k vyhledávání a zobrazování dat aplikace CIS. Do modulu přejdete klepnutím 
na tlačítko Dohled v nabídce domény Agenda. 

Modul je dostupný pro uživatele s přístupovým právem Dohled. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované moduly a položky jednotlivých 
nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 

 Inventurní sestavy 

Sekce Inventurní sestavy slouží k zobrazení inventury dané STK stanice. 

Do sekce přejdete z nabídky domény Agenda postupem Dohled  Inventurní sestavy. Zobrazí 
se stránka Inventurní sestavy s formulářem určeným pro vyhledávání. 

 

Obrázek 339: Formulář Inventurní sestavy 

Zadáním čísla stanice STK a stisknutím na tlačítko Zobrazit se zobrazí příslušná sestava. 
V případě, že nevyplníte omezení na datum inventury, automaticky se přednastaví aktuální datum 
do položky Datum inventury od. 
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Obrázek 340: Výstup sestavy 

 Prováděné kontroly 

Sekce Prováděné kontroly slouží k zobrazení seznamu aktuálně prováděných kontrol. 

Do sekce přejdete z nabídky domény Agenda postupem Dohled  Prováděné kontroly. Zobrazí 
se stránka Prováděné kontroly s formulářem určeným pro vyhledávání. 

 

Obrázek 341: Formulář Právě prováděné kontroly 

Zadáním Data od a stisknutím na tlačítko Zobrazit se zobrazí příslušná sestava pro všechny 
aktivní stanice STK. Položka Datum od je vždy předvyplněna aktuálním datem. 
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Obrázek 342: Výstup dotazu 

V případě, že na výpisu stisknete myší na položku Číslo protokolu, zobrazí se tento v samostatném 
okně, kde je též možné dále zobrazit stisknutím tlačítka Auditní data protokolu zobrazit 
prováděné operace nad protokolem. 

 

Obrázek 343: Opis protokolu 
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Obrázek 344: Audit protokolu 

 Vyhledávání protokolů 

Sekce Vyhledávání protokolů slouží k zobrazení seznamu všech provedených kontrol na daném 
vozidle. 

Do sekce přejdete z nabídky domény Agenda postupem Dohled  Vyhledávání protokolů. 
Zobrazí se stránka Vyhledání vozidla s formulářem určeným pro vyhledávání. 

 

Obrázek 345: Formulář Vyhledání vozidla 

Zadáním položky Reg. značka nebo VIN bude zobrazen příslušný seznam všech protokolů 
příslušných danému vozidlu. 

  POZNÁMKA 

 Pokud aktivujete přepínač Archiv, tak se budou prohledávat také starší záznamy, které byly 
do aplikace STK naimportovány. 

 Pokud přepínač Archiv deaktivujete, tak se budou prohledávat pouze záznamy zadané do 
aplikace STK v průběhu práce s ní (tj. nejedná se o starší importované záznamy). 
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Obrázek 346: Výstup hledání 

V případě, že na výpisu stisknete myší na položku Protokol, zobrazí se tento v samostatném okně, 
kde je též možné dále zobrazit stisknutím tlačítka Auditní data protokolu zobrazit auditní detail. 

Jestliže na výpisu stisknete myší na položku Fotografie, zobrazí v samostatném okně seznam všech 
pořízených fotografií včetně data a času. Pozn. níže uvedené fotografie jsou pouze informativní. 

 

Obrázek 347: Náhled na fotografie k protokolu 
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5.4 HelpDesk 

Modul HelpDesk slouží k procházení informací o uživatelích, stanicích a provozovatelích. Není určen 
k editaci položek. Do modulu přejdete klepnutím na tlačítko HelpDesk v nabídce domény Agenda. 

Modul je dostupný pro uživatele s přístupovým právem HelpDesk. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované moduly a položky jednotlivých 
nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 

 Provozovatelé 

Sekce Provozovatelé slouží k zobrazení seznamu všech provozovatelů stanic STK a SME. 

Do sekce přejdete z nabídky domény Agenda postupem HelpDesk  Provozovatelé. Zobrazí se 
stránka s výpisem. 

 

Obrázek 348: Stránka Seznam provozovatelů 

Kliknutím myši na ikonu  se zobrazí detail daného provozovatele. 

 

Obrázek 349: Detail provozovatele 
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 Stanice 

Sekce Stanice slouží k zobrazení seznamu všech STK stanic. 

Do sekce přejdete z nabídky domény Agenda postupem HelpDesk  Stanice. Zobrazí se stránka 
s výpisem. 

 

Obrázek 350: Stránka Seznam STK 

Kliknutím myši na ikonu  se zobrazí detail dané STK stanice. 

 

Obrázek 351: Detail stanice STK 
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 Uživatelé 

Sekce Uživatelé slouží k zobrazení seznamu všech uživatelů systému. 

Do sekce přejdete z nabídky domény Agenda postupem HelpDesk  Uživatelé. Zobrazí se 
stránka s výpisem. 

 

Obrázek 352: Stránka Seznam uživatelů 

Kliknutím myši na ikonu  se zobrazí detail daného uživatele. 
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Obrázek 353: Detail uživatele 

Kliknutím myši na ikonu  se zobrazí detail o přiřazených STK stanicích uživateli. 

 

Obrázek 354: Stanice STK uživatele 

Kliknutím myši na ikonu  se zobrazí detail o přiřazených rolích uživatele. 
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Obrázek 355: Role uživatele 
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5.5 Kurzy a vyhledávání 

Tento modul slouží pro administraci osvědčení techniků STK a mechaniků. 

 Popis práv 

Modul je dostupný pro uživatele s přidělenou rolí: 

Název role Popis role 

Agenda - správce Tato role opravňuje uživatele, typicky zaměstanace MDČR, nahlížet do 
všech záznamů modulu, pořizovat nové záznamy a editovat stávající. 

 Hledat podle 

 

Obrázek 356: detail modulu 

5.5.2.1  Výměna za popsané, duplikát a 

nové osvědčení 
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Obrázek 357: Detail výměna za popsané a duplikát 

 

Obrázek 358: Detail nové osvědčení 
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Obrázek 359: Zobrazení předchozích poznámek 

 

 

 

 Kurzy 

 

Obrázek 360: detail modulu 

 

Obrázek 361: Založení nového kurzu 



CIS STK Doména AGENDA 

 

Strana 313 (celkem 347) 
 

 

Obrázek 362: Detail kurzu 

 

Obrázek 363: Detail osvědčení 

5.6 Log 

Modul Log slouží ke správě bezpečnostních auditů auditovaných operací při práci se systémem. Do 
bezpečnostních auditů přejdete klepnutím na tlačítko Log v nabídce domény Agenda. 

Modul je dostupný pro uživatele s přístupovým právem Auditor. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované moduly a položky jednotlivých 

nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 
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 Operace uživatele 

Do správy bezpečnostních auditů přejdete z nabídky domény Agenda postupem Log  Operace 
uživatele. Zobrazí se stránka Operace uživatele, která obsahuje auditované informace o činnosti 
uživatelů v systému. 

 

Obrázek 364: Stránka Operace uživatele 

Stránka Operace uživatele obsahuje datový list umožňující práci s jeho záznamy včetně možnosti 
vyhledávání záznamů o jednotlivých auditovaných operacích. 

Informace o operacích uživatele se filtrují pomocí jednotlivých výklopných seznamů uvedených 
v záhlaví datového listu. 

Data je možno filtrovat podle: 

» uživatele; 

» typu operace; 

» data provedení operace Od-Do. 
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Seznam auditovaných operací: 

» Číselník provedeni vozidel - nový záznam, změna; 

» čtení; 

» Externí nálepky; 

» hledání protokolů o prohlídkách; 

» Interní nálepky; 

» Komisionální zničení nálepky; 

» Konfigurace CISu; 

» modifikace číselníku kategorií, značek a typů vozidel; 

» modifikace číselníku závad; 

» Nový kód technika; 

» odhlášení uživatele; 

» odstranění; 

» Přihlášení do systému; 

» Technik - dotaz na prohlídku - Fotografie; 

» Technik - dotaz na prohlídku - VIN; 

» Technik - dotaz na prohlídku - Závady; 

» Tisk protokoluTisk záznamníku závad; 

» Ukončení prohlídky; 

» vkládání nových; 

» Vylepení náhradní nálepky; 

» Webové služby - Čtení; 

» Webové služby - Zápis; 

» zadání nové značky nebo typu vozidla; 

» Zahájení prohlídky; 

» založení/zrušení provozovatele STK; 

» založení/zrušení STK; 

» založení/zrušení technika STK; 

» založení/zrušení uživatele; 

» změna; 

» zobrazení protokolů o prohlídkách; 

  UPOZORNĚNÍ 

 Auditované informace nelze mazat, ani měnit. 

 Přenos prohlídek do CRV 

Modul slouží pro audit výsledků přenosu prohlídek do systému CRV. Do modulu přejdete z nabídky 
domény Agenda postupem Log  Přenos prohlídek do CRV. 



CIS STK Doména AGENDA 

 

Strana 316 (celkem 347) 
 

 

Obrázek 365: Stránka Přenos prohlídek do CRV 

Stránka Přesnos prohlídek do CRV obsahuje datový list umožňující práci s jeho záznamy, včetně 
možnosti vyhledávání záznamů pro jednotlivé dávky přenesených dat. 

Informace se filtrují pomocí jednotlivých polí a výklopných seznamů uvedených v záhlaví datového 
listu. 

5.7 Nápověda 

Modul Nápověda dále umožňuje zobrazit kontextovou nápovědu k právě otevřené stránce. Do 
modulu přejdete klepnutím na tlačítko Nápověda v nabídce domény Agenda. 

 Nápověda v PDF 

Přejdete z nabídky domény Agenda postupem Nápověda  Nápověda v PDF. Klepnutím na tlačítko 
Stáhnout se otevře kompletní uživatelská dokumentace k aplikaci CIS ve formátu PDF, kterou lze 
uložit na lokální disk pracovní stanice a dále s ní pracovat. 

 

Obrázek 366: Nápověda v PDF 

 Rychlá nápověda 

Kontextovou nápovědu získáte volbou z nabídky domény Agenda postupem Nápověda  Rychlá 
nápověda. 

Pokud k dané stránce žádná kontextová nápověda není, objeví se informativní hláška. 

 Nastavení tisku 

Přejdete z nabídky domény Agenda postupem Nápověda  Nastavení tisku. Klepnutím na 
tlačítko Stáhnout se otevřou pokyny k nastavení tisku ve formátu PDF, kterou lze uložit na lokální 
disk pracovní stanice a dále s ní pracovat. 
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Obrázek 367: Nápověda - nastavení tisku 

  POZNÁMKA 

 Tento modul je jediným, který je dostupný všem uživatelům, kteří mají přístup do aplikace 
CIS, bez ohledu na nastavení jejich přístupových práv. 

 

 

5.8 Předregistrace 

Modul Předregistrace slouží pro správu předregistraci žadatelů z ORP, Policie ČR a SME o přístup 
do aplikace CIS. 

Modul je dostupný pro uživatele s přístupovým právem Správce, ORP-Správce,  Policista–správce, 
Policista- předregistrace a SME – Vedoucí. 

 Předregistrace ORP 

Pro předregistaci ORP přejdete z nabídky domény Agenda postupem Předregistrace  
Předregistace ORP. 

 

Obrázek 368: Stránka Předregistrace ORP 

 
Uživatel v roli Správce vidí všechny nevyřízené požadavky na předregistrace a může je filtrovat za 

jednotlivé stanice. Může záznam změnit , zrušit  a Přenést do CISu .  
 
Po výběru volby Přenést do CISu budou data přednastavena do formuláře pro nového uživatele. 
Správce může data změnit, doplnit a uložit do systému CIS. Teprve po tomto uložení se záznam 
předregistrace uživatele stává platným uživatelem CISu 

5.8.1.1  Zadání nové předregistrace ORP  

[1] Klepněte na tlačítko Nový záznam. Na datovém listu se objeví formulář určený 
k zadávání údajů o nové předregistraci. 
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Obrázek 369: Formulář Nová žádost o předregistraci ORP 

[2] Vyplňte příslušné údaje ve formuláři. 

Při zadání nového uživatele  může vybrat z rolí Historická vozidla – ORP, PLYN – ORP 
a ZTP - ORP. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Předregistrace ORP bez uložení jakýchkoliv 
změn. 

5.8.1.2  Úprava nové předregistrace ORP 

[1] Klepněte na ikonu  uvedenou na řádku tabulky, který chcete upravit. Zobrazí se 
formulář pro jeho úpravu. 
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Obrázek 370: Formulář Editace předregistrovaného uživatele 

 

[2] Upravte požadované údaje. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze.  

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Předregistrace ORP bez provedení 
jakýchkoliv změn. 

 Předregistrace PČR 

Pro předregistaci PČR přejdete z nabídky domény Agenda postupem Předregistrace  
Předregistace PČR. 
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Obrázek 371: Stránka Předregistrace PČR 

Uživatel v roli Správce vidí všechny nevyřízené požadavky na předregistrace a může je filtrovat za 

jednotlivé stanice. Může záznam změnit , zrušit  a Přenést do CISu .  
 
Po výběru volby Přenést do CISu budou data přednastavena do formuláře pro nového uživatele. 
Správce může data změnit, doplnit a uložit do systému CIS. Teprve po tomto uložení se záznam 
předregistrace uživatele stává platným uživatelem CISu. 

5.8.2.1  Zadání nové předregistrace PČR  

[1] Klepněte na tlačítko Nový záznam. Na datovém listu se objeví formulář určený 
k zadávání údajů o nové předregistraci. 

 

Obrázek 372: Formulář Nová žádost o předregistraci PČR 

[2] Vyplňte příslušné údaje ve formuláři. 

Při zadání nového uživatele  může vybrat z rolí Policista, Policista – Operátor a 
Policista- vedoucí. 
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[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Předregistrace PČR bez uložení jakýchkoliv 
změn. 

5.8.2.2  Úprava nové předregistrace PČR  

[1] Klepněte na ikonu  uvedenou na řádku tabulky, který chcete upravit. Zobrazí se 
formulář pro jeho úpravu. 

 

Obrázek 373: Formulář Editace předregistrovaného uživatele PČR 

 

[2] Upravte požadované údaje. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze.  

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Předregistrace PČR bez provedení 
jakýchkoliv změn. 
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 Předregistrace SME 

Pro předregistaci SME přejdete z nabídky domény Agenda postupem Předregistrace  
Předregistace SME. 

 

 

Obrázek 374: Stránka Předregistace SME 

Uživateli s rolí Vedoucí_SME je zobrazen seznam pořízených, ale neodsouhlasených předregistrací 
uživatelů na jeho stanici. Vedoucí_SME může zadat novou předregistraci a spravovat již pořízené. 
 
Uživatel v roli Správce vidí všechny nevyřízené požadavky na předregistrace a může je filtrovat za 

jednotlivé stanice. Může záznam změnit , zrušit  a Přenést do CISu .  
 
Po výběru volby Přenést do CISu budou data přednastavena do formuláře pro nového uživatele. 
Správce může data změnit, doplnit a uložit do systému CIS. Teprve po tomto uložení se záznam 
předregistrace uživatele stává platným uživatelem CISu 

5.8.3.1  Zadání nové předregistrace SME  

[1] Klepněte na tlačítko Nový záznam. Na datovém listu se objeví formulář určený 
k zadávání údajů o nové předregistraci. 
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Obrázek 375: Formulář Nová žádost o předregistraci SME 

[2] Vyplňte příslušné údaje ve formuláři. 

Při zadání nového uživatele  může vybrat z rolí SME – Operátor a SME – Mechanik. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Předregistrace SME bez uložení jakýchkoliv 
změn. 

5.8.3.2  Úprava nové předregistrace SME  

[5] Klepněte na ikonu  uvedenou na řádku tabulky, který chcete upravit. Zobrazí se 
formulář pro jeho úpravu. 
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Obrázek 376: Formulář Editace předregistrovaného uživatele 

 

[6] Upravte požadované údaje. 

[7] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze.  

[8] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Předregistrace SME bez provedení 
jakýchkoliv změn. 

 

 

5.9 Statistiky 

Modul Statistiky slouží k zobrazení statistik určených pro ministerstvo dopravy a dále pak statistik 
určených pro jednotlivé stanice STK a SME. Do správy statistik přejdete klepnutím na tlačítko 
Statistiky v nabídce domény Agenda. 

Modul je dostupný pro uživatele s přístupovým právem: Statistik, Správce, Pracovník dohledu, 
Vedoucí STK a Vedoucí SME. 

Pro statistiky platí pravidlo, že období Od-Do je dlouhé maximálně 1 rok (pokud není uvedeno 
jinak). Ve statistikách se zobrazjí všechny (ne pouze aktivní) kraje, ORP, SME. 
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  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované moduly a položky jednotlivých 

nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 

 Práce se statistikami 

Princip práce se statistikami je u většiny statistik totožný. 

[1] U odpovídající statistiky klepněte na tlačítko Zobrazit report. 

[2] Otevře se nové dialogové okno pro zadání paramterů. 

 

Obrázek 377: Příklad dialogového okna pro zadání parametrů 

[3] Zadejte parametry (filtrační kritéria) a klikněte na tlačítko Vytvořit. Zobrazí se 
vygenerovaná statistika. 

 

Obrázek 378: Příklad vygenerované statistiky 
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  UPOZORNĚNÍ 

 Jaká vyhledávací kritéria pro sestavení statistiky se budou uživateli nabízet, záleží na dané 
statistice. 

 Rovněž záleží na charakteru sestavované statistiky. Některé statistiky se zobrazí rovnou po 
klepnutí na tlačítko Zobrazit report, u některých statistik je nutné nejprve zadat alespoň 

jedno filtrační kritérium. 

Pomocí odkazu Skrýt vyhledávací kritéria skryjete, budete tak mít větší prostor pro zobrazení 
sestavené statistiky na obrazovce. Pomocí odkazu Zobrazit vyhledávací kritéria opět 
rozbalíte. 

 Počty prohlídek SME 

Výsledkem této statistiky je součet měření emisí za zvolené období jednoho kalendářního měsíce. 

Pro statistiku Počty prohlídek SME přejdete z nabídky domény Agenda postupem Statistiky  
Počty prohlídek SME. Zobrazí se vyhledávací filtr Denní statistiky měření emisí za měsíc. 

 

 

Obrázek 379: Stránka Statistiky - počty prohlídek SME 

[1] Zvolte Období a klepněte na tlačítko Vyhledat, které zpouští generování sestavy. Po 
dokončení se zobrazí výsledek pod formulářem.  
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Obrázek 380: Denní statistika měření emisí 

[2] Pro zobrazení denní statistiky prohlídek klikněte na datum (v prvním sloupci) 
u požadovaného dne. Zobrazí se hodinová statistika pro zvolený den. 
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Obrázek 381:Hodinová statistika měření emisí 

[3] Tlačítkem Zpět se vrátite na denní statistiku měření emisí. 

  TIP 

 Výsledky sestavy lze řadit podle libovolného sloupce kliknutím na název v záhlaví tabulky. 

 Počty prohlídek STK 

Výsledkem této statistiky je součet prohlídek za zvolené období jednoho kalendářního měsíce. 

Pro statistiku Počty prohlídek STK přejdete z nabídky domény Agenda postupem Statistiky  
Počty prohlídek STK. Zobrazí se vyhledávací filtr Denní statistiky prohlídek za měsíc. 

 

Obrázek 382: Stránka Statistiky - počty prohlídek STK 

[1] Zvolte Období a klepněte na tlačítko Vyhledat. Zobrazí se denní statistika prohlídek za 
zvolený měsíc. 
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Obrázek 383: Denní statistika měření emisí 

[2] Pro zobrazení denní statistiky prohlídek klikněte na datum (v prvním sloupci) 
u požadovaného dne. Zobrazí se hodinová statistika pro zvolený den. 
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Obrázek 384:Hodinová statistika měření emisí 

[3] Tlačítkem Zpět se vrátite na denní statistiku měření emisí. 

 

  TIP 

 Výsledky sestavy lze řadit podle libovolného sloupce kliknutím na název v záhlaví tabulky. 

 Přehledy SME 

Pro statistické přehledy SME přejdete z nabídky domény Agenda postupem Statistiky  
Přehledy SME.  
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Obrázek 385: Statistiky - přehledy SME 

V následující tabulce je uveden přehled všech statistických pohledů dostupných na této stránce. 

Pohled Význam sestavených údajů 

Náhled na vydané protokoly 
dokončených měření emisí 
včetně časových údajů  

Zobrazí se seznam protokolů dokončených prohlídek za 
období, SME a pokud je uveden mechanik, tak jen 
prohlídky provedené daným mechanikem. 

Seznam stornovaných měření 
emisí  

Zobrazí se seznam protokolů stornovaných prohlídek za 
období a nepovinně SME.  

Právě prováděná měření emisí  Zobrazí se seznam probíhajících prohlídek za danou SME.  

Přehled SME podle výběru  

 
Zobrazí se seznam všech SME stanic za emisní systém, 
druh stanice a značku. 

Poskytnutí údajů policii ČR  Zobrazí se seznam prohlídek za VIN, RZ, mechanika a 
provozovatele.  
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 Statistiky – MD 

Stránka Statistiky – MD zobrazuje statistiky určené výhradně pracovníkům ministerstva dopravy. 
Do správy statistik MD přejdete z nabídky domény Agenda postupem Statistiky  Statistiky 
- MD. 

Přístup na stránku je umožněn pouze uživateli s přístupovým právem Správce. 

V následující tabulce je uveden přehled všech statistických pohledů dostupných na této stránce. 

Pohled Význam sestavených údajů 

Obecné informace o STK Seznam všech evidovaných stanic technické kontroly. 

Seznam právě prováděných 
kontrol na konkrétní STK 

Seznam právě prováděných technických prohlídek na 
konkrétní stanici technické kontroly. 

Jedná se o seznam rozpracovaných prohlídek, včetně data 
vložení záznamu. 

Náhled na vydané protokoly vč. 
relevantních časových údajů 

Seznam náhledů na vydané protokoly, včetně relevantních 
časových údajů (vložení údajů o vozidle, tisk záznamníku, 
tisk protokolu). 

Souhrnné počty prohlídek 
provedených na STK podle 
skupin a druhů vozidel 

Výsledkem je součet prohlídek podle čísla STK (vodícími 
kritérii jsou druh vozidla, druh technické prohlídky a časové 
období). Dále pak jsou zahrnuty počty a procentní podíl 
druhů provedených technických prohlídek na jednotlivých 
STK podle druhu vozidla. 

Souhrnné počty prohlídek 
provedených na STK podle 
skupin a druhů prohlídek 

Přehled počtů a procentní podíl druhů provedených 
technických prohlídek na skupiny vozidel. 

Podíl pravidelných a 
opakovaných TP 

Přehled počtu pravidelných a opakovaných technických 
prohlídek souhrnně pro všechny kategorie vozidel. 

Hodnocení způsobilosti vozidel 
a počtu závad při pravidelných 
prohlídkách 

Přehled hodnocení způsobilosti a průměrný počet závad 
vozidel při pravidelných periodických technických 
prohlídkách. 

Hodnocení způsobilosti vozidel 
a počtu závad při opakovaných 
prohlídkách 

Přehled hodnocení způsobilosti a průměrný počet závad 
vozidel při opakovaných technických prohlídkách. 

Počty STK podle jejich druhu Přehled počtu STK podle druhů a obecné informace o nich. 

Statistiky o výsledku hodnocení 
vozidel při prav. prohlídkách 
podle jejich stáří a jednotl. 
továrních značek 

Přehled počtu pravidelných prohlídek v závislosti na stáří a 
tovární značce vozidla. 

Report výčtu skutečných 
kapacit 

Přehled kapacitních počtů jednotlivých druhů provedených 
technických prohlídek a kategorií vozidel dle přepočítacích 
koeficientů na jednotlivé STK. 

Seznam všech stornovaných 
prohlídek 

Seznam všech stornovaných prohlídek. 

Poskytnutí údajů Policii České 
republiky 

Informace požadované Policií České republiky. 

Statistiky STK za druh 
prohlídky a kategorii vozidla 

V tabulce jsou zobrazeny počty provedených technických 
prohlídek na jednotlivých STK dle druhu prohlídky a 
kategorii vozidla. 

 Statistiky – STK 

Stránka Statistiky – STK zobrazuje statistiky určené pro ministerstvo dopravy a pro jednotlivé 
stanice technické kontroly. Do správy statistik STK přejdete z nabídky domény Agenda postupem 
Statistiky  Statistiky - STK. 

Přístup na stránku je umožněn pouze uživateli s přístupovým právem Statistik, resp. Vedoucí STK. 
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V následující tabulce je uveden přehled všech statistických pohledů dostupných na této stránce. 

Pohled Význam sestavených údajů 

Seznam právě prováděných 
kontrol na konkrétní STK 

Seznam právě prováděných technických prohlídek na 
konkrétní stanici technické kontroly. 

Jedná se o seznam rozpracovaných prohlídek, včetně data 
vložení záznamu. 

Souhrnné počty prohlídek 
provedených na STK podle 
skupin a druhů vozidel 

Výsledkem je součet prohlídek podle čísla konkrétní STK 
(vodícími kritérii jsou druh vozidla, druh technické 
prohlídky a časové období). Dále pak jsou zahrnuty počty a 
procentický podíl druhů provedených technických prohlídek 
na konkrétní STK podle druhu vozidla. 

Podíl pravidelných a 
opakovaných TP 

Přehled počtu pravidelných a opakovaných technických 
prohlídek souhrnně pro konkrétní STK a pro všechny 
kategorie vozidel. 

Hodnocení způsobilosti vozidel 
a počtu závad při pravidelných 
prohlídkách 

Přehled hodnocení způsobilosti a průměrný počet závad 
vozidel při pravidelných periodických technických 
prohlídkách provedených na konkrétní STK. 

Hodnocení způsobilosti vozidel 
a počtu závad při opakovaných 
prohlídkách 

Přehled hodnocení způsobilosti a průměrný počet závad 
vozidel při opakovaných technických prohlídkách 
provedených na konkrétní STK. 

Souhrnné statistiky za celou síť 
ČR 

Přehled souhrnných statistik za celou síť ČR. 

Výkony STK Seznam výkonů konkrétní stanice technické kontroly podle 
druhů vozidel. 

Počty a % podíl druhů 
prohlídek podle techniků STK 

Přehled počtu a procentických podílů technických prohlídek 
podle druhů prohlídek vykonaných techniky na konkrétní 
STK. 

Podíl prav. a opak. prohlídek 
podle techniků STK 

Přehled procentických podílů pravidelných a opakovaných 
prohlídek vykonaných techniky na konkrétní STK. 

Hodnocení způsobilosti vozidel 
a počtu závad při prav. 
prohlídkách podle techniků STK 

Přehled hodnocení způsobilosti a průměrného počtu závad 
vozidel při pravidelných prohlídkách vykonaných techniky 
na konkrétní STK. 

Hodnocení způsobilosti vozidel 
a počtu závad při opak. 
prohlídkách podle techniků STK 

Přehled hodnocení způsobilosti a průměrného počtu závad 
vozidel při opakovaných prohlídkách vykonaných techniky 
na konkrétní STK. 

Výkony technika Seznam výkonů jednotlivých techniků na konkrétní stanici 
technické kontroly. 

Seznam všech stornovaných 
prohlídek 

Seznam všech stornovaných prohlídek na konkrétní stanici 
technické kontroly. 

 Statistiky SME 

Stránka Statistiky – SME  zobrazuje statistiky určené pro ministerstvo dopravy a pro jednotlivé 
stanice měření emis. Do správy statistik SME přejdete z nabídky domény Agenda postupem 
Statistiky  Statistiky - SME. 

Přístup na stránku je umožněn pouze uživateli s přístupovým právem Statistik, resp. SME - 
Vedoucí. 

V následující tabulce je uveden přehled všech statistických pohledů dostupných na této stránce. 

Pohled Význam sestavených údajů 

Podíl měření emisí za druh 
měření SME  

 

V tabulce jsou uvedeny počty prohlídek za druh prohlídky a 
stav Vyhověl a Nevyhověl vypsané podle krajů, ORP a SME. 
Výběr je za období Od-Do a nepovinně kraj, ORP,SME.  

Počet měření emisí dle 
způsobilosti vozidel  

Podle krajů, ORP a SME. Výběr je za období Od-Do a 
nepovinně kraj, ORP,SME. 
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Pohled Význam sestavených údajů 

Počet měření emisí podle data 
měření, za SME, podle značky a 
druhu paliva  

 

V tabulce jsou uvedeny počty prohlídek za vozidlo (tovární 
značka) a druh paliva (BA, NM, CNG, LPG) vozidla pro stav 
Vyhověl a Nevyhověl, vypsané za SME. Výběr je za období 
Od-Do a nepovinně SME 

Počty měření emisí za období a 
SME dle skupiny vozidla  

 

V tabulce jsou uvedeny počty prohlídek za skupinu vozidla 
pro stav Vyhověl a Nevyhověl, vypsané za SME. Výběr je 
za období Od-Do a nepovinně kraj, ORP,SME.  

Počet prohlídek za mechaniky  

 

V tabulce jsou uvedeny počty prohlídek za Druh prohlídky 
pro stav Vyhověl a Nevyhověl, vypsané za mechaniky 
stanice SME, která je jako vstupní parametr.  

Počet chyb za SME  

 

V tabulce jsou uvedeny počty chyb (za vybrané chyby) a 
ostatní chyby (počet Nevyhověl – počty jednotlivých chyb) 
vypsané za SME. Výběr je za období Od-Do a povinně 
jednu z hodnot kraj, ORP,SME.  

 

 Statistiky SME – MD 

Stránka Statistiky SME - MD  zobrazuje statistiky určené pro ministerstvo dopravy. Do správy 
statistik SME přejdete z nabídky domény Agenda postupem Statistiky  Statistiky SME - MD. 

Přístup na stránku je umožněn pouze uživateli s přístupovým právem Správce. 

V následující tabulce je uveden přehled všech statistických pohledů dostupných na této stránce. 

Pohled Význam sestavených údajů 

Souhrnné počty měření emisí 
dle skupiny vozidel  

 

V tabulce jsou uvedeny počty prohlídek a procenta z celku 
za stav Vyhověl a Nevyhověl za jednotlivé skupiny vozidel. 
Výběr je za období Od-Do a nepovinně kraj, ORP.  

Podíl měření emisí za druh 
měření SME  
 

V tabulce jsou uvedeny počty prohlídek za druh prohlídky a 
stav Vyhověl a Nevyhověl vypsané podle krajů, ORP a SME. 
Výběr je za období Od-Do a nepovinně kraj, ORP,SME.  

Počet měření emisí dle 
způsobilosti vozidel  
 

V tabulce jsou uvedeny počty prohlídek a procento z celku 
pro stav Vyhověl a Nevyhověl, vypsané podle krajů, ORP a 
SME. Výběr je za období Od-Do a nepovinně kraj, 
ORP,SME.  

Počet měření emisí podle data 
měření, roku výroby, podle 
značky a druhu paliva  
 

V tabulce jsou uvedeny počty prohlídek za palivo vozidla 
pro stav Vyhověl a Nevyhověl, vypsané podle jednotlivých 
značek vozidla. Výběr je za období Od-Do, kraj a nepovinně 
značku vozidla.  

Počet měření emisí podle data 
měření, za SME, podle značky a 
druhu paliva  
 

V tabulce jsou uvedeny počty prohlídek za vozidlo (tovární 
značka) a druh paliva (BA, NM, CNG, LPG) vozidla pro stav 
Vyhověl a Nevyhověl, vypsané za SME. Výběr je za období 
Od-Do a nepovinně SME.  

Počet měření emisí podle data 
měření, značky a emisního 
systému 

V tabulce jsou uvedeny počty prohlídek za emisní systém 
vozidla pro stav Vyhověl a Nevyhověl, vypsané za tovární 
značku. Výběr je za období Od-Do a nepovinně SME.  

Počty měření emisí za období a 
SME dle skupiny vozidla  
 

V tabulce jsou uvedeny počty prohlídek za skupinu vozidla 
pro stav Vyhověl a Nevyhověl, vypsané za SME. Výběr je 
za období Od-Do a nepovinně kraj, ORP,SME.  

Počet prohlídek za mechaniky  
 

V tabulce jsou uvedeny počty prohlídek za Druh prohlídky 
pro stav Vyhověl a Nevyhověl, vypsané za mechaniky 
stanice SME, která je jako vstupní parametr.  

Počet chyb za SME  
 

V tabulce jsou uvedeny počty chyb (za vybrané chyby) a 
ostatní chyby (počet Nevyhověl – počty jednotlivých chyb) 
vypsané za SME. Výběr je za období Od-Do a povinně 
jednu z hodnot kraj, ORP,SME.  
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Pohled Význam sestavených údajů 

Počet chyb za tovární značku  
 

V tabulce jsou uvedeny počty chyb (za vybrané chyby) a 
ostatní chyby (počet Nevyhověl – počty jednotlivých chyb) 
vypsané za značku vozidla. Výběr je za období Od-Do a 
nepovinně značku vozidla.  

 Za operace 

Výsledkem této statistiky je report akcí provedené uživatelem za zvolené časové období. 

Stránka Statistiky uživatele zobrazuje statistiky určené výhradně pracovníkům ministerstva 
dopravy. Do správy statistik MD přejdete z nabídky domény Agneda postupem Statistiky  Za 
operace. 

Přístup na stránku je umožněn pouze uživateli s přístupovým právem Správce. 

 

Obrázek 386: Příklad vyhledávacího okna pro statistiku operací uživatele 

[1] Zadejte parametry pro vyhledání. V následující tabulce je uveden význam jednotlivých 
položek obsažených ve formuláři. 

 

Položka Formát Význam položky Poznámka 

Za operace 

Stanice number 
(maximální 
délka 6 znaků) 

Číslo stanice STK nebo 
SME 

nepovinny údaj 

zadávejte ve formátu 
NNNN nebo NNNNNN 

Uživatel Výklopný 
seznam 

Jméno uživatele povinny údaj 

Operace Výklopný 
seznam 

Volby operace 
uživatele 

nepovinny údaj 

 

Datum od Text Statistika začíná 
datem 

povinný údaj 

správný formát 
DD.MM.RRRR 

Datum do Text Statistika končí datem povinný údaj 

správný formát 
DD.MM.RRRR 

 

[2] Pomocí tlačítka Vyhledat se spouští generování sestavy. Po dokončení se zobrazí 
výsledek pod formulářem.  

  UPOZORNĚNÍ 

 Časové rozmezí pro vytvoření statistiky (Datum od a Datum Do) musí být menší než jeden 

měsíc (31 dní).  
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Obrázek 387: Příklad vygenerované sestavy operací uživatele 

  TIP 

 Výsledky sestavy lze řadit podle libovolného sloupce kliknutím na název v záhlaví tabulky. 

 Za prohlídku 

Výsledkem této statistiky je report provedených prohlídek podle druhu za zvolené časové období. 

Stránka Statistiky uživatele zobrazuje statistiky určené výhradně pracovníkům ministerstva 
dopravy. Do správy statistik MD přejdete z nabídky domény Agenda postupem Statistiky  Za 
prohlídku. 

Přístup na stránku je umožněn pouze uživateli s přístupovým právem Správce. 

 

Obrázek 388: Příklad vyhledávacího okna pro statistiku za prohlídku 

 

[1] Zadejte parametry pro vyhledání. V následující tabulce je uveden význam jednotlivých 
položek obsažených ve formuláři. 

 

Položka Formát Význam položky Poznámka 

Za prohlídku 

STK number 
(maximální 
délka 4 znaky) 

Číslo stanice STK nepovinny údaj 

zadávejte ve formátu 
NNNN  

Období Výklopný 
seznam 

Období za které 
zpracovat statistiku 

povinny údaj 

levý seznam - rok 

pravý seznam - měsíc 

Druh text Druh vozidla povinný údaj 
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Položka Formát Význam položky Poznámka 

Kategorie text Kategorie vozidla nepovinný údaj 

Lze vybrat pouze 
kategorii nadefinovanou 
pro zvolený druh 
vozidla. 

Značka text Značka vozidla nepovinný údaj 

Stupeň závady Výklopný 
seznam 

Stupeň závady nepovinný údaj 

Číslo závady Výklopný 
seznam 

Číslo závady nepovinný údaj 

 

[2] Pomocí tlačítka Vyhledat se spouští generování sestavy. Po dokončení se zobrazí 
výsledek pod formulářem.  

 

 

Obrázek 389: Příklad vygenerované statistiky za prohlídku 

  TIP 

 Výsledky sestavy lze řadit podle libovolného sloupce kliknutím na název v záhlaví tabulky. 

 Za SME 

Výsledkem této statistiky je report prohlídek podle druhu za zvolené časové období. 

Stránka Statistiky uživatele zobrazuje statistiky určené výhradně pracovníkům ministerstva 
dopravy. Do správy statistik MD přejdete z nabídky domény Agenda postupem Statistiky  Za 
SME. 

Přístup na stránku je umožněn pouze uživateli s přístupovým právem Správce. 
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Obrázek 390: Příklad vyhledávacího okna pro statistiku za SME 

 

[1] Zadejte parametry pro vyhledání. V následující tabulce je uveden význam jednotlivých 
položek obsažených ve formuláři. 

 

Položka Formát Význam položky Poznámka 

Statistiky za SME 

SME number 
(maximální 
délka 6 znaků) 

Číslo stanice SME nepovinny údaj 

zadávejte ve formátu 
NNNNNN 

Provozovatel Výklopný 
seznam 

Jméno provozovatele nepovinny údaj 

Kraj Výklopný 
seznam 

Kraj nepovinny údaj 

 

Druh Prohlídky Výklopný 
seznam 

Druh prohlídky povinny údaj 

Datum od Text Statistika začíná 
datem 

povinný údaj 

správný formát 
DD.MM.RRRR 

Datum do Text Statistika končí datem povinný údaj 

správný formát 
DD.MM.RRRR 

 

[2] Pomocí tlačítka Vyhledat se spouští generování sestavy. Po dokončení se zobrazí 
výsledek pod formulářem.  

  UPOZORNĚNÍ 

 Časové rozmezí pro vytvoření statistiky (Datum od a Datum Do) musí být menší než jeden 

měsíc (31 dní).  

 

 

Obrázek 391: Příklad vygenerované statistiky za SME 
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  TIP 

 Výsledky sestavy lze řadit podle libovolného sloupce kliknutím na název v záhlaví tabulky. 

 Za STK 

Výsledkem této statistiky je report prohlídek podle druhu za zvolené časové období. 

Stránka Statistiky uživatele zobrazuje statistiky určené výhradně pracovníkům ministerstva 
dopravy. Do správy statistik MD přejdete z nabídky domény Agenda postupem Statistiky  Za 
STK. 

Přístup na stránku je umožněn pouze uživateli s přístupovým právem Správce. 

 

Obrázek 392: Příklad vyhledávacího okna pro statistiku 

[3] Zadejte parametry pro vyhledání. V následující tabulce je uveden význam jednotlivých 
položek obsažených ve formuláři. 

 

Položka Formát Význam položky Poznámka 

Vozidlo 

STK number 
(maximální 
délka 4 znaky) 

Číslo stanice STK nepovinny údaj 

zadávejte ve formátu 
NNNN  

Provozovatel Výklopný 
seznam 

Jméno provozovatele nepovinny údaj 

Kraj Výklopný 
seznam 

Kraj nepovinny údaj 

 

Druh Prohlídky Výklopný 
seznam 

Druh prohlídky povinny údaj 

Datum od Text Statistika začíná 
datem 

povinný údaj 

správný formát 
DD.MM.RRRR 

Datum do Text Statistika končí datem povinný údaj 

správný formát 
DD.MM.RRRR 

 

[4] Pomocí tlačítka Vyhledat se spouští generování sestavy. Po dokončení se zobrazí 
výsledek pod formulářem.  
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  UPOZORNĚNÍ 

 Časové rozmezí pro vytvoření statistiky (Datum od a Datum Do) musí být menší než jeden 

měsíc (31 dní).  

 

 

Obrázek 393: Příklad vygenerované sestavy 

  TIP 

 Výsledky sestavy lze řadit podle libovolného sloupce kliknutím na název v záhlaví tabulky. 

 

5.10 Zprávy zástupců 

Do správy zpráv zástupců značek přejdete z nabídky domény Agenda postupem Zprávy  Zprávy 
zástupců.  

Modul je dostupný pro uživatele s přístupovým právem Zprávy zástupců - Správce. 

  UPOZORNĚNÍ 

 Ne každý uživatel bude mít k dispozici veškeré popisované moduly a položky jednotlivých 

nabídek. Dostupnost různých funkčních celků totiž závisí na nastavení přístupových práv. 
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Obrázek 394: Stránka Zprávy zástupců 

Uživatel může provádět tyto operace: 

 editace záznamu , 

 stáhnout přílohu,  

 smazat přílohu , 

 nastavit jako neaktivní / aktivní . 

 Přidání nové zprávy zástupců 

[1] Klepněte na tlačítko Nový záznam. Na datovém listu se objeví formulář určený 
k zadávání. 
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Obrázek 395: Formulář Zprávy zástupců - nový záznam 

[2] Vyplňte příslušné údaje ve formuláři. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze. V případě, že 
opominete vyplnit některý z povinných údajů, aplikace vás na to při pokusu o uložení 
upozorní. 

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Zprávy zástupců bez uložení jakýchkoliv 
změn. 

 Úprava zprávy zástupců 

Lze upravit pouze zprávy, které spadají pod stejnou značku, u které je uživatel zástupcem. 

[1] Klepněte na ikonu  uvedenou na řádku tabulky, který chcete upravit. Zobrazí se 
formulář pro jeho úpravu. 
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Obrázek 396: Formulář Detail zprávy zástupců 

 

[2] Upravte požadované údaje. 

[3] Klepnutím na tlačítko Uložit zadané údaje uložíte do databáze.  

[4] Tlačítkem Zpět se vrátíte zpět na stránku Zprávy zástupců bez provedení jakýchkoliv 
změn. 

 Deaktivace, aktivace a smazání 

V případě potřeby můžete zprávu zástupce nastavit jako neaktivní, aktivní nebo ji smazat. 

[1] Klepněte na ikonu  uvedenou na řádku tabulky, který chcete deaktivovat. 

[2] Záznam se přesune do tabulky Seznam neaktivních zpráv. 

 

Obrázek 397: Seznam neplatných zpráv 

[3] Pro opětovnou aktivaci klepněte na ikonu  uvedenou na řádku tabulky Seznam 
neaktivních zpráv, který chcete aktivovat.  

[4] Pro smazání dokumentu klepněte na ikonu  uvedenou na řádku tabulky Seznam 
neaktivních zpráv, který chcete smazat. 
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5.11 Dokumentace 

Modul Dokumentace umožňuje uživateli prohlížet soubory (dokumenty,uživatelské příručky) podle 
skupin dokumentu. Skupiny dokumentů představují nabídku v rámci menu aplikace dle přiřazené 
role.  

Ve všech skupinách dokumentu lze dohledávat soubor dle názvu. Soubor lze stáhnout kliknutím na 

ikonu . 

 MD Metodické pokyny 

Do MD metodických pokynů přejdete z nabídky domény Agenda postupem Dokumentace  MD 
Metodické pokyny.  

 

Obrázek 398: Dokumentace - metodické pokyny MD 

 MD Informace 

Do MD informací přejdete z nabídky domény Agenda postupem Dokumentace  MD Informace.  

 

Obrázek 399: Dokumentace - MD informace 

 

 MD Podpisové vzory 

Do MD podpisových vzorů přejdete z nabídky domény Agenda postupem Dokumentace  MD 
Podpisové vzory. 
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Obrázek 400: Dokumentace - MD podpisové vzory 

 MD CoC listy 

Do MD CoC listů přejdete z nabídky domény Agenda postupem Dokumentace  MD CoC listy. 

 

Obrázek 401: Dokumentace - MD CoC listy 

 MD vzory dokladů 

Do MD vzorových dokladů přejdete z nabídky domény Agenda postupem Dokumentace  MD 
vzory dokladů. 
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Obrázek 402: Dokumentace - MD vzory dokladů 

 MD vzory pro LPG 

Do MD vzorů pro LPG přejdete z nabídky domény Agenda postupem Dokumentace  MD vzory 
pro LPG. 

 

Obrázek 403: Dokumentace - MD vzory pro LPG 

 Obecná dokumentace 

Do obecné dokumentace přejdete z nabídky domény Agenda postupem Dokumentace  MD 
Obecná dokumentace. 
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Obrázek 404: Dokumentace - obecná dokumentace 

 Zprávy akr. zástupců 

Zprávy akreditovaných zástupců značek tvoří samostatnou skupinu dokumentů.  

Tato část je dostupná pro uživatele s rolí Zprávy zástupců – Čtenář. Uživatel s touto rolí vidí ke 
čtení všechny zprávy akreditovaných zástupců značek. 

  

 

Obrázek 405: Dokumentace - zprávy akr. zástupců 
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