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2 Evidence psů - úvod
Evidence psů je doplňující úloha, která vznikla za účelem evidence psů s přesnější specifikací zvířete a
možností připojení fotografie psa.
 
Evidence psů je důležitá zejména:

za účelem evidence poplatků ze psů,
v  případě  nálezu  zaběhnutého  psa  -  možnost  vyhledání  psa  (a  majitele)  dle  různých  kritérií  -  dle
plemene, čísla známky, čísla čipu, barvy, jména, tetovacího kódu atd.,
pro potřeby veterinárních lékařů, městské policie, případně psích útulků.

 

Modul Evidence psů dále umožňuje napojení na Centrální evidenci zvířat a věcí ČR.

Poplatky ze psů je možné exportovat a následně zpracovávat v agendách KEO-Poplatky, resp. KEO-W
Poplatky.

http://www.identifikace.cz/
http://www.identifikace.cz/
http://www.identifikace.cz/
http://www.identifikace.cz/
http://www.identifikace.cz/
http://www.identifikace.cz/
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3 Evidence psů - parametry
Parametry  pro  Evidenci psů  se  zobrazí  přes  nabídku  Nastavení  -  Systémové  nastavení  -  Moduly  -
Evidence psů - Parametry:

 

 
 

 

Záložka Export do CE

Zde se vyplní údaje potřebné pro vytvoření exportní dávky pro Centrální evidenci zvířat a věcí ČR.

Export do Centrální evidence - viz kap. Seznam psů.

http://www.identifikace.cz/
http://www.identifikace.cz/
http://www.identifikace.cz/
http://www.identifikace.cz/
http://www.identifikace.cz/
http://www.identifikace.cz/
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Identifikátor  odesílatele  -  zadejte  jednoznačný  identifikátor  odesílatele,  který  jste  obdrželi  v  úvodním
materiálu "Centrální evidence zvířat a věcí - předání materiálů"

Identifikátor  pracoviště  -  zadejte  jednoznačný  identifikátor  pracoviště,  který  jste  obdrželi  v  úvodním
materiálu "Centrální evidence zvířat a věcí - předání materiálů"

Informace  o  místní  evidenci  pro  každý  záznam...   -  zformulujte  text,  který  bude  v  CE  zobrazen  u
každého  záznamu.  Obvykle  se  uvádí  telefonní  číslo,  pracovní  doba  a  ostatní
potřebné  údaje.  Uvádí  se  prostým  textem  bez  HTML  tagů,  délka  by  neměla
přesáhnout 400 znaků.

Kontaktní osoba  - příjmení, jméno, telefon a e-mail osoby, na kterou je možno se obrátit v případě, že
by struktura dat neodpovídala požadovanému formátu nebo při případném problému
s importem dat.

 

Záložka Export poplatků
 

Zaškrtnutím check boxu Exportovat poplatky se nastaví vazba na program KEO-Poplatky, resp. KEO-
W Poplatky - poplatky bude možné exportovat a dále zpracovávat v těchto programech.

Vyexportovaný soubor bude ve tvaru: P YY MM DD (rok, měsíc, den).
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4 Evidence psů - číselníky
Číselníky pro modul Evidence psů jsou dostupné přes nabídku Nastavení...:
 

 
 
Jde o číselníky:

Plemena zvířat
Důvody vyřazení z evidence
Poplatky

 

Číselník DulEpsCs02 - Plemena zvířat
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Číselník DulEpsCs03 - Číselník důvodů vyřazení psa z evidence
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Číselník JasJdrCs12 - Číselník poplatků
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V  číselníku  poplatků  jsou  důležité  údaje  Perioda  (zda  se  poplatky  budou  platit  ročně,  pololetně,
čtvrtletně, jednorázově...) a Začátek platby (jestli se poplatek bude platit včetně aktuálního měsíce nebo
až  od  následujícího  měsíce).  Nastavení  číselníku  může  provést  jen  správce  systému -  použije  tlačítko
Upravit a upraví vybranou položku číselníku:
 

 
Po provedení úprav je nutné stisknout tlačítko Zapsat položku.
 
Nový poplatek  se  založí  použitím  klávesy  F2  (anebo  pomocí  pravého  tlačítka  myši  a  nabídky  Nová
položka).
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5 Spuštění modulu a vstupní filtr
Modul Evidence psů se spouští pomocí tlačítka s ikonou Evidence psů v panelu nabídek:
 

 
 
Zobrazí  se  formulář  vstupního  filtru,  ve  kterém  je  potřeba  zadat  vstupní  podmínky  pro  výběr  ze
seznamu všech evidovaných psů.

