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1 Úvod 

Softwarový produkt OBES je informační systém určený pro obecní a městské úřady, popř. pro další typy 
institucí. Podporuje důležitou evidenční agendu – Evidence smluv. 

Tato velmi stručná příručka slouží pouze pro prvotní seznámení s programem, které se obvykle odehrává na 
jeho demoverzi. Obsahuje pouze nezbytné kroky k ověření základních funkcí programu. Můžete ji vhodně 
doplnit prostudováním příručky Ukázky. 

 

Pro základní instalaci a seznámení se s programem OBES je zapotřebí, aby uživatel postupoval podle 
následujících příruček: 

 

příručka 

11 - Začínáme 

12 - Ukázky 

2 - Instalace programu 

 

 

Pro odpovědné rutinní využívání programu OBES je zapotřebí, aby uživatel (resp. informatik) postupoval 
podle následujících příruček - ty jsou zaslány po zakoupení programu: 

 

příručka 

31 - Obsluha programu 

32 - Generátor sestav * 

41 - Modul Evidence smluv - metodika 

42 - Modul Evidence smluv - obsluha modulu 
 

*) jen pro verzi Professional 
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2 Instalace programu  

Instalační soubory můžete získat následujícím způsobem: 

a) stažením z klientského centra firmy DRINGS, spol. s r. o. - adresa www.drings.cz/klient, 

b) stažením z webu www.obecuctuje.cz (sekce SW OBES - Demoverze) 

c) získáním instalačního CD - o něj je možné si napsat e-mailem na obes@drings.cz nebo zavolat 

na 481 312 286. 

Vlastní instalaci programu svěřte nejlépe svému informatikovi. Ten má k dispozici speciální příručku 

Instalace programu. Stáhnout si ji může též z www.drings.cz/klient. 

Po ukončení instalace by Vám měl předat počítač, který bude mít v nabídce START a na ploše složku 

OBES. Po jejím otevření uvidíte nabídku jednotlivých modulů. Příklad zobrazení je na následujícím obrázku 
(záleží na nastavení Vašeho počítače - můžete vidět i jiné druhy ikon). Ikony mohou být pod sebou, vedle 
sebe, popř. rozmístěny kombinovaně. 
 

 
 

V každém případě byste však měli mít nainstalovány tři, z toho dva konfigurační. Ty pravděpodobně budou 
sloužit jen Vašemu informatikovi (Systémový modul, Modul pro nastavení). Popisu těchto modulů se v této 
základní příručce nebudeme věnovat vůbec.  

Ikonu Evidence smluv si případně můžete přetáhnout na plochu, abyste měli program vždy po ruce. 

Demoverze programu obsahuje naplněné číselníky (převážnou většinu) a dále vzorek dat jako názornou 
pomůcku. Demoverze má omezený počet záznamů v určitých evidencích, ale funkčnost stejnou jako ostrá 
verze. Funguje po dobu dvou měsíců od instalace. 

http://www.drings.cz/klient
http://www.obecuctuje.cz/
mailto:obes@drings.cz
http://www.drings.cz/klient


OBES - uživatelská příručka - začínáme 

 

 

DRINGS, spol. s r. o.      strana 4  
 

3 Obecné zásady práce v modulech 

3.1 Spuštění modulu 

Modul se spustí pomocí dvojkliku na příslušnou ikonu. Objeví se přihlašovací dialog. Pro přihlášení vyplňte 
do pole Uživatelské jméno hodnotu obes a do pole Heslo hodnotu obes. Po stisku tlačítka OK se objeví 
základní obrazovka modulu s následující vodorovnou nabídkou v záhlaví: 

 

Stejné čtyři položky najdete v každém modulu.  

Položky Systém, Okno a Nápověda ukrývají různé užitečné funkce, vy však zde nemůžete svá data editovat 
ani tisknout. Tyto položky jsou stejné v obou uživatelských modulech a jejich podrobný popis je v příručce 
Obsluha programu. Doporučujeme, abyste se jimi nyní příliš nezabývali (dokonce se nemusíte zabývat 
vůbec).. 

Hlavní práci tedy budete vždy vykonávat v nabídce Akce. 

 

3.2 Nabídka Systém  

 

Nabídka Systém je obsáhlá, pro ověření programu však není nejdůležitější. 

Filtr... Slouží pro výběr dat z vybraného formuláře - musíte ovšem sestavit algoritmus výběru. K tomu slouží 
záložky Funkce, Sloupce, Operátory a Hodnoty.  

