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Přihlášení do SINPRO 

 
Nejprve se přihlaste do systému IS SINPRO https://is.sinpro.cz (alternativně www.sinpro.cz). 

V levém sloupci vyberte položku „MZV/ZÚ“ a poté „Souhrnná teritoriální informace“. 

 

V systému SINPRO můžeme založit úplně nový záznam, nebo editovat a aktualizovat již vložené STI 

nebo vytvářet kopie stávajících STI.  

Před zásadní (roční) aktualizací STI vždy zakládáme novou verzi STI z důvodu, aby nedošlo 

k poškození (přepsání) právě publikované STI. Až na výjimky (oprava drobné chyby, aktualizace jmen 

ministra apod.) needitujeme stávající publikované STI. Novou verzi STI lze následně postupně 

editovat a publikovat až později ke zvolenému datu od (viz obrázek na str. 3). 

POZOR!  

NIKDY neprovádíme roční aktualizaci STI do předchozí publikované verze STI.  

 

Tip: Upozorňujeme, že STI nelze vložit jednorázově z připraveného dokumentu nebo jiného souboru, ale je 

nutné ho vkládat manuálně po jednotlivých podkapitolách. Proto si rezervujte dostatek času na jeho vytvoření 

popř. editaci, dle rozsahu aktualizace. 

Následující část popisuje vložení nového záznamu STI, postup založení nové verze STI a její 

aktualizace je popsaná dále. 

https://is.sinpro.cz/
http://www.sinpro.cz/
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1. Vložení nového záznamu STI 

Pro založení nového záznamu zvolíme položku „nový“. 

 

Otevře se nové okno, ve kterém vyplníme údaje o STI: 

  

Záložka Obecné informace: 

Název: do políčka napíšeme: STI, název státu, a rok, ke kterému je STI platné – případné další 

poznámky (např. STI Omán - 2015)  

Tip: Jedná se o interní název, který se na internetu nezobrazuje. Z důvodu zachování všeobecné orientace 

doporučujeme dodržovat standard „STI země - aktuální k - případné další poznámky“. 

Zpracovatel: po rozbalení políčka šipkou zvolíme pracovníka, který zpracovává STI 

Platné od: klepnutím na ikonu kalendáře vybereme datum, od kterého bude STI zobrazená na 

internetu. 

Platné do: klepnutím na ikonu kalendáře vybereme datum, do kterého bude STI publikovaná 

v SINPRO a současně zobrazovaná na internetu. Nastavujte platnost minimálně 1 rok nebo delší. 

Určeno k publikaci: určuje, zda bude STI zveřejněno na portále BusinessInfo.cz. Možnost „Ano“ 

volíme až poté, co jsou správně vyplněny všechny kapitoly STI, provedli jsme kontrolu a publikaci 

máme schválenou od ústředí. Před vyplněním kapitol (a při aktualizaci STI) tedy zvolíme možnost 

„Ne“. 

POZOR! Předčasné schválení nedokončené STI má za následek její publikaci na internetu. Nově publikovaná 

verze STI vždy na internetu automaticky nahrazuje verzi předchozí. Platí, že jsou-li současně publikované 2 

verze STI, SINPRO automaticky preferuje verzi STI s vyšším ID (viz obrázek na str. 2). 

Země: po rozbalení políčka šipkou zvolíme zemi, pro kterou se STI zadává. 
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Záložky Zdroj informace a Copyright jsou administrovány z ústředí  

Kvůli standardizaci obsahu těchto položek (příklad): „Zpracováno a aktualizováno zastupitelským 

úřadem ČR v Berlíně ke dni“ (datum se doplňuje automaticky) a „© Zastupitelský úřad ČR Berlín 

(Německo)“ jsou tyto položky administrovány centrálně. Případné požadavky změny v gescích 

zpracování STI adresujte prosím dle Vaší působnosti.  

 pracovníci MZV na p. Marka Svobodu – ODEV (marek_svoboda@mzv.cz) a vždy v kopii na redakci 

BusinessInfo.cz (teritoria@businessinfo.cz).   

Uložení záznamu a vyhledání v SINPRO 

Zkontrolujeme správnost údajů a uložíme stisknutím nabídky „Uložit“. Okno se zavře a zobrazí se 

znovu úvodní výpis STI. Pro vyhledání své STI napíšeme do vyhledávacího pole např. stát, který 

vkládáme/editujeme.  