Filtr lze aktivovat i později stiskem tlačítka  v dolní části pracovní plochy pod seznamem psů.

 

 
1. Zaškrtávací  pole  jen  vyřazené  karty  -  jeho  zaškrtnutí  znamená,  že  se  bude  vyhledávat  jen  mezi

vyřazenými záznamy.
 
2. Do pole Hledej zadejte hledaný výraz - podrobnosti viz nápověda Stereotypy, kapitola Filtry.
 
3. Nastavte přepínač - určete údaj, dle kterého se bude ze seznamu psů vybírat.  Na výběr jsou možnosti

vyhledávání dle známých údajů o držiteli psa, dle adresy jeho umístění a dále dle údajů týkajících se
samotného  psa  (číslo  známky,  plemeno,  barva  psa,  číslo  čipu,  tetovací  kód,  jméno  psa  nebo  typ
poplatku, který je ze psa odváděn). V případě vyhledávání dle pemene  a  typu  poplatku  je  v  prvním
kroku třeba použít tlačítko se 3 tečkami a vybrat konkrétní položku (nebo více položek) z číselníku.
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4. V roletovém menu Porovnat lze zadat jedno z následujících nastavení pro hledání:

začátek  pole  -  bude  se  hledat  podle  počátečních  znaků  v  řetězci,  např.  jméno  Novotný  naleznete
zadáním znaků "Nov"
celé pole - bude se hledat pouze přesně zadaný řetězec, např. jméno Novotný naleznete pouze jeho
celým zadáním - Novotný
část  pole  -  bude  se  hledat  podle  jakékoliv  posloupnosti  znaků  v  řetězci,  např.  jméno  Novotný
naleznete zadáním znaků "vot".
 

5. Lze  nastavit,  aby  se  dle  vybraného  kritéria  vyhledávalo  i při příštím spuštění  modulu  -  zaškrtne  se
check box Použít příště.

 
6. Stisknutím  OK-hledat  se  uskuteční  výběr  dle  zadaných  podmínek.  Pokud  nebyly  zadány  žádné

podmínky pro vyhledávání, budou zobrazeny všechny záznamy.
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6 Seznam psů

 

Tabulka se seznamem psů je tvořená sloupci:

příjmení, jméno - jméno chovatele

název organizace

část obce

ulice, č.p./č.o.

číslo známky

barva

jméno zvířete

plemeno - plemena psů jsou převzatá z Atlasu plemen psů podle F.C.I.  (http://www.cz-pes.cz/
atlas_index.php).

obrázek -  je-li v  tomto  sloupci  ikonka  s  fotoaparátem,  je  k  dispozici  fotografie  psa  -  ta  se
zobrazí v detailu záznamu, který lze vytisknout (včetně fotografie)

poplatek - check box signalizující poplatek vyexportovaný do programu KEO-W

adresa existuje -  check  box,  jehož  zatržení  signalizuje,  že  adresa  existuje  v  Adresáři  a  je  tedy
aktuální.  Nezatržený check box znamená, že adresa buď byla v Adresáři změněna  a
není v Evidenci psů zaktualizována, nebo v Adresáři vůbec neexistuje.

Obsluha  má  dle  potřeby  možnost  vybrat  a  zobrazit  sloupce  s  dalšími  údaji  (např.  čip  psa,  název
poplatku,  výše  poplatku...),  a  to  pomocí  pravého  tlačítka  myši  na  modrém  záhlaví  tabulky  -  nabídka
Sloupce...).

 
 
Na seznamu psů je možné použít pravé tlačítko myši - menu obsahuje nabídky:

Detail - tím se zobrazí detail záznamu = karta psa

Tisk detailu - tisk karty psa

Vyřadit z evidence - odstranění záznamu psa

Aktualizace adresy - možnost provést aktualizaci adresy majitele psa. Je možné označit  více  záznamů
najednou (nebo všechny) a provést aktualizaci adres hromadně.

Vytvořit  ze  záznamu/ů poplatek  -  z  vybraných  záznamů  se  vytvoří  poplatek  určený  pro  export  do
programu KEO/KEO-W.

 

Pod seznamem jsou umístěna tlačítka:

http://www.cz-pes.cz/atlas_index.php
http://www.cz-pes.cz/atlas_index.php
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Ukončit - ukončení práce s Evidencí psů s uložením změn

Nový - pořízení nového záznamu

Detail - zobrazení karty psa

Filtr - otevření formuláře vstupního filtru

Tisk ... - podnabídky:

Opis záznamů - tisk aktuálního seznamu

Poplatky - dle majitele - tisk přehledu poplatků - třídění dle příjmení majitele

seznam  vygenerovaných  poplatků  -  tisk  přehledu  poplatků  za  zvolené
období

Šablony - možnost tisku adres dle šablon

Historie - zobrazení tabulky se seznamem změn provedených v  kartě  psa  = seznam historických
záznamů

Export pro CE - možnost vytvoření exportní dávky pro Centrální evidenci zvířat a věcí ČR.

Pro  tuto  funkčnost  je  třeba  nejdříve  nastavit  parametry  -  viz  Parametry  pro  Evidenci
psů.

Výstupní soubor XML je kontrolován proti XSD šabloně - pokud je něco v nepořádku,
uživatel je o konkrétním problému informován a XML soubor se nevytvoří.

Export je vytvářen ze všech evidovaných (platných) psů - bez ohledu na filtr.  Jsou tedy
vždy  exportovány  všechny  záznamy  a  v  Centrální  evidenci  jsou  stávající  záznamy
přepsány.

Kromě údajů z parametrů se do XML přidávají čísla jednotlivých čipů.

Po stisknutí tlačítka  Export  pro  CE se  nabídne  file  dialog pro  vyhledání  adresáře,  do
kterého bude XML soubor uložen.

Soubor je poté třeba poslat jako přílohu e-mailu do CE. Data budou naimportována do
CE a odesílatel e-mailu bude o této skutečnosti informován.

http://www.identifikace.cz/
http://www.identifikace.cz/
http://www.identifikace.cz/
http://www.identifikace.cz/
http://www.identifikace.cz/
http://www.identifikace.cz/
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7 Nový záznam
Nový záznam do Evidence psů se pořídí:

tlačítkem Nový pod seznamem psů,
klávesou F2.

 
Otevře se formulář pro pořízení nového psa:
 

 

1) Je  třeba  povinně  vyplnit  údaje  o  majiteli psa  -  přebírají  se  z  Adresáře  pomocí  tlačítka  .  Pokud
adresa majitele není v Adresáři, je nutné ji do Adresáře doplnit.

Rodné číslo a datum narození majitele se zobrazí pouze uživateli s příslušným uživatelským právem -
zobrazení se zapíše do „Evidence přístupů a výdejů citlivých údajů“.

 
2)  Vyplní se údaje o psu.

Údaj Poplatek - použije se tlačítko  a vybere z číselníku poplatků:
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Vybraný poplatek se dosadí do karty psa - v závorce je uvedeno označení periody poplatku:

 

Částka  je  vypočítána  jako  poměrná  část  sazby  poplatku  odpovídající  počtu  měsíců,  ke  kterým  se
poplatek vztahuje.
 
Příklady výpočtu částky:

Perioda  M,  sazba  480  Kč,  v  číselníku  poplatků  je  zadán  Začátek  platby  jako  "aktuální  měsíc",
poplatek se zadává v březnu:

částka = (sazba/12) * (12 - akt. měsíc)
částka =   (480/12) *        (12-3)
částka =       40 *            9             =   360 Kč
 

Perioda M, sazba 480 Kč, v číselníku  poplatků  je  zadán  Začátek  platby  jako  "následující  měsíc",
poplatek se zadává v březnu:

částka = (sazba/12) * (12 - akt. měsíc - 1)
částka =   (480/12) *         (12 - 3 - 1)
částka =       40 *                 8        =   320 Kč

 
Perioda P, sazba 120 Kč, začátek platby "aktuální měsíc",

poplatek se zadává v lednu (1.měsíc pololetí):    částka = sazba = 120 Kč
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v únoru (2.měsíc pololetí):   částka = (sazba/6) * 5 = 20 * 5 = 100 Kč
v březnu (3.měsíc pololetí):  částka = (sazba/6) * 4 =   80 Kč
v dubnu (4.měsíc pololetí):   částka = (sazba/6) * 3 =   60 Kč
...

 
Perioda C, sazba 120 Kč, začátek platby "následující měsíc",

poplatek se zadává v dubnu (1.měsíc čtvrtletí):   částka = (sazba/3) * 2 = 40 * 2 = 80 Kč        
v květnu (2.měsíc čtvrtletí):  částka =  sazba/3 = 40 Kč
v červnu (3.měsíc čtvrtletí):  částka =  0  (založení

poplatku  na
další období)

 

 
V případě, že je provozována vazba na IS KEO a poplatek se nevyplní, je obsluha dotázána:
 

 

Údaj  Plemeno  -  zadá  se  pomocí  tlačítka  .  Zobrazí  se  číselník  plemen  psů  -  plemena  psů  jsou
převzatá z českého atlasu plemen psů podle F.C.I. (http://www.cz-pes.cz/atlas_index.php).
Pro  usnadnění  vyhledávání  konkrétního  plemene  je  možné  použít  klávesu  F3  anebo  na  záhlaví
sloupce tabulky použít pravé tlačítko myši a vybrat nabídku Hledání.
 

 
3)   Je  možné  zadat  adresu  umístění  psa  -  pokud se  liší  od  adresy  majitele.  Musí  se  zrušit  zaškrtnutí

check boxu "Umístění je na stejné adrese" a pak je možné vyplnit adresu - opět výběrem z Adresáře.
 

http://www.cz-pes.cz/atlas_index.php
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4)  V pravé dolní části formuláře je prostor pro zápis textu libovolné poznámky:
 

 
5)  K záznamu psa se může připojit fotografie psa  - buď pomocí tlačítka Foto

anebo  dvojklikem  na  symbolu  fotoaparátu  vpravo
nahoře.

Následně  se  otevře  okno  Snímky,  v  něm  je  třeba  použít  tlačítko  Nový.  Vyhledá  a  vybere  se
požadovaný obrázek  v  adresářové  struktuře  počítače.  Obsluze  se  zobrazí  náhled  nového  snímku  a
ten se může uložit (tlačítkem Uložit). V okně Snímky přibude do seznamu obrázků nový záznam:
 

 
Na seznamu obrázků lze použít pravé tlačítko myši - zobrazí se menu:
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Základní - je-li v seznamu více připojených obrázků, lze zde  zaškrtnutím check  boxu určit,  který

obrázek se bude zobrazovat v kartě psa
Detail - zobrazení detailu vybraného snímku
Exportovat - možnost uložení obrázku na disk počítače
Smazat - odstranění obrázku ze seznamu.
 
Připojení fotografie k záznamu psa se ukončí tlačítkem Ukončit.  Obsluha  se  vrátí  do  formuláře  pro
pořízení nového záznamu. Zde je vhodné stisknout tlačítko Uložit.
 

6)  Kartu psa je možné vytisknout (včetně fotografie) - tlačítkem Tisk.
 
7) Pořízení  nového  psa  se  ukončí  tlačítkem  OK-uzavřít  anebo  OK-další  (pokud  má  následovat

pořízení dalšího psa).
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8 Detail záznamu-karta psa
Detail záznamu lze zobrazit těmito způsoby:

tlačítkem Detail pod seznamem psů
klávesou F12
pomocí pravého tlačítka myši na označeném záznamu a nabídky Detail
dvojklikem na označeném záznamu
stisknutím klávesy Enter na označeném záznamu.

Mezi Detaily  jednotlivých  záznamů se  lze  pohybovat  kliknutím  na  symbol  šipky  vpravo  nebo  vlevo  

      .
 
Ve formuláři Detailu je možné provádět některé opravy, změny nebo lze doplnit chybějící údaje.
Možnost úprav je závislá na nastavení parametrů pro Evidenci psů.
 

Pokud je v parametrech pro Evidenci psů vybrán export do poplatků, pak nelze změnit datum Poplatek
od ani údaj Částka.

Pokud není  v  parametrech  vybrán  export  do  poplatků,  lze  editovat  datum  Poplatek  od  i  Částku.  Při
změně data Poplatek od se automaticky přepočte Částka dle sazby a periody platby.
 
 
Majitel  psa  -  pokud dojde  v  modulu  Adresář  ke  změně  adresních  údajů  majitele  psa  (nebo  např.  ke

změně  příjmení  po  sňatku  apod.),  zobrazí  se  vedle  údaje  Příjmení,  jméno  tlačítko  .  Po
jeho stisknutí se zobrazí formulář s aktuální adresou:
 

 
Tačítkem Převzít se zaktualizují adresní údaje u majitele psa.
 
Lze  prohlížet  fotografie  psa,  přidat  další  fotografii  nebo  naopak  obrázek  odstranit  (po  použití  tlačítka
Foto anebo pomocí dvojkliku na fotografii se otevře okno Snímky, kde je možné s obrázky pracovat).
 
Lze použít tlačítko Historie a zobrazit  si přehled  dosavadních  změn provedených  u  tohoto  záznamu -
viz. kap. Historie.
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Kartu psa je možné vytisknout - tlačítkem Tisk.
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9 Poplatky ze psů
Poplatky ze psů upravuje zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (konkrétně § 2).

Poplatek je zaveden obcí, resp. vyhláškou zastupitelstva, přičemž zákonný rámec musí být dodržen, ale
obci je dána možnost upravit podrobnosti poplatku podle své místní situace, zvyku, účelu apod.  

 

Zadávání  a  evidence  těchto  poplatků  je  jednou  z  funkcí  modulu  Evidence  psů.  Pokud  je  současně
provozován i informační systém KEO nebo KEO-W, je možné poplatky generovat do programu KEO -
Poplatky  /  KEO-W  Poplatky  a  následně  je  zde  zpracovávat.  Zprovoznění  této  vazby  -  viz  kap.
Napojení na aplikaci KEO-Poplatky a kap. Napojení na KEO-W Poplatky.

Zadání poplatku k záznamu psa

Druh poplatku se ke psu zadá:
 
1)  buď při pořízení záznamu nového psa - pomocí tlačítka se 3 tečkami
 

 
Kliknutím na tlačítko se 3 tečkami se zobrazí číselník poplatků za psy, z něho se poplatek vybere  a
stiskne tlačítko Vybrat:
 

 
Pokud je nastavena vazba na program KEO-poplatky a poplatek se nevyplní, je obsluha dotázána:
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V případě odpovědi ANO zůstane poplatek nevyplněn a může být doplněn dodatečně - viz. bod 2.
 
 

2)   anebo dodatečně z detailu záznamu tlačítkem Změny-poplatky.

 

 
 
Toto tlačítko zobrazí přehled možných změn, v tomto případě je třeba vybrat Změna poplatku.
 

 
Výběr se potvrdí tlačítkem Vybrat.
 
Zobrazí se formulář pro změnu poplatku:
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Je  možné  změnit  (nebo  ponechat)  datum  platnosti  změny  a  vybrat  druh  poplatku  tlačítkem  se  3
tečkami.
 

Částka se automaticky dopočítá ze sazby v souladu s datem platnosti změny a periodou platby. Zde
jsou příklady výpočtu konkrétní částky.
Částku lze ručně přepsat. Pokud by byla částka = 0, zobrazí se upozornění:
 

 
Při odpovědi NE je obsluha vrácena do formuláře změny poplatku a může částku opravit.  Stiskne-li
obsluha ANO, uloží se poplatek tak, jak byl zadán.
 
Změna poplatku se potvrdí tlačítkem OK-uzavřít.
 
 

Zrušení poplatku

Zrušení poplatku se provede z detailu záznamu psa tlačítkem Změny-poplatky.
 

 
Zobrazí se přehled možných změn, vybere se Zrušení poplatku.

  
 



Poplatky ze psů 25

© 2015 ALIS spol. s r.o.

  

Zadá  se  datum,  ke  kterému  má  být  poplatek  zrušen,  vyplní  se  důvod  zrušení  poplatku  a  potvrdí  se
tlačítkem OK-uzavřít.
 
 

Vygenerování poplatku

Poplatky  se  generují  přímo  z  karty  psa.  Pokud  je  v  parametrech  povolen  export  poplatků,  je  každá
změna související s poplatkem ihned promítnuta do KEO.
 
 

Tisk přehledu vygenerovaných poplatků

Je možné tisknout přehled vygenerovaných poplatků - pod seznamem psů se  použije  tlačítko  Tisk ...  -
Poplatky.
 

 

- dle majitele: tisk přehledu poplatků - třídění dle příjmení majitele
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- seznam vygenerovaných poplatků - tisk přehledu poplatků za zvolené období:

 
 
Číselník poplatků - viz kap. Evidence psů - číselníky:
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10 Napojení na KEO Poplatky

Popis zpracování

Poplatky založené v Evidenci psů se zapíšou do textového souboru. Ten je ihned automaticky zpracován
programem IPREDPIS,  který  provádí  kontroly  a  importuje  data  do  Poplatků.  Je-li při kontrole  dávky
zjištěna  chyba  neumožňující  přenos,  do  Evidence  psů  ani  do  Poplatků  se  žádný  poplatek  neuloží  a
uživatel je vyrozuměn chybovým hlášením.
 

Předpoklady a systémové požadavky

Aby bylo možno vazbu realizovat, je třeba mít nainstalovanou verzi KEO-Poplatky 7.71a a vyšší.

Popis je připraven pro verzi KEO-X Evidence psů 1.08 a vyšší.
 

Uživatelská omezení při zapojení vazby

Pokud je  vazba  zapojena,  nejsou  povoleny  opravy  poplatků  v  Evidenci  hřbitovů.  Poplatky  lze  pouze
vytvářet a mazat.
 

Postup

1. Nastavení parametrů v KEO-X
 

V menu Nastavení  zvolte  Systémové  nastavení  -  Moduly  -  Evidence  psů  -  Parametry.  Zvolte
záložku Export poplatků a povolte export poplatků.
 

 
  
2.  Nastavení parametrů pro pracovní místa

V menu  Nastavení  zvolte  Systémové  nastavení  -  Jádro  systému  -  Parametry  exportu  do  IS
KEO.
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Pomocí tlačítka Přidat se přidá uživatel.

Z nabídky se vybere pracovní pozice uživatele, zadá se cesta do adresáře  IS  KEO a  cesta  k  síťové
verzi PC Fandu.
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3.  Číselníky

Je nutno zkontrolovat naplnění číselníku poplatků - JasJdrCs12 a typ poplatku. Číslo a typ poplatku
musí odpovídat tomu, co je v modulu KEO-Poplatky.

Např. poplatek č. 1, typ poplatku 03:
 

 

 
 
4.  Otestování vazby

Otevřete detail karty již pořízeného psa nebo nový záznam.
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Nový poplatek:
 

 
Po  stisknutí  tlačítka  OK-uzavřít  proběhne  kontrola  údajů  a  karta  je  uložena.  Následně  proběhne
samotný export poplatku do KEO-Poplatky.
Při správném průběhu generování poplatků se otevře DOSové okno, kde se zobrazí průběh přenosu
souboru.
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Po  ukončení  akce  se  DOSové  okno samo uzavře  a  je  zobrazena  informační  zpráva.  Nyní  již  není
možné pořídit nový poplatek. Zrušení, změna je popsána dále.
 
Zrušení nebo změna vytvořeného poplatku
 
Zrušení nebo změna poplatku je možná pouze v případě, že to KEO Poplatky dovolí.
Po  pořízení  poplatku  se  provádějí  všechny další  změny  poplatku  prostřednictvím  tlačítka  Změny-
poplatky na kartě psa.
Změny poplatků je možné přidávat nebo upravovat správou číselníku DulEpsCs03.
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Dialog pro zrušení poplatku:

 
Při jakékoliv další manipulaci s poplatkem probíhá vše prostřednictvím tohoto okna.
Prostřednictvím něho je uživatel také informován při případné chybě. Dále je uživatel informován o
provedené akci dialogem přímo v KEO-X Evidence psů.
V případě  změny  poplatku  je  toto  okno  zobrazeno  dvakrát  -  poprvé  proto,  že  se  zruší  poplatek
původní a podruhé při exportu poplatku nového.
V případě, že původní poplatek KEO-Poplatky poplatek neodstraní, je o tom uživatel informován, a
změna neproběhne.

 
 
POZOR!

V případě,  že  je  realizován  export  poplatků  do  KEO-Poplatky,  je  přenášen  pouze  počáteční  poplatek
včetně informací a dále je poplatek spravován KEO-Poplatky.
Jakákoliv změna údajů nebo zrušení exportovaného poplatku z KEO-X Evidence psů se musí  provádět
prostřednictvím KEO-X - Evidence psů.
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11 Napojení na KEO-W Poplatky

Propojení mezi Evidencí psů a Poplatky v KEO-W spočívá v tom, že z Evidence psů vychází jen první
impuls  pro  založení  poplatků  za  psa,  tedy  evidence  v  KEO-X  slouží  jen  pro  prvotní  naplnění
poplatků v KEO-W! 

Změny,  případně  rušení  poplatků  se  řeší  samostatně  jak  v KEO-X  Evidence  psů,  tak  v KEO-W
Poplatky. 

Existují dvě možnosti, jak provést zakládání poplatků z Evidence psů do  KEO-W:

1. Založení poplatku za psa jednorázově

V tomto  případě  se  v KEO-W  Poplatcích  založí  poplatek  jako  roční.  Z evidence  psů  se  vygeneruje  
první poplatek do KEO-W. Poplatky na další roky již vznikají jako „potomci“ v agendě Poplatky.