Najít... Podobnou funkci znáte z jiných programů (i např. textového editoru word - i zde se používá variantně 
Ctrl + F). Umožní rychle nalézt určitou číselnou nebo textovou hodnotu. 

Třídění... Data každého formuláře, na který se dostanete v nabídce Akce, jsou nějak logicky setříděna. 
Pokud chcete toto třídění změnit (na určitou jednorázovou akci nebo nastálo), využijete této nabídky. Třídit 
můžete podle jednoho nebo více parametrů a u každého můžete zvolit vzestupný nebo sestupný sled. 

Export datového okna Často se nám hodí data uložená v nějakém programu zpracovat i mimo něj. Tuto 
možnost máte v programu OBES zajištěnou uvedenou položkou. Otevřete si požadovaný formulář a po 
zadání exportu již jen určíte, kam má být výsledný soubor uložen, pod jakým názvem a v jakém formátu. 
Nakonec stisknete tlačítko Uložit. 

Nastavení tiskárny Zde můžete zvolit příslušnou tiskárnu, popř. ji prostřednictvím dalšího tlačítka Setup... 
nakonfigurovat. 
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Tisk obrazovky, okna  a datového okna Často potřebujeme "opsat" nějaká data v jednoduché podobě tak, 
jak byla založena (třeba pro kontrolu). K tomu slouží tři související nabídky. Tisk obrazovky je prostý opis 
aktuálního stavu monitoru. Tisk okna způsobí opis viditelných údajů z vybraného okna a tisk datového okna 
opis všech dat, která patří k vybranému oknu (i když nejsou aktuálně vidět).  

Generátor sestav Generátor sestav je nainstalován pouze u verze Professional. V rámci zkoušení 
demoverze není možný. Pouze zde uveďme, že generátor dovoluje vytvoření a uchování "předpisů" pro vznik 
sestav z datových tabulek - jedné nebo i jejich definovaných kombinací. Generátor umožňuje výběr dat, jejich 
třídění, součtování apod.  

Zavření okna Jde pouze o doplňkovou nabídku, okno můžete zavřít i pomocí křížku v pravém horním rohu 
okna nebo kombinací kláves Ctrl + F4. 

Změna referenčních údajů Zde se nastavuje pouze referenční datum, veškeré zpracování s vazbou na 
aktuální den probíhá podle tohoto data. 

Konfigurace stanice a Změna hesla Tuto nabídku v rámci ověřování demoverze raději nepoužívejte, mohl 
byste si zkomplikovat přístup k programu. 

 

3.3 Nabídka Akce 

 

Prostřednictvím nabídky Akce se přistupuje k hlavním úlohám a evidencím modulu. 

Na obrázku je příklad nabídky modulu Evidence smluv. Nabídka Akce se rozvíjí formou "roletky". Pokud má 
nějaká položka ještě podnabídku (v našem příkladu to je Účetnictví, Rozpočet a Číselníky), potom tato se 
objeví jako další roletka vpravo (v našem příkladu Rozvaha a podrozvaha). Vše ovládáme jednoduše 
kliknutím myší. 

Práce s okny a formuláři je v celém programu jednotná, ukážeme si ji na jednom z číselníků. Postupným 
výběrem myší z nabídky Akce - Číselníky otevřete okno Druhy partnerů.  

Okna - velikost a umístění 

Chyťte myší některý okraj nebo roh a roztáhněte okno tak, abyste viděli celý obsah číselníku. Chyťte myší 
formulář za horní řádek s názvem formuláře a posuňte celé okno tam, kde se Vám s ním bude dobře 
pracovat. Pokud nyní formulář zavřete (a třeba i ukončíte celý program), kdykoli po dalším otevření se okno 
objeví ve stejných rozměrech i umístění, aniž bychom museli jeho polohu a rozměry nějakým způsobem 
ukládat. 

Povšimněte si, že lze nejen roztáhnout nebo stáhnout formulář na výšku, ale posunovat i střední pruh 
oddělující horní seznam záznamů a spodní podrobný formulář vybraného záznamu. 

Pořadí sloupců 

Řekněme, že byste chtěli mít na formuláři nejprve název druhu a teprve potom kód. Potom chyťte myší titulek 
druhého sloupce (Název druhu partnerů) a potáhněte vlevo. Po uvolnění tlačítka myši budou sloupce 
prohozené. Pokud byste v tuto chvíli formulář opustili, objeví se při příštím spuštění v původní podobě.  

