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1 Úvod

Program KEO-W Poplatky je určen pro zpracování poplatků, které podléhají zákonu č. 280/2009 Sb. -
daňový řád. V tomto modulu probíhá evidence vlastních poplatků, zápis poplatků do účetnictví, evidence
jejich úhrad prostřednictvím modulu Pokladna nebo Banka. Dále je zde vytvořen nástroj na vymáhání
neuhrazených poplatků v termínu, a to od pořízení navýšení a vydání platebního výměru, až po daňovou
exekuci poplatků. 

Evidence poplatků

Život poplatku probíhá v určitém časovém úseku. Modul Poplatky eviduje všechny fáze života poplatku.
1. Pořízení poplatku
2. Zaúčtování poplatku - účetní vznik poplatku
3. Úhrada poplatku - pořízení platby bankou nebo pokladnou
4. Oprava poplatku
5. Vymáhání poplatku 
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2 Popis zpracování

Pořízení poplatku

Pořízení poplatku probíhá v modulu Poplatky a to na základě předlohy z číselníku poplatku, v této fázi
vzniká evidenční záznam, který je možno pořizovat, editovat dle potřeb uživatele a mazat. Je zde nástroj
na pořízení poznámek a upozornění u dalšího nově vzniklého poplatku.

Zaúčtování poplatku

V případě, že nastalo rozhodné datum pro účetní vznik poplatku, je evidenční záznam přenesen do
účetnictví a to prostřednictvím uzávěrky nebo pomocí finanční operace (platba bankou, pokladnou).
Automaticky je dle připraveného číselníku automatického rozúčtování pořízen účetní zápis na prvotním
dokladu a je provedena účetní příprava platby. Účetní záznamy je možno editovat. V případě, že poplatek
přejde z fáze evidenčního záznamu do fáze poplatku (má účetní zápis), je možné poplatek měnit jen
účetním způsobem, tj. účetním dobropisem (změna vnějších skutečností - např. odstěhování poplatníka)
nebo účetním stornem (chyba uživatele, například pořízení poplatku jinému poplatníkovi.

Úhrada poplatku

Poplatek se hradí prostřednictvím modulu Pokladna nebo Banka podle toho, jakým způsobem byl
poplatek uhrazen. V modulu finančních operací se zavolá modul poplatky (F5) a na záložce Neuhrazené
se vyberou poplatky nebo evidenční záznamy, které chci hradit, vrátím se do finančního modulu a zde
provedu platbu, ve stejný okamžik dojde k zaúčtování finanční operace.

Oprava poplatku

Oprava poplatku je rozdílná, a to podle toho v jaké fázi se poplatek nachází. Ve fázi záznamu v evidenci
je možné provádět opravu výše poplatku i dat splatnosti a zařazení do účetnictví. Ve fázi Poplatku se
záznamem v účetnictví je nutné provádět opravu jen pomocí dobropisu nebo pomocí storna. 

Vymáhání poplatku

Modul Poplatky řeší i situaci, kdy poplatník nezaplatil řádně a včas. V tom případě nastupuje vymáhací
fáze, ve které můžeme pořídit navýšení poplatku, vyměření pomocí platebního výměru, evidovat nabývání
právní moci a vymáhat poplatek daňovou exekucí. O korespondenci je vytvářen spis.
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3 Vyhledávání v adresáři

Hledání poplatníka/plátce např. při pořízení poplatku provede obsluha pomocí filtru.

Filtr

Pracuje na principu fulltextového vyhledávání. Dle zadaných parametrů omezí výběr na skupinu, která
splňuje kritéria.
· Zadáme do filtru "nová", - vyhledá všechny NOVÁky, NOVÁkové, ale také ulice a obce začínající na

NOVÁ atd.
· Zadáme "čp12" - vyhledá všechny subjekty, které mají v č.p. 12.

Doplňovací filtr

Použije se v případě komplikovanějšího hledání, když chceme podmínku složit z více zadaných
parametrů.
Např. hledáme v adresáři p. Nováka Josefa, který bydlí v č.p. 12. 
1. Zadáme do filtru NOVÁK, - vyhledá nám to všechny NOVáky, NOVákové atd.
2. Zadáme do filtru JOSEF - provede další omezení na všechny, Nováky Josefy.
3. Zadáme "čp12" - provede omezení na všechny Josefy Nováky, kteří mají v č.p. 12.

Rozbalovací menu 

Vybereme z rozbalovacího:
a) Všichni (zobrazí subjekty z evidence i mimo evidenci obyvatel).
b) Z registru (subjekty z evidence obyvatel KEO-X).
c) Mimo RO (subjekty mimo evidenci obyvatel KEO-X).
V případě, že změníme podmínku pro vyhledání podle tohoto kritéria, jsou dosud označení poplatníci
odznačení  a vyhledávání probíhá od začátku.

Zapamatovat 

V případě, že omezíme skupinu podle zadané podmínky, můžeme chtít tento výběr zachovat i pro
zadávání příštího poplatníka - v tom případě zaškrtneme Zapamatovat. Pro zrušení výběru slouží

tlačítko Zruš filtr.

Narozen OD - DO

Omezí skupinu vyhledávání dle data narození poplatníka nebo plátce.

Zruš filtr

Vymaže zadanou podmínku a zobrazí se skupina subjektů bez omezení filtrem.

Přidat

Zobrazí se formulář pro pořízení nového poplatníka do adresáře.

Opravit

Zobrazí se formulář pro opravu poplatníka.

Označit

Vyberte pomocí filtru skupinu poplatníků a hromadně všechny zaškrtněte. Pak použijte Převzít

výběr.
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Odznačit

Zruší zaškrtnutí zobrazených subjektů.

Převzít výběr

Pokud se vybírá více subjektů (poplatníků) najednou, např. při hromadném pořízení poplatků, zaškrtněte
jednotlivé subjekty a zobrazí se vám ve sloupci vpravo. Pomocí Převzít výběr potvrdíte a pokračuje

se vygenerováním.

Tip: Omezte skupinu poplatníků pomocí filtru, zaškrtněte ručně nebo stiskněte Označit. Vyberte další

skupinu a zaškrtněte ručně nebo stiskněte Označit. Takto poskládáte správný výběr a potvrdíte jej 

tlačítkem Převzít výběr.
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4 Než začneme pracovat

Předtím, než začnete modul KEO-W Poplatky používat, je třeba provést správné nastavení. Věnujte mu
prosím náležitou pozornost.

Parametry

Formulář Parametry najdete na hlavní obrazovce KEO-W, otevřete záložku Poplatky. Zde jsou nastavení
ovlivňující chování modulů Poplatky a Ostatní příjmy, především práci s tiskovými uživatelskými
sestavami, zpracování SIPO, napojení na spisovou službu. 

Korespondence

V této části se nastaví kontaktní údaje o správci poplatku.

Nastavení převzít z
uživatelského účtu

Nezaškrtnuto - údaje se převezmou z naplnění na této obrazovce.
Zaškrtnuto - údaje se převezmou z nastavení na uživatelských účtech v
nabídce Odhlásit.

Kde Vyplníme místo vzniku písemnosti.

Vyřizuje Doplníme jméno, příjmení a titul pracovníka, který bude kontaktem pro
vyřízení písemnosti.

Telefon Doplníme telefon pracovníka, který bude kontaktem pro vyřízení
písemnosti.

Telefonní linka Doplníme telefonní linku pracovníka, který bude kontaktem pro vyřízení
písemnosti.

Číslo dveří Doplníme číslo dveří pracovníka, který bude kontaktem pro vyřízení
písemnosti.

Podpis - část 1 Doplníme jméno, příjmení a titul, správce poplatku.

Podpis - část 2 Doplníme funkci správce poplatku.

Správce poplatku název Doplníme název správce poplatku (Obecní úřad Benešov).

Správce poplatku ulice Doplníme ulici a číslo popisné  adresy správce poplatku (Dolní 22).

Správce poplatku PSČ +
obec

Doplníme PSČ a obec adresy správce poplatku (444 44  Benešov).

Při zobrazení zohledni
správce poplatku

Nezaškrtnuto - údaje se zobrazují podle přístupu nastaveného na
číselníku.
Zaškrtnuto - údaje se zobrazují podle přístupu nastaveného na číselníku a
navíc je omezeno zobrazování. poplatků, u kterých přihlášený uživatel není
správcem.

SIPO

V této části se nastaví údaje pro zpracování SIPO, které jsou uvedeny v mandátní smlouvě.

Pracovní adresář
SIPO

Můžeme zde doplnit cestu pro uložení souboru, který budeme kódovat pomocí
programu České pošty, s.p.

Číslo organizace Číslo organizace, které je uvedeno v mandátní smlouvě s Českou poštou, s.p.
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Kód odštěpného
závodu

Nepovinný údaj, v případě, že je využíván, je uveden v mandátní smlouvě s Českou
poštou, s.p.

Organizace zasílá 1 = KMEN - v současné době funkční
2 = ZMĚNY - v současné době nefunkční, v případě, že organizace využívá tento
způsob zasílání dat, program neumí tuto funkčnost zpracovat.

Ostatní

Likvidace - dobropis - pro případ vytváření dobropisu je v této nabídce nutné zvolit účetní knihu, do
které se budou vytvářet účetní doklady o likvidaci - tj. o dobropisech, vzájemných zápočtech, převodech
na podrozvahu a z podrozvahy.

Běžný provoz při pořízení běžného poplatku -  po první instalaci je tento parametr nastaven jako
nezaškrtnutý, to znamená, že datumy u nově pořizovaného evidenčního záznamu se vytváří dle zadání
na číselníku. Po první aktualizaci, která proběhne na již nainstalovaném programu, se parametr
automaticky nastaví na zaškrtnuto. V případě, že je tento parametr zaškrtnutý, pak je datum UUP/UZP
nastaven u nově pořizovaného poplatku na aktuální datum a datum splatnosti na aktuální datum +15 dnů.

Složenky - kód transakce - vyplníme číslo kódu transakce, které se následně tiskne na složenky do
pravého horního rohu (kód transakce je určen typem složenky).

Složenky - přebírat číslo účtu - pokud máte složenky předtištěné s vlastním účtem, nechte tuto volbu
nezaškrtnutou.

Složenky - přebírat adresu organizace - pokud máte složenky předtištěné s vlastní adresou, nechte
tuto volbu nezaškrtnutou.

Složenky - adresa - 1. řádek - co se má na složenku vyplnit na první řádek adresy - implicitně je
nastaveno: {ulice}.

Složenky - adresa - 2. řádek - co se má na složenku vyplnit na druhý řádek adresy - implicitně je
nastaveno: {obec}.

Složenky - adresa - 3. řádek - co se má na složenku vyplnit na třetí řádek adresy - implicitně je
nastaveno: {psc} {adresniPosta}.

Adresa na vyúčtování a faktury stejná, jako adresa pro VF a pokladní dok.: můžete nastavit, zda
tisknout adresu ve stejné podobně, jako pro vydané faktury. Pokud není zatrženo, tiskne se adresa
dodavatele shodně jako v předchozích verzích. Pokud je zatrženo, přebere se adresa pro tisk z
Parametry/Adresy pro tisk.

Texty

Odůvodnění vzniku poplatku, posečkání a pro exekuční příkaz:

Pro jednodušší práci s korespondencí v poplatcích je možné zadat v této části odůvodnění pro výše
uvedené případy. Vyplněné odůvodnění se bude automaticky doplňovat do vytvořených písemností. Je
možné je kdykoli editovat, a to buď přímo na této obrazovce, nebo na jednotlivých poplatcích v detailu
poplatku.
Tisk vyúčtování - text pro nedoplatek, text pro přeplatek:

Je možné nastavit vlastní text v zápatí vyúčtování. Parametry/Poplatky - vpravo dole jsou k dispozici dvě
textová pole "Tisk vyúčtování - text pro přeplatek" a "Tisk vyúčtování - text pro nedoplatek". Pokud
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vyplníte, přebere se zadaný text do tiskové sestavy. Když není vyplněno, vytiskne se námi dodávaný
text.

Test připojení k SSL

Nastavení integrace na SSL KEO-X. V případě zprovoznění vazby získáváme automaticky čísla jednací
ze spisové služby a písemnosti (např. platební výměry) budou uloženy ve spisové službě a připraveny k
odeslání. Na záložce poplatky můžete vyzkoušet test připojení k SSL. V případě, že se nám vrátí číslo
jednací ze spisové služby, napojení je funkční, a bez dalších úprav je možné ho začít používat.

Kniha 

Vytvořte si knihy, do kterých se budou ukládat prvotní doklady spojené s poplatkem a v nichž bude
zaúčtování o místních a správních poplatcích.
Z hlavní obrazovky KEO-W otevřete formulář Číselníky-Knihy.

Kniha
poplatků

Název Založte novou knihu Místní poplatky, správní poplatky.

Typ knihy Typ knihy: PO - Ostatní pohledávky (žádný jiný typ knihy nelze do číselníků poplatků
zařadit).

Začátek
platnosti

Zadejte začátek platnosti této knihy.

Konec
platnosti

Zadejte konec platnosti této knihy (doporučení 9999).

Přístupová
práva

Pomocí tlačítka ... nebo dvojklikem v seznamu vyberte pracovníky, kteří budou mít
oprávnění pořizovat do této knihy.

Další knihy vytvořte pro ostatní příjmové agendy.

Pro běžné poplatky založte samostatnou knihu:

Kniha
běžných
příjmů

Název Založte novou knihu Nájemné, hřbitov, pozemky.

Typ knihy Typ knihy - vyberte dle potřeby
POZOR!!!
Ne d o p o r u č u j e m e  k n i h u  t y p u  v n i t ř n í  p ř í j m o v é  d o k l a d y ,  u  t ě c h t o  t y p ů

n e v z n i k á  n i k d y  p ř e d p i s ,  j e n  p l a t b a .  V  p ř í p a d ě ,  ž e  j e  s p u š t ě n a

u z á v ě r k a  e v i d e n č n í c h  z á z n a m ů ,  k t e r é  m a j í  n a s t a v e n o ,  ž e  m a j í

n a s t a v e n  t y p  k n i h y  P V ,  p a k  u z á v ě r k o u  n e v z n i k n e  p ř e d p i s  a  n á s l e d n á

p l a t b a ,  m á  š p a t n é  ú č t o v á n í  ( b a n k a  n e b o  p o k l a d n a  p r o t i

p o h l e d á v k o v é m u  ú č t u ) ,  p ř i t o m  p o h l e d á v k a  u z á v ě r k o u  n e v z n i k n e .  

Začátek
platnosti

Zadejte začátek platnosti této knihy.

Konec
platnosti

Zadejte konec platnosti této knihy (doporučení  9999).

Přístupová
práva

Pomocí tlačítka ... nebo dvojklikem v seznamu vyberte pracovníky, kteří budou mít
oprávnění pořizovat do této knihy.
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Pro zálohové faktury založte samostatnou knihu:

Kniha zálohových faktur

Název Založte novou knihu Zálohové faktury vodné, stočné.

Typ knihy Typ knihy: PP - Vydané FA k přijatým platbám.

Začátek
platnosti

Zadejte začátek platnosti této knihy

Konec
platnosti

Zadejte konec platnosti této knihy (doporučení  9999)

Přístupová
práva

Pomocí tlačítka ... nebo dvojklikem v seznamu vyberte pracovníky, kteří budou mít
oprávnění pořizovat do této knihy.

Pro vyúčtování zálohových plateb založte samostatnou knihu:

Kniha
vyúčtování

Název Založte novou knihu Nájemné, hřbitov, pozemky.

Typ knihy Typ knihy: PU - Vyúčtování vydaných zálohových faktur. 

Začátek
platnosti

Zadejte začátek platnosti této knihy.

Konec
platnosti

Zadejte konec platnosti této knihy (doporučení  9999).

Přístupová
práva

Pomocí tlačítka ... nebo dvojklikem v seznamu vyberte pracovníky, kteří budou mít
oprávnění pořizovat do této knihy.

Banka

Je nutné mít přednastaveny bankovní účty, které bude možné nastavit jako prioritní účty pro splácení
jednotlivých druhů poplatků. Ve většině případů již budou bankovní účty nastaveny po instalaci a
zavedení účetnictví.

Automatické rozúčtování

V číselníku distribuujeme automatické operace, pomocí kterých se automaticky provádí zaúčtování (při
měsíční uzávěrce, příp. když je provedena úhrada poplatku). Analytické účty jsou vzorové a je nutné
provést jejich úpravu dle požadavků obce.

Nejdříve vyplníme možnost "Vynechat předpis".

Pozor, jedná se o velmi důležité nastavení! V případě, že platba poplatku předchází vytvoření
předpisu, a my nechceme účtovat poplatky na pohledávkový účet (např. 315), provedeme zatržení této
možnosti. Účtování pak bude probíhat bez vytváření zápisu na pohledávkový účet - bude účtováno na
výnosový účet proti účtu pokladny nebo banky, nebude vytvářen předpis. U konkrétních řádků je nutné
mít ve sloupci VP provedeno zatržení u účtů, které se nemají generovat (u pohledávkových účtů 315,
311).

Pozor v případě, že při účtování vynecháme předpis a na příjmu je účtováno DPH, a na příjem dojde
částečná úhrada, pak se DPH vytvoří na celou částku příjmu v okamžiku první úhrady. Vzhledem k
fungování programu úhrad není možné toto zabezpečit jinak a je nutná ruční úprava záložky DPH na
prvotním dokladu.
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Další nastavení zaúčtování jsou popsaná v kapitole Automatické rozúčtování.

Uživatelský číselník SIPO

V tomto číselníku si nastavíme kód a název poplatku dle manuálu České pošty, který jednotlivým
poplatkům přiděluje vlastní kód, čísla všech kódů najdete na 
http://www.ceskaposta.cz/assets/sluzby/penezni-sluzby/cr/P3_Technicke-podminky-organizace-do-
SIPO-kmen.pdf. -  příloha č. 10.
Z číselníku České pošty vybereme takové kódy, které odpovídají našim poplatkům, a tato čísla a názvy
zapíšeme do tabulky Uživatelského číselníku pro SIPO.
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5 Zavedení agendy KEO-W Poplatky

Doporučený postup pro zavedení agendy  KEO-W Poplatky

Pokud chtete zpracovávat evidenci a výběr poplatků v programu KEO-W, je třeba provést tuto přípravu
ještě před ostrým zahájením zpracování účetnictví.

Co je potřeba zajistit:

1. Kontrolu adresáře
2. Úpravu číselníku automatického rozúčtování
3. Založení knihy pro poplatky
4. Založení poplatkových řad
5. Založení číselníků poplatků
6. Pořídit poplatky jednotlivým poplatníkům

5.1 Pořízení nových poplatků

5.1.1 Kontrola adresáře

Poplatníci se vybírají z adresáře (sdílený s KEO-X), proto je nutné před začátkem provést aktualizaci s

Evidencí obyvatel. 

V programu KEO-X proveďte tyto kroky:

Kontrola adresáře na duplicity v RČ: 

Nabídka se nachází  v: Nastavení / Systémové nastavení / Moduly / Adresář / Kontrola dat.

Tlačítko Kontroly - Duplicity - RČ   ..    je provedena kontrola na duplicity v RČ. Jsou vyhledány duplicitní

záznamy a tyto duplicity je nutné vypořádat. 

Aktualizace adresáře

Aktualizace adresáře se provádí ve dvou krocích
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1. Krok  - Evidence obyvatel - tlačítko Data - Aktualizace adresáře.

2. Krok Adresář - tlačítko Data - Aktualizace - Tento krok se nemusí v případě velkého množství
záznamů dokončit, program tzv. "spadne", v tom případě, je třeba spuštění opakovat.

Pro jistotu doporučujeme i po úspěšném dokončení aktualizace krok 1. a 2. opakovat, zejména taj, kde
je velké množství aktualizovaných záznamů a  nebo tam, kde aktualizace Adresáře nebyla podle
Evidence obyvatel pravidelně prováděna. 

Oprava příznaku aktualizace z EO

Opravit příznak: Adresář - tlačítko Data - Opravit příznak u subjektů z evidence obyvatel.  
Tento postup zajistí jednorázovou aktualizaci adresáře z Evidence obyvatel. Další změny, které budou
provedené v Evidenci obyvatel, se do adresáře automaticky propíší. 

5.1.2 Úprava číselníku automatického rozúčtování

Nabídka: Číselníky - Pomocné číselníky - Automatické rozúčtování.

V tomto číselníku musí odpovědná účetní provést kontrolu správnosti zaúčtování těch poplatků, které se
budou v programu zpracovávat ( 001 poplatek pes , 011 odpady  a případně další).  Pozornost věnujte
především analytickým účtům. Ti, kteří vykazují PAP - doplní PAP údaje.