Změnu poplatkové  povinnosti (změna  výše  poplatku,  ukončení  poplatkové  povinnosti)  je  nutné  udělat
samostatně  jak  v modulu  KEO-X  –  Evidence  psů,  tak  následně  v KEO-W  poplatcích.  Automatické
promítnutí  změny do  KEO-W není  možné,  protože  změna  v KEO-X může  mít  vliv  na  více  poplatků
v KEO-W, a je nutné, aby uživatel ručně upravil výši a stav jednotlivých dotčených poplatků v KEO-W.

Pro ukončení nebo změnu poplatkové povinnosti jsou v KEO-W k dispozici služby pod tlačítkem Akce,
které umožní provedení změny. 

2. Založení poplatku za psa opakovaně (každoročně)

V tomto  případě  se  v KEO-W  Poplatcích  založí  poplatek  jako  jednorázový.  Z Evidence  psů  se
každoročně  vygenerují  poplatky  na  dané  období  a  v Poplatcích  následníci  nevznikají.  Pro  vznik
poplatku na další období je nutné provést nové hromadné generování poplatku v KEO-X . 

I v tomto případě je potřeba změnu poplatkové povinnosti (změna výše poplatku,  ukončení  poplatkové
povinnosti) udělat samostatně jak v modulu KEO-X Evidence psů, tak následně v KEO-W Poplatcích. 

Pro ukončení nebo změnu poplatkové povinnosti jsou v KEO-W  k dispozici služby pod tlačítkem Akce,
které umožní provedení změny. 

Nastavení parametrů

1.  Nastavení  exportu  do  KEO/KEO-W  –  menu  Nastavení  -  Systémové  nastavení  -  Moduly  -
Evidence psů - Parametry,  záložka KEO  –  zatrhnout  check  box Exportovat  poplatky  do  KEO/
KEO-W,  a  rozhodnout,  zda  se  číslo  VS  bude  řídit  číselníkem  v  KEO-W,  nebo  zda  se  bude  jako
variabilní symbol vyplňovat číslo známky. 
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2. Dále je potřeba nastavit propojení mezi číselníky poplatků v KEO-W a KEO-X:

3. Úprava číselníku se provádí přes tlačítko Upravit.

Pokud číselník neobsahuje žádné záznamy, je potřeba jej nejprve naplnit - příslušný poplatek „opsat“
z KEO-W a teprve poté provést napojení – ve sloupci Poplatek v KEO-W.
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V následně zobrazeném okně  číselníku je  třeba  použít  tlačítko  se  3  tečkami  pro  zobrazení
číselníku poplatků z KEO-W. 

Z něj se převezme číselník v KEO-W (označí se položka a použije tlačítko Převzít).
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V okně pro úpravu číselníku KEO-X je třeba stisknout tlačítko Zapsat položku a poté OK-uzavřít.

Vytvoření poplatku

1. Pokud je již v KEO-X evidenční záznam psa vytvořen, otevře se jeho detail (karta psa) a  pokračuje
se tlačítkem Změny-poplatky.

V případě nově pořizovaného záznamu psa se použije tlačítko se 3 tečkami u pole s údajem Poplatek.

2. Při vytváření poplatku na již existujícím záznamu je třeba vybrat možnost Změna poplatku:
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Stiskne se tl. Vybrat.

3. Otevře se formulář pro zadání poplatku:

4. Tlačítkem se 3 tečkami se zobrazí číselník poplatků v KEO-X a vybere se požadovaný poplatek.

5. Ještě před vytvořením poplatku se zobrazí dialog s možností změnit  datum plnění  DPH nebo  datum
splatnosti.
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Hromadné generování poplatků

1. V základním okně modulu je třeba označit záznamy, pro které má být exportován poplatek – musí to
být  záznamy,  které  ještě  poplatek  vyexportovaný  nemají  (nezatržené  check  boxy  ve  sloupci
Poplatek)!  Mohou  mít  nastavený  poplatek  v  detailu,  ale  nesmí  být  již  exportovaný  -  v  opačném
případě kontrola export zastaví. Je potřeba exportovat poplatky, které mají společný číselník v KEO-
W.

Pozn.: 

Je možné přidat si do základního seznamu psů sloupec Název poplatku, setřídit podle něj
záznamy a vybrat poplatky stejného typu: 

2. Před samotným generováním poplatků je doporučeno provést aktualizaci adresy majitele psa.
Aktualizace  adresy  se  provede  po  výběru  skupiny  záznamů  (případně  všech)  a  provede  se  volbou
akce Aktualizace adresy v menu na pravou myš, nad vybranými záznamy.
V případě,  že  adresa  neexistuje  –  není  zatržen  check  box  "Adresa  existuje"  -  je  potřeba  u  těchto
záznamů aktualizovat adresu majitele a to na detailu přes tlačítko Změny - poplatky.

3. Vybere  se  a  označí  skupina  stejných  poplatků.  Na  vybraných  záznamech se  použije  pravé  tlačítko
myši - nabídka Vytvořit ze záznamu/ů poplatek. 

4. Zobrazí se dialog pro  nový  poplatek,  pro  vybrání  společného  typu  poplatku  z  číselníku  a  nastavení
částky. Údaje z tohoto dialogu jsou společné pro všechny poplatky, které byly vybrány k exportu.
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5. Před samotným generováním se zobrazí ještě dialog umožňující nastavení data.

6. Tlačítkem Ok-generovat se spustí vlastní export.
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12 Změna majitele psa
V první řadě je nutné mít zaktualizovanou adresu majitele v modulu Adresář.
Pokud  dojde  v  Adresáři  ke  změně  adresních  údajů  majitele  psa  (nebo  např.  ke  změně  příjmení  po
sňatku apod.), zobrazí se u údaje Příjmení, jméno tlačítko Zobrazit platnou....
 

 
Po jeho stisknutí se zobrazí formulář s aktuální adresou:
 

 
Tlačítkem Převzít se dosadí aktuální adresa do karty psa.
 
 
V případě, že je provozována vazba na IS KEO, je třeba provést změnu adresy majitele psa z karty psa
tlačítkem Změny-poplatky.
 

 
 
Toto tlačítko zobrazí přehled možných změn, v tomto případě se vybere Změna adresy majitele:
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Výběr se potvrdí tlačítkem Vybrat.

Zobrazí se formulář pro změnu adresy:
 

 
Zadá se (nebo ponechá) datum, ke kterému má změna adresy platit a vyplní se důvod změny adresy.

Dále se tlačítkem  vybere nová adresa z Adresáře.

Po stisknutí tlačítka OK-uzavřít je obsluha dotázána:
 

 
Obsluha stiskne odpovídající tlačítko a změny se uloží.
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13 Vyřazení záznamu
1) Použitím pravého tlačítka myši na seznamu psů a výběrem nabídky Vyřadit z evidence:

 

 
Obsluha je varována:
 

 
Následně se zobrazí dialog:
 

 
Pokud chcete nejprve zrušit poplatek, musíte v tomto místě použít tlačítko Storno, zobrazit si detail
záznamu a v něm použít tlačítko Změny-poplatky - nabídka Zrušení poplatku.
 
Pokud nechcete rušit poplatek (nebo neprovozujete vazbu na dosové KEO), je třeba zadat datum, ke
kterému má vyřazení platit (výběr z kalendáře nebo ruční zápis),  vyplní se důvod vyřazení a stiskne
tlačítko OK-uzavřít.

 
2) Anebo pomocí tlačítka Změny-poplatky v Kartě (detailu) psa

Otevře se okno:
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Vybere se Vyřazení psa z evidence.

Ve formuláři pro vyřazení psa se zadá datum vyřazení a uvede důvod vyřazení. Potvrdí se tlačítkem
OK-uzavřít.

 
V obou případech  se  k  záznamu  psa  automaticky  doplní  datum  vyřazení,  do  pole  pro  poznámky  se
dosadí důvod vyřazení a pes je tímto vyřazen z evidence.
Záznam byl odstraněn ze seznamu psů, ale je dohledatelný pomocí filtru - zaškrtnutím check  boxu jen
vyřazené karty.
 
 

V Detailu  vyřazeného  záznamu je  k  dispozici tlačítko  Akce  -  nabídka  Vrátit  do  aktuální  kartotéky,
čímž je možno kartu psa opět zařadit do evidence.

 

 
Po stisknutí ANO bude karta psa vrácena do aktuální kartotéky.
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14 Historie
Každá změna, která se u záznamu psa provede, se eviduje.

Přehled všech změn (= historických záznamů) lze zobrazit:

použitím tlačítka Historie pod seznamem psů

anebo použitím tlačítka Historie v Detailu záznamu.
 

 

Na  každém  historickém  záznamu  lze  použít  tlačítko  Detail  -  tím  se  otevře  karta  psa  ve  stavu  před
provedením dotyčné změny.

V historických záznamech nelze provádět změny.
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