Pokud však stiskneme pravé tlačítko myši v řádku titulek (Název druhu partnerů, Kód) a zadáme Nastavení 
datového okna - Uložení aktuálního nastavení, potom se nám napříště bude ukazovat formulář již v této nové 
podobě. 

K původnímu rozložení se můžeme vrátí, když zadáme Nastavení datového okna - Obnovit výchozí 
nestavení. 
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Třídění řádků 

Pokud chceme setřídit druhy partnerů podle jejich názvu, klikneme na Systém - Třídění, zde vybereme 
položku Název druhů partnerů a zaškrtneme Vzestupně. 

Nyní můžeme uložit aktuální nastavení stejně tak, jak jsme popsali u Pořadí sloupců a stejně se můžeme 
vrátit k původnímu nastavení (to se projeví po uzavření a novém otevření okna). 

Tlačítka Nový, Kopie, Opravit a Smazat 

Nad každým formulářem najdeme tlačítka Nový, Kopie, Opravit a Smazat, popř. alespoň některá z nich. 

Navíc se tlačítko Nový při rozeditování záznamu mění na Uložit. 

Tato tlačítka nám ochrání přepsání nebo vymazání záznamu omylem při běžném uklepnutí. Jejich význam je 
jasný, pouze je třeba na jejich užití myslet. Zejména nelze přepisovat údaje v záznamu, pokud není stisknuto 

tlačítko Opravit. Na používání těchto tlačítek si rychle zvyknete. 

Tlačítko Další >>> 

Na složitějších formulářích se ještě objevuje tlačítko Další >>>. To je v programu OBES univerzální tlačítko 

pro spuštění jiných formulářů, sestav nebo akcí. Při prohlížení programu si všímejte tlačítka Další >>> a 
seznamte se s konkrétními nabídkami. 

V nabídce Další >>> se vyskytují jednak odkazy na podřízené formuláře, dále potom nabídky na spuštění 
sestav - znak [S] nebo na provedení určité akce [A]. 

Kombo – pole se seznamem 

Kombo se používá na formulářích. Je to vlastně nabídka záznamů z číselníku nebo jiné evidence. Pomocí 
komba můžeme založit určitý údaj, můžeme též zajistit, že nic jiného, než je v oné druhé evidenci, nelze 
vložit. Příklad: Klepneme myší na bílé pole u položky Druh sml./dokum. a objeví se nabídka různých druhů 
smluv. Na obrázku je vidět, že jsme si vybrali darovací smlouvu. 

 

Na formulářích si klepnutím na datové položky můžete vyzkoušet, kde si při vyplňování pomůžete kombem a 
kde musíte obsah položky vypsat. 

3.4 Nabídka Okno 
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Podobnou nabídku jistě znáte z jiných programů. Domníváme se, že v rámci ověřování demoverze a 
zahájení rutinních prací na programu nemusíte využít vůbec. Případným vyzkoušením uspořádání oken však 
nemůžete způsobit žádné problémy. 

 

3.5 Nabídka Nápověda 

 

Nabídku nápovědy můžete s výhodou využít okamžitě. Nabídka Novinky se odkazuje na webové stránky 
našeho klientského centra a v budoucnu zde najdete jak novinky vyvolané našimi legislativci, tak novinky 
související se zdokonalováním funkcí programu OBES. 

Také nabídku O aplikaci využijete později. Pokud byste např. reklamovali nějakou funkci programu nebo nám 
chtěli oznámit Vaše provozní problémy, bude důležité, když nám napíšete nebo zatelefonujete přesnou verzi 
databáze a programu. 

 

3.6 Ukončení práce s modulem 

Modul můžete uzavřít buď kliknutím na křížek v pravém horním rohu obrazovky nebo výběrem položky Konec 
v nabídce Systém - viz obrázek. 
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4 Modul Evidence smluv - stručně 

4.1 Nabídky modulu Evidence smluv 

Výběr z nabídky Akce provádíme standardním způsobem myší. Znak  ukazuje, že je možné nabídku 
rozvinout do další úrovně. 

 

Pro rychlé spuštění nejčastějších položek je tu i nabídka složená z ikon. Význam každé ikony se dozvíme, 
pokud na ni najedeme kurzorem myši. 

 

Jednotlivé ikony zleva doprava: 

o Smlouvy, 

o Účetnictví - Rozvaha,  

o Účetnictví - Podrozvaha, 

o Rozpočet - Položky ze smluv 

o Rozpočet - Fixní položky 

o Sestavy (poznámka - zde jsou přístupné i sestavy dalších modulů), 

o Zpět (umožňuje vrátit poslední provedenou operaci - pozor! - opravdu jen jednu poslední) 

o Nápověda, 

o Ukončení programu. 
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4.2 Základy práce s modulem  

Pro vyzkoušení programu v modulu Akce doporučujeme následující postup (nezapomeňte přitom na tlačítka 
Nový, Kopie, Opravit, Smazat a Další >>>). 

 

4.2.1 Číselníky 

Prohlédněte si předvyplněné číselníky - je jich většina, jejich příprava nám dala hodně práce a doufáme, že to 
bude pro Vás velká pomoc. Zkuste si vyplnit pár položek i do číselníků, které jsme Vám předvyplnit 
smysluplně nemohli: 

o Partneři (Vaši dodavatelé, zákazníci, občané, ale i příslušné soudy, ministerstva rozdílející dotace 
apod.). 

o Pracovníci (nezapomeňte přiřadit do odboru - jejich číselník si upravte na vlastní situaci). 

o Právní zástupci (kód přidělujeme podle číslování České advokátní komory). 

Některé číselníky jsou částečně nebo úplně needitovatelné (stavy dokumentů, typy dokumentů). Tyto údaje 
zobrazujeme spíše pro poučení, co se bude v kombech nabízet. 

V některých číselnících se vyplatí založit záznam, kde místo kódu ("klíče") je pouze pomlčka. Ta se nám hodí 
ve chvíli, kdy do určitého záznamu není třeba nebo není vhodné či možné vyplnit z číselníku některou 
konkrétní hodnotu. 

Ještě poznámka k situaci, kdy máte rozpracovaný některý záznam (např. zakládáte novou smlouvu) a 
uvědomíte si, že nemáte založený potřebný záznam v číselníku (např. partnera). V tom případě 
nemusíte záznam smlouvy opouštět, můžete si přes nabídku Akce a Číselníky otevřít formulář Partneři 
a zde pomocí tlačítka Nový partnera vložit (nezapomeňte stisknout tlačítko Uložit). 

Nyní se můžete vrátit na rozdělanou smlouvu a kliknout pravým tlačítkem myši do políčka s partnery. 
Z aktuálníh nabídky zvolíme Aktualizovat. Tím se číselník znovu načte (tzn. již včetně právě založené 
firmy) a tu můžeme po následném kliknutí levým tlačítkem myši vybrat. Tento princip platí obecně, 
nejen na formuláři smluv. 

 

4.2.2 Smlouvy a jiné dokumenty 

Zkuste si založit novou smlouvu. Stiskněte tlačítko Nový a podle skutečné nebo fiktivní smlouvy vyplňte údaje 
podle titulků. Buďte uvolnění - jakákoli chyba vyplňování nebo naopak nevyplněný údaj nemůže způsobit 
žádnou neodstranitelnou chybu dat. V programu nejsou jakékoli výpočtové hodnoty, které se jednou pro vždy 
uloží a chyba se nedá napravit (nebo se dá napravit pracně). 

Nejprve přirozeně vyplňujete Záložku Detail. Nezapomeňte ale i na další záložky - Předmět smlouvy, 
Podmínky a Poznámka. Po dokončení zakládání údajů stiskněte tlačítko Uložit. V tuto chvíli jsou vaše 
záznamy bezpečně uloženy do databáze.  

Po vyplnění těchto dat stiskněte opakovaně tlačítko Další >>> a otevřete si postupně horní tři formuláře 
(Účetnictví - Rozvaha, Účetnictví - Podrozvaha a Rozpočet). Doporučujeme vyhrát si s okny, tzn. umístit je 
nad sebe a to tak, aby byla vidět i část původní smlouvy. 

Zkuste si vyplnit pár řádků do každého z formulářů. Zde se již dostáváme do fáze, kdy potřebujete znát 
metodiku účetnictví a rozpočtů ÚSC. Pokud tuto metodiku zatím stoprocentně neovládáte, není nic ztraceno - 
Ing. Schneiderová pro Vás napsala jak řadu obecných odborných  informací, tak metodiku zaměřenou přímo 
na program OBES. Dále pro Vás pořádá řadu kurzů (viz www.obecuctuje.cz). 

 

4.2.3 Účetnictví a rozpočet 

Další dvě podnabídky na nabídce Akce se týkají účetnictví (rozvaha, podrozvaha) a rozpočtu. Zatímco dosud 
jsme hovořili o údajích přiřazených ke konkrétní smlouvě, v těchto evidencích (které se dívají jinak do 
stejných dat) se již zaměřujeme na výpisy operací bez vazby na konkrétní smlouvu nebo dokument (i když 
přes tlačítko Další >>>, Smlouva - detail se na smlouvu můžete podívat).  
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4.2.4 Sestavy 

V každém z modulů je úplná nabídka tiskových sestav. K požadované sestavě se dostanete rozbalením 
nabídky sestav pomocí klepnutí na znaménka +. Abyste se v nabídce dobře vyznali, jsou sestavy shluknuty 
do skupin. 

 

Po výběru sestavy stiskněte tlačítko Otevřít. Obvykle se ještě otevře dialogové okénko, kde můžete upravit 
zadávací údaje pro sestavu. Zde můžete vybrat pouze část dat. Nezapomeňte, že znak * zastupuje jakýkoli 
znak. zadáte-li např. účet 985*, vytisknou se Vám záznamy se všemi analytikami účtu 985. 

Vyzkoušejte si i různé nabídky nástrojové lišty, která se u každé sestavy objeví. 

 

4.2.5 Záloha dat 

Nabídka záloha dat je důležitá pro vytváření kopie aktuálních dat. Pokud se však dohodnete s informatikem, 
že bude cyklicky Vaše data chránit automatickým nebo manuálním způsobem on, nebudete muset nabídky 
využívat. 
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5 Jak dále... 

Pokud jste se podle tohoto návodu seznámili s demoverzí, program se Vám zalíbil a máte připraveny finance, 
je postup objednání následující: 

5.1 Objednávka 

Program se objednává na stránkách www.obecuctuje.cz v sekci SW OBES. Zde vyplníte pár základních 
údajů, na jejich základě Vám bude vygenerována a zaslána proforma faktura.  

Rozdílné objednání bude u větších městských implementací. Pokud budete mít zájem o využití alespoň 
jednoho modulu na více než dvanácti stanicích, pošlete nám zprávu na obes@drings.cz, my s Vámi 
projednáme všechny potřebné záležitosti a nato uzavřeme smlouvu. 

5.2 Distribuce programu 

Podmínky pro rutinní využívání programu jsou následující: 

o je třeba mít nahranou demoverzi (a to libovolným způsobem - po stažení z klientského centra 
www.drings.cz/klient , stránek www.obecuctuje.cz nebo z CD), 

o je třeba si program objednat na www.obecuctuje.cz v sekci SW OBES (resp. uzavřít na něj 
licenční smlouvu), 

o je třeba mít zaplacenou proforma fakturu. 

Poté Vám zašle firma DRINGS, spol. s. r. o prostřednictvím e-mailu konfigurační soubor, po jehož nahrání se 
demoverze promění na ostrou verzi s definovaným počtem uživatelských přístupů k modulům. 

 

5.3 Přechod z demoverze na ostrou verzi  

Přechod z demoverze na plný provoz v sobě má obchodní a technickou stránku. 

1) Je třeba si SW objednat na www.obecuctuje.cz a následně zaplatit proforma fakturu zaslanou 
automaticky e-mailem na Vámi zadanou adresu. Následně obdržíte, opět e-mailem konfigurační 
soubor - pokud by se tak do týdne od zaslání financí nestalo, volejte 481 312 286 nebo pište na 
obes@drings.cz. 

2) Zajistěte si podle e-mailových pokynů instalaci konfiguračního souboru. Aktivace plné verze 
programu se provádí v Systémovém modulu, zároveň s aktivací je nutné v tomto modulu 
zaregistrovat všechny stanice, na kterých budou jednotlivé moduly spouštěné a pro které máte 
zakoupenou licenci. 

3) Vymažte vzorová data a Vaše zkušební data. Naopak, pokud jste si během zkoušení demoverze 
založili skutečná užitečná data, mazat je nemusíte - budete s nimi nadále pracovat s ostrou verzí a 
už bez omezení počtu záznamů v jednotlivých agendách. 
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http://www.drings.cz/klient
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