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1 REGISTRACE A PRVNÍ KROKY NA PORTÁLU 

Na dodavatelském portálu SPS se můžete zaregistrovat dvěma způsoby: 

 

• Registrace po obdržení pozvání pro stávající dodavatele společnosti STRABAG 

o V systému jsou uloženy obecné údaje o Vaší společnosti. 

o Již jste obdrželi e-mail s pozvánkou nebo zahájíte proces registrace ve spolupráci s kontaktní osobou 

společnosti STRABAG. 

 

• Nový dodavatel může provést registraci sám na dodavatelském portálu SPS  

o V dodavatelském portálu zatím nejsou uvedeny žádné údaje o Vaši společnosti.  

o Registrovat se můžete přímo na portálu SPS. 

 



           SPS - Registrace  

  

© 2022 STRABAG SPS-Team | Support        Strana 4 z 18  Stav k: 1.11.2022 

 

2 REGISTRACE PO OBDRŽENÍ POZVÁNKY  

Přihlášení pomocí údajů z e-mailové pozvánky.  

Již jste obdrželi e-mail s pozvánkou na náš portál SPS-STRABAG pro dodavatele.   

Nyní si můžete pomocí odkazu uvedeném v pozvánkovém e-mailu vyžádat přihlašovací heslo do portálu 

SPS.   

 

V e-mailu klikněte na odkaz na „přihlašovací stránku“, tím otevřete následující okno:  

 

• V okně „Zapomněli jste své heslo?“  vyplňte svoji e-mailovou adresu. * 

• Do kolonky „Kontrolního pole zabezpečení“ vyplňte kombinaci písmen a čísel zobrazenou vedle 

kontrolního pole. 

• Poté prosím klikněte na tlačítko „Potvrdit“.  

• Na Vámi zadanou e-mailovou adresu Vám bude zaslán e-mail, poté můžete pokračovat dle popisu v části 

Ověření.   

 

V případě nutnosti → Žádost o přístupové heslo  

Nemáte-li již k dispozici e-mail s pozvánkou do dodavatelského portálu STRABAG.   

• V tomto případě můžete požádat o nové heslo prostřednictvím stránky  https://sps.strabag.com . 

• Klikněte na odkaz “Zapomněli jste heslo?” viz okno níže.  

https://sps.strabag.com/
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Otevře se následující okno:  

 

• V okně „Zapomněli jste své heslo?“, vyplňte svoji e-mailovou adresu, zadejte tu adresu          

prostřednictvím které jste obdrželi e-mailové pozvání do dodavatelského portálu.   

• Do kolonky „Kontrolního pole zabezpečení“ vyplňte kombinaci písmen a čísel zobrazenou vedle 

kontrolního pole.  

• Poté prosím klikněte na tlačítko „Potvrdit“.  

• Na Vámi zadanou e-mailovou adresu Vám bude zaslán e-mail, poté můžete pokračovat dle popisu v části 

Ověření.   

Ověření  

V dalším kroku prosím proveďte na portálu své ověření.   

Z dodavatelského portálu SPS jste obdrželi e-mail s předmětem Zapomenuté heslo. 

 

 

 

POZOR !!! 

Link na webovou stránku uvedený v emailu je platný pouze 60 minut.   

 

 

 

Poznámka:  

Pokud jste e-mail neobdrželi, zkontrolujte prosím Vaši složku SPAM a e-mailovou 

adresu, kterou jste zadali do pole Zapomenuté heslo, tato adresa musí být totožná s 

e-mailovou adresou, prostřednictvím které jste obdrželi e-mailovou pozvánku do 

dodavatelského portálu SPS. 

 

• V e-mailu klikněte na odkaz “Přihlásit se nyní”. 
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Následně budete přesměrování na přihlašovací stránku, kde můžete zadat své nové heslo viz obr. níže. 

• Zde můžete zadat své osobní heslo pro budoucí přihlášení.   

• Při volbě hesla dbejte prosím na dodržení zobrazených bezpečnostních pravidel, jinak nebude možné Vaše 

heslo z bezpečnostních důvodů přijmout.  

Znovu potvrďte heslo v části Potvrdit nové heslo a klikněte na tlačítko Uložit. 