Vynechat předpis

Nastavení „Vynechat předpis“ (vpravo nahoře) je možné zaškrtnout v případě, jestliže účetní chce účtovat
úhradu poplatku bez předpisu, za předpokladu, že v okamžiku úhrady nebyl dosud poplatek předepsán
(nebylo o něm účtováno na 315). Potom se vynechá předpis poplatku na 315 a účtuje se rovnou např.
261/606. 
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5.1.3 Založení knihy

Nabídka: Číselníky - Knihy

Poplatky

Pro knihování dokladů vzniklých z Poplatků založte knihu typu PO (ostatní pohledávky). V případě, že
chcete jednotlivé typy poplatků vést v různých knihách, založte si pro jednotlivé typy různé knihy.

Příjmové agendy

V případě, že budete využívat modul Příjmové agendy založte si pro: 

Běžné faktury - knihu typu PB - vydané faktury nebo PO - ostatní pohledávky

Vyúčtování   - knihu typu PU -  vyúčtování vydaných zálohových faktur

Zálohy - knihu typu PP  -  vydané faktury k přijatým platbám

5.1.4 Založení číselníků poplatků

Poplatky

Nabídka: Číselníky – Poplatky: 

V tomto číselníku založte jednotlivé typy poplatků. Vždy je třeba vycházet z obecně závazné vyhlášky
obce.

Přečtěte si popis v kapitole Pořízení číselníku. Dejte pozor zejména na:

Perioda - cyklus poplatku - zvolíme časový úsek, který musí uplynout mezi vznikem jednotlivých
poplatkových povinností.

Datum -  k tomuto datu poplatek vstoupí do uzávěrky a do účetnictví se zaúčtuje předpis poplatku –
vznikne pohledávka.

Položky / AO -  způsob zaúčtování poplatku – vybírá se z číselníku automatického rozúčtování.

Ostatní příjmy

Nabídka: Číselníky – Příjmové agendy: 

V tomto číselníku založte jednotlivé typy ostatních příjmů. Vždy je třeba vycházet z místních zvyklostí a
potřeb.

Přečtěte si popis v kapitole Nový číselník a Jak pořídit nové vyúčtování. 

Dejte pozor zejména na rozdělení příjmů:

Běžné faktury -  jsou hrazeny jednou a následně nejsou vypořádány pomocí vyúčtování.
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Vyúčtování a zálohy - jsou závislé na skutečné spotřebě a je potřeba je vyúčtovat až po uskutečnění
odečtu nebo vyčíslení, nebo jsou placeny zálohově a následně je nutné vytvořit vyúčtování zálohových
plateb.

5.1.5 Založení poplatkových řad

Nabídka: Číselníky - Názvy popl. řad

Do tohoto číselníku naplňte názvy poplatkových řad tak, jak je chcete tisknout na sestavách, pokladních
dokladech, platebních příkazu nebo na složenkách.

V případě, že chceme tisknout platební výměry, je nutné mít názvy pro řady poplatků vyplněné, aby
nemohlo dojít k tomu, že v platebních výměrech byl špatně vyplněn název místního poplatku. 

5.1.6 Pořízení poplatků jednotlivým poplatníkům

Přečtěte si Nový záznam a Záznamy v Ostatních PA. 

Při pořizování poplatků je třeba rozlišit, zda pořizujete poplatky na další období (příští rok) nebo

jestli pořizujete poplatek na aktuální období (např. přistěhování během roku).

Poplatek na další období – datum UUP/UZP a splatnosti  zůstanou nastavené dle číselníku, stejně

tak cena.

Poplatek na aktuální období – datum UUP/UZP a splatnosti nastavíte dle aktuálního data a cenu

upravíte na poměrnou část.

5.2 Pořízení starých poplatků

V případě, že potřebujete do agendy poplatky pořídit neuhrazené poplatky z minulých let nebo období:

1. Úprava číselníku automatického rozúčtování
2. Založení knih
3. Založení číselníku
4. Pořízení starých poplatků

5 .2 .1 Ú prava  č íse ln íku  AR

Pro neuhrazené poplatky minulých let připravte v číselníku automatického rozúčtování nový typ
zaúčtování – a sice zaúčtování bez předpisu.
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1. Postavíme se na řádek, který chceme kopírovat, např. na 011 odpady.
2. Zvolíme tlačítko „Zkopírovat skupinu“.
3. Zadáme nový kód (libovolný) a popis (např. odpady –staré).
4. Založí se nové automatické rozúčtování, u kterého musíme smazat předpis a zkontrolujeme

zaúčtování úhrady.

5.2.2 Založení knihy

Pro neuhrazené poplatky minulých let doporučujeme založit  zvláštní knihu (také PO). Důvodem je
jednodušší zpracování opravných položek.

5 .2 .3 Za lož en í č íse ln íku

Pro neuhrazené poplatky minulých let je třeba zavést zvláštní typ. Tento typ bude jednorázový (nebude
vytvářet následníky) a položka bude napojená na připravené zaúčtování bez předpisu. Kniha pro doklady
bude nastavená na připravenou knihu pro staré poplatky.
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5.2.4 Pořízení starých poplatků

Neuhrazený poplatek minulých let zadáme následujícím způsobem:

Do data UUP/UZP a splatnost nastavíte dle skutečnosti (data minulých let – např. 1.1.2011 a 30.6.2011),
cenu upravíte dle výše dlužné částky.
Tímto způsobem pořídíme všechny neuhrazené poplatky minulých let.

Nastavíme se v parametrech účetnictví do období, ve kterém nastalo datum UUP  (např. 01/ 2011). 
POZOR je nutné, aby v době přepnutí období v parametrech nikdo jiný  v aplikaci nepracoval. 

Provedeme uzávěrku poplatků. Pokud máme neuhrazené  poplatky s různými daty UUP, je třeba
nastavení parametrů a uzávěrku opakovat pro všechna období.
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6 Číselníky

Číselník je základním stavebním kamenem při zpracování poplatků. Dobře nastavené číselníky a
udržované v aktualizovaném stavu, zajistí správné fungování celého subsystému. Před vlastním pořízením
číselných řad, je dobré, se zamyslet nad vlastním systémem, který nejlépe postihne všechny odlišnosti
poplatků v dané obci. 

6.1 Číselník poplatků

Z hlavní obrazovky KEO-W stiskněte Číselníky, pak Poplatky. 

6.1.1 Pořízení číselníku

Číselník poplatků si pořizuje každá obec zvlášť. Je nutné provést důkladnou analýzu vyhlášek o místních
poplatcích a navrhnout takový systém číselníků, které nejlépe vystihne jedinečnost situace na dané
obci. 

Z hlavní obrazovky KEO-W stiskněte Číselníky, pak Poplatky. Na této obrazovce vidíme, všechny

dosud zadané číselné řady poplatků, jsou zde seřazeny podle čísla a typu.

Ve spodní části obrazovky vidíme částku, typ automatického rozúčtování a případné rozúčtování DPH.

Stiskněte Nový pro pořízení nového typu poplatku.

Položky
číselníku

Typ poplatku Zvolte jednu z možností typů poplatku:
· Běžný poplatek,
· Navýšení poplatku,
· Exekuční náklady,
· Pokuta.

Volba typu poplatku je velmi důležitá, protože v následném zpracování má vliv na
vytváření skupiny poplatků, která se váže k jednomu hlavnímu poplatku (nejčastěji
k běžnému poplatku). V případě, že poplatník nesplácí poplatky řádně a včas, je
nutné mu zvýšit poplatkovou povinnost, vystavit pokutu nebo vyměřit exekuční
náklady.

Hlavní činnost Hlavní/hospodářská činnost se nastaví do DPH při vygenerování poplatku.

Číslo poplatku Číslo poplatku, které jednoznačně určuje druh místního poplatku dle zákona o
místních poplatcích. 

Typ poplatku Označí poplatek v jedné poplatkové řadě. Např. Pes v RD, Pes v BD, Pes u
důchodce. Speciální typ poplatku =99, je určen pro příslušenství daně.

Název poplatku Jedná se o položku, která jednoznačně popíše, o jakou se jedná poplatkovou řadu
a jaký typ poplatku. Příklad: MP ze psů  – 1.pes – v RD. Vhodně zvolený název
poplatku ušetří spoustu času při samotném pořizování poplatků.
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Pozn.: Vyplňte název, který bude sloužit pro vaší dobrou orientaci, klidně "pes -
důchodce". Pak si vyplňte "hezký" název pro občany v Číselníku Názvy
poplatkových řad.

Perioda - cyklus
poplatku

Období, na které je poplatek vyměřen a určení zda se bude připravovat poplatek
na další období. Vybíráme z následujících možností:

· Roční Pravidelně jednou za rok se bude generovat poplatek. V případě,
že zvolíme Datum 31.3. --  bude se tento poplatek generovat
každého 31. března.

· Pololetní Pravidelně každých šest měsíců ode dne prvního generování
poplatku se bude generovat další poplatek, např. zvolíme jako
Datum 30.4., pak další poplatky se budou generovat 31.10.

· Čtvrtletní Pravidelně každé tři měsíce ode dne prvního generování poplatku
se bude generovat další poplatek, např. zvolíme jako Datum –
28.2., pak další poplatky se budou generovat 28.5.,28.8,28.11.

· Měsíční Pravidelně měsíčně k předem stanovenému datu se bude
generovat poplatek. Doporučení zadávat na leden, tzn. např.
05.01.

· Opakovaný Zde nastavujeme poplatky, které se opakují a u nichž není
nastaven ani datum generování poplatku (ÚUP) ani datum
splatnosti. U tohoto poplatku se oba údaje nastaví až při
konkrétním pořízení poplatku u poplatníka. Jedná se o obdobu
jednorázového poplatku. U poplatku nevíme, kdy a v jaké výši bude
generován.

· Jednorázový Jednou vytvářený poplatek. Máme možnost nastavit, po kolika
dnech se stává poplatek splatný. Program pak v konkrétním
poplatku nastaví datum splatnosti, podle dne generování poplatku,
tj. dle Datum U + Splatnost.

· Zadat Umožní v programu vyplnit políčko Počet dní – do kterého
nastavíme počet dnů, po kterých má nastat generování dalšího
poplatku, např. zvolíme 7 – pak se poplatek znovu vygeneruje po 7
dnech. Např. poplatník chce mít povolen vjezd a to každý víkend,
pak je mu poplatek generován vždy po sedmi dnech.

Předvolba VS - 5
znaků

Vyplňte prvních pět znaků variabilního symbolu, těmito znaky rozlišíme jednotlivou
řadu poplatků a jednotlivý typ poplatků např. MP ze psů – 1. Pes v RD – bude mít
číslo 00101. Všechny poplatky, které budou pořízeny s tímto typem poplatku,
budou mít VS začínající těmito pěti znaky. Dalších pět znaků je doplněno
identifikačním číslem plátce.

Maska pro VS a
SS

Tuto volbu aktivujeme zatržením políčka vlastní a objeví se možnost zadat si

vlastní konstrukci VS resp. SS. V této tabulce navolíme hodnoty, které mají
vstupovat do variabilního symbolu nebo do specifického symbolu. A tlačítkem
„Test“ zobrazíme, jak bude výsledný formát pro Variabilní symbol nebo Specifický
symbol vypadat. 

V případě, že chcete změnit navolený VS nebo SS, stiskntěte tlačítko ... a
zpřístupní se nabídka na nové nastavení VS a SS.

Název knihy Vyberte knihu v účetnictví, která bude obsahovat prvotní doklady (vč. zaúčtování)
spojené s poplatky.
Vyberte typ Ostatní pohledávky, žádný jiný typ knihy nelze do číselníků poplatků
zařadit.
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Typ dokladu Vyberte typ dokladu, který se bude vytvářet při práci s poplatky - vždy ostatní
pohledávky.

Bankovní účet Vyberte bankovní účet, který bude primárně určený k úhradě poplatku –
poplatkové řadě.

Přístupová práva Dvojklikem u přístupových práv vyberte pracovníky, kteří budou mít právo pořizovat
poplatky na této poplatkové řadě.

KS Konstantní symbol, nepovinná položka.

SIPO - kód
poplatku

Vyberte z číselníku SIPO - kód dle sdělení České pošty příslušný pro daný typ
poplatku nebo ostatního příjmu, více na internetových stránkách - 
http://www.ceskaposta.cz/assets/sluzby/penezni-sluzby/cr/P2_Technicke-
podminky-organizace-do-SIPO-zmeny.pdf, Příloha č. 10.

Datum Zvolte datum, kdy se bude poprvé a následně dle periody generovat poplatek,
pořízený u poplatníka. Toto datum je datum, kterým se poplatek zaúčtuje do
účetnictví a toto datum je datum uskutečnění účetního případu DUÚP v případě,
že obec není plátcem DPH, nebo datum uskutečnění zdanitelného plnění  DUZP v
případě, že je obec plátcem DPH a u poplatku je účtováno i DPH.

Splatnost Položka je určena v obecně závazné vyhlášce:
· Určuje dobu, od které běží prekluzivní lhůta pro vyměření poplatku,
· Určuje dobu, od které běží prekluzivní lhůta pro splatnost poplatku,
· Určuje dobu, po které se stává poplatek nedoplatkem, v případě, že do tohoto

data není provedena úhrada.  

Typ datumu U Datumu a Splatnosti je možné zvolit typ datumu:
· K - kalenářní den - zvolí se přesně uvedený den.
· M - konec měsíce - zvolí se poslední den v měsíci a je jedno, kolik dní má

měsíc, ve kterém poplatek vzniká (čtvrtletní - 28.2.,31.5.,31.8.,30.11).

Číslo vyhlášky Vyplníme číslo příslušné vyhlášky obce nebo města, na základě které je
předmětný poplatek vyměřován.

Zobrazovat řadu V případě zatržení se předmětná řada nabízí při pořizování záznamu. V případě,
že toto pole není zaškrtnuto, není příslušný typ poplatku nabízen v nabídce
platných poplatkových typů při pořizování nového záznamu. Jednoduchým
odstraněním zaškrtnutí zneplatníme daný typ poplatku.

Záložka
Položky

Název položky Implicitně nastaví název poplatku a je možné si ho libovolně upravit podle potřeb
uživatele, rovněž je zde možné zadat více položek, například u odpadu, můžeme
zadat dvě složky, které jsou nastaveny v obecně závazné vyhlášce.

Typ Přednastaveno z Typu poplatku.

http://www.ceskaposta.cz/assets/sluzby/penezni-sluzby/cr/P2_Technicke-podminky-organizace-do-SIPO-zmeny.pdf
http://www.ceskaposta.cz/assets/sluzby/penezni-sluzby/cr/P2_Technicke-podminky-organizace-do-SIPO-zmeny.pdf
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AO Automatické rozúčtování, které se provede u této položky v případě, že bude
poplatek zařazen do uzávěrky, nebo proběhne finanční operace. V případě více
položek na poplatku je nutné zvolit AO stejnou pro všechny položky.

Mj Měrná jednotka, označuje jednotku, za kterou je poplatek účtován, např. m2/den,
ks, osoba.

Cena/mj Částka, která je dána obecně závaznou vyhláškou a je určená na dané období,
nebo se účtuje jednorázově za jednu měrnou jednotku.

Částka Částka celkem za položku.

Splátky

Splátky – v modulu Poplatky je možné nastavit splátky poplatku v daném období, například poplatek ze
psů je veden jako roční, ale obecně závazná vyhláška umožňuje poplatníkovi uhradit tento poplatek ve
splátkách.

Pořízení je velice jednoduché, zvolte záložku Splátky.

Záložka Splátky

Název splátky Zadejte název splátky, které co nejpřesněji vystihuje název splátky - První,
Březen ...

SPL Zadejte datum splátky a vyberte typ datumu. Datum první splátky nesmí být nižší
než je Datum poplatku. Datum poslední splátky nesmí být vyšší než je Splatnost.
Přesné datum splátky se objeví v políčku "Příklad SPL", toto datum je u
jednorázového poplatku možno editovat a měnit datum i rok splatnosti poplatku.

Splátky u jednorázového poplatku se pořizují na záložce splátky a v políčku
Datum SPL - formát nastavení je následující, splátky v běžném roce se pořizují ve
formátu DD.MM.2000, následující rok ve formátu DD.MM.2001 a tak dále.

% Po vyplnění čísla v rozmezí 1-100 se vypočte část poplatku připadající na
příslušnou splátku.

Částka Vyplňte částku připadající na příslušnou splátku.

Tlačítka

OK

Po vyplnění  všech údajů potvrdíme klávesou OK.

OK - uložit a pořídit další 

V případě, že budeme pořizovat další typ poplatků, můžeme pokračovat stiskem tlačítka OK - uložit a
pořídit další.
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Storno - zavřít bez uložení změn

V případě, že nechceme tento typ poplatku pořídit, zmáčkneme tlačítko Storno - zavřít bez uložení. 

Smazat 

Smažeme celý typ poplatku v číselníku. Tlačítko má omezenou působnost, v případě, že již v dané
číselné řadě byly pořízeny záznamy nebo poplatky, není možno tento typ poplatku smazat. 

6.1.2 Opravy v číselníku

Z hlavní obrazovky KEO-W stiskněte Číselníky, pak Poplatky. Na této obrazovce vidíme, všechny

dosud zadané číselné řady poplatků, jsou zde seřazeny podle čísla a typu.
Stiskněte Oprava zobrazení detailu typu poplatku.

Opravy na číselníku provádějte vždy s rozvahou a v pravý čas. 
Změny na číselníku se projeví na označených záznamech v evidenci pořízených na příslušné poplatkové
řadě.
Pozor: aktualizace evidenčních záznamů neprobíhá automaticky, ale musí být vynucena uživatelem
ve formuláři Poplatky - záložka Evidence:
1. Označte evidenční záznamy, které se mají aktualizovat podle číselníku.
2. Stiskněte tlačítko Akce.

3. Nabídka Aktualizace údajů podle číselníku.

4. Rozhodnout, zda si evidenční záznamy ponesou příznak "Nutná kontrola".
5. Rozhodnout, zda se má aktualizovat VS a SS na evidenčním záznamu.
6. Všechny označené záznamy jsou aktualizovány dle číselníku. 

Jak se Aktualizace údajů podle číselníku projeví v poplatcích:

Položka Splát
ky

Důsledek změny Ruční zásah
uživatele

Název
poplatku

A/N U všech dotčených záznamů se změna projeví automaticky. NE

Perioda NE U všech dotčených záznamů se změna projeví automaticky. NE

Perioda ANO Splátky jsou v číselníku automaticky smazány a uživatel je o tom
vyrozuměn hláškou:
 "Při změně periody poplatku dojde ke smazání rozpisu splátek.
Přejete si pokračovat?" ANO- NE. 

· Když zadáme ANO, splátky jsou smazány a v případě, že si
uživatel přeje opět nastavit nějaké splátky, musí si je znovu ručně
nastavit. 

· V záznamech je změna provedena automaticky, ale uživatel je
upozorněn zaškrtávacím polem "K" na nutnost provést kontrolu
tohoto záznamu. Je potřeba provést kontrolu především Datumu,
Splatnosti a SPL - data splatnosti jednotlivých splátek. Po

ANO
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provedení kontroly uživatel zruší zatržení pole "K" a záznam je
připraven vstoupit do uzávěrky.

Variabilní
symbol

A/N Při aktualizaci záznamů - doplňující dotaz, zda se má aktualizovat
VS na evidenčních záznamech, nebo zda má VS a SS zůstat
původní.

NE

Datum A/N Změna se na připravených záznamech neprojeví. Změnu je nutné
provést v modulu Poplatky na záložce Evidence, tlačítko Akce a
zde provedeme hromadnou změnu tohoto Datumu dle požadavků
uživatele na námi vybraných záznamech (viz kapitola Akce). 

ANO

Splatnost A/N Změna se na připravených záznamech neprojeví.  Změnu je nutné
provést v modulu Poplatky na záložce Evidence, tlačítko Akce a
zde provedeme hromadnou změnu tohoto Datumu dle požadavků
uživatele na námi vybraných záznamech (viz kapitola Akce). 

ANO

Přidání
položky

NE U všech dotčených záznamů se změna projeví automaticky. Je
potřeba provést kontrolu především výsledné částky poplatku,
zkontrolovat množství a splátky. 

ANO

Přidání
položky 

ANO Přidáme-li v číselníku další položku poplatku, je potřeba rovněž v
číselníku změnit jednotlivé splátky. Na záznamech se změna
provede automaticky. Je potřeba provést kontrolu především
výsledné částky poplatku, zkontrolovat množství a splátky. V
případě, že na záznamu je jiné množství než 1, je nutné opravit výši
splátek, uživatel je upozorněn, že záznam vykazuje chybu č. 1 -
celkový rozpis splátek se nerovná částce na záznamu.

ANO

Odebrání
položky

NE U všech dotčených záznamů se změna projeví automaticky. NE

Odebrání
položky

ANO Odebereme-li v číselníku položku poplatku, je potřeba rovněž v
číselníku změnit jednotlivé splátky. Na záznamech se změna
provede automaticky.