Stisknutím klávesy „Enter“ nebo volby „Hledej“ se zobrazí nalezené souhrnné teritoriální informace 

nalezené dle zadaných kritérií. 

 

Pro vyhledání STI můžeme využít také možnosti Předfiltru, který nalezneme v pravé části lišty 

s nabídkami „nový“ a „Další“.  

 

mailto:marek_svoboda@mzv.cz
mailto:teritoria@businessinfo.cz
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Po rozbalení nabídky zvolíme možnost „Moje změny (7 dní) (kompletní archiv)“, případně „Z mého 

teritoria (kompletní archiv)“. Zobrazí se výpis vložených/upravovaných STI. V případě používání 

Předfiltru, je důležité si nejdříve vybrat Předfiltr a následně provést další vyhledávání a ne opačně 

(Předfiltr vymaže předešlé filtrování). 

Červený křížek znamená, že STI není publikována (nepublikujeme, dokud není dokončeno vložení 

všech kapitol), zelená fajfka znamená, že je STI publikována. Z důvodu možnosti archivace a 

poskytování informací je nutné ponechávat stará, neplatná STI stále v systému. Pro každý rok, kdy 

probíhá aktualizace, zakládáme novou verzi STI. 

Nepublikované STI:       Ikona u publikované STI: 

   

 

Editace nově založené STI 

Klepnutím na aktivní odkaz (název STI) ve výpisu STI se otevře nové okno s informacemi o STI. 

 

V případě vkládání textu do nově založeného záznamu STI zvolíme položku „editace“. 

 

Kliknutím na odkaz „editovat“ začneme vkládat informace STI – viz kapitola 3. 
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2. Vytvoření nové verze STI (aktualizace) 

V systému SINPRO vyhledáme STI, kterou chceme aktualizovat/editovat (viz výše – vyhledání pomocí 

vyhledávacího okna nebo použitím předfiltru). 

Ve výpisu STI kliknutím na aktivní link otevřeme nové okno. Protože STI aktualizujeme (vytváříme 

novou verzi, která nahradí verzi stávající), zvolíme položku „Další“ a z nabídky vybereme možnost 

„zkopíruj záznam“. 

 

Zobrazí se informační tabulka: 

 

Klepnutím na aktivní odkaz „editovat“ začneme upravovat STI. 

POZOR! Novou verzi STI zakládáme tehdy, když chceme stávající verzi (aktuálně publikované STI) nahradit 

novou verzí. Pro všechny velké aktualizace vždy zakládejte novou verzi! Třeba i mimo aktualizační termíny 

stanovené ústředím. 

 

Tip: I publikovanou STI je možné upravovat, aniž bychom ji nahradili novou verzí. To však doporučujeme 

výhradně pro úpravy typu oprava překlepů, oprava nefunkčních odkazů a změna jmen. Při těchto drobných 

úpravách zvolíme možnost „editace“. 
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3. Úprava STI – vkládání/aktualizace informací 

Další pokyny jsou shodné pro případ nově vloženého záznamu STI i pro případ aktualizace již existující 

STI. Po kliknutí na aktivní odkaz „editovat“ (nebo možnost „editace“) se zobrazí nové okno, kde 

zvolíme záložku „Kapitoly“. 

Editace obsahu STI 

 

Kliknutím na ikonu diskety u jednotlivých sekcí začneme upravovat informace. 

Otevře se nové okno pro editaci. 

 

Do textového pole u každé podkapitoly vložíme/editujeme informace pro STI. Jakmile toto 

dokončíme pro první kapitolu, zvolíme možnost „Uložit“. Okno se zavře a znovu se dostaneme 

k výpisu kapitol.  

Pokračujeme ve vkládání/editaci informací pro STI. Po dokončení aktualizace změny vždy uložíme. 

Tip: Zadané informace ukládáme průběžně. Zabráníme tím ztrátě vložené práce v případě, pokud by došlo 

k přerušení internetového přijetí.  

Tip: Pro lepší přehlednost doporučujeme maximalizovat okno prohlížeče a následně i editační okno STI. 
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Nastavení publikace STI 

Ze záložky „Kapitoly“ klikem přejdeme na záložku „Obecné informace“. 

 

Zde zkontrolujeme správnost údajů a v části „Určeno k publikaci“ zatrhneme možnost „Ano“. Poté 

vše uložíme. Další okno můžeme zavřít a dostaneme se k úvodnímu výpisu STI. 

POZOR! Možnost „Ano“ zatrháváme jen v souladu s instrukcemi ústředí ohledně postupu publikace 

STI a v momentě, když je celé STI hotovo a připraveno k publikaci.  

 

Tip: Automatické přídomky „nový“ 

Při založení nové verze STI systém SINPRO automaticky přiřadí k názvu STI formulaci „nový : “ 

 

Při další aktualizaci (tj. vytvoření následné nové verze STI) pak vzniká řetězení těchto formulací: 

 

Doporučujeme proto při publikaci formulaci „nový : “ smazat a pro přehlednost k názvu STI připsat 

poznámku o době aktualizace. 
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4. Náhled STI v SINPRO, tisk STI a uložení STI v PDF 

V systému se můžeme podívat, jak bude STI vypadat na internetu. Po uložení posledních úprav se 

dostaneme do hlavního okna STI. 

 

V horní liště zvolíme možnost „Další“ a v nabídce zvolíme „zobrazit náhled PDF“. 

 

Pokud se zobrazí dialogové okno s dotazem, zvolíme možnost „Otevřít“: 

 

Otevře se soubor PDF, ve kterém vidíme všechny úpravy STI. 

Pokud chceme vygenerovat PDF, v dialogovém okně zvolíme možnost „Uložit“. 

Pokud chceme STI vytisknout, v liště zvolíme možnost „Tisk“. 

 

STI je aktualizovaná, hlavní okno pro úpravy STI můžeme zavřít a můžeme se ze systému odhlásit.  

Tip: Za jak dlouho se editované změny projeví? 

V systému SINPRO se editované změny projeví okamžitě. V případě portálu BusinessInfo.cz (a jiných 

internetových zdrojů) může dojít ke zpoždění zobrazení provedených úprav/aktualizace, a to v řádu 

hodin. Je to dáno vytížením datového mostu mezi SINPRO a konkrétním portálem, max. však 24 hod. 
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5. Kontrola STI v PDF 

Pokud při finální kontrole STI v PDF zjistíme nějakou nesrovnalost – nadbytečné řádky, překlep, 

nefunkční odkaz, graficky rozpadlou adresu atd., vrátíme se zpět k editaci textu STI.  

 

Chybně rozdělené tabulky v PDF 

Při generování PDF verze STI se může stát, že se tabulka chybně rozdělí. Na konci jedné stránky 

zůstane záhlaví tabulky, a zbytek tabulky je uveden až na stránce další.  

Pro opravu využijeme tzv. dělicí čáru. Jedná se o systémový prvek, který se na webových stránkách a 

ani v PDF nijak viditelně neprojeví. Dělicí čára se zobrazuje pouze v editoru v systému SINPRO. 

Do textu čáru vložíme jednoduše zvolením tlačítka. 

 

Dělicí čáru vložíme hned před opravovanou tabulku. Tím se celá tabulka v PDF přesune až na 

následující stranu. 

 

 

Tip: Vložení dělicí čáry provádíme až jako poslední úkon před publikací STI! 

Při opravách umístění tabulek v PDF postupujeme vždy od začátku kapitoly, až k její poslední 

podkapitole.  

V případě dodatečného vložení textu nad tabulku se může stát, že bude třeba čáru opět manuálně 

odstranit, protože nově naopak vytváří zbytečné prázdné místo v PDF verzi STI.  
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Příloha 1: Typografie – jak psát správně česky nejen na web 

 

Při tvorbě textu STI je vhodné dodržovat některé základní typografické zásady, které jsou ve větší 

míře stejné, jako při práci v textovém editoru. Zejména se jedná o následující pravidla: 

 nepoužívat v nadpisech všechna VELKÁ PÍSMENA ani ruční p r o s t r k á n í písma! 

 pro zvýraznění v textu nepoužívat p r o s t r k á n í písma a s tučným písmem šetřit! 

 před interpunkčními znaménky (tečka, čárka, vykřičník, otazník apod.) se nedělají mezery, 

naopak za nimi ano. Výjimkou je znak výpustky (tři tečky). 

 datum se odděluje vždy mezerami: 24. 12. 2006, časový údaj dvojtečkou: 12:35 

 okolo závorek zvnějšku se dělají mezery, z vnitřní strany závorek však ne. Standardně se 

používají kulaté závorky (). Tedy (ano) ( ne ). 

 jednotky u čísel a „%“ se píší s mezerou mezi číslem a jednotkou. Pokud mezeru vynecháme, 

vytváříme adjektivum: 10 % = deset procent ale 10% = desetiprocentní; 2 cm = dva 

centimetry ale 2cm = dvoucentimetrový. 

 uvozovky píšeme správnými znaky pro češtinu, nikoliv znakem palce nebo anglickými 

uvozovkami. Správné české uvozovky jsou tvořeny znaky „ a “. V editoru je lze zapsat pomocí 

levý Alt+0132 (dolní „) a Alt+0147 (horní “). 

 psát správné znaky pro pomlčku (—) a spojovník (-). Znak běžně dostupný na klávesnici je 

spojovník a používá se např. ve slovních spojeních „Brno-Židenice“, „česko-anglický slovník“ 

apod. Před a za spojovníkem se nepíší mezery. 

 pomlčka se používá např. místo čárky ve větných spojeních a odděluje se v tomto případě z 

obou stran mezerou. Dále se používá při spojení výrazů ve smyslu od—do (letopočet: 1948—

1989) či proti (zápas Sparta—Slávie) — v tomto případě se mezery před a za pomlčkou 

nedělají. Pomlčku v editoru zapíšeme pomocí levý Alt+0150. 

 nepoužívat poznámky pod čarou. 

Dalších typografických pravidel je mnoho a lze je nalézt např. i v pravidlech českého pravopisu na 

internetu (oficiální: prirucka.ujc.cas.cz; neoficiální: www.pravidla.cz nebo www.nechybujte.cz).  

 

 

http://prirucka.ujc.cas.cz/
http://www.pravidla.cz/
http://www.nechybujte.cz/
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Příloha 2: Osnova STI 2015 

1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled 

 

1.1.  Oficiální název státu, složení vlády 

1.2.  Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. 

národnosti, náboženských skupin).  

1.3.  Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj 

objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem 

na ekonomickou sféru. 

1.4.  Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let  

1.5.  Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), 

veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba. 

1.6.  Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny). 

1.7.  Daňový systém.  

 

2. Zahraniční obchod a investice 

 

2.1.  Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo. 

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU.  

2.3. Komoditní struktura.      

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny) .  

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura). 

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory). 

 

3. Vztahy země s EU 

 

3.1.  Zastoupení EU v zemi.  

3.2. Obchodní vztahy země s EU. 

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU. 

 

4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR 

 

4.1.  Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let.      

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu.   

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb.  

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních 

oblastech ekonomické spolupráce. 

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy. 

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce.  

http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/italie-zakladni-informace-o-teritoriu-18349.html#sec4
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/italie-ekonomicka-charakteristika-zeme-18352.html#sec2
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/italie-ekonomicka-charakteristika-zeme-18352.html#sec2
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/italie-financni-a-danovy-sektor-18353.html#sec2
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/italie-financni-a-danovy-sektor-18353.html#sec3
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/italie-financni-a-danovy-sektor-18353.html#sec4
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/italie-financni-a-danovy-sektor-18353.html#sec5
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/italie-zahranicni-obchod-zeme-18354.html#sec1
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/italie-zahranicni-obchod-zeme-18354.html#sec2
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/italie-zahranicni-obchod-zeme-18354.html#sec3
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/italie-zahranicni-obchod-zeme-18354.html#sec6
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/italie-investicni-klima-18357.html#sec2
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/italie-investicni-klima-18357.html#sec1
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/italie-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-18355.html#sec2
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/italie-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-18355.html#sec8
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/italie-investicni-klima-18357.html#sec3
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/italie-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-18355.html#sec5
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/italie-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-18355.html#sec5
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/italie-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-18355.html#sec1
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/italie-obchodni-a-ekonomicka-spoluprace-s-cr-18355.html#sec7
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu 

 

5.1.  Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové 

projekty. 

5.2. Kalendář akcí. 

 

6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu. 

 

6.1.  Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory 

ovlivňující prodej. 

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu. 

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku. 

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v 

teritoriu. 

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví. 

6.6. Trh veřejných zakázek. 

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé 

platební podmínky, platební morálka. 

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, 

pracovní a prodejní doba. 

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro 

cizince). 

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR. 

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU. 

 

7. Kontakty. 

 

7.1.  Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu.  

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí 

v teritoriu (CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra).   

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.). 

7.4. Internetové informační zdroje. 
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