 

Poté Vás systém automaticky přesměruje zpět na přihlašovací stránku portálu SPS.  Viz. obr. níže.  
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• V části Přihlášení zadejte svou e-mailovou adresu a heslo, které jste si právě zvolili, a klikněte na tlačítko 

Přihlásit se.  

• Ukázkový příklad: 

E-mailová adresa: Novák.ŠtěrkCZ@seznam.cz 

Heslo:            Vámi zvolené heslo  

 

 

• Pro další úspěšné pokračování, uložení a další interní zpracování je nutné potvrdit Všeobecné       

podmínky používání a potvrdit Zásady ochrany osobních údajů.   

 

• Klikněte prosím na jednotlivé položky pro jejich potvrzení.   
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3 REGISTRACE BEZ POZVÁNKY PORTÁLU SPS                  

Registrace prostřednictvím odkazu na přihlašovací stránce portálu SPS 

Na adrese sps.strabag.com se můžete zaregistrovat na dodavatelském portálu SPS kliknutím na odkaz 

s textem Jste tu poprvé?_Zaregistrujte se nyní  viz obr. níže. 

 

Vložení údajů o Vaší společnosti  

Po kliknutí na tlačítko se otevře nová stránka, kde můžete zadat informace o společnosti. 

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná, a proto musí být vyplněna. Pokud nejsou vyplněna 

všechna povinná pole, registraci nelze dokončit. 

 

Zadání adresy-sídla Vaší společnosti 

Adresa se zadává pomocí vyhledávače Google. Začněte zadáním adresy Vaší společnosti do pole       

Přidat adresu. Google zobrazí návrhy adresy, jakmile ji začnete zadávat. Po zadání správné adresy ji 

můžete potvrdit tlačítkem Odeslat. Zbývající pole adresy se pak vyplní automaticky.  
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Zadání kontaktních údajů  

Do polí kontaktních údajů zadejte kontaktní údaje osoby, kterou chcete na portálu SPS registrovat.  

 

Bezpečnostní kontrola 

Zadejte znaky bezpečnostní kontroly tak, jak jsou uvedeny nad vstupním polem.  

 

Prohlášení o Potvrzení ochrany údajů  

Po vyplnění všech zbývajících povinných polí potvrďte prosím, že jste si přečetli Prohlášení o ochraně 

osobních údajů a že jste mu porozuměli. Za tímto účelem zaškrtněte příslušné políčko.                         

Správnost zadaných údajů potvrďte kliknutím na tlačítko „Registrovat“. 

Po potvrzení tlačítkem “Registrovat” se zobrazí zpráva viz obr. Níže a můžete se vrátit na přihlašovací 

stránku.   

 

Poté obdržíte následující e-mail viz níže  
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Následně budou Vámi zadaná data společností STRABAG schválena a odsouhlasena, dokud nebude 

tento krok dokončen, není možné se do portálu SPS přihlásit.   

Jakmile budou Vámi zadané informace pro dodavatelský portál SPS odsouhlaseny a schváleny, obdržíte 

další e-mail s předmětem STRABAG SPS viz níže. 

Vaše registrace do portálu SPS pro dodavatele byla úspěšně dokončena. 

 

Pokud společnost STRABAG Vaše údaje neschválila z důvodu neúplnosti dat, nebo jiného důvodu, obdržíte 

e-mail s předmětem STRABAG SPS - Vaše registrace na dodavatelském portálu nebyla úspěšná. 

V tomto případě prosím využijte telefonní číslo na telefonickou podporu hotline Tel:  00800 224 33 224, 

uvedené v e-mailu. 

 

Pokud byla Vaše registrace na portálu úspěšná a obdrželi jste e-mail s předmětem STRABAG SPS - Vaše 

registrace na dodavatelském portálu byla úspěšná, můžete se přihlásit do portálu. K tomu použijte 

odkaz v e-mailu a své přihlašovací údaje, které se skládají z e-mailové adresy, kterou jste uvedli při 

registraci, a hesla, které jste si zvolili. 
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4 PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ DO PORTÁLU 

Do portálu se můžete přihlásit pomocí své e-mailové adresy a přiděleného hesla. Po zadání přihlašovacích 

údajů klikněte na tlačítko „Přihlásit “. 

 

 

Kliknutím na „Všeobecné podmínky používání „ je potvrdíte. Zde také znovu potvrďte, že jste si přečetli 

„Prohlášení o ochraně osobních údajů“ a že jste mu porozuměli. To je nezbytné k tomu, aby bylo možné 

ukládat a interně zpracovávat vaše údaje. 

 

 

 

 

 



           SPS - Registrace  

  

© 2022 STRABAG SPS-Team | Support        Strana 12 z 18  Stav k: 1.11.2022 

 

5 ÚVODNÍ STRÁNKA 

Po přihlášení do portálu budete přesměrováni na vstupní stránku portálu pro dodavatele SPS. 

 

1. VÍTEJTE NA DODAVATELSKÉM PORTÁLU STRABAG 

2. Pokud jsou již zadány-existují, zobrazí se Vám kontakty STRABAG. 

3. V části MOJE ÚKOLY uvidíte všechny nadcházející úkoly, na kterých máte pracovat. 

4. STAV DODAVATELE zobrazuje, ve kterém kroku procesu registrace se právě nacházíte. 

5. HIERARCHIE DODAVATELŮ zobrazuje případnou strukturu Vaší společnosti např. přidružené 

společnosti s dalšími pobočkami. 

6. V nabídkové  liště  vedle  VŠEOBECNÝCH INFORMACÍ  naleznete  další  moduly,  jako  je             

VYHLEDÁVÁNÍ ZDROJŮ, SMLOUVY a stránka NÁPOVĚDA. Na stránce  NÁPOVĚDA naleznete 

užitečné informace a návody, které si můžete stáhnout. 

 

V budoucnu zde budou uvedeny další moduly, jako je KATALOG, OBJEDNÁVKY, FAKTURY, z nichž 

některé jsou v současné době ještě ve vývoji. 

 

 

V „PŘEHLEDU PROCESŮ“ se v případě potřeby zobrazují aktuální informace ve formě upozornění, např. 

pokud Vás STRABAG požádá o provedení změny kmenových údajů: 

 

 

 

Navigační prvky na portálu SPS:  
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    STRABAG -Logo                                                            SPS – Hlavní menu                                              Upozornění                Uživatelské menu 

 

                    Oblíbené                                                                                                                                                               Vyhledávání  

Předchozí stránka – historie prohlížení 

 

Níže je uveden podrobný popis hlavních navigačních prvků na portálu pro dodavatele SPS: 

 

 

Můj profil 

V sekci „Můj profil“ můžete své údaje měnit i dodatečně, např. změnit jméno nebo nastavit nové heslo. 

 

 

Upozorňujeme, že zadaná e-mailová adresa se nesmí měnit, jinak oprávnění k přístupu zanikne. 

Pokud je potřeba přidat nový e-mail, je třeba vytvořit nový kontakt a přiřadit mu nový účet. Za tímto účelem 

postupujte podle podrobnějších informací v následující části "Zadání dalších kontaktů".  
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1. Na vstupní stránce si otevřete “MOJE ÚKOLY”. 

2. Symbol tužka nebo kliknutím na šipku procesy 

 

 

 

Chcete-li upravit Vaše úkoly, otevřete je kliknutím na symbol “TUŽKY” 

 

 

 

Pokud máte více než tři výsledky, můžete přehled úloh zvětšit kliknutím na pole 1 výsledek(y)                     

v červeném rámečku viz obr.výše.  
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6 ZADÁNÍ DALŠÍCH KONTAKTŮ 

Na kartě „VŠEOBECNÉ INFORMACE“ najdete stránku „Profil společnosti“.  

Zde můžete vytvářet nové kontakty. 

 

 

Klikněte na položku “Kontakty” v levém panelu nabídek a na tlačítko “+ Vytvořit kontakt”. 

 

 

 

• Zde můžete přidávat nové kontakty. 

• Vyplňte všechna povinná pole (označená červenou hvězdičkou *) údaji o novém kontaktu. 
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• Zadání nového dodavatele dokončíte kliknutím na tlačítko “Uložit a zavřít”.  

• Po vytvoření nového kontaktu vyberte systémovou roli „Hlavní kontaktní osoba“. Tím zajistíte, že e-maily 

a úkoly ze systému budou zasílány novému kontaktu. 

• Klikněte na ikonu dopisu za jménem kontaktu.  

 

 

 

• Tím se kontakt vyzve a na zadanou e-mailovou adresu se odešle odkaz pro vygenerování přístupových 

údajů.  