NE

Jak se Aktualizace údajů podle číselníku projeví u splátek:

Změna v číselníku Změna v záznamech Ruční zásah
uživatele

Zrušení všech
splátek

U všech dotčených záznamů se změna projeví automaticky. NE

Zrušení některé ze
splátek

U záznamů se změna projeví automaticky, za předpokladu splnění
následujících podmínek:
· Částka poplatku je celé číslo,
· Splátky na záznamu jsou celá čísla,
· Množství na záznamu  je celé číslo,
· V případě, že poplatek má více položek je množství na

záznamech stejné celé číslo.

NE

Zrušení některé ze
splátek
Nesplnění výše
uvedených
podmínek

Ubereme-li v číselníku některou ze splátek a není-li splněna některá
z výše uvedených podmínek, na záznamech se změna
automaticky neprovede a  záznam vykazuje chybu č. 1 - celkový
rozpis splátek se nerovná částce na záznamu. Je potřeba provést
kontrolu především výsledné částky poplatku, zkontrolovat množství
a splátky. Po provedení kontroly a změny je záznam připraven
vstoupit do uzávěrky. Upozornění na chybu je zrušeno.

ANO
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Přidání splátek -
nově

U všech dotčených záznamů se změna projeví automaticky. NE

Přidání další
splátky

U všech dotčených záznamů se změna projeví automaticky. NE

Změna částky
splátky

U všech dotčených záznamů se změna projeví automaticky. NE

Změna splatnosti
splátky

U všech dotčených záznamů se změna projeví automaticky, za
předpokladu, že nezměníme Datum a Splatnost celého poplatku,
jinak viz postup Datum, Splatnost.

NE

6.2 Názvy poplatkových řad

Z hlavní obrazovky KEO-W stiskněte Číselníky, pak Názvy popl. řad. 

Číslo Vyberte ze seznamu číslo poplatku - jedná se o číslo z číselníku poplatků.

Název Vyplňte název - tento název se bude zobrazovat na platebních výměrech a na pokladních
dokladech.

6.3 Automatické rozúčtování

Nabídka: Číselníky - Pomocné číselníky - Automatické rozúčtování.

V tomto číselníku musí odpovědná účetní provést kontrolu správnosti zaúčtování těch poplatků, které se
budou v programu zpracovávat (001 poplatek pes, 011 odpady a případně další). Pozornost věnujte
především analytickým účtům. Ti, kteří vykazují PAP - doplní PAP údaje.

Vynechat předpis

Nastavení „Vynechat předpis“ (vpravo nahoře) je možné zaškrtnout v případě, jestliže účetní chce účtovat
úhradu poplatku bez předpisu za předpokladu, že v okamžiku úhrady nebyl dosud poplatek předepsán
(nebylo o něm účtováno na 315). Potom se vynechá předpis poplatku na 315 a účtuje se rovnou např.
261/606. 
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Účetnictví - vytvoření předpisu

V okamžiku, kdy evidenční záznam vstoupí do uzávěrky nebo dojde k úhradě evidenčního záznamu,
vytvoří se v Účetnictví prvotní doklad a v závislosti na nastavení "Vynechat předpis" (viz výše) se zaúčtuje
se předpis.
Pokud je záznam v okamžiku úhrady v Bance či Pokladně dosud v evidenci (dosud nevstoupil do
uzávěrky poplatků), poznáte jej při úhradě žlutým podkladem pod zaškrtávátkem:

Pokud vyberete evidenční záznam k úhradě, v tu chvíli projde uzávěrkou - je proveden zápis do účetnictví
a všechny ostatní akce, které dělá uzávěrka poplatků.

Účetnictví - úhrada poplatku

Podle toho, zda provedete úhradu v Bance nebo v Pokladně, dojde k zaúčtování podle nastavení.

Vazba Evidenčního záznamu/Poplatku na zaúčtování

Každá položka Evidenčního záznamu nebo Poplatku odkazuje na číslo automatického rozúčtování. V
okamžiku zaúčtování (předpisu nebo úhrady - uzávěrkou nebo úhradou) program použije momentálně
platné automatické operace podle čísla automatického rozúčtování, které je u položky.
Pozor: Pokud změníte např. AU v automatickém rozúčtování č. 001, tak všechny neuhrazené poplatky,
které následně uhradíte již budou mít v zaúčtování úhrady tuto novou AU. 
Doporučení: Pokud si připravujete např. od nového roku jiné zaúčtování, např. jinou AU, doporučujeme
založit nový kód (číslo) automatického rozúčtování. Pak změňte na číselníku poplatků AO na ten nový
kód (číslo). Pak budou starší neuhrazené poplatky nadále používat původní AU a nové poplatky již nové
automatické rozúčtování.

Kód a název (levý sloupec formuláře)

V této levé části vytvoříme nebo převezmeme z distribučního číselníku kódy a názvy automatického
rozúčtování. Po instalaci programu jsou zde vzorové řádky - upravte ty, co využíváte a ostatní vymažte. 

Automatické
rozúčtování

Kód Kód automatické operace nad jedním druhem poplatků (např. poplatek pes, poplatek
vjezd...).

Popis Popis automatické operace.

Účetní zápis (pravá část formuláře)

V této pravé části je tabulka rozdělena do čtyř skupin: zaúčtování pro Předpis, Pokladnu, Banku a
Likvidaci. Po instalaci jsou zde předvyplněné vzory, které zkontrolujte, případně opravte.

Předpis

Předpis

SU Syntetický účet
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AU Analytický účet

UZ Účelový znak

KAP Kapitola

ORG Organizace

PAR Paragraf

POL Položka

ZJ Záznamová jednotka

T Strana Má dáti - "M"; Dal - "D".

S V případě, že u pokladny nebo banky máme vyplněn analytický účet, pak v případě,
že tuto volbu zaškrtneme, bude analytický účet vyplněn dle analytického účtu na
pokladně nebo v bance.

C Použít při účtování DPH číselník typů DPH.

ZN Znaménko  - prázdné pole znamená plus, "-" znamená mínus.

ZD Základ daně, - Z, Daň - D, prázdné pole - znamená celkem.

ZF V případě vytváření vyúčtovaní přijatých záloh, je nutné nastavit, zda se jedná o:
P - přijatá platba,
R - rozdíl (částka k úhradě),
V - vyúčtování (celková fakturovaná částka).

VP Vynechat účetní předpis při úhradě v případě, že prvotní doklad ještě není vytvořen,
funguje jen v případě, že je zatrženo hlavní tlačítko Vynechat předpis.

PAU Pomocný analytický účet

TZ Typ změny pro PAP

Partner a/p PAP - partner aktiv/pasiv.

Partner tr. PAP - partner transakce. Když je zaškrtnuto: když má partner vyplněné IČ, zapíše
do zaúčtování IČ, jinak 111.

Pokladna

SU Syntetický účet

AU Analytický účet

UZ Účelový znak

KAP Kapitola

ORG Organizace

PAR Paragraf

POL Položka

ZJ Záznamová jednotka

T Strana Má dáti - "M"; Dal - "D".

S V případě, že u pokladny nebo banky máme vyplněn analytický účet, pak v případě,
že tuto volbu zaškrtneme, bude analytický účet vyplněn dle analytického účtu na
pokladně nebo v bance.

C Použít při účtování DPH číselník typů DPH.

ZN Znaménko  - prázdné pole znamená plus, "-" znamená mínus.

ZD Základ daně, - Z, Daň - D, prázdné pole - znamená celkem.
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ZF V případě vytváření vyúčtovaní přijatých záloh, je nutné nastavit, zda se jedná o:
P - přijatá platba,
R - rozdíl (částka k úhradě),
V - vyúčtování (celková fakturovaná částka).

VP Vynechat účetní předpis při úhradě v případě, že prvotní doklad ještě není vytvořen,
funguje jen v případě, že je zatrženo hlavní tlačítko Vynechat předpis.

PAU Pomocný analytický účet

TZ Typ změny pro PAP

Partner 1 Partner a/p pro PAP

Banka

SU Syntetický účet

AU Analytický účet

UZ Účelový znak

KAP Kapitola

ORG Organizace

PAR Paragraf

POL Položka

ZJ Záznamová jednotka

T Strana Má dáti - "M"; Dal - "D".

S V případě, že u pokladny nebo banky  máme vyplněn analytický účet, pak v případě,
že tuto volbu zaškrtneme, bude analytický účet vyplněn dle analytického účtu na
pokladně nebo v bance.

C Použít při účtování DPH číselník typů DPH.

ZN Znaménko  - prázdné pole znamená plus, "-" znamená mínus.

ZD Základ daně, - Z, Daň - D, prázdné pole - znamená celkem.

ZF V případě vytváření vyúčtovaní přijatých záloh, je nutné nastavit, zda se jedná o:
P - přijatá platba,
R - rozdíl (částka k úhradě),
V - vyúčtování (celková fakturovaná částka).

VP Vynechat účetní předpis při úhradě v případě, že prvotní doklad ještě není vytvořen,
funguje jen v případě, že je zatrženo hlavní tlačítko Vynechat předpis.

PAU Pomocný analytický účet

TZ Typ změny pro PAP

Partner 1 Partner a/p pro PAP

Likvidace

SU Syntetický účet

AU Analytický účet

UZ Účelový znak

KAP Kapitola

ORG Organizace
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PAR Paragraf

POL Položka

ZJ Záznamová jednotka

T Strana Má dáti - "M"; Dal - "D".

S V případě, že u pokladny nebo banky  máme vyplněn analytický účet, pak v případě,
že tuto volbu zaškrtneme, bude analytický účet vyplněn dle analytického účtu na
pokladně nebo v bance.

C Použít při účtování DPH číselník typů DPH.

ZN Znaménko  - prázdné pole znamená plus, "-" znamená mínus.

ZD Základ daně, - Z, Daň - D, prázdné pole - znamená celkem.

Znak Pro každý typ likvidace je určen speciální znak:
D - dobropis,
P - vzájemná likvidace,
O - převod pohledávky na podrozvahu,
V - vyřazení.

PAU Pomocný analytický účet

TZ Typ změny pro PAP

Partner 1 Partner a/p pro PAP

Přidat z distribučního číselníku

V nově nainstalované verzi programu je distribuován číselník, který je potřeba zkontrolovat a přizpůsobit
požadavkům obce. V případě, že se chceme vrátit po úpravách k distribučnímu číselníku, máme zde
možnost "Přidat z distribučního číselníku", a vybereme typ operace, kterou chceme znovu nahrát. Pozor
v případě, že tuto akci provedeme: je nutné původně zadaný typ operace smazat; najet na řádek a
zmáčknout Delete. V případě, že již byla operace použita a není možné ji zrušit, je potřeba založit nový

typ automatického rozúčtování.

Zkopírovat skupinu

V případě, že chceme mít kód pro novou automatickou operaci, vybereme kód, který je nově
pořizovanému kódu nejbližší, označíme jeden z řádků, který obsahuje příslušný kód a stiskneme tlačítko
"Zkopírovat skupinu". Zadáme číslo nového kódu automatického rozúčtování (první sloupec

maximálně tři znaky).  Následně zadáme popis automatického rozúčtování (předposlední sloupec -
maximálně 25 znaků). Vytvoří se nová skupina - nový kód, který je identický jako kód, který jsme
kopírovali. provedeme úpravu parametrů kódu a stiskneme křížek.

Tisk

Pro kontrolu můžeme vytisknout seznam všech automatických rozúčtování, která jsme převzali z
distribučního číselníku, nebo která jsme sami vytvořili. 

Doplnit PAP údaje

Po stisknutí tohoto tlačítka dojde k vyvolání dialogového okna, které nám umožní zpětně doplnit PAP
údaje do účetních záznamů. V okně se objeví všechny syntetické a analytické účty, které vznikly v při
práci s poplatky a ostatními příjmovými agendami, u těchto účtů je nutné doplnit PAP údaje - PAU, TZ a
Partner 1. Pak stiskneme tlačítko Aktualizovat data v deníku - a do všech účetních záznamů
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se doplní příslušné PAP údaje. V případě, že zjistíme, že některé údaje jsme nevyplnili správně,
provedeme Opakovaně načíst. při této operaci jsou smazány PAP údaje, a soubor je znovu vytvořen,
provedeme opravu a dáme znovu aktualizovat data v deníku. Tato operace se běžně nepoužije, sloužila
jen k vytvoření PAP údajů v době, kdy ještě nebylo možno PAP údaje vytvářet přímo při vzniku předpisu,
nebo finanční operace. 
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7 Záznamy v evidenci

Záznam  je poplatek, o kterém ještě není proveden zápis do účetnictví. V případě, že je záznam 
převeden uzávěrkou nebo  finanční operací do účetnictví stává se z něj poplatek.

Na záznamu můžeme provádět změny a úpravy, které se následně promítnou do prvotního dokladu.
Poplatek můžeme opravit pouze účetní změnou, tzn. vystavit dobropisnou položku nebo provést
doúčtování do správné výše. 

Řádkový přehled 

Úvodní tabulka obsahuje všechny záznamy, které byly pořízeny.

Je uspořádána dle čísla a typu poplatku.
Řádkový přehled obsahuje informace, které se vztahují k jednotlivým záznamům, je zde možno
zobrazovat jednotlivé záznamy dle zvolených kritérií (filtr), jsou zde obsaženy informace o chybách při
zpracování, informace o zvláštnostech jednotlivých poplatků při vzniku nebo zániku, nebo označení, že
poplatek si nese zvláštní informaci i do dalšího zpracování.

Položky řádkového
záznamu

Modrý čtvereček Položka umožňuje ruční označit záznamy, nebo jsou označeny v případě, že
odpovídají kritériím pro vyhledávání, označení rovněž slouží k zařazení záznamu
evidence do následného zpracování - Akce.  Pro lepší práci s označenými
záznamy, byla rozšířena funkčnost tohoto sloupce. V případě, že klikneme na
malý modrý čtvereček v levém horním rohu, dojde k filtrovanému zobrazení
evidenčních záznamů. Postupným klikáním dosáhneme zobrazení Označených,
Neoznačených nebo Všech bez rozdílu. Stav je označen žlutou popiskou.

Záznam Položka obsahuje číslo poplatku, typ poplatku a jeho název

IDP Identifikační číslo poplatníka, je to číslo, které má poplatník automaticky přiděleno
a které jednoznačně poplatníka identifikuje. V případě, že neprovedeme úpravu
tvorby variabilního symbolu na číselníku, je toto číslo součástí variabilního symbolu
a tvoří jeho druhou pětimístnou část. (První část je tvořena VS z číselníku - číslem
a typem poplatku.)

Poplatník Položka obsahuje příjmení, jméno a adresu poplatníka.

Rok narození Položka obsahuje rok narození poplatníka, a slouží k lepší identifikaci poplatníka a
umožňuje i třídění poplatníků podle věku resp. podle data narození

Datum U Datum rozhodující pro vygenerování poplatku - tzn. datum, které je rozhodné pro
zařazení záznamu do uzávěrky, hodnota se dosazuje do účetních položek a to buď
jako datum uskutečnění účetní operace nebo jako datum uskutečněného
zdanitelného plnění u plátců DPH, v případě, že před tímto datem neproběhla
platba. Záznam je zařazen do uzávěrky v případě, že měsíc v datumu U = účetnímu
období. 

Rok Položka obsahuje rok, na který je záznam připraven

Ob Položka obsahuje rok, na který je záznam připraven

Cena celkem Položka obsahuje celkovou částku záznamu na dané období

S Položka oznamuje počet splátek na záznamu



KEO-W Poplatky36

© 2017 ALIS spol. s r.o.

Err Položka oznamuje, že na záznamu se vyskytuje chyba. Každá chyba má své
číslo, aby uživatel věděl, kde je nutné hledat a co je nutné opravit

Seznam chyb:

· 1 - Celkový rozpis splátek se nerovná částce na záznamu

· 2 - U některých splátek je datum splatnosti větší než datum splatnosti zadané
na záznamu

· 3 - U některých splátek je datum splatnosti menší než datum UUP/UZP zadané
na záznamu

· 4 - Existují splátky se shodným datem splatnosti

· 5 - Datum na předpisu nesmí být menší než datum účetního období (nastaveno v
Parametrech)

· 6 - U plátců DPH: Datum na záznamu nesmí být menší něž je aktuální daňové
období DPH (nastaveno v Parametrech)

· 7 - Datum splatnosti je menší než datum UUP/UZP

· 8 - Výše splátky není celé číslo (není zaokrouhlená na koruny)

· 9 - U plátců DPH: Existují položky u kterých není vyplněna sazba nebo typ daně.

S Položka byla stornována - v případě, že jsme poplatek vystornovali a stal se z něj
zpátky evidenční záznam, nese si příznak storno a opravit. Takový evidenční
záznam nebude vstupovat do žádné uzávěrky a nebude se nabízet ani na záložce
neuhrazené k zaplacení. Je nutné rozhodnout, jak se stornovaným záznamem
naložit. 
Máme dvě možnosti :
a) smazat - možnost smazat v detailu evidenčního záznamu nebo hromadně
pomocí akce
b) opravit - v tom případě je nutné odznačit v detailu příznak storno a opravit a
znovu nastavit údaje v evidenčním záznamu - částka, datum U, datum splatnosti,
splátky...
Další věc, kterou je nutno udělat, v případě, že jsme provedli storno poplatku, je
rozhodnout, co uděláme s následným evidenčním záznamem, který se vytvořil při
vzniku poplatku.

P Položka oznamuje, zda se následný evidenční záznam, který vzniká na další
období, bude vytvářet podle číselníku nebo zda se bude vytvářet podle současného
poplatku.

K Položka oznamuje, zda je nutné na záznamu provést před uzávěrkou nebo účetní
operací  kontrolu - Označení v tomto poli vzniká, v okamžiku, kdy evidenční
záznam zahrneme do některé akce, nebi v případě, že pořídíme evidenční záznam
pomocí hromadného pořízení.

U Položka oznamuje, že záznam je něčím specifický a před uzávěrkou je potřeba
provést jeho kontrolu a zjistit, zda i pro budoucí období bude mít generovaný
poplatek svá specifika
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Doplňující informace

V případě, že kurzorem (černá šipka v modrém poli) označíme konkrétní záznam, objeví se nám ve
spodní části obrazovky další doplňující údaje o záznamu

Poplatek - číslo, typ a název poplatku, 
Plátce - Příjmení, Jméno, Adresa, Rok narození

A doplňující údaje k samotnému záznamu - variabilní symbol a specifický symbol.

Hledat a označit 

V tomto poli můžeme zadat Příjmení a jméno poplatníka, datum narození, rodné číslo nebo IČ nebo ID
poplatníka a v seznamu všech záznamů se označí ty, které splňují zadaná kritéria. 
Další možností vyhledání je dle čísla popisného, VS a SS, - vyhledávání se provádí následovně:
do pole Hledat zadáme cpCISLOPOPISNE a čárka na konci, vyhledá všechny evidenční záznamy nebo
poplatky, kde poplatník  má zadané číslo popisné. Stejný postup  

Funkční tlačítka 

Nový

po stisknutí tohoto tlačítka, se objeví zadávací formulář nového záznamu. 
Jen je potřeba upozornit uživatele, aby před tím, než začne pořizovat nový záznam, pečlivě zkontroloval,
zda v již připravených záznamech nebo v poplatcích neexistuje pro stejného poplatníka a stejnou
poplatkovou povinnost již jiný záznam či poplatek. Program provádí kontrolu, ale v adresáři mohou
existovat duplicitní záznamy např. změna jména po svatbě. 

Nový - příslušenství - v případě, že poplatník neplní své povinnosti, a je potřeba vytvořit

příslušenství poplatku - navýšení, pokuta, exekuční náklady - provedeme pořízení tohoto příslušenství
právě stisknutím tlačítka Nový- příslušenství. Vytvoří se záznam tohoto příslušenství a to k záznamu, na
kterém je kurzor.

Oprava - po stisknutí tohoto tlačítka se objeví detail již připraveného záznamu a je možné provést

opravu položek tohoto formuláře, podrobněji se této problematice budeme věnovat v samostatné kapitole.
Opravy provádějte vždy uváženě a s řádnou péčí.

Filtr -  po stisknutí tohoto tlačítka, se objeví obrazovka

Na této obrazovce zvolíme kriteria, a po stisknutí tlačítka OK se objeví záznamy, které odpovídají
vybraným kritériím, podrobněji se této problematice budeme věnovat v samostatné kapitole.

Akce - po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí seznam akcí, které je možno u vybraných záznamů

provést, například hromadná změna čísla a typu poplatku, hromadná změna datumu UUP/UZP,
hromadná změna  plátce. Všem jednotlivým akcím bude věnována samostatná kapitola, kde si podrobně
probereme, jak akci spustit a jaké výsledky nám přinese.

Tisk - po stisknutí tohoto tlačítka je umožněn tisk zobrazených nebo vybraných záznamů, tisk složenek,
tisk sestav.

Příprava uzávěrky - po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí všechny záznamy, které jsou připraveny

na vygenerování poplatků, uživatel bude mít možnost si sestavu vytisknout, provést kontrolu záznamů, a
provést případně jejich opravu nebo je vyloučit ze zpracování (provést změnu data U). Do přípravy jsou
zahrnuty všechny záznamy, které odpovídají podmínce, že měsíc generování záznamu je shodný s
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nastaveným účetním obdobím. Jsou zde i záznamy, které mají chyby nebo je potřeba u nich provést
kontrolu, ať splátek nebo datumu UUP/UZP nebo datumu splatnosti. Dokud jsou takové záznamy
zobrazeny nelze uzávěrku provést a je nutné takové záznamy opravit nebo zkontrolovat a odstranit
závadu nebo je vyloučit změnou data UUP/UZP ze zpracování. Zpracování uzávěrky nelze provést rovněž
nad omezeným výběrem dat pomoci filtru, dokud není filtr vynulován, nelze uzávěrku spustit.

Uzávěrka - po stisknutí tohoto tlačítka se spustí generování všech připravených záznamů, je proveden

zápis do účetnictví, záznamy jsou přeneseny do souboru poplatků a jsou v případě cyklických poplatků
vytvořeny nové záznamy pro další období. Uzávěrka se spouští vždy nad všemi daty bez rozdílu
přístupových práv k jednotlivým poplatkovým řadám. Ke spuštění uzávěrky je nutná součinnost všech
správců daně. Jednou spuštěná uzávěrka již nelze vrátit. 

Úhrada záznamu v evidenci

Pokud je záznam v okamžiku úhrady v Bance či Pokladně dosud v evidenci (dosud nevstoupil do
uzávěrky poplatků), poznáte jej při úhradě žlutým podkladem pod zaškrtávátkem:

Pokud vyberete evidenční záznam k úhradě, v tu chvíli projde uzávěrkou - je proveden zápis do účetnictví
a všechny ostatní akce, které dělá uzávěrka poplatků.

7.1 Nový záznam

V této kapitole se budeme věnovat popisu funkčnosti obrazovky při pořizování nového záznamu.

Stiskneme  tlačítko "Nový".

Položky Popis

Název poplatku V rozbalovacím menu vybereme číslo a typ poplatku, který chceme nově pořídit.
Objeví se číselník poplatků a správce poplatku vybere z předloženého seznamu
správný poplatek. V případě, že žádný poplatek z číselníku neodpovídá námi
požadovanému poplatku, je nutné nejdříve doplnit poplatek do číselníku poplatků a
následně znovu provést pořízení záznamu.

Správce Do tohoto pole vybereme z rozbalovacího menu pracovníka, který poplatek spravuje,
automaticky je předvyplněn pracovník, který je aktuálně přihlášený. V rozbalovacím
menu je i nabídka, kdy pole zůstane prázdné. Vyplnění správce může mít vliv na
zobrazování poplatků jednotlivě přihlášeným. 

Doplňující
informace

V položce si zapíšeme upřesňující informace, např. číslo popisné nebo evidenční,
kde poplatek vzniká, položka je nepovinná.

Poznámka V položce si poznamenáme podrobnosti k poplatku, údaj se netiskne na žádnou
sestavu a slouží jen pro potřeby správce poplatku

Ulice/část obce
objektu

V položce vyplníme číslo popisné nebo část evidenční, objektu poplatkové
povinnosti - tzn. poplatník platí za rekreační objekt v obci - zadáme číslo popisné
nebo evidenční tohoto rekreačního objektu.
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Číslo objektu V položce vyplníme ulici nebo část obce, ve které se nachází objekt poplatkové
povinnosti - tzn. poplatník platí za rekreační objekt v obci - zadáme jméno ulice, ve
které se nachází tento rekreační objekt.

Číslo bytu V položce vyplníme ulici nebo část obce, ve které se nachází objekt poplatkové
povinnosti - tzn. poplatník platí za rekreační objekt v obci - zadáme jméno ulice, ve
které se nachází tento rekreační objekt.

Vznik V položce zadáme datum, kdy poplatková povinnost pro poplatníka vznikla, např.
den vzniku poplatkové povinnosti v případě, že si poplatník pořídí psa je v únoru
2011 datum narození psa je 3.ledna 2011, poplatková povinnost vznikne v měsíci,
ve kterém pes dosáhne 3 měsíců věku tzn. že psovi jsou 3 měsíce 3.dubna 2011,
poplatková povinnost vznikla 3.4.2011.

Vyplněním data vzniku poplatku, se automaticky projeví v datumu UUP/UZP, tyto
datumy se nastaví jako nejbližší možné datumy dle číselníku, 
Příklad: na číselníku máme nastaven čtvrtletní poplatek,  datum UUP/UZP je 1.3., a
datum splatnosti je 31.3.. Datum vzniku nastavíme 1.5.2013, datum UUP/UZP se
automaticky nastaví na 1.6.2013 a datum splatnosti se nastaví na 30.6.2013.

Zánik V položce zadáme datum, kdy poplatková povinnost pro poplatníka zanikla,
například den zániku poplatkové povinnosti v případě, že se poplatník odstěhuje v
září 2011, poplatková povinnost zanikla 31.8.2011. 

I v případě, že vyplníme datum zániku, připravený záznam vstoupí do uzávěrky a
vytvoří se z něj poplatek, avšak po uzávěrce se nevytvoří nový záznam na další
období. V případě, že nechceme, aby záznam vstoupil do uzávěrky, je nutné
provést jeho smazání pomocí tlačítka "Smazat".

V případě, že chceme, aby poplatek vstoupil do uzávěrky, ale s jinými parametry
(částkou, datum splatnosti)  zaškrtneme políčko Změna parametrů, upravíme
parametry a údaj uložíme. 

Poplatek za rok V položce zadáme rok, za který je poplatková povinnost předepisována, v případě
např. čtvrtletní periody splácení poplatku, budeme mít předepsány 4 poplatky v
roce, v případě měsíční periody splácení bude vytvořeno 12 záznamů za rok.

Období V položce zadáme číslo období, za které je poplatková povinnost předepisována v
daném roce. Například poplatková povinnost u měsíčního poplatku za srpen 2011,
bude mít uvedeno v této položce údaj 8.

Poplatník V položce vybereme poplatníka, který je ze zákona povinný k námi zvolené
poplatkové povinnosti. Kliknutím na tlačítko "..."

zobrazíme adresář našich poplatníků a vybereme poplatníka z databáze,
provedeme kontrolu údajů zadaných v databázi (pomocí tlačítka oprava, vyvoláme
detail poplatníka). V případě, že je vše v pořádku, postavíme se na řádek se
jménem nebo názvem poplatníka a buď zaškrtneme pole na začátku řádku, nebo
provedeme dblclick.

V případě, že poplatníka nenalezneme podle jména, zkusíme ho vyhledat podle
rodného čísla nebo IČ, nebo bydliště. V případě, že poplatníka nenalezneme (Pozor
na vytvoření duplicity), zadáme ho do adresáře pomocí tlačítka "Přidat".

V případě, že chceme opravit adresu, nebo přidat korespondenční adresu,
stiskneme tlačítko "Opravit"
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Plátce V této položce vybereme plátce poplatku, tj. osobu, která poplatek uhradí -
například v případě poplatku za odpad, zde zvolíme, osobu, která uhradí poplatek
za své děti, manželku, babičku, nebo nájemníky.

Zástupce Do této položky uvedeme zástupce, a to zákonného zástupce, ustanoveného
zástupce, zmocněnce nebo společného zástupce nebo společného zmocněnce.

Doručovací
adresa

V případě, že poplatník sdělí správci daně, že požaduje, aby mu byla
korespondence zasílána na jinou adresu, zvolíme doručovací adresu dle pokynů
poplatníka.

Variabilní
symbol,
specifický
symbol

Položka vzniká dle nastavení v číselníku, uživatel ji může změnit, libovolně přepsat,
nově vzniklý poplatek si ponese takto  nastavený VS a SS. Následník - tj. 
evidenční záznam pro další období, bude mít VS a SS dle číselníku.

VS, SS podle
vzoru

V případě, že VS a SS nemají vznikat podle číselníku, ale dle předem stanoveného
vzoru, je možné zaškrtnout tuto volbu, pak všechny poplatky a jejich následníci
budou mít tento variabilní symbol. 

SIPO Po zaškrtnutí položky dojde k zařazení evidenčního záznamu a následně poplatku
do zpracování sestavy SIPO

Datum UÚP/UZP V položce je nastaveno datum uskutečnění účetního případu nebo datum
uskutečnění zdanitelného plnění a to podle data uvedeného v číselníku. 
V případě, že nám datum nevyhovuje, např. poplatek vzniká v jiném okamžiku,
poplatník se přistěhoval v 7/2011, zaškrtneme políčko "Podle předpisu"  a upravíme
datum podle požadavků.
V případě, že se měsíc a rok datumu UUP/UZP shoduje s měsícem a rokem
období v parametrech, jsou tyto poplatky zařazeny do zpracování při uzávěrce. 

Datum splatnosti V této položce je nastaveno datum splatnosti záznamu budoucího poplatku, a to
podle data uvedeného v číselníku. 
V případě, že nám datum nevyhovuje, např. poplatek vzniká v jiném okamžiku,
poplatník se přistěhoval v 7/2011, zaškrtneme políčko "Podle předpisu" a upravíme
datum podle požadavků.

Datum posečkání V položce nastavíme datum posečkání - tzn. nové datum splatnosti. Pole je
přístupné již ve fázi záznamu, ale není logické jej vyplňovat, protože pole Datum
splatnosti je možno editovat, po zatržení pole "Podle předpisu".

Změna
předvolených
textů

Po zaškrtnutí této položky se objeví záložky Text1, Text2, Text3 - na těchto
záložkách jsou texty z parametrů a slouží k zadání upřesňujících textů v
uživatelských sestavách.

Zaslat složenku V případě, že chceme, aby poplatníkovi byla zaslána složenka k úhradě poplatku,
zaškrtneme políčko a v případě, že budeme tisknout složenky, zařadí se tento
záznam do souboru a bude vytištěna složenka pro daný poplatek.

Nutná kontrola Toto pole je zaškrtnuto vždy, když jsme provedli hromadné pořízení nebo
hromadnou opravu pomocí akce, nebo jsme provedli storno poplatku z účetnictví -
takový poplatek nevstupuje do žádného zpracování - nevstupuje do uzávěrky, nelze
uhradit (na záložce neuhrazené se nezobrazí. V případě, že je zatržen tento
příznak, je nutné provést kontrolu údajů na poplatku, případně provést opravu a poté
zaškrtávací pole odstranit.  

Před uzávěrkou
upozornit

Zaškrtávací položku uživatel označí v případě, že v další generaci záznamů, které
vzniknou po vygenerování, je potřeba provést kontrolu parametrů připraveného
záznamu, například v případě, že pro původní poplatek byla provedena změna z
nějakého důvodu a tento důvod přetrvává i do dalšího období (například pro psa
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pořízeného z útulku v 8/2011 je sleva na 12 kalendářních měsíců - změna jak v roce
2011, tak v roce 2012 a od roku 2013 bude poplatek již dle číselníku).

Příští poplatek ve
stejné výši 

Automaticky je nastaveno, že toto pole není zaškrtnuto. Poplatek pro příští období
se nastaví dle údajů na číselníku. V případě, že nechceme převzít pro příští období
hodnotu z číselníku, zaškrtneme toto pole, a příští poplatek se vytvoří ve stejné
výši, jako je ten současný. Tuto volbu nejlépe využijeme například při nastavování
nájmů. 

Info o SIPO V případě, že poplatek byl zpracován prostřednictvím SIPO, zobrazí se zde
informace o období, ve kterém byl poplatek zpracován. 

Záložky

Položky

Název položky Položku není možné editovat, je nastavena dle číselníku.

Cena/jednotku Položka je nastavena dle číselníku, editovat ji je možné po zaškrtnutí pole "Podle
předpisu", můžeme opravit cenu za jednotku, například v případě odstěhování, nebo
vzniku poplatkové povinnosti v průběhu vyměřovacího období. 

Množství Položku je možné editovat dle požadavků uživatele.

Částka Vypočítaný údaj, není možno jej editovat.

Počet dní V případě jednorázového poplatku, kdy zadáme vznik poplatkové povinnosti a
rovněž zadáme Zánik poplatkové povinnosti je vypočítán počet dnů trvání poplatkové
povinnosti a objeví se v políčku Počet dní, do políčka Množství zadáme počty m2 a
stiskneme tlačítko "Vynásobit", automaticky se do políčka Množství doplní

vypočítaná částka tzn. m2 x dny a vypočte se celková částka poplatkové
povinnosti.

Splátky

Název splátky Položka je nastavena dle číselníku. po zaškrtnutí pole  "Podle předpisu" je možné ji
editovat dle požadavků uživatele.

SPL Do položky zadáváme datum splatnosti splátky. Položka je nastavena dle číselníku
- po zaškrtnutí pole  "Podle předpisu" je možné ji editovat dle požadavků uživatele.

% Do položky zadáváme procentní část poplatku připadající na splátku. Položka je
nastavena dle číselníku  - po zaškrtnutí pole "Podle předpisu" je možné ji editovat
dle požadavků uživatele. 

Částka Do položky zadáváme konkrétní částku splátky, nebo je splátka vypočítána po
vyplnění položky "%". Položka je nastavena dle číselníku - po zaškrtnutí pole
"Podle předpisu" je možné ji editovat dle požadavků uživatele. 

Posečkání Do položky vyplníme datum posečkání konkrétní splátky poplatku.

Období SIPO V případě, že splátka byla zpracována v souboru SIPO , je zde informace o období,
ve kterém byla zpracována

Program kontroluje, zda jsou parametry záznamu v souladu s číselníkem, v případě, že narazí na
odchylku, označí sám záznam jako nestandardní a vyzve uživatele ke kontrole parametrů konkrétního
záznamu a to zatržením políčka "O" - uživatel je povinen provést kontrolu tohoto záznamu, záznam
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upravit a odstranit zaškrtnutí v detailu záznamu v poli Opravit. V případě, že kontrolu neprovede a
neodstraní zaškrtnutí v poli Opravit, záznam do uzávěrky nevstoupí a zůstane na záložce Evidence.

Spis 

na záložce jsou zapsány všechny vydané dokumenty, které byly k záznamu vytvořeny pomocí programu.
Je zde uvedeno Datum vystavení, Číslo jednací dokumentu, Název, a PDF. Tato záložka je již na
záznamu z toho důvodu, že ještě před tím, než bude vytvořen poplatek je možné vytvořit dokumenty,
které se záznamem budoucího poplatku souvisejí např. pořádková pokuta.

Texty

Text 1, Text 2, Text 3 - v případě, že zaškrtneme pole "Změna" předvolených textů, zpřístupní se nám
tyto záložky a my můžeme upravovat předvolené texty, které se tisknou do uživatelských sestav.

Tipy pro práci s poplatky:

1) Poplatek je v aktuálním účetním období nulový

V případě, že poplatková povinnost vzniká později, než v aktuálním účetním roce nebo období,
Příklady:
- narozené děti jsou do tří let věku osvobozené od placení poplatku za odpad
- psi s čipem jsou na dva roky osvobozeni od placení poplatku za psa 
je možné si poplatek pořídit okamžitě, jen do datumu UUP/UZP nezavedeme období dle číselníku, ale
provedeme změnu parametrů a nastavíme datum UUP/UZP a datum splatnosti až na okamžik, kdy se
poplatek stane poprvé účinný.

7.2 Oprava záznamu

Na jednou vyhotoveném záznamu lze provádět opravy zadaných parametrů. Popíšeme si, jak změny
provádět, a jaké kontroly je nutné provést po provedení změny. 

Stiskneme tlačítko "Oprava"  

Změna provedená na
položce

Postup Volně k
editaci

Změna typu poplatku Není zpřístupněna automaticky, je možné ji provést pomocí Akce -
Změna typu poplatku, nebo je možné poplatek smazat a pořídit
nový na správný typ poplatku. 

NE
Akce

Změna typu poplatku
v průběhu
vyměřovacího období

V případě, že ke změně typu poplatku nastane v průběhu
vyměřovacího období a my potřebujeme vyměřit na část období
jeden poplatek a na další druhý, postup je následující:

Vyhledáme záznam poplatku pro daného poplatníka, vyplníme
datum zániku poplatkové povinnosti (datum - poslední den, kdy pro
poplatníka platil první typ poplatku), nastavíme změnu parametrů a
upravíme cenu za jednotku, a poplatek tímto způsobem upravíme.
Pak pořídíme nový záznam poplatku - nový typ poplatku. 

NE

Správce Správce poplatku lze v průběhu života poplatku měnit, a to buď v
detailu poplatku, nebo pomocí Akce - Zadat správce poplatku

ANO

Doplňující informace Položku je možno editovat zcela dle potřeby uživatele. ANO
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Poznámka Položka je zpřístupněna automaticky, lze jí editovat zcela dle potřeb
uživatele

ANO

Ulice/ část obce
objektu

Položka je zpřístupněna automaticky, lze jí editovat zcela dle potřeb
uživatele

ANO

Číslo objektu Položka je zpřístupněna automaticky, lze jí editovat zcela dle potřeb
uživatele

ANO

Číslo bytu Položka je zpřístupněna automaticky, lze jí editovat zcela dle potřeb
uživatele

ANO

Vznik poplatkové
povinnosti

Položku je možné editovat zcela libovolně, v případě, že uživatel
zjistí, že má chybně zadán začátek poplatkové povinnosti, v této
položce údaj opraví. Oprava nemá vliv na datumy UUP/UZP, uživatel
je musí opravit samostatně.

ANO

Zánik poplatkové
povinnosti

Položku je možno editovat zcela dle potřeby uživatele, například u
jednorázového záznamu poplatku se vyplňuje již při samotném
pořízení. Dále se vyplňuje, v případě, že jeden typ poplatkové
povinnosti přechází do jiné poplatkové povinnosti. A nejčastěji se
bude vyplňovat v případě, že dojde k zániku poplatkové povinnosti.

ANO

Poplatek za rok Položku je možno editovat zcela dle potřeby uživatele. V případě,
že změníme Datum UUP/UZP, změní se i údaj Poplatek za rok. 

ANO

Období Položku je možno editovat zcela dle potřeby uživatele. Určuje
období v roce u poplatků, které mají periodicitu kratší než jeden rok

ANO

Změna poplatníka V případě, že dojde ke změně poplatníka, např. majitel psa zemře a
vlastníkem se stane dědic. Dojde k datu úmrtí k zániku poplatkové
povinnost. Pro nového držitele psa pořídím nový záznam poplatku a
den vzniku poplatkové povinnosti bude den následující po dni zániku
poplatkové povinnosti původního majitele.

ANO

Změna plátce Položku je možno editovat zcela dle potřeby uživatele ANO

Zástupce Položku je možno editovat zcela dle potřeby uživatele ANO

Doručovací adresa Položku je možno editovat zcela dle potřeby uživatele ANO

Příjemce platového
tarifu

Položku je možno editovat zcela dle potřeby uživatele ANO

VS a SS Položku je možno editovat zcela dle potřeby uživatele. ANO

VS,SS podle vzoru Položku je možno editovat zcela dle potřeby uživatele. ANO

SIPO Položku je možno editovat zcela dle potřeby uživatele. ANO

Datum UUP/UZP Položku je možno editovat zcela dle potřeby uživatele. ANO

Datum splatnosti Položku je možno editovat zcela dle potřeby uživatele. ANO

Datum posečkání Položku je možno editovat zcela dle potřeby uživatele ANO

Počet dní Položku je možno editovat zcela dle potřeby uživatele ANO

Příští poplatek ve
stejné výši

Položku je možno editovat zcela dle potřeby uživatele ANO

Cena /jednotku Položku je možno editovat zcela dle potřeby uživatele ANO

Množství Položku je možno editovat zcela dle potřeby uživatele ANO

Splátky Položku je možno editovat zcela dle potřeby uživatele ANO
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7.3 Filtr

Filtr je jedním ze základních nástrojů pro zpracování záznamů, umožňuje omezit skupinu záznamů a pak
vytisknout požadovanou sestavu, vyhledat záznamy, které odpovídají určitým kriteriím a tato kriteria
kombinovat.

Stiskneme tlačítko "Filtr"  objeví se zadávací tabulka všech možností, dle kterých lze provádět

omezení zobrazovaných záznamů.

Položka

Název Na zadávací obrazovce filtru jsou zobrazeny poplatky všech čísel a typy,
které jsou pořízeny v číselníku. Přednostně jsou ve výběru nastaveny
všechny. V případě, že chceme vybrat jen jeden typ poplatku, stiskneme
tlačítko Odznačit, a zatrhneme námi vybraný typ poplatku. Po stisknutí
tlačítka OK se nám v řádkovém přehledu záznamů zobrazí všechny
záznamy příslušného typu. V případě, že se z omezené skupiny záznamů
chceme vrátit ke všem záznamům, stiskneme tlačítko "Vynulovat filtr".

S - obsahuje splátky Po provedení výběru "Všechny - zaškrtnuté - nezaškrtnuté" jsou vybrány
všechny záznamy, které mají/nemají  splátky

P - Příště podle předpisu Po provedení výběru "Všechny - zaškrtnuté - nezaškrtnuté" jsou vybrány
všechny záznamy, které mají/nemají v poli "P" příznak, 

K - před spuštěním
uzávěrky je nutné opravit 

Po provedení výběru "Všechny - zaškrtnuté - nezaškrtnuté" jsou vybrány
všechny záznamy, které mají/nemají v poli "O" příznak. 

U - upozornit na záznam Po provedení výběru "Všechny - zaškrtnuté - nezaškrtnuté" jsou vybrány
všechny záznamy, které mají/nemají v poli "U" příznak. 

Z - Zaslat složenku Po provedení výběru "Všechny - zaškrtnuté - nezaškrtnuté" jsou vybrány
všechny záznamy, které mají v poli "Zaslat složenku" příznak. 

I  - Platba přes SIPO Po provedení výběru "Všechny - označené SIPO - Neoznačené SIPO" jsou
vybrány všechny záznamy, které mají v poli "SIPO" příznak. 

Err - Chybné záznamy Po provedení výběru
· 1 - Celkový rozpis splátek se nerovná částce na předpisu
· 2 - U některých splátek je datum splatnosti větší, nez datum splatnosti

zadané na poplatku
· 3 - U některých splátek je datum splatnosti menší, než datum UUP/UZP

zadané na poplatku
· 4 - Existují splátky se shodným datem splatnosti
· 5 - U plátců DPH: Datum na předpisu nesmí být menší, mež je aktuální

daňové období DPH
· 6 - Datum na předpisu nesmí být menší než datum účetního období
· 7 - Datum splatnosti je menší než datum UUP/UZP
jsou vybrány všechny záznamy, které mají v poli "Err" odpovídající chybu. 

Stornované záznamy Po provedení výběru "Všechny - Stornované - Nestornované" jsou vybrány
všechny záznamy, které mají v poli "Storno" příznak. 

Datum narození poplatníka Po vyplnění pole OD a pole DO jsou zobrazeny všechny záznamy, u
kterých je datum narození poplatníka v odpovídajícím rozpětí
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Datum  UUP/UZP Po vyplnění pole OD a pole DO jsou zobrazeny všechny záznamy, u
kterých je datum UUP /UZP v odpovídajícím rozpětí

Datum splatnosti Po vyplnění pole OD a pole DO jsou zobrazeny všechny záznamy, u
kterých je datum splatnosti v odpovídajícím rozpětí

Samozřejmě je možné provést vícenásobnou filtraci a zaškrtnou například všechny poplatníky narozené v
roce 1955, kteří mají záznam na MP pes, a obsahují některý z příznaků např. "U".

V případě, že máme zobrazenou skupinu záznamů omezenou na základě použití filtru, zobrazí se na
řádkovém přehledu nadpis FILTR jako Upozornění na to, že pracujeme s omezenou skupinou záznamů.

V případě, že se chceme vrátit ke všem záznamům, stiskneme tlačítko filtr, pak stiskneme tlačítko
Vynulovat filtr, potvrdíme klávesou OK a zobrazí se nám opět všechny záznamy.

7.4 Nový - příslušenství

Nabídka slouží k tomu, abychom k přesně určenému poplatku nebo záznamu vytvořili příslušenství
tohoto poplatků.

Příslušenství poplatku může být: 
· pokuta, 
· navýšení poplatku při zaplacení ve špatné výši, opožděně, nebo nezaplacení, 
· náklady spojené s daňovou exekucí. 

Všechny tyto nové záznamy jsou navázány na původní poplatek.

Stiskneme tlačítko  "Nový - příslušenství" 

Objeví následující hlášení:

KEO-W
Příslušenství daně k poplatku:
0001-01 R - Pes
Období: 2012-00
Celkem: 600

                                 OK

K označenému záznamu, nebo poplatku, v řádkovém přehledu bude vytvořeno příslušenství, v hlášce je
označeno číslo a typ záznamu nebo poplatku, období, za které je účtován, částka, která je účtována.

Po potvrzení tohoto údaje se objeví obrazovka Nového záznamu, která je odlišena Žlutým nápisem
"Příslušenství",

Položka Popis

Název poplatku Do této položky zvolíme poplatek z nabídky v číselníku, do nabídky se řadí jen
položky z číselníku, které mají typ poplatku příslušenství (typ 99)

Doplňující
informace

Do položky zapíšeme doplňující informace nutné k identifikaci navýšení (text se
tiskne na platební výměr)

Vznik Do této položky zadáme datum vzniku poplatku (např. datum následující po datu
splatnosti původního poplatku)
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Zánik Do této položky zadáme datum zániku poplatku

Poplatník V položce je poplatník nastaven dle původního poplatku - adresa nastavena podle
současně platné adresy - není možno editovat

Plátce V položce je poplatník nastaven dle původního poplatku - adresa nastavena podle
současně platné adresy - není možno editovat

Zástupce Do této položky uvedeme zástupce, a to zákonného zástupce, ustanoveného
zástupce, zmocněnce nebo společného zástupce nebo společného zmocněnce.

Doručovací
adresa

Do této položky uvedeme doručovací adresu, kterou nám poplatník prokazatelně
sdělil.

Datum UUP/UZP V položce zadám datum uskutečnění účetního případu nebo datum uskutečnění
zdanitelného plnění a to podle data uvedeného v číselníku. 

Datum splatnosti V položce je nastaveno datum splatnosti navýšení. Toto datum je v době zadávání
pouze fiktivní, protože datum splatnosti navýšení se určuje až podle nabytí právní
moci platebního výměru. 

Datum
posečkání 

Do této položky v době pořizování záznamu nevyplnějeme nic, jen v případě, že
měním dobu splatnosti po nabytí právní moci platebního výměru, využiju pole Datum
posečkání.

Záložky

Položky

Položky

Název položky Položku nelze editovat. Je přednastaveno dle původního poplatku. 

Cena/jednotku Do položky zadáme částku příslušenství (navýšení, pokuty, nebo exekučních
nákladů).

Množství Do položky zadáme množství, ve většině případů bude zadána jednička

Částka Vypočítaný údaj, částka = cena/jednotku x množství

Splátky

I u příslušenství můžeme nastavit splátky, a to na záložce "Splátky".

Splátky

Název splátky Do položky zadejte název splátky. Položku je možné ji editovat dle požadavků
uživatele.

SPL Do položky zadejte datum splatnosti splátky. Položku je možné ji editovat dle
požadavků uživatele.

% Do položky zadáváme procentní část poplatku připadající na splátku.  Položku je
možné ji editovat dle požadavků uživatele.

Částka Do položky zadáváme konkrétní částku splátky, nebo je splátka vypočítána po
vyplnění položky "%".  Položku je možné ji editovat dle požadavků uživatele.

Posečkání Do položky vyplníme datum posečkání konkrétní splátky poplatku.
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Příslušenství

Na záložce příslušenství není možné nic editovat, jen zde zobrazujeme původní poplatek a všechna
příslušenství, která byla k původnímu poplatku vydána.

Příslušenství

Poplatek Na položce se zobrazuje číslo, typ a název poplatku (původní nebo příslušenství)

Datum UUP Na položce se zobrazuje datum UUP původního poplatku nebo příslušenství

Datum SPL Na položce se zobrazuje datum Splatnosti původního poplatku nebo příslušenství.

Rok Na položce se zobrazuje rok původního poplatku nebo příslušenství.

Ob Na položce se zobrazuje Období původního poplatku nebo příslušenství.

Cena celkem Na položce se zobrazuje částka, na kterou byl původní poplatek nebo příslušenství
vystaveno.

Příslušenství bude vygenerováno v uzávěrce do účetnictví a vzhledem k tomu, že se jedná o jednorázovou
akci, nevznikne v evidenci záznamů žádný následník. Příslušenství bude vždy označeno Žlutým nápisem
a v záložce Příslušenství bude přehled všech údajů a to jak původního poplatku, tak všech příslušenství,
které byly k poplatku vytvořeny. I na obrazovce původního záznamu nebo poplatku, je označeno, že se
jedná o záznam nebo poplatek, ke kterému bylo vydáno příslušenství.

Záznamy, poplatky a jejich příslušenství jsou spolu spojeny, ale jinak se chovají samostatně, a je
potřeba je uhradit došlou platbou jednotlivě.

7.5 Akce

Pod tlačítkem "Akce"  jsou zařazeny následující možnosti hromadných změn označených záznamů:

· Označit všechny záznamy
· Odznačit všechny záznamy
· Změna datumů u označených záznamů
· Změna typu záznamu
· Kopie záznamu
· Zrušit příznak Nutná kontrola
· Smazat označené
· Hromadné pořízení 
· Oprava databáze
· Zrušit příznak STORNO
· Zadat správce poplatku 
· Aktualizace údajů podle číselníku
· Skupině pořídit poplatek jiného typu

Pracovní postup:
1. Pomocí filtru omezíme výběr záznamů na ty, u kterých chceme provést hromadnou změnu, 
2. Pomocí volby "Označit všechny zobrazené" 
3. Stisknout tlačítko "Akce"

4. Vybrat příslušnou akci
5. Vyplnit údaje potřebné pro změnu záznamu
6. Stisknout tlačítko "Provést" 
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7. Na všech označených záznamech se provede námi požadovaná změna.

7.5.1 Změna datumu

Změna datumů u označených záznamů 

V této obrazovce můžeme u vybrané skupiny záznamů hromadně změnit datum UUP/UZP datum
splatnosti, Období Rok, Období měsíc, Datum splatnosti na splátkách, nebo všechny nebo vybranou
kombinaci datumů najednou. Tu z možností, kterou chceme využít, zaškrtneme v políčku "Použít".
Automaticky nejsou přednastaveny žádné změny.

Změna data UUP/UZP

V případě, že chceme změnit jen datum UUP/UZP, pak do bílého pole zadáme nové datum a to se nově
nastaví do pole Datum UUP/UZP v záznamu. Přitom je provedena automatická kontrola na datum
splatnosti celkové splatnosti i na splatnost jednotlivých splátek. V případě, že datumy odpovídají
požadavkům, je takový záznam označen jako záznam se změněnými parametry. 

V případě, že je porušena kontinuita datumů, ať splatnosti nebo jednotlivých splátek, je na záznamu
označena chyba (č.1-č.7), která zabrání takovému záznamu vstoupit do uzávěrky. V takovém případě, je
nutný ruční zásah uživatele, který provede nápravu, a srovná předmětné datumy tak, aby byla obnovena
časová posloupnost (Nejdřív nastane datum UUP/UZP, pak proběhnou jednotlivé splátky na poplatku a
následně je splatný celý poplatek). Po provedení této akce, je nutné provést ruční kontrolu Roku a období
na takto ošetřených záznamech, zda odpovídají našim požadavkům.

Změna data splatnosti.

V případě, že chceme změnit datum splatnosti, pak do bílého pole zadáme nové datum a to se nově
nastaví do pole Datum splatnosti v záznamu. Přitom je provedena automatická kontrola na datum
UUP/UZP i na splatnost jednotlivých splátek. V případě, že datumy odpovídají požadavkům, je takový
záznam označen jako záznam se změněnými parametry. 

V případě, že je porušena kontinuita datumů, ať UUP/UZP nebo jednotlivých splátek, je na záznamu
označena chyba (č.1-č.7), která zabrání takovému záznamu vstoupit do uzávěrky. V takovém případě, je
nutný ruční zásah uživatele, který provede nápravu, a srovná předmětné datumy tak, aby byla obnovena
časová posloupnost (Nejdřív nastane datum UUP/UZP, pak proběhnou jednotlivé splátky na poplatku a
následně je splatný celý poplatek). Po provedení této akce, je nutné provést ruční kontrolu Roku a období
na takto ošetřených záznamech, zda odpovídají našim požadavkům.

Období - ROK

Nastavíme nově rok vystavení poplatku dle našich požadavků

Období - měsíc

Nastavíme nově období vystavení poplatku dle našich požadavků
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Změna datumu splatnosti na splátkách

V případě, že chceme změnit datum splatnosti na jednotlivých splátkách, pak do bílého pole: Vyhledat
splátky s datem splatnosti: Zadáme původní datum splátky a do pole "U vyhledaných splátek nahradit
datum splatnosti", zadáme nové datum splatnosti splátky.  V případě, že datumy odpovídají
požadavkům, je takový záznam označen jako záznam se změněnými parametry. 

V případě, že je porušena kontinuita datumů, ať UUP/UZP nebo celkové doby splatnosti splátek, je na
záznamu označena chyba (č.1-č.7), která zabrání takovému záznamu vstoupit do uzávěrky. V takovém
případě, je nutný ruční zásah uživatele, který provede nápravu, a srovná předmětné datumy tak, aby byla
obnovena časová posloupnost (Nejdřív nastane datum UUP/UZP, pak proběhnou jednotlivé splátky na
poplatku a následně je splatný celý poplatek). Po provedení této akce, je nutné provést ruční kontrolu
Roku a období na takto ošetřených záznamech, zda odpovídají našim požadavkům.

7.5.2 Změna typu záznamu

Změna typu záznamu

na této obrazovce provedeme změnu typu poplatku, ale jen v rámci jednoho čísla poplatku. Není možné
změnit poplatek za psa na poplatek za odpad. Vybereme z nabízené číselné řady poplatků nový a
stiskneme tlačítko "Provést". Záznam je v novém stavu a natáhnou se do něj data dle číselníku.

Pozor není provedena změna dat UUP/UZP a datumy splatnosti, je potřeba, aby byla provedena kontrola
takto změněného záznamu. Bez nahlédnutí uživatele do detailu záznamu nebude možné, aby tento
záznam vstoupil do uzávěrky. Poplatek nese příznak "K". Uživatel po provedené kontrole tento příznak
zruší a záznam může vstoupit do uzávěrky.

Je automaticky provedena kontrola datumu na splátkách, a v případě, že některé datumy neodpovídají,
objeví se na záznamu číslo chyby a záznam nejde zařadit do uzávěrky.

7.5.3 Kopie záznamu

Kopie záznamu

Tuto nabídku využijeme v případě, že se dostaví poplatník nebo zašle peníze bankou na více období, než
jen na běžně splatné. Například v lednu zaplatí čtyři čtvrtletní poplatky za celý rok.

Pracovní postup je následující: nejdříve vybereme záznam, ke kterému potřebujeme pořídit další
záznamy, najedeme na příslušný řádek a zmáčkneme tlačítko "Akce" a následně "Kopie záznam".

Objeví se hláška:

KEO-W
Bude vytvořena právě jedna kopie
 označeného záznamu.
Přejete si pokračovat?

          ANO                NE
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Po jejím potvrzení se objeví další hlášení:

KEO-W

Kopie byla vytvořena

OK         

a nový záznam je vytvořen.

Nyní prostřednictvím Pokladny nebo Banky, zvolíme zaplacení těchto záznamů, zároveň jsou vytvořeny
ze všech zaplacených záznamů poplatky a je zaznamenána úhrada.

7.5.4 Zrušit příznak Opravit

Zrušit příznak "Nutná kontrola"

V případě, že provedeme nějakou hromadnou akci na větší skupinou poplatků dojde k tomu, že na
dotčených záznamech je označeno pole "K" Nutná kontrola. Je potřeba, aby uživatel provedl kontrolu
nově nastavených údajů. Protože se změna dotkne většinou více záznamů a zrušení zaškrtnutí K by bylo
pracné, zkontrolujeme  jeden z upravených záznamů a následně provedeme zrušení příznaku "K" u
všech vybraných označených záznamů. 

7.5.5 Smazat označené

Smazat označené

V některých případech je potřeba zrušit více evidenčních záznamů najednou. Vybereme a označíme
evidenční záznamy, které chceme smazat.  Po stisknutí tlačítka Smazat označené,  vyskočí hláška:
"Označené záznamy budou smazány. Přejete si pokračovat ANO - NE. Po stisknutí tlačítka NE, dojde k
návratu na původní stav, po stisknutí tlačítka ANO, dojde ke smazání označených záznamů.

7.5.6 Hromadné pořízení

Hromadné pořízení

Pořizovat nové evidenční záznamy je pracné, nabízíme zde možnost pořizovat evidenční záznamy
hromadně a to podle šablony. 

Nejdříve vytvoříme Evidenční záznam, který bude sloužit jako předloha pro další evidenční záznamy.
Vzorový evidenční záznam nemusí být totožný s poplatkem na číselníku. Následně vzorový evidenční
záznam vybereme - postavíme kursor na řádek v řádkovém přehledu (řádek zmodrá). 

Následně stiskneme Akce - Hromadné pořízení.  

Následuje hláška - 
Označený záznam bude použit jako vzor 
- bude následovat výběr z adresáře
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- doplnění vzniku poplatkové povinnosti
- po dotazu budou podle vzoru vygenerovány shodné záznamy mimo údajů vztahujících se k poplatníkovi
nebo plátce

 Přejete si pokračovat?  ANO - NE

Po stisknutí tlačítka ANO, vybereme z nabídnutého adresáře 
poplatníky, pro které chceme vytvořit evidenční záznam. Vybrané poplatníky zaškrtneme. V pravé části -
Výběr - jsou všichni námi vybraní poplatníci zobrazeni. A následně stiskneme tlačítko OK.

Vytvoří se nám Seznam poplatků pro generování, můžeme provést kontrolu a editovat datum Vzniku
poplatku. V případě, že souhlasíme s provedeným výběrem stiskneme tlačítko Generovat a vytvoříme
nové evidenční záznamy. 

Záznamy nesou příznak "K". Musíme provést kontrolu, zda se evidenční záznamy vytvořily správně
(jeden nebo dva záznamy zkontrolujeme) a provedeme hromadné zrušení příznaku Nutná kontrola.

7.5.7 Zrušit příznak Storno

Zrušit příznak OPRAVIT

Pozor akci může provést jen uživatel s administrátorskými právy. 

V případě, že jsme v účetnictví provedli Storno prvotního dokladu a z poplatku se nám stal zase
Evidenční záznam, pak takovýto záznam si nese příznak Storno a Nutná kontrola. Je nutné aby tento
záznam uživatel zkontroloval a rozhodl, jak s tímto poplatkem naložit. 

V případě, že se rozhodneme příznak Storno odstranit, označíme předmětný poplatek a pomocí této
nabídky provedeme odstranění příznaku Storno. Pozor tuto akci může provést pouze uživatel s
administrátorskými právy. V případě, že nemáte administrátorská práva odstraňte příznak Storno
jednotlivě na každém evidenčním záznamu. 

Zrušení příznaku Nutná kontrola provedeme dle postupu popsaného v akci - Zrušit příznak Nutná
kontrola.

7.5.8 Zadat správce poplatku

Pozor akci může provést jen uživatel s administrátorskými právy. 

V případě, že chceme zadat nebo změnit správce poplatku, můžeme použít tuto akci. Nad vybranou a
označenou skupinou evidenčních záznamů provedeme akci zadat správce poplatku. Vybereme
příslušného uživatele z nabízeného menu a stiskneme tlačítko OK

7.5.9 Oprava databáze

Tuto akci využijeme v případě, že chceme obnovit data v řádkovém přehledu, dle údajů uložených v
hlavních tabulkách, především v případě, že se nám nezdá stav poplatků takový, jaký očekáváme.

7.5.10 Aktualizace údajů podle číselníku

V případě, že provedete změny hodnot na číselníku poplatků a chcete, aby se projevily v již existujících
evidenčních záznamech, musíte provést aktualizaci vybraných evidenčních záznamů podle údajů v
číselníku.
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1) Nejdříve pomocí filtru vyberte evidenční záznamy, které se mají opravit dle aktuálního číselníku. 

2) Zaškrtněte všechny vybrané záznamy: Akce - Označit všechny záznamy.

3) Vyvolejte nabídku Akce - Aktualizace údajů podle číselníku.

4) Zvolte, zda opravit evidenční záznamy dle číselníku pro tyto údaje: položky (částky), splátky, VS, SS,
datumy. Navíc si můžete vybrat, zda takto změněné evidenční záznamy označit příznakem „Nutná
kontrola“.

Pozn: V případě, že aktualizujete dle číselníku splátky, na evidenčním záznamu proběhnou kontroly na
správnost velikosti splátek a celkové částky poplatku a datumy na splátkách jsou zkontrolovány na
datumy na celkovém poplatku. V případě nesouladu je v řádkovém přehledu ve sloupci Err zaznamenáno
číslo chyby. 

Pokud opravujete větší množství záznamů, může akce trvat i několik minut.

7.5.11 Skupině pořídit poplatek jiného typu

V případě, že potřebujeme identické skupině poplatníků pořídit jiný druh poplatku, můžeme použít tuto
volbu v nabídce Akce

Pracovní postup pro vytvoření takových poplatků je následující:

1) Pořídíme evidenční záznam, který bude použit jako vzor, provedeme jeho označení, 

2) Definujeme skupinu označením evidenčních záznamů 

3) Vybereme evidenční záznam, který bude použit jako vzor. Jako vzor bude použit modře zvýrazněný
evidenční záznam.

3) Stiskneme tlačítko OK a vygenerujeme nové evidenční záznamy dle vzoru. 

 

7.6 Tisk

Pod tlačítkem "Tisk"  najdeme nabídku tisků, a to buď sestav nebo složenek.

Přehledy - Sestavy

Po rozkliknutí se objeví seznam Předdefinovaných sestav, které lze vytisknout, nebo lze vytisknout opis
označených záznamů

Tisk složenek

viz pokyny k tisku složenek
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7.6.1 Tisk složenek

Složenky

Podmínky nutné:

1. Zakoupení modulu Složenky.
2. V adresáři KEOWData musí být nainstalován soubor ALISSLOZENKY.
3. V obchodních modulech je nutné mít zatrženu nabídku Složenky.
4. Nainstalován v počítači font OCR-B.
5. V předvolbě tiskárny musí být nastaven delší okraj stránky, jinak se nevytiskne poslední řádek na

složence. Nastavení se provede: Tiskárna - Předvolby tisku- Papír / kvalita - Vlastní velikost -
210x305mm (lze předdefinovat).

6. Doporučujeme tisknout na složenky: https://www.postshop.cz/cs/archove-provedeni/postovni-
poukazka-a-v-archovem -provedeni/p&id=51.

Parametry
na záložce Poplatky nastavíme v oddíle Ostatní, vyplníme Složenky - kód transakce 

Tisk složenek - označené záznamy

Tisk složenek je možné provádět jak na záložce Evidence tak záložce Poplatky, a to jak na Poplatcích
tak v Ostatních příjmových agendách. 

U poplatků, u kterých chceme tisknou složenky pravidelně, můžeme na detailu poplatku zatrhnout volbu
Složenky, a pomocí tohoto zatržítka můžeme vybírat poplatky nebo evidenční záznamy, ke kterým
chceme složenku vytisknout a zaslat poplatníkovi nebo plátci. 

https://www.postshop.cz/cs/archove-provedeni/postovni-poukazka-a-v-archovem-provedeni/p&id=51
https://www.postshop.cz/cs/archove-provedeni/postovni-poukazka-a-v-archovem-provedeni/p&id=51
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Jak vytisknout složenky?
1. Vybereme poplatky nebo evidenční záznamy, ke kterým chceme vytisknout složenku.
a) Využijeme toho, že máme zatržítko na detailu (Evidence - Filtr - S příznakem Z - Zaslat složenku,
Poplatky - Filtr - Zaslat složenku - v rozbalovacím menu vybereme Zaškrtnuté).
b) Specifický výběr pomocí filtru nebo Hledat, dle vlastních kriterií.
c) Skupina - vybereme poplatek libovolného člena skupiny a stiskneme tlačítko skupina, označíme
všechny poplatky.

2. Označení vybraných záznamů:
a) Pomocí Akce - označit všechny záznamy,
b) Jednotlivě - označit v řádkovém přehledu zatržítkem.

3. Tisk - Tisk složenek - označené záznamy 

4. Zvolit nastavení VS a SS u poplatků ve skupině:
ANO - VS a SS bude společný u všech poplatků ve skupině - vytiskne se jedna složenky pro

celou skupinu, VS bude  nastaven dle VS a SS na poplatku plátce,
NE - VS a SS bude u každého poplatku nastaven samostatně - vytiskne se tolik složenek, kolik

je členů skupiny, tzn. pro každého jednotlivě.
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5. Zvolit zda na složenku zahrnout i příslušenství  (mimo dobropis, ten je zahrnut vždy):
ANO - u příslušenství bude nastaven stejný VS a SS jako u hlavního poplatku, bude vytištěna

jedna složenka pro poplatek i příslušenství,
NE - VS a SS budou ponechány, složenka pro příslušenství se vytiskne samostatně. 

6. Zobrazí se Kontrolní opis záznamů, ke kterým budou složenky vytištěny. Můžeme si ho vytisknout a
zkontrolovat. 

7. Rozhodnout o zrušení minulého souboru složenek.
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ANO - Minulý soubor složenek bude smazán - a k tisku budou připraveny jen složenky, které
jsme zařadili do současného zpracování.

NE - Minulý soubor složenek nebude smazán - k tisku budou připraveny jak složenky z
minulého souboru, tak složenky, které jsme zařadili do současného zpracování. 

8. V případě, že použijeme program poprvé, jsme požádání o nastavení:

Nastavení - složenka

Tr. kód Transakční kód - třímístný numerický kód, který určuje typ složenky:
poštovní poukázka A (elektronicky) - 110,
poštovní poukázka A (vyplněná ručně) - 114.

Tip: pokud je zaslán kód transakce v souboru z programu Poplatky, tento
při tisku má přednost před hodnotou, k terá je uvedena zde v parametrech.
Tato hodnota se tedy tiskne pouze u složenek, k teré nemají vyplněn žádný
kód transakce. Případně se netiskne - viz další parametr.

Tisknout tr. kód na
složenku

Pokud je zatrženo, viz logika tisku transakčního kódu v předchozím popisu.
Pokud není zatrženo, netiskne se tr. kód nikdy (pokud máte na složenkách
tr. kód předtištěný, mějte volbu nezatrženou).

Bankovní účet příjemce
platby

Nastavíme účet, na který má platba přijít

Kód banky Nastavíme kód banky, na který má platba přijít

Adresa příjemce platby Vyplníme název příjemce platby

Zatržítko Zvolíme, zda se má adresa má na složenku tisknout.

V případě, že tiskneme poplatky, číslo účtu a kód banky se naplňuje dle číselníku na poplatcích.

Nastavení programu složenky je v menu Nastavení.

9. Vybereme složenky, které chceme vytisknout, k tomu můžeme použít tlačítko Vybrat vše,  nebo

pomocí klávesy Ctrl vybíráme jednotlivé složenky, Nebo pomocí klávesy Shift vybírám skupinu po sobě
následujících složenek. 

10. Pořadí tisku složenek můžeme ovlivnit setříděním, třídění se provádí kliknutím na sloupec, podle
kterého chceme složenky seřadit. 

11. Připravíme do tiskárny složenky a stiskneme tlačítko tisk.

Do částek k uhrazení se nahraje částka ze sloupce "Zbývá uhradit". 

V souboru se složenky hromadí, až do provedení tisku, pak je nutné formulář vymazat - označíme
poplatky, které chceme vymazat a stiskneme tlačítko Smazat pak Uložit. 
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7.6.2 Sestavy

Čísl
o 

Název sestavy Popis sestavy

901 Seznam poplatků Je vytvořen opis poplatků, sestava obsahuje číslo a název
poplatku identifikační číslo plátce, Jméno příjmení a část
adresy poplatníka, datum narození poplatníka, datum uup,
datum splatnosti Rok poplatku, období a zbývá uhradit
Sestavu je možno třídit.

902a Přehled podle čísla poplatku

902b Přehled podle čísla poplatku a typu
poplatku

903a Přehled podle čísla poplatku

903b Přehled podle čísla poplatku a typu
poplatku

904 Poplatky za poplatníka

905a Osobní daňové účty - přehled

905b Osobní daňové účty - obraty

905c Osobní daňové účty - přehled s
depozitním účtem

905d Osobní daňové účty - obraty s
depozitním účtem

907 Přehled podle typu položky

908 Poplatníci bez poplatku

909 Duplicitně pořízené poplatky (za
číslo)

910 Duplicitně pořízené poplatky (za číslo
a typ)

911 Přehled po skupinách - poplatek
plátce , poplatní VS, SS

912 Přehled po skupinách rozdílný VS a
SS

913a Rozbor podle čísla poplatku

913b Rozbor podle čísla poplatku a typu
poplatku

914a Přehled za objekt poplatku

915 Opis předpisů - nelze provést
uzávěrku účetnictví

916 Seznam poplatků předaných mezi
správci

917a Vyúčtování přehled

918 Vyúčtování odečet

918 Podklad pro zaplacení splátky

919 Faktura hromadná

920 Faktura
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921 Vyúčtování podrobné

922 Vyúčtování jednoduché

923 Inventura nezaplacených poplatků k
datu

923a Inventura nezaplacených poplatků
podle čísla k datu

923b Inventura nezaplacených poplatků
podle čísla a typu k datu

923c Inventura nezaplacených poplatků -
součty k datu

924 Platební povinnost OD - DO

925 Poplatek, poplatník a adresa

926a Problém se splátkami dle plátce

926b Problém se splátkami dle poplatníka

926c Problém se splátkami za typ
poplatku

927 Přehled zaplacených poplatků za
období

928 Inventura nezaplacených poplatků za
plátce

7.7 Skupina

Tato nabídka slouží k zobrazování skupin poplatků. 

Skupina poplatků - množina poplatků, která je tvořena poplatky, které mají společné znaky - 
1) Shodné číslo poplatku

2) Shodný plátce poplatku 

3) Shodný rok a období poplatku

automaticky vstupují do skupiny dobropisy poplatků a veškerá příslušenství. 

7.8 Příprava uzávěrky - Uzávěrka

Po stisknutí tohoto tlačítka začíná práce na převedení záznamů na poplatky a jejich zaúčtování do
účetnictví. Všechny záznamy, ke kterým má uživatel práva, a které mají datum UUP/UZP, odpovídající
aktuálnímu účetnímu období vstoupí do zpracování. V případě, že chcete pracovat jen s omezenou
skupinou těchto poplatků, je možné použít filtr, který je v úvodu tohoto procesu nabízen. Provedete
omezení a uzávěrka se spustí jen nad vybranými poplatky.

Po stisknutí tlačítka "OK", zobrazí se Evidence záznamů, které vstoupí do námi spuštěné uzávěrky.

V době provádění uzávěrky musí ostatní ukončit práci s KEO-W.
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Provedeme poslední kontrolu a stiskneme tlačítko  "Uzávěrka", Na obrazovce se objeví upozornění do

jakého účetního období se uzávěrka provede.  Po potvrzení NE - se vrátíme zpět do evidenčních
záznamům po potvrzení ANO - začne automatický běh, který všechny námi vybrané záznamy zapíše do
účetních knih, převede z evidence do poplatků a vytvoří v případě cyklických poplatků další následující
záznam (dle periody cyklu).
Akce trvá delší dobu. V případě, že provádíme uzávěrku nad větším počtem záznamů, může uzávěrka
trvat i několik desítek minut. Doporučujeme buď omezit skupinu záznamů vstupujících do uzávěrky např.
podle čísla a typu, nebo spouštět v okamžiku, kdy nedojde ke kolizi s jinou činnosti prováděnou v
modulu poplatky.

Tato akce je nevratná. 

Všechny opravy poplatků je potřeba provádět účetní cestou.

Po dokončení celé akce se objeví Hláška: "Uzávěrka byla provedena".

Po stisknutí tlačítka "OK" nám vyskočí ještě jednou filtr. Je to z důvodu funkčnosti programu, stiskneme
tlačítko "OK" a dostaneme se opět do Evidence záznamů.
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8 Poplatky

Záznam  je poplatek, který má proveden zápis do účetnictví. Záznam byl převeden uzávěrkou nebo 
finanční operací do účetnictví  a stal se z něj poplatek.

Na záznamu můžeme provádět změny a úpravy, které se následně promítnou do prvotního dokladu.
Poplatek můžeme opravit pouze účetní změnou, tzn. vystavit dobropisný poplatek nebo provést
doúčtování do správné výše. 

Změny

Změny které můžeme provést na detailu poplatku:
a) Datum zániku poplatku, 
b) Datum posečkání 
c) Datum posečkání splátek 
d) Přidat na záložce "Splátky", splátky, a to i v případě, že nebylo na začátku jasné, že poplatník
splátky využije.

Řádkový přehled

V řádkovém přehledu jsou zobrazeny všechny námi vytvořené poplatky a vidíme následující položky.

Položka Popis

V Položka slouží k označení poplatku (možno pořídit ručně, nebo prostřednictvím
nějakého výběru), označení slouží k tomu, aby u označeného poplatku proběhla nějaká
akce, např. Tisk. Pro lepší práci s označenými záznamy, byla rozšířena funkčnost
tohoto sloupce. V případě, že klikneme na malý modrý čtvereček v levém horním rohu,
dojde k filtrovanému zobrazení evidenčních záznamů. Postupným klikáním dosáhneme
zobrazení Označených, Neoznačených nebo Všech bez rozdílu. Stav je označen žlutou
popiskou.

Poplatek Položka obsahuje číslo poplatku, typ poplatku a jeho název.

IDP Identifikační číslo poplatníka, je to číslo, které má poplatník automaticky přiděleno a
které jednoznačně poplatníka identifikuje. 

Poplatník Položka obsahuje příjmení, jméno a adresu poplatníka.

Rok nar. Položka obsahuje rok narození poplatníka, a slouží k lepší identifikaci poplatníka a
umožňuje i třídění poplatníků podle věku resp. podle data narození.

Datum UUP Datum, se kterým vstoupil poplatek do účetnictví , hodnota se dosadila do účetních
položek a to buď jako datum uskutečnění účetního případu nebo jako datum
uskutečněného zdanitelného plnění u plátců DPH, toto datum vzniká při účetní uzávěrce
nebo při finanční operaci - úhradě poplatků.

Dat. SPL Datum, ke kterému je celkový poplatek splatný. To je datum, do kterého je poplatník
povinen uhradit poplatek v celkové výši. Po uplynutí této lhůty se poplatek považuje za
poplatek po splatnosti. Pokud nedojde ke změně prostřednictvím Data posečkání.

Rok Položka obsahuje rok vzniku poplatku

Ob Položka označuje období daného roku, za které je poplatek vytvořen, v případě, že se
jedná o roční poplatek bude označení 0
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Předpis
celkem

Položka obsahuje celkovou částku poplatku k úhradě. V případě, že se jedná o
dobropis, vykazuje položka zápornou hodnotu.

Zbývá uhradit Položka obsahuje zbývající částku poplatku k úhradě. V případě, že poplatek je zcela
uhrazen vykazuje tato položka nulovou hodnotu. V případě, že na poplatek přišlo více
prostředků, vykazuje přeplatek - zápornou částku. Zápornou hodnotu dosahuje položka
v případě, že se jedná o dobropis. 

Pod řádkovým přehledem je zobrazen název poplatku a Poplatník, z řádku, na kterém je kursor.

Vyhledat a označit

Na řádkovém přehledu můžeme vyhledávat a označovat poplatníka, a to dle různých kriterií, např.
příjmení, roku narození , nebo dle č.p. domu, v tom případě, zadejte vyhledávání "cpCISLOPOPISNE a
na konci udělejte čárku, v případě, že čárku neuděláte, najde to všechny č.p., která v sobě obsahují čísla
12.
Podobně můžete vyhledávat dle VS, nebo SS.

Můžete zadávat vícenásobné vyhledávání, např. v čp 12 žijí Novákovi a Markovi. Zadám nejdřív čp12 -
stisknu Enter, zadám Marek - stisknu Enter, Výsledek  - nejdřív se zobrazí všechny poplatky, kde
poplatník nebo plátce mají v adrese čp. 12, a v této omezené skupině vyhledám Všechny Marky. 

Spodní část obrazovky obrazovky: jsou zde následující tlačítka

Účetnictví

Oprava

Filtr

Akce

Tisk

Nový - příslušenství

Skupina

Archiv

8.1 Účetnictví

V této části si vysvětlíme funkčnost tlačítka Účetnictví. 

Toto tlačítko slouží k nahlédnutí do účetnictví - po stisknutí tlačítka se objeví obrazovka - Prvotní doklad -
Detail

Na této obrazovce se můžeme podívat, jak je poplatek zaúčtován v účetní knize, v horní části vidíme číslo
Prvotního dokladu, typ dokladu a stav, ve kterém se poplatek aktuálně nachází, dále je zde uveden
Plátce, VS, SS, KS, Datum UUP/UZP, Datum splatnosti, Částka, kolik již bylo na poplatek uhrazeno a
kolik zbývá uhradit, dále se můžeme podívat, jaká je rekapitulace DPH a v neposlední řadě je zde vidět,
jak byl zaúčtován předpis a jak byla zaúčtována případně platba. Na záložce Úhrady a Likvidace si
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můžeme zjistit datum úhrady a typ finanční operace (banka, pokladna), kterou úhrada proběhla. V části
likvidace - vidíme ostatní způsoby likvidace - dobropis, převod přeplatku, převod na podrozvahu nebo
vyřazení poplatku.

Storno

Na prvotním dokladu můžeme provést storno prvotního dokladu včetně storna účetních záznamů. Po
provedení storna na prvotním dokladu dojde v modulu poplatky k vrácení poplatku do fáze evidenčního
záznamu. Evidenční záznam si nese příznak S - storno, O- Opravit, nevstupuje do žádné uzávěrky a je
nutné provést jeho kontrolu, a rozhodnout, zda bude smazán nebo ho opravíme a vstoupí datem U do
uzávěrky a vytvoří si nový prvotní doklad. 

Pozor v případě, že provedeme v účetnictví operaci Vrátit storno, nedojde k obnovení vazby mezi
poplatkem a prvotním dokladem, zaúčtování bude správně, ale v modulu poplatky, bude záznam stále
evidenčním záznamem, a v případě, že je opravený a má zrušeno zatržítko Storno a Opravit, vstoupí i
datem U do uzávěrky. 

8.2 Oprava

Po stisknutí tlačítka se dostáváme na obrazovku, Detail poplatku.

Umožněné změny

Na této obrazovce není možné provádět mnoho změn.

a) Správce - můžeme změnit správce poplatku, změnu správce poplatku můžeme provést i hromadně
pomocí nabídky Akce 

b) Zánik poplatku - můžeme vyplnit datum zániku poplatku. Na záložce Poplatky vyplňujeme datum
zániku v případě, že poplatek zaniká ještě v době, kdy neuplynula doba, na kterou byl vyměřen. V tom
případě, je ještě nutné zrušit připravený záznam na další období v Evidenci.

b) Zástupce - můžeme přidat, nebo změnit zástupce, a to dle aktuální situace

c) Doručovací adresa - můžeme přidat nebo opravit doručovací adresu poplatníka, plátce nebo
zástupce

d) Příjemce plat. výměru - můžeme zvolit osobu, které bude vystaven platový výměr. Poplatky vzniklé
po 1.7.2012 je možné vyměřit nejen poplatníkovi, ale v případě nezletilce nebo nesvéprávné osoby i jeho
zákonnému zástupci. 

d) Datum posečkání - do pole zadáme nové datum splatnosti poplatku. Nová splatnost se přenese
rovněž na prvotní doklad, a to v případě, že potvrdíme tuto možnost v potvrzujícím okně.  Pod tlačítkem
Tisk jsou Uživatelské sestavy, které obsahují tiskopisy pro vytvoření dokumentu - Posečkání, které je
vždy dle daňového řádu nutné vytvořit, v případě, že uživatel rozhodl o prodloužení splatnosti.

e) Splátky - můžeme zadat očekávané splátky, a to i v případě, že nebylo na začátku jasné, že
poplatník splátky využije. Pod tlačítkem Tisk jsou Uživatelské sestavy, které obsahují tiskopisy pro
vytvoření dokumentu - 
Posečkání, které je vždy dle daňového řádu nutné vytvořit, v případě, že uživatel rozhodl o rozložení
splatnosti poplatku na splátky.



Poplatky 63

© 2017 ALIS spol. s r.o.

8.2.1 Dobropis

Dobropis

V případě, že zjistíme, že jsme z jakéhokoli důvodu vydali poplatek v nesprávné výši,  např. pes uhynul
nebo se poplatník odstěhoval v průběhu roku, je nutné provést opravu takového poplatku. 

Pro vytvoření dobropisu je nutné mít nastaveno
1) Parametry - Poplatky - Ostatní Likvidace - dobropis - Musíme vybrat knihu, do které budou spadat
vytvořené účetní doklady, které zaznamenávají likvidaci.
2) Automatické rozúčtování - do části likvidace je nutné pořídit věty se znakem "D"  - to zajistí správný
běh vytvoření a zpracování dobropisu i v případě, že vytváříme dobropis u dokladu, který žádný předpis
nemají. (např. staré neuhrazené poplatky z KEO) 

Dobropis se pořídí pomocí pole Dobropis na detailu poplatku . 
Po provedení této volby, se objeví nová obrazovka a my pořídíme nový  poplatek na částku snížení
poplatkové povinnosti - minusovou částkou, zvýšení poplatkové povinnosti plusovou částkou. 
Po stisknutí tlačítka OK se  v účetnictví  k dobropisu prvotní doklad na mínusovou hodnotu, zaúčtování se
provede na účty, které jsou nastaveny v automatickém rozúčtování pro předpis, částky v účetních větách
jsou mínusové.  

Pro názornost si uvedeme příklad, jak postupovat.

V lednu 2013 jsme vydali poplatek za psa na částku 600,- Kč, se splatností 30.7.2013, splatný ve 2.
splátkách se splatností 1. splátky 30.4.2013 - 400,- Kč a 2. splátky 200,- Kč. V červnu se dostavil na
úřad s oznámením o uhynutí psa v květnu 2013. Poplatková povinnost se snížila o 250,- Kč na 350,- Kč.

Postup je následující:

1) Vyhledáme příslušný poplatek, stiskneme tlačítko "Oprava" nebo pomocí double click otevřeme detail
poplatku. 

2) Pomocí zaškrtávacího pole Dobropis vyvoláme obrazovku nového poplatku

3) Zadáme datum U 11.5.2013 a datum splatnosti 11.5.2013 a zadáme částku dobropisu -250,- Kč.

4) Po stisknutí tlačítka OK se vytvoří rovnou poplatek. V účetnictví se vytvoří prvotní doklad  - dobropis na
částku -250,- Kč. Již v tomto okamžiku se v poplatcích původní poplatek zobrazuje společně s
příslušenstvím - s dobropisem.

5) Dále vznikne účetní doklad „U“, který zajistí propojení mezi původním prvotním dokladem a
dobropisem, jejich vzájemnou likvidace,  zde žádné zaúčtování není. 

Upozornění - dobropis nelze vystavit na nulovou částku.
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Jak postupovat následovně po dokončení operace dobropis:

Po uskutečnění výše provedené operace může nastat několik stavů původního poplatku

a) Původní poplatek není uhrazen

Pak na řádkovém přehledu se zobrazuje částka ve sloupci zbývá uhradit - ve výši neuhrazené částky
poplatku +350,- Kč

b) Původní poplatek je zcela uhrazen 

Pak na řádkovém přehledu se zobrazuje částka ve sloupci zbývá uhradit  - ve výši vzniklého přeplatku  -
250,- Kč

pak je správce daně povinen provést kontrolu všech poplatků poplatníka a zjistit, zda jsou uhrazeny.

ba) Existují neuhrazené poplatky, u kterých již proběhla splatnost - převede přeplatek na takovýto
poplatek

postup: Viz kapitola Vzájemné zúčtování

bb) Neexistuje neuhrazený poplatek - vzniká vratitelný přeplatek 

Poplatník podal žádost o vrácení:

postup: 

1. Pokladna

2. F5

3. Vyhledání dobropisu

4. Označení poplatku, tlačítko Uhradit,

5. Návrat do modulu pokladna, ve střední části vidíme dobropis, zadáme částku -250,- Kč a stiskneme
tlačítko F12 - potvrdit výběr.

6. Vytvoří se příjmový pokladní doklad na částku -250,- Kč. Uveden účel oprava poplatku.

Poplatník nepředložil žádost, zůstává dobropis neuhrazený, a prostředky zůstávají na účtu úřadu.

Zrušení chybně vystaveného dobropisu

V případě, že vystavíme dobropis na špatnou částku, nebo jej vystavíme k jinému poplatku, je nutné
udělat následující kroky

1. Na záložce poplatky vyhledat chybný dobropis a označit jej
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2. Stisknout tlačítko "Účetnictví"

3.  Na prvotním dokladu na záložce Úhrady a Likvidace stiskneme tlačítko F10 - Detail dokladu

4. Na účetním dokladu na záložce Likvidované doklady stiskneme tlačítko F12 -Detail likvidace

5. Na detailu likvidace stiskneme tlačítko - Zrušit tento zápočet, a potvrdíme dotaz na opravdové zrušení
likvidace.

6. Stornujeme účetní doklad - Stornovat doklad, Potvrdíme hlášku a stiskneme OK - uložit.

7. Na obrazovce poplatky znovu vyhledáme dobropis

8. Stiskneme tlačítko "Účetnictví" 

9. Provedeme storno dokladu dobropisu, potvrdíme hlášky a stiskneme tlačítko OK - uložit

10.  V poplatcích na záložce Evidence - smažeme evidenční záznam poplatku 

Dodržením tohoto postupu máme zajištěno, že jsme všechny záznamy chybně pořízeného dobropisu
zlikvidovali a můžeme začít znovu s pořízením správného dobropisu. 

8.3 Filtr

Po stisknutí tohoto tlačítka se nám nabídne obrazovka pro zadávání omezujících kriterií
 
Omezení lze provádět dle:

Typ poplatku - implicitně jsou vybrány všechny poplatky, pomocí tlačítka Odznačít, zrušíme výběr
všech a zatrhneme jen námi vybraný typ nebo více typů poplatků

Datum poslední platby - zadáme časový interval  OD - DO pro výběr poplatků, na kterých proběhla v
daném časovém úseku úhrada, nebo byl vyplacen dobropis poplatníkovi, nezohledňuje provedené
likvidace

Datum UUP/UZP - zadáme časový interval OD - DO pro výběr poplatků, které mají v daném časovém
úseku datum UUP/UZP

Datum splatnosti - zadáme časový interval OD - DO pro výběr poplatků, které mají původní dobu
splatnosti ve vybraném období, není zohledněno datum posečkání

Aktuální datum splatnosti - -zadáme časový interval OD - DO pro výběr poplatků, které mají aktuální
splatnost ve vybraném období, je zohledněno datum posečkání

Poplatek za rok - zadáme rok OD - DO - pro výběr poplatků, které jsou vystaveny za dané roky 

IČO/RČ - zadáme rodné číslo nebo identifikační číslo poplatníka nebo plátce

VS,SS - zadáme variabilní symbol nebo specifický symbol pro výběr příslušných poplatků
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Plat. výměr - v rozbalovacím menu vybereme kriterium pro výběr poplatků - Všechny, Byl vydán PV,
Nebyl vydán PV

Zaslat složenku - v rozbalovacím menu vybereme kriterium pro výběr poplatků - Všechny, Zaškrtnuté,
Nezaškrtnuté

SIPO - v rozbalovacím menu vybereme kriterium pro výběr poplatků - Všechny, Označené SIPO,
Neoznačené SIPO

Likvidace - v rozbalovacím menu vybereme kriterium pro výběr poplatků

Likvidace

Nezohledňovat v tomto případě, se zobrazí všechny poplatky mimo poplatky zařazené na
podrozvahu

Vzájemný zápočet v tomto případě. se zobrazí všechny poplatky, u kterých byla provedena
vzájemná likvidace, tzn. poplatek, který vykazoval přeplatek i poplatek, na
který byl přeplatek převeden. Rozlišení můžeme provést přes další volbu  -
Stav likvid

Dobropis v tomto případě se zobrazí všechny poplatky, u kterých byl vystaven
dobropis, rozlišení můžeme provést přes další volbu - Stav likvid.

Do podrozvahy v tomto případě se zobrazí všechny poplatky, které byly převedeny do
podrozvahy, v normálním režimu se poplatky nezobrazují

Vyřazení v tomto případě, se zobrazí všechny poplatky, které byly vyřazeny trvale z
běžné evidence a nedostaly se ani do podrozvahy. 

  

Základní výběr

Zaplacené poplatky - jedná se o poplatky, které byly zcela uhrazeny, nebo zcela zlikvidovány. V poli
Zbývá uhradit mají 0.

Nezaplacené poplatky - jedná se o poplatky, které nebyly zcela uhrazeny, nebo zcela zlikvidovány. V
poli Zbývá uhradit nemají 0.

Zaplacené poplatky - jedná se o poplatky, které nebyly zaplaceny řádně a včas. Byly uhrazeny po
splatnosti. 

Se splátkami - jedná se o poplatky, které mají splatnost rozdělenou na jednotlivé splátky.

S odkladem platby - jedná se o poplatky, které mají vyplněno datum posečkání. 

Typ položky

Běžná faktura - ostatní příjmy, včetně vyúčtování

Běžný poplatek - poplatky dle daňového řádu

Exekuční náklady - poplatky, které byly vytvořeny jako příslušenství poplatku 



Poplatky 67

© 2017 ALIS spol. s r.o.

Zvýšení daně - poplatky, které byly vytvořeny jako příslušenství poplatku

Pokuty - poplatky, které byly vytvořeny jako příslušenství poplatku

Zálohová faktura - ostatní příjmy, které byly vytvořeny jako zálohy, které následně budou vyúčtovány v
příslušném vyúčtování. 

Partner

Další omezení můžeme provést podle poplatníka nebo plátce 
Stiskneme tlačítko Vybrat a v dialogovém okně vybereme poplatníka nebo skupinu poplatníků, nebo
plátců
Stiskneme tlačítko převzít výběr a pokračujeme v nastavování filtru. 

8.4 Akce

V současné době toto tlačítko slouží:

· označování  zobrazených poplatků.
· odznačování zobrazených poplatků
· zadat správce poplatku
· Likvidace
· ARCHIV - převést do archivu

Zadat správce poplatku

Pozor akci může provést jen uživatel s administrátorskými právy. 

V případě, že chceme zadat nebo změnit správce poplatku, můžeme použít tuto akci. Nad vybranou a
označenou skupinou evidenčních záznamů provedeme akci zadat správce poplatku. Vybereme
příslušného uživatele z nabízeného menu a stiskneme tlačítko OK

Likvidace 

Pomocí likvidace řešíme takové případy, kdy dochází ke změně stavu pohledávkových účtů, a přitom
nedochází k pohybu finančních prostředků
Mezi typy likvidace patří
· Dobropis
· Vzájemný zápočet
· Převod na podrozvahu 
· Vyřazení - prekluze
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· Úhrada pohledávky převedené na podrozvahu.

ARCHIV - převést do archivu

Viz kapitolu Archiv

Ukončení poplatkové povinnosti

V případě, že se poplatníkovi  zanikne poplatková povinnost - odstěhuje se, zemře, nebo jiným
způsobem zanikne jeho poplatková povinnost, můžeme použít tuto funkci ke úpravě všech jeho
poplatků. 

Viz kapitolu Ukončení poplatkové povinnosti

8.4.1 Zadat správce poplatku

Pozor akci může provést jen uživatel s administrátorskými právy. 

V případě, že chceme zadat nebo změnit správce poplatku, můžeme použít tuto akci. Nad vybranou a
označenou skupinou evidenčních záznamů provedeme akci zadat správce poplatku. Vybereme
příslušného uživatele z nabízeného menu a stiskneme tlačítko OK

8.4.2 Archiv

Archivace v poplatcích a Příjmových agendách je postavena na tom, že po úplném uhrazení poplatků
není nutné, aby se záznamy nadále zobrazovaly v běžných tabulkách. Aplikace je pak rychlejší a
přehlednější.
Archivace se nabídne provést v poplatcích po provedení roční uzávěrky v účetnictví.

Archivace - převést do archivu

Archivaci lze kdykoliv vyvolat pomocí tlačítka Akce na záložce Poplatky nebo Ostatní příjmy.

POZOR! Archivace probíhá společně nad Poplatky a Ostatními příjmy.
Spuštění akce Archivace archivuje společně jak poplatky, tak Ostatní
příjmy.

Stiskněte tlačítko Akce - ARCHIV - převést do archivu.

Zobrazí se okno, ve kterém zadáme datum archivace. Toto datum je rozhodující pro výběr poplatků,
které budou zařazeny do archivace. Do archivace budou zařazeny poplatky, u kterých proběhla poslední
platba před více než 365 dny od zadaného data. 
Doporučujeme, aby datum bylo poslední den v roce předcházejícího období. 

Další kritéria pro zařazení do archivu jsou následující:
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1. Jedná se o poplatek - s vazbou na účetnictví.
2. Prvotní doklad v účetnictví není stornován.
3. Poplatek je zcela uhrazen.
4. Od poslední platby k datu archivace uplynulo více než 365 dní.
5. K poplatku nebyl vydán platební výměr.
Takto vybrané poplatky budou zařazeny do archivace. Do archivace bude zařazeno i veškeré
příslušenství (navýšení, pokuty, exekuční náklady, dobropisy, u vyúčtování - zálohové faktury) - i to musí
splňovat výše uvedené podmínky. 

Stisknutím tlačítka Ne je archivace přerušena. Po stisknutí tlačítka Ano dojde k přípravě na přesunutí

poplatků do archivu. Je vytvořena sestava - opis poplatků, které byly archivované. Sestava je uložena do
následujícího adresáře: KEOWdata\01(číslo organizace)\Sestavy\2013\Poplatky. 

Tím je proces archivace dokončen a na řádkovém přehledu na záložce poplatky se objeví nové tlačítko 
Archiv.

Stisknutím tohoto tlačítka je možné zobrazit poplatky přeřazené do archivu. Poplatky zařazené do
archivu není možné editovat ani žádným jiným způsobem opravovat.

Archiv - převést z archivu

V případě, že zjistíte, že byl do archivu přesunut i poplatek, který neměl být přeřazen nebo se vyskytla
okolnost, která vyžaduje jeho úpravu, můžete poplatek převést zpět z archivu.

POZOR! Přesun poplatků a ostatních příjmů z archivu probíhá
odděleně, Je nutné samostatně vrátit poplatky a samostatně ostatní
příjmy. 

Na záložce Poplatky nebo Ostatní příjmy Stiskněte tlačítko Archiv.

Zobrazí se poplatky v archivu.

Pomocí filtru vyberte poplatky, které chcete z archivu převést zpět. Označte je a pomocí tlačítka Akce -

ARCHIV - převést z archivu.

Označené záznamy budou převedeny vždy včetně celého příslušenství - tj. pokut, navýšení, exekučních
nákladů, dobropisů a u vyúčtování včetně zálohových faktur.
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8.4.3 Ukončení poplatkové povinnosti

V případě, že poplatníkovi zanikne poplatková povinnost (odstěhuje se, zemře nebo jiným způsobem
zanikne jeho poplatková povinnost), lze vyvolat funkci pro opravu všech jeho poplatků. 

Na záložce Poplatky (Ostatní příjmy) stiskněte tlačítko Akce - Ukončení poplatkové

povinnosti.

Pomocí filtru vyberte poplatníka, jehož poplatkovou povinnost chcete změnit. 

Na následující obrazovce se zobrazí všechny evidenční záznamy a poplatky příslušného poplatníka.

Nastavte datum zániku poplatku (datum, ke kterému má poplatková povinnost zaniknout) a stiskněte
tlačítko Nastavit datum zániku. Datum zániku poplatku se nastaví do všech označených

poplatků.  Označení probíhá následně; v případě označení jednoho poplatku v řadě následníků jsou
označeny všechny. 
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Pokud chcete operaci přerušit, stiskněte Storno.

Po vyplnění data zániku stiskněte tlačítko OK, zobrazí se všechny evidenční záznamy a poplatky, které

mají vyplněno datum zániku a jsou označeny.

Tlačítkem Poplatková povinnost se lze vrátit na předchozí formulář.

Na této obrazovce lze upravovat poplatkové povinnosti poplatníka - tj. dělat dobropisy nebo mazat
nepotřebné evidenční záznamy, případně upravovat jejich výši.

Oprava - poplatky je možné upravovat jen v údajích, které je běžně možno editovat, např. datum

posečkání, splátky apod.

Smazat - poplatky není možné smazat (je nutné udělat dobropis), je možné smazat jen evidenční

záznamy, tj. takové, které ve sloupci Stav - mají hodnotu E.

Dobropis - poplatky je možné dobropisovat. Po stisknutí tlačítka dobropis se zobrazí obrazovka, na

které vytvořte dobropis.
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Vyplňte datum UUP/UZP a datum splatnosti. V dolní části zadejte zápornou částkou dobropisovanou
částku. 
Více k dobropisu viz Dobropis.

Po dokončení úprav stiskněte Ukončit.

8.4.4 Likvidace

8.4.4.1 Vzájemný zápočet

V případě, že na poplatku vznikne přeplatek, je nutné, aby správce daně prověřil, zda se jedná o
přeplatek vratitelný, poplatník, nemá žádné další závazky vůči úřadu nebo je nutné přeplatek převést na
jiný poplatek.

Pro vytvoření vzájemného zápočtu je nutné mít nastaveno:
1) Parametry - Poplatky - Ostatní Likvidace - dobropis - Musíte vybrat knihu, do které budou spadat
vytvořené účetní doklady, které zaznamenávají likvidaci.
2) Automatické rozúčtování - do části likvidace je nutné pořídit větu se znakem "P"  - to zajistí správný
běh vytvoření a zpracování vzájemného zápočtu i v případě, že do vzájemného zúčtování zařadíte i
doklady, které žádný předpis nemají.

Postup pro vzájemný zápočet je následující:

1) Vyhledejte poplatek s přeplatkem.

2) Označte ho.

3) Stiskněte tlačítko Akce - Likvidace - Převod vzájemný zápočet.

4)
    Formulář má dvě části:
    H - horní část

v této části formuláře jsou zobrazeny v prvním řádku údaje o poplatku s přeplatkem, ve druhém je
zobrazena účetní věta, která se vytvoří na dokladu U jako údaj o vzájemném zápočtu,
    D - dolní část

v této části formuláře jsou zobrazeny všechny neuhrazené poplatky poplatníka uvedeného v
záhlaví obrazovky a ve spodní části je zobrazena účetní věta, která se vytvoří na dokladu U jako údaj o
vzájemném zápočtu.

5) Vyplňte částku do tabulky MD/Dal v horní části formuláře.
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6) Ve spodní části formuláře se zobrazí všechny účetní věty, které byly k poplatku pořízeny, označíte
(začerníte) účetní větu a stiskněte tlačítko Převzít účet. Tím  dojde k převzetí účetní věty do horní
části formuláře a na tento účet se provede zaúčtování převodu přeplatku na účetním dokladu.

7) Vyplňte částku do tabulky MD/Dal v dolní části formuláře.

8) Dole se zobrazí všechny účetní věty, které byly k poplatku pořízeny, označíte (začerníte) účetní větu
a stiskněte tlačítko Převzít účet. Tím dojde k převzetí účetní věty do dolní části formuláře a na tento
účet se provede zaúčtování převodu přeplatku na účetním dokladu.

   Převáděnou částkou můžete uhradit více poplatků najednou.

9) Po vyplnění tabulky, stiskněte tlačítko OK. 

Tím dojde k dokončení operace, přeplatek je převedený na vybrané poplatky. 

8.4.4.2 Převod na podrozvahu

V případě, že poplatek nebyl uhrazen řádně, a není šance, že poplatek v nejbližší době vyberete, máte
možnost provést odpis nedoplatku pro nedobytnost a poplatek převést na podrozvahu. Ovšem jen v
případě, že dosud neuplynula lhůta pro placení daně. 

Nedobytnost
je definovaná dle daňového řádu následně:
a) Poplatek byl bezvýsledně vymáhán na poplatníkovi nebo jeho zástupci (poplatek, který vznikl po
1.7.2012), nebo jehož vymáhání by zřejmě nevedlo k výsledku.
b) Poplatek, jehož vymáhání je spojeno se zvláštními a nepoměrnými obtížemi, náklady vymáhání by
přesáhly jeho výtěžek. 

Kroky nutné k převodu poplatku na podrozvahu:

a) Vytvoření příkazu správce daně k odpisu nedobytného nedoplatku 

Je to první krok k uskutečnění likvidace poplatku. Tento krok musí předcházet vlastní likvidaci, po
provedení likvidace již tento krok není možný, protože se změní stav poplatku.
Vyberte poplatky, které chcete převést na podrozvahu. Proveďte jejich označení a přes nabídku Tisk,
Uživatelské sestavy, vyberte sestavu - Příkaz k odpisu nedobytného nedoplatku (včetně příslušenství),
nebo příkaz k odpisu (bez příslušenství) a vytiskněte příslušný dokument.

b) Schválení příkazu oprávněnou osobou.

Výše uvedený dokument nechte projít schvalovacím procesem a po jeho schválení proveďte poslední
krok k realizaci - viz bod c) této kapitoly. 

c) Realizace odpisu nedobytného nedoplatku na podrozvahu

Vyberte poplatek, který chcete převést na podrozvahu. Klikněte na nabídku Akce - Likvidace, vyberte
příslušný typ likvidace, zapište datum rozhodnutí. Stiskněte OK a nyní se vytvoří podobně jako u jiných
typů likvidace prvotní doklad typu U, na který se zaúčtuje příslušné zaúčtování tj. snížení stavu účtu
pohledávek a náklady z vyřazených pohledávek. O pohledávkách se dále účtuje na podrozvahových
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účtech  - Odepsané pohledávky se souvztažným zápisem na - Vyrovnávací účet k podrozvahovým
účtům. 

Up o z o r n ě n í :

V  p ř í p a d ě ,  ž e  p ř e v e d e t e  p o p l a t e k  n a  p o d r o z v a h u  a  j i ž  j s t e  n a  n ě j  m ě l i  v y t v o ř e n é  

opravné položky j e  n u t n é  k  o k a m ž i k u  p ř e v e d e n í  n a  p o d r o z v a h u ,  n e j p o z d ě j i  d o

k o n c e  p ř í s l u š n é h o  č t v r t l e t í ,  p r o v é s t  s n í ž e n í  o p r a v n é  p o l o ž k y  

Zrušení chybného převodu na podrozvahu

V případě, že převedete na podrozvahu špatný poplatek je nutné provést následující kroky:

1. Na záložce poplatky stisknout filtr a v části Likvidace vybereme volbu Do podrozvahy.

2. Zobrazí se všechny poplatky převedené do podrozvahy, vyhledejte chybný poplatek a označte jej.

2. Stisknout tlačítko "Účetnictví".

3. Na prvotním dokladu na záložce Úhrady a Likvidace stiskněte tlačítko F10 - Detail dokladu.

4. Na účetním dokladu na záložce Likvidované doklady stiskněte tlačítko F12 - Detail likvidace.

5. Na detailu likvidace stiskněte tlačítko - Zrušit tuto likvidaci do podrozvahy, a potvrďte dotaz na
opravdové zrušení likvidace.

6. Stornujte účetní doklad - Stornovat doklad, potvrďte hlášku a stiskněte OK - uložit.

Dodržením tohoto postupu jste všechny záznamy chybně pořízeného převodu do podrozvahy zlikvidovali
a můžete začít znovu s pořízením správného převedení do podrozvahy.  

Úhrada poplatku převedeného na podrozvahu

V případě, že jste na podrozvahu převedli poplatek a nyní přijde poplatník poplatek zcela nebo částečně
uhradit, nabízí se poplatek na záložce neuhrazené k úhradě, jen účtování probíhá jiným způsobem podle
jiného automatického rozúčtování.

8.4.4.3 Vyřazení

V případě, že poplatek nebyl uhrazen řádně, a v uplynula lhůta pro placení poplatku (§160 DŘ), vyřaďte
poplatek a takový poplatek se nepřevádí ani na podrozvahu. Taková pohledávka je v prekluzi, není možné
ji uhradit. 
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Lhůta pro placení daně

Nedoplatek nelze vybrat a vymáhat po uplynutí lhůty pro placení daně, která činí 6 let. Začíná běžet
dnem splatnosti poplatku, nebo náhradní dobou splatnosti ( posečkání, vydání platového výměru,
zahájení exekučního řízení zřízení zástavního práva).  Lhůta neběží po dobu vymáhaní daně soudem
nebo soudním exekutorem, přihlášením do insolvenčního řízení, po dobu daňové exekuce srážkou ze
mzdy).
Lhůta pro placení daně končí nejpozději uplynutím 20 let od jejího počátku, u pohledávky zajištěné
zástavním právem 30 let od zápisu do veřejného registru.

Kroky nutné k vyřazení poplatku:

a) Vytvoření příkazu správce daně k odpisu nedobytného nedoplatku 

Je to první krok k uskutečnění likvidace poplatku. Tento krok musí předcházet vlastní likvidaci, po
provedení likvidace již tento krok není možný, protože se změní stav poplatku.
Vyberte poplatky, které chcete vyřadit. Proveďte jejich označení a přes nabídku  Tisk, Uživatelské
sestavy, vyberte sestavu - Příkaz k odpisu nedobytného nedoplatku (včetně příslušenství), nebo příkaz k
odpisu (bez příslušenství)  a vytiskněte příslušný dokument.

b) Schválení příkazu oprávněnou osobou.

Výše uvedený dokument nechte projít schvalovacím procesem a po jeho schválení proveďte poslední
krok - viz bod c) této kapitoly. 

c) Realizace vyřazení 

Vyberte poplatek, který chcete vyřadit. Vyberte nabídku Akce - Likvidace, vyberte příslušný typ likvidace,
zapište datum rozhodnutí. Stiskněte OK a nyní se vytvoří podobně jako u jiných typů likvidace - prvotní
doklad typu U, na který se zaúčtuje příslušné zaúčtování tj. snížení stavu účtu pohledávek a náklady z
vyřazených pohledávek. 

Up o z o r n ě n í :

V  p ř í p a d ě ,  ž e  v y ř a d í t e  p o p l a t e k  a  j i ž  j s t e  n a  n ě j  m ě l i  v y t v o ř e n é  opravné položky j e

n u t n é  k  o k a m ž i k u  v y ř a z e n í ,  n e j p o z d ě j i  d o  k o n c e  p ř í s l u š n é h o  č t v r t l e t í ,  p r o v é s t

s n í ž e n í  o p r a v n é  p o l o ž k y .

Zrušení chybně vyřazeného poplatku 

V případě, že jste vyřadili špatný poplatek, je nutné provést následující kroky:

1. Na záložce poplatky stiskněte filtr a v části Likvidace vyberte volbu Vyřazení.

2. Zobrazí se všechny poplatky, které byly vyřazeny, najděte chybný poplatek a označte jej.

3. Stiskněte tlačítko "Účetnictví".

4.  Na prvotním dokladu na záložce Úhrady a Likvidace stiskněte tlačítko F10 - Detail dokladu.

5. Na účetním dokladu na záložce Likvidované doklady stiskněte tlačítko F12 - Detail likvidace.



KEO-W Poplatky76

© 2017 ALIS spol. s r.o.

6. Na detailu likvidace stiskněte tlačítko - Zrušit tuto likvidaci.

7. Stornujte účetní doklad - Stornovat doklad a stiskněte OK - uložit.

Dodržením tohoto postupu máme jste všechny záznamy chybně pořízeného vyřazení zlikvidovali a
můžete začít znovu s pořízením správného vyřazení. 

Úhrada vyřazeného poplatku není možná

8.5 Tisk

Pod tímto tlačítkem se nacházejí následující typy sestav.

Přehledy 

Doporučujeme, nejprve provést omezení výběru poplatků pomocí filtru a následně vytisknout námi
požadované sestavy. Zde vytiskneme souhrn všech poplatků, které splňují námi zadaná kriteria  - např. 
Osobní daňový účet  - obraty. Přehledy podle čísla poplatku,podle čísla a typu poplatku. Rozbor podle
čísla poplatku, podle typu poplatku, dále se zde nachází daňový doklad, zjednodušený daňový doklad,
nebo zde vytvoříme soubor pro tisk složenek.

Uživatelské sestavy 

v této části je možné vytisknou rozhodnutí o posečkání s placením poplatku a to v několika variantách,
rozhodnutí o posečkání z moci úřední nebo na základě žádosti, a posečkání - odklad splatnosti
poplatku, nebo rozložení poplatku na splátky. 
Postup je následující:

Kurzor postavíme na řádek poplatku a stiskneme tlačítko Oprava, vyplníme Datum posečkání (nová

splatnost poplatku), potvrdíme tlačítkem OK a rozhodneme, zda se nová splatnost má přenést na prvotní
doklad (doporučujeme stisknout Ano). 

Zaškrtneme u poplatku pole "V" a stiskneme tlačítko Tisk, vybereme Uživatelské sestavy a pak

rozhodneme, kterou sestavu chceme vytisknout ( bude černě podbarvena), 
Vyplníme údaje o žádosti a určíme jak zadat číslo jednací. V případě, že chceme číslo zadat ručně, je
nutné v horním řádku ručně číslo jednací vyplnit. v případě, že máme napojení na spisovou služby, číslo
se automaticky doplní. 

Stiskneme tlačítko Příprava tisku, prohlédneme si, zda tiskopis odpovídá našim požadavkům,

uzavřeme červeným křížkem, a stiskneme tlačítko Tisk.

Je vytvořen dokument, který vytiskneme a zašleme poplatníkovi. Z dokumentu vznikne PDF soubor, který
je uložen na záložce Spis, a to jak na velkém řádkovém přehledu, tak v detailu poplatku.

Název sestavy Nabízené sestavy, které je možno uživatelsky upravit v nabídce Číselníky -
Uživatelské sestavy pro poplatníky

Platí od Termín, od kdy je tato sestava platná

Č.j. Číslo jednací, v případě, že existuje napojení na spisovou službu, je číslo
jednací doplňováno automaticky. V případě, že nejsme na spisovou službu
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napojeni, zadáváme číslo jednací ručně.

Poplatník Příjmení a jméno poplatníka, kterému vystavujeme platební výměr.

Poplatek Období, Číslo, typ a název poplatku.

Parametry
poplatku

Sloučit za
poplatníka

V případně, že zatrhneme tuto volbu, budou na jedním platebním výměrem
výměrem z výběru (označení "V") vyměřeny všechny poplatky jednoho
poplatníka včetně příslušenství, pořízených k předmětným poplatkům.

Dne Vyplníme datum, které bude na platebním výměru uvedeno jako datum
vystavení platebního výměru

Číslo jednací
převzít

Automatic
ky ze
spisové
služby

V případě, že máme napojení na spisovou službu, dojde k automatickému
vytvoření č.j. ze spisové služby a doplnění do příslušného dokumentu,
následně je dokument odeslán do spisové služby

Zadat
ručně

V tomto případě, je nutné vyplnit č.j. v poli Č.j. ručně.

Identifikace
žádosti

Odeslána Vyplnit datum odesláni žádosti,

Doručena Vyplnit datum doručení žádosti, 

Předmět
žádosti

Vyplnit věc, o kterou poplatník žádá (např. žádost o posečkání se
splatností, nebo žádost o rozložení poplatku do splátek),

Č.j.
značka
atd.

Vyplnit příslušné údaje

Tisk složenek

Zde vytiskneme k vybraným poplatkům složenku. Do částek k uhrazení se nahraje částka ze sloupce
"Zbývá uhradit". V souboru se složenky hromadí, až do provedení tisku, pak je nutné formulář vymazat -
označíme poplatky, které chceme vymazat a stiskneme tlačítko Smazat pak Uložit. V případě, že tuto
proceduru neprovedeme, vytisknou se složenky při dalším tisku znovu.
Více k tisku složenek zde.

Potvrzení o zaplacení

Pro případ, že potřebuje poplatník potvrzení o zaplacení, je zde tisková sestava, která informuje o datu
úhrady předmětného poplatku. Na sestavě je uveden plátce, účel platby, objekt poplatku a jednotlivé
datumy úhrady případně informaci o snížení poplatkové povinnosti - dobropis. 
Postup pro vytištění potvrzení je následující, označíme příslušný poplatek, stiskneme tlačítko Tisk a

vybereme nabídku Potvrzení o zaplacení - provedeme dblclick a vytvoříme potvrzení. 

8.6 Nový - příslušenství

Nabídka slouží k tomu, abychom k přesně určenému poplatku nebo záznamu vytvořili příslušenství
tohoto poplatků.

Příslušenství poplatku může být: 
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· pokuta, 
· navýšení poplatku při zaplacení ve špatné výši, opožděně, nebo nezaplacení, 
· náklady spojené s daňovou exekucí. 

Všechny tyto nové záznamy jsou navázány na původní poplatek.

Stiskneme tlačítko  "Nový - příslušenství" 

Objeví následující hlášení:

KEO-W
Příslušenství daně k poplatku:
0001-01 R - Pes
Období: 2012-00
Celkem: 600

                                 OK

K označenému záznamu, nebo poplatku, v řádkovém přehledu bude vytvořeno příslušenství, v hlášce je
označeno číslo a typ záznamu nebo poplatku, období, za které je účtován, částka, která je účtována.

Po potvrzení tohoto údaje se objeví obrazovka Nového záznamu, která je odlišena Žlutým nápisem
"Příslušenství",

Položka

Název poplatku Do této položky zvolíme poplatek z nabídky v číselníku, do nabídky se řadí jen
položky z číselníku, které mají typ poplatku příslušenství (typ 99)

Doplňující
informace

Do položky zapíšeme doplňující informace nutné k identifikaci navýšení (text se
tiskne na platební výměr)

Vznik Do této položky zadáme datum vzniku poplatku (např. datum následující po datu
splatnosti původního poplatku)

Zánik Do této položky zadáme datum zániku poplatku

Poplatník V položce je poplatník nastaven dle původního poplatku - adresa nastavena podle
současně platné adresy - není možno editovat

Plátce V položce je poplatník nastaven dle původního poplatku - adresa nastavena podle
současně platné adresy - není možno editovat

Zástupce Do této položky uvedeme zástupce, a to zákonného zástupce, ustanoveného
zástupce, zmocněnce nebo společného zástupce nebo společného zmocněnce.

Doručovací
adresa

Do této položky uvedeme doručovací adresu, kterou nám poplatník prokazatelně
sdělil.

Datum UUP/UZP V položce zadám datum uskutečnění účetního případu nebo datum uskutečnění
zdanitelného plnění a to podle data uvedeného v číselníku. 

Datum splatnosti V položce je nastaveno datum splatnosti navýšení. Toto datum je v době zadávání
pouze fiktivní, protože datum splatnosti navýšení se určuje až podle nabytí právní
moci platebního výměru. 

Datum
posečkání 

Do této položky v době pořizování záznamu nevyplnějeme nic, jen v případě, že
měním dobu splatnosti po nabytí právní moci platebního výměru, využiju pole Datum
posečkání.
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Záložky

Položky

Položky

Název položky Položku nelze editovat. Je přednastaveno dle původního poplatku. 

Cena/jednotku Do položky zadáme částku příslušenství (navýšení, pokuty, nebo exekučních
nákladů).

Množství Do položky zadáme množství, ve většině případů bude zadána jednička

Částka Vypočítaný údaj, částka = cena/jednotku x množství

Splátky

I u příslušenství můžeme nastavit splátky, a to na záložce "Splátky".

Splátky

Název splátky Do položky zadejte název splátky. Položku je možné ji editovat dle požadavků
uživatele.

SPL Do položky zadejte datum splatnosti splátky. Položku je možné ji editovat dle
požadavků uživatele.

% Do položky zadáváme procentní část poplatku připadající na splátku.  Položku je
možné ji editovat dle požadavků uživatele.

Částka Do položky zadáváme konkrétní částku splátky, nebo je splátka vypočítána po
vyplnění položky "%".  Položku je možné ji editovat dle požadavků uživatele.

Posečkání Do položky vyplníme datum posečkání konkrétní splátky poplatku.

Příslušenství

Na záložce příslušenství není možné nic editovat, jen zde zobrazujeme původní poplatek a všechna
příslušenství, která byla k původnímu poplatku vydána.

Příslušenství

Poplatek Na položce se zobrazuje číslo, typ a název poplatku (původní nebo příslušenství)

Datum UUP Na položce se zobrazuje datum UUP původního poplatku nebo příslušenství

Datum SPL Na položce se zobrazuje datum Splatnosti původního poplatku nebo příslušenství.

Rok Na položce se zobrazuje rok původního poplatku nebo příslušenství.

Ob Na položce se zobrazuje Období původního poplatku nebo příslušenství.

Cena celkem Na položce se zobrazuje částka, na kterou byl původní poplatek nebo příslušenství
vystaveno.

Příslušenství bude vygenerováno v uzávěrce do účetnictví a vzhledem k tomu, že se jedná o jednorázovou
akci, nevznikne v evidenci záznamů žádný následník. Příslušenství bude vždy označeno Žlutým nápisem
a v záložce Příslušenství bude přehled všech údajů a to jak původního poplatku, tak všech příslušenství,
které byly k poplatku vytvořeny. I na obrazovce původního záznamu nebo poplatku, je označeno, že se
jedná o záznam nebo poplatek, ke kterému bylo vydáno příslušenství.
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Záznamy, poplatky a jejich příslušenství jsou spolu spojeny, ale jinak se chovají samostatně, a je
potřeba je uhradit došlou platbou jednotlivě.

8.7 Skupina

Tato nabídka slouží k zobrazování skupin poplatků. 

Skupina poplatků - množina poplatků, která je tvořena poplatky, které mají společné znaky - 
1) Shodné číslo poplatku

2) Shodný plátce poplatku 

3) Shodný rok a období poplatku

automaticky vstupují do skupiny dobropisy poplatků a veškerá příslušenství. 
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9 Správa a vymáhání nezaplacených poplatků

Na záložkách Platební výměry a Exekuce se provádí správa a vymáhání nezaplacených poplatků.

9.1 Platební výměry

Na všechny poplatky, které nebyly uhrazeny řádně a včas je správce poplatků povinen vydat platební
výměr. Platební výměr se vydává v případě, že poplatník neuhradil celý poplatek do dne splatnosti, a
nepožádal o Posečkání s placením poplatku.

Na záložce Platební výměry máme dvě obrazovky

A. Seznam poplatků pro tisk platebních výměrů

B. Seznam vydaných platebních výměrů

9.1.1 Platební výměry

Na této obrazovce jsou všechny poplatky, které nebyly k rozhodnému datu uhrazeny řádně a včas. 

Poplatky, které mají světle modře podbarvené číslo a typ poplatku jsou poplatky, ke kterým bylo vydáno
nějaké příslušenství, ať dobropis, pokuta nebo navýšení. 

Platební výměr lze k poplatkům vždy vydat jen jednou, v případě, že chceme navýšit poplatek o navýšení,
je nutné  pořídit navýšení před vydáním platebního výměru a až následně vydat platební výměr včetně
navýšení. Není možné vydat platební výměr na poplatek a následně vydat nový platební výměr na
navýšení nebo na poplatek včetně navýšení. 

V případě, že chceme k poplatku pořídit navýšení, stiskneme tlačítko Nový - příslušenství, a

pořídíme navýšení k poplatkům (viz postup  v knize Poplatky - Nový příslušenství) a můžeme vydat
platební výměr včetně navýšení.

Poplatky, ke kterým chceme vydat platební výměr, označíme v poli V a stiskneme tlačítko Tisk,

vybereme druh tiskopisu, vyplníme, zda chceme provést sloučení za poplatníka a zadáme datum, ke
kterému chceme Upozornit na nutnost další akce, zvolíme způsob převzetí čísla jednacího a vyplníme
datum Dne: toto datum bude uvedeno jako datum vystavení platebního výměru.

Název sestavy Nabízené sestavy, které je možno uživatelsky upravit v nabídce Číselníky -
Uživatelské sestavy pro poplatníky

Platí od Termín, od kdy je tato sestava platná

Č.j. Číslo jednací, v případě, že existuje napojení na spisovou službu, je číslo
jednací doplňováno automaticky. V případě, že nejsme na spisovou službu
napojeni, zadáváme číslo jednací ručně.

Poplatník Příjmení a jméno poplatníka, kterému vystavujeme platební výměr.
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Poplatek Období, Číslo, typ a název poplatku.

Parametry
poplatku

Sloučit za
poplatníka

V případně, že zatrhneme tuto volbu, budou na jedním platebním výměrem
výměrem z výběru (označení "V") vyměřeny všechny poplatky jednoho
poplatníka včetně příslušenství, pořízených k předmětným poplatkům.

Dne

Číslo jednací
převzít

Automatic
ky ze
spisové
služby

V případě, že máme napojení na spisovou službu, dojde k automatickému
vytvoření č.j. ze spisové služby a doplnění do příslušného dokumentu,
následně je dokument odeslán do spisové služby

Zadat
ručně

V tomto případě, je nutné vyplnit č.j. v poli Č.j. ručně.

Identifikace
žádosti

Odeslána Vyplnit datum odesláni žádosti,

Doručena Vyplnit datum doručení žádosti, 

Předmět
žádosti

Vyplnit věc, o kterou poplatník žádá

Č.j.
značka
atd.

Vyplnit příslušné údaje

Pak máme na výběr tlačítka Příprava tisku a Tisk.

Příprava tisku - stisknutím tohoto tlačítka dojde k vytvoření všech námi vytvořených platebních

výměrů, ale v této fázi není přiděleno číslo jednací a číslo platebního výměru. Dokument není zapsán do
Spisu a nevytvoří se zápis o tom, že k předmětnému poplatku byl vyhotoven Platební výměr. Vytvořené
platební výměry pečlivě zkontrolujeme, zda jsou poplatky ve správné výši, zda je přiřazeno příslušenství,
data a čísla účtů. V případě, že zjistíme nesrovnalosti, opustíme tiskové sestavy, a provedeme opravy.

V případě, že jsme s takto připravenými platebními výměry spokojeni, přistoupíme k tisku takto
připravených platebních výměrů.

Po vytištění platebních výměrů je ze záložky Platební výměry a obrazovky Seznam poplatků pro tisk
platebních výměrů odstraněn záznam o poplatku. A záznam je přeřazen na obrazovku Seznam vydaných
platebních výměrů. Záznam o vydání platebního výměru je zapsán na záložce Spis. Rovněž je záznam
proveden na záložce Poplatky - detail poplatku - záložka Spis, zde je rovněž zapsáno datum, ke
kterému chceme vydat upozornění na provedení kontroly poplatku po vydání platebního výměru.

Hromadný předpisný seznam

Pod tlačítkem Tisk je rovněž možnost vytisknou hromadný předpisný seznam.

Postup práce je následující:

Na řádkovém přehledu označíme všechny poplatky, které chceme Hromadným předpisným seznamem
vytvořit.
Stiskneme tlačítko Tisk.

Vybereme možnost - Hromadný platební výměr
Stiskneme tlačítko Příprava tisku 
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Provedeme kontrolu připraveného dokumentu. Dokument obsahuje všechny vyměřené poplatky. Není
určen pro vyvěšení na úřední desce
Zavřeme červeným křížkem.
Vytvoří se nám dokument pro vyvěšení na úřední desce - neobsahuje osobní údaje poplatníků.

Pak stiskneme tlačítko Tisk, doplní se nