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1 Seznam pojmů 

Číselník – ucelený seznam hodnot, který se vztahuje k určité oblasti 

Hodnota číselníku – položka číselníku, minimálně reprezentovaná kódem a názvem, má platnost 

existence číselníku od a do 

Verze číselníku – stav hodnot číselníku 

Aktuální verze číselníku – hodnoty v číselníku jsou platné a aktuální, zobrazují se i historické hodnoty 

s vyplněnu platností do 

Rozpracovaná verze číselníku – hodnoty v číselníku jsou upravené a jiné než v Aktuální verzi. Číselník 

v této verzi se upravuje a mění, editují se hodnoty 

Vydání číselníku – předení číselníku z rozpracované verze na aktuální verzi. Aktuální verze se přenáší 

do JTP. Vydáním se vytvoří nová rozpracovaná verze, která je ve výchozím stavu kopií právě vydané 

aktuální verze 

Zobrazení číselníku – pojmenovaná skupina vybraných sloupců číselníku (číselník není omezen podle 

hodnot, ale podle zobrazovaných sloupců hodnot číselníku. 

Kategorie číselníku – seskupení definovatelných číselníků do jedné kategorie, nad kterou se přiřazují 

oprávnění. Každý číselník může být ve více kategoriích. 

 

2 Úvod 

Tento dokument popisuje práci v systému JSC – Jednotná správa číselníků. Aplikace běží v prostření 

eREG a využívá platformy JTP. Oprávnění pro tuto aplikaci přiřazují pomocí systému JSU – Jednotná 

správa uživatelů. 

Pro přihlášení do systému platí metodika přihlašování do registrů eREG. 

 

3 Uživatelské role 

3.1 Uživatel 

Základní role, která umožňuje zobrazovat číselníky a jejich hodnoty (položky). Uživatel vidí aktuální 

verzi položek číselníku. 

3.2 Správce editor 

Role, která umožňuje upravovat hodnoty vybraných číselníků. Číselníky se nastavují v Administraci na 

jednotlivé kategorie číselníků. Správce editor vidí jak aktuální verzi číselníku, tak i rozpracovanou 

verzi číselníku. Rozsah číselníků se omezuje nastavení skupin číselníků pro danou roli u uživatele 

3.3 Správce číselníků 

Role, která umožňuje navíc schvalovat a vydávat aktuální verze číselníků. Převádí číselníky 

z rozpracované verze do aktuální verze. Aktuální verze se poté přenáší do JTP. 
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3.4 Administrátor 

Role nastavuje uživatelům k jejich jednotlivým oprávněním z JSÚ vybrané kategorie číselníků, aby měl 

uživatel editovat a schvalovat hodnoty. 

4 Vyhledávání číselníků a dat 

Základní stránka určená pro všechny uživatele umožňuje vyhledávat číselníky a zobrazovat jejich 

aktuální údaje. Pro vyhledávání lze použít textové pole, které vyhledává text, který existuje v názvu, 

popisu nebo kategorii číselníku. 

Zobrazit si číselníky může uživatel i zobrazením číselníků podle zařazení do kategorií číselníků. 

Nebo si uživatel může vyhledat ručně číselník v seznam všech číselníků. 

Zobrazuje se Kód, název číselníku, popis, datum platnosti od a do u číselníku. 

 

Obrázek 1. Vyhledávací stránka 

 



 

Str. 5 
Rozvoj technologické platformy NZIS - CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002748 

 

Obrázek 2. Výsledek vyhledávání 

Kliknutím na tlačítko Aktuální údaje u vybraného číselníku se zobrazí detail číselníku. 
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5 Seznam všech číselníků 

Pod volbou seznam všech číselníků se zobrazuje výčet všech číselníků. Jsou vidět sloupce Kód 

číselníku, název, popis, platnost číselníku od a do. Podle oprávnění má uživatel k dispozici tlačítko 

„Aktuální verze“ pro zobrazení detailu aktuálních platných hodnot číselníku, Případně „Úprava 

hodnot“ pro možnost editaci hodnot číselníku (zobrazují se hodnoty rozpracované verze). 

U seznamu číselníků lze vyfiltrovat číselníky podle názvů, kódu, popisu nebo kategorii číselníků. 

 

 

Obrázek 3. Seznam číselníků k zobrazení aktuálních hodnot 
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6 Detail číselníků 

Detail číselníku lze rozdělit do zobrazení hodnot, zobrazení struktury, seznam zobrazení číselníků. 

6.1 Hodnoty 

 

Obrázek 4. Detail hodnot číselníku 

Zobrazuje seznam všech platných i neplatných hodnot. Zobrazuje se Kód, Název, platnost od a do. 

Navíc je zobrazeno id položky. Zobrazují se hodnoty aktuální verze. 

Kliknutím na záhlaví sloupce si může uživatel hodnoty setřídit. 

 

6.2 Struktura a zobrazení číselníku 

Zobrazuje datovou strukturu číselníku v databázi s určením názvu sloupce, datového typu, délky 

hodnot datového typu, zda může být prázdná položka (Nulovatelný), zda je sloupec vypočítaný 

z jiných hodnot (Vypočtený), jakou znakovou sadu používá (Porovnání) a pořadí sloupců. Kliknutím na 

záhlaví lze mezi položkami filtrovat. 

Seznam verzí zobrazení určuje historické verze úprav číselníku (úprav hodnot) podle dat vydání 

platného číselníku. Aktuální číselník má verzi „Aktuální“, připravovaný a upravovaný číselník má verzi 

„Rozpracovaná“. 
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Obrázek 5. Struktura číselníku a seznam zobrazení číselníku 
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7 Úprava hodnot 

Pro úpravu hodnot musí mít uživatel roli Správce editor. Kliknutím na „Úprava číselníků“ se zobrazí 

seznam číselníků, který se může filtrovat stejně jako „Číselníky“. Kliknutím na „Úprava hodnot“ se 

zobrazí tabulka hodnot v rozpracované verzi. 

 

Obrázek 6. Seznam číselníků k editaci 
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Obrázek 7. Hodnoty číselníku v rozpracované verzi 

 

Kliknutím na „Editace“ položky se otevře modální okno, které umožní změnit kód, název a platnost 

dané položky. Kliknutím „Aktualizovat“ se hodnota uloží do rozpracované verze. 

!Pozor – položka není vidět v aktuální verzi. Pro zviditelnění úprav se musí provést úkon vydání 

číselníku do Aktuální verze. 

 

Obrázek 8. Editace hodnoty číselníku 

Kliknutím na tlačítko „Nová položka“ nad záhlavími sloupců se obdobným případem umožní přidat 

novou položku číselníku do Rozpracované verze. 
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Obrázek 9. Nová hodnota číselníku 

 

8 Vydání číselníku 

Vydat aktuální verzi upraveného číselníku (převést rozpracovanou verzi do aktuální verze) můe pouze 

uživatel s rolí „Správce číselníků“. V Úpravě číselníků v detailu číselníku (vždy jsou vidět hodnoty 

z rozpracované verze) se kliknutím na tlačítko „Vydat a propagovat do JTP“ provede převedení 

rozpracované verze na aktuální verzi číselníku a odeslání této verze do JTP. Nyní se již číselník v nové 

aktuální verzi bude zobrazovat v JTP i pro další uživatele. 

 

 

Obrázek 10. Vydání číselníku - nová aktuální verze 
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9 Administrace 

Administrace slouží k přiřazování kategorií číselníků j jednotlivým rolím uživatelů. Uživatel získává 

role pomocí JSU (Jednotná správa uživatelů). 

9.1 Úprava práv rolí nad uživateli 

Tabulka zobrazuje výpis všech založených kategorií číselníků a jejich přiřazení k rolím uživatelů. 

Uživatel může mít více rolí a ke každé roli může mít přiřazeny jiné kategorie číselníků. Každá role 

může mít více kategorií číselníků. 

 

Obrázek 11. Administrace kategorií k rolím uživatelů 

 

9.2 Správa kategorií číselníků 

Slouží k vytváření a editování kategorií číselníků. Umožňuje zařadit jednotlivé číselníky do kategorií. 

Každý číselník může být zařazen ve více kategoriích. 
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Obrázek 12. Správa kategorií číselníků 