• Poté lze provést registraci kontaktu, jak je popsáno výše. 

• Přístupové údaje v e-mailu novému kontaktu jsou platné 60 minut. Po uplynutí této doby si můžete na 

přihlašovací stránce vyžádat nové přístupové údaje prostřednictvím položky „Zapomněli jste heslo?“ 
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7 PŘEDLOŽIT HLAVNÍ ÚDAJE 

Po přihlášení se otevřené úkoly zobrazí v části „MOJE ÚKOLY“. 

 

Chcete-li úkol přímo upravit, klikněte na ikonu tužky před úkolem.   

Váš úkol: Odeslat hlavní údaje 

• Obecné údaje o společnosti jsou již v systému uloženy. 

• Údaje pečlivě zkontrolujte, protože je lze upravit pouze v tomto kroku procesu. V případě potřeby údaje 

opravte nebo doplňte. Ujistěte se, že jsou údaje správné.  Na jejich základě Vás budeme například 

posuzovat při výběrových řízeních nebo vystavovat faktury. 

• Před změnou stránky v systému doporučujeme zadaná data uložit pomocí tlačítka “Uložit”. 

• Zelená tlačítka je pak třeba stisknout vždy po uložení zadaných údajů. 

• Tlačítkem Ověřit hlavní údaje přejdete na další stránku a odešlete svůj záznam ke kontrole kontaktní 

osobě STRABAG. 

• Následné změny jsou možné až po kontrole údajů společností STRABAG. 

o Je možné, že již byly zadány komodity, které ilustrují Vaši nabídku služeb. 

o Pečlivě zkontrolujte informace v části Dodavatelské komodity. Výběr komodit mimo jiné kontroluje 

relevantnost nabídek. 

o V případě potřeby opravte/doplňte zboží kliknutím na tři tečky (...). Další informace o komoditách 

naleznete v podrobné příručce „Komodity“. 

 

 
• Kliknutím na tlačítko Odeslat k aktivaci potvrdíte údaje pro společnost STRABAG. 

• Věnujte prosím pozornost zprávě na portálu, že komodity/hlavní údaje jsou dočasně blokovány a nelze je 

dále upravovat, dokud je příslušné oddělení společnosti STRABAG nezkontroluje. 

• Vaše údaje budou nyní předány k interní kontrole společnosti STRABAG. 

• Poté, co spol. STRABAG uvolní/odsouhlasí Vaše hlavní údaje, můžete si je kdykoli prohlédnout.  

• Jednotlivé kroky procesu jsou na úvodní stránce SPS zobrazeny zeleně krok za krokem. 

• Hlavní údaje můžete opravit i po jejich zveřejnění společností STRABAG. Postup je popsán v našem 

návodu „Změna hlavních údajů“. 

• Obdržíte e-mail s potvrzení úspěšné registrace.  
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• Posouzení udržitelnosti pro dodavatele: 

o V rámci projektu „Udržitelnost v dodavatelském řetězci“, bude v budoucnu prováděno hodnocení 

udržitelnosti u dodavatelů se zvýšeným rizikem udržitelnosti prostřednictvím dotazníku v systému SPS. 

o Obecný dotazník o udržitelnosti a případně dotazník o CO2 pro jednotlivé výrobky bude zpočátku 

využíván pouze u vybraných dodavatelů v Německu a Rakousku, a to centrálním týmem.  

 

 

• Váš úkol: Nahrajte povinné certifikáty 

• V závislosti na právní formě Vaši společnosti aktualizujte obchodní dokumenty. Do systému je můžete 

nahrát na kartě Dokumenty a certifikáty. 

• Pokud žádné certifikáty nenahrajete, můžete obdržet více žádostí o nahrání certifikátů od různých kontaktů 

STRABAG. Tomu můžete zabránit nahráním požadovaných certifikátů. 

• Průvodce nahráváním certifikátů naleznete v našich pokynech pro správu certifikátů. 

• Vaše údaje budou nyní předány k internímu ověření STRABAG. 

• Ihned obdržíte e-mail s potvrzením úspěšné registrace. 

• Na úvodní stránce SPS jsou jednotlivé kroky zobrazeny zeleně.    

 

Po nahrání dokumentů, které budou následně zkontrolovány a schváleny společností STRABAG bude výše 

uvedený přehled označen zeleně. 

 

 


