Software pro zařazování podniku do skupiny A nebo B
dle zákona o prevenci závažných havárií
Uživatelský manuál pro provozovatele
Přístup do software
Software je přístupný přes přihlašovací formulář na adrese http://zapos.tlp.eu/sypos/admin/.
Pro získání přihlašovacích údajů do software a související informace nás prosím kontaktujte:
 mailem na servicedesk@tlp-emergency.com,
 telefonicky na 272 739 211.
Po upřesnění potřebných údajů Vám bude vytvořen uživatelský účet zaslány přihlašovací údaje.
Základní informace o projektu TB050MZP016, v rámci kterého byl software vyvinuta, jsou uvedeny na
informační stránce http://zapos.tlp.eu/web/index.html.
Software byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci programu BETA.

Způsob práce se software
Po přihlášení do software je zobrazen hlavní rozcestník.
Drobečková navigace
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Obrázek 1: Hlavní rozcestník

Z hlavního rozcestníku je možné přistupovat ke klíčovým funkcím systému:
1. správa základních údajů o provozovateli
2. správa objektů provozovatele
3. správa chemických látek, se kterými provozovatel nakládá napříč svými objekty
4. tvorba a správa návrhu na zařazení pro jednotlivé objekty

Z každé části aplikace je možné se vrátit zpět na hlavní rozcestník kliknutím na první odkaz
v drobečkové navigaci (název provozovatele).
Doporučený způsob práce se software je následující:
1. Úprava základních údajů provozovatele
2. Zavedení všech objektů provozovatele, pro které plánujete zpracovávat návrhy na zařazení
(obrázkový odkaz „Objekty“)
3. Zavedení všech (nebezpečných) chemických látek, se kterými nakládáte napříč objekty
(obrázkový odkaz „Chemické látky“)
4. Zpracování návrhů na zařazení (obrázkový odkaz „Návrhy na zařazení“)

Správa základních údajů provozovatele

Obrázek 2: Formulář základních údajů provozovatele

Základní údaje provozovatele vyplňte na formuláři, který je přístupný z hlavního rozcestníku přes
odkaz „Upravit základní údaje“.

Pro uložení údajů klikněte na tlačítko „Uložit“ v pravém dolním rohu formuláře, následně budete
přesměrováni na hlavní rozcestník.
Vyplněné základní údaje se budou reflektovat v návrzích na zařazení.

Správa objektů provozovatele
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Obrázek 3: Tabulární přehled objektů provozovatele.

Tabulární přehled objektů provozovatele přístupný z hlavního rozcestníku přes obrázkový odkaz
„Objekty“.
1. Kliknutím na odkaz „Přidat nový záznam“ přejdete na formulář vložení nového objektu.
2. Kliknutím na název (již zadaného) objektu v tabulárním seznamu přejdete na rozcestník
konkrétního objektu.

Rozcestník konkrétního objektu
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Obrázek 4: Rozcestník objektu

Z rozcestníku konkrétního objektu můžete přejít na:
1. formulář úpravy údajů objektu včetně možnosti jeho smazání
2. tabulární přehled návrhů na zařazení zpracovaných pro daný objekt

Úpravy údajů objektu, vkládání nového objektu
Formuláře pro úpravy údajů objektu a vkládání nového objektu jsou prakticky totožné.

Obrázek 5: Formulář pro editaci / vkládání údajů o objektu

Na formuláři můžete upravit (vkládat pro nové objekty) základní údaje objektu včetně geografických
dat.
Změny (případně nové údaje pro nově vkládaný objekt) uložíte:
 kliknutím na odkaz „uložit“ v dolní části formuláře, po uložení budete přesměrování na
tabulární přehled objektů
 kliknutím na „uložit a přidat další záznam“, po uložení bude vyvolán formulář pro zadání
dalšího objektu
Objekt můžete smazat prostřednictvím červeného tlačítka „smazat“ v levém dolním rohu formuláře.

Správa chemických látek provozovatele
Tabulární přehled chemických látek provozovatele je přístupný z hlavního rozcestníku přes obrázkový
odkaz „Chemické látky“.
V tomto modulu je nutné evidovat všechny (nebezpečné) chemické látky, které mohou být následně
využity pro zpracování návrhů na zařazení.
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Obrázek 6: Tabulární seznam chemický látek provozovatele

1. Kliknutím na odkaz „Přidat nový záznam“ přejdete na formulář vložení nové látky.
2. Kliknutím na název (již zadané) látky v tabulárním seznamu přejdete na její editační formulář

Formulář pro vkládání / editaci chemické látky

Obrázek 7: Formulář chemické látky

Zaškrtnutí volby „Vybrat látku z databáze“ volitelně umožňuje načíst data o látce z podkladové
databáze látek s harmonizovanou klasifikací dle nařízení 1272/2008/ES (CLP). V případě této volby
vyberete látku kliknutím na „lupu“ v řádku „chemická látka“, po kliknutí se otevře dialogové okno pro
výběr látky.

Obrázek 8: Dialogové okno pro výběr látky z podkladové databáze.

V rámci dialogového okna můžete vyhledávat, konkrétní látku vyberete kliknutím na její název,
následně se dialogové okno zavře a data vybrané látky jsou zkopírována do formuláře.
Veškerá data můžete následně ještě upravit (např. z důvodu odlišné klasifikace v bezpečnostním listu,
apod.)
Pokud není volba „Vybrat látku z databáze“ zaškrtnuta, zadáváte veškeré údaje o látce ručně, na
základě údajů v bezpečnostním listu.
Pozn.: V podkladové databázi se nachází POUZE látky s harmonizovanou klasifikací, ostatní je
zapotřebí zadávat ručně!
Změny (případně nové údaje pro novou látku) uložíte:
 kliknutím na odkaz „uložit“ v dolní části formuláře, po uložení budete přesměrování na
tabulární přehled látek
 kliknutím na „uložit a přidat další záznam“, po uložení bude vyvolán formulář pro zadání další
látky
Látku můžete smazat prostřednictvím červeného tlačítka „smazat“ v levém dolním rohu formuláře.

Zpracování návrhů na zařazení
Tabulární přehled návrhů na zařazení pro jednotlivé objekty provozovatele je přístupný z hlavního
rozcestníku přes obrázkový odkaz „Návrhy na zařazení“.
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Obrázek 9: Tabulární přehled návrhů na zařazení

1. Kliknutím na odkaz „Přidat nový záznam“ přejdete na formulář vytvoření nového návrhu na
zařazení.
2. Kliknutím na název objektu v tabulárním seznamu přejdete na rozcestník daného návrhu na
zařazení s možností dalších úprav.
V systému je možné evidovat více návrhů na zařazení pro jeden objekt.
Vložení nového návrhu na zařazení

Obrázek 10: Formulář nového návrhu na zařazení

Po vyplnění základních údajů návrhu lze pokračovat:
 kliknutím na odkaz „uložit a pokračovat v úpravách“ v dolní části formuláře, po uložení
budete přesměrování na doplnění chemických látek předmětného návrhu na zařazení
 kliknutím na odkaz „uložit“ v dolní části formuláře, po uložení budete přesměrování na
tabulární přehled návrhů na zařazení
 kliknutím na „uložit a přidat další záznam“, po uložení bude vyvolán formulář pro zadání
dalšího návrhu
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Obrázek 11: Formulář vkládání látek do návrhu na zařazení

1. Kliknutím na odkaz „Přidat látku“ nebo hromadné přidání látky (ikona dvě plus
) přidáváte
do návrhu na zařazení chemické látky (ze vytvořeného seznamu látek provozovatele).
2. Kliknutím na název látky v tabulárním seznamu přejdete na formulář dané látky v návrhu na
zařazení.
3. Množství a skupenství látek můžete též upravovat přímo v tabulární seznamu (po úpravách je
zapotřebí kliknout na odkaz Uložit a přepočítat).
4. Kliknutím na panel „výsledek“ se zobrazí popis výpočtu návrhu na zařazení
5. Tlačítka Upravit návrh, Generovat dokument (případně Stáhnout dokument), Odeslat návrh
a. Upravit návrh vede na formulář úprav základních údajů návrhu
b. Po kliknutí na odkaz Generovat dokument bude zpracovaný návrh vygenerován do
formátu MS Word (operace zabere cca 20 – 30 sekund) a následně bude možné
dokument návrhu stáhnout před odkaz Stáhnout dokument
c. Odkaz odeslat návrh daný návrh uzamkne pro úpravy a nasdílí s místně příslušným
krajským úřadem – tuto funkci není nutné využívat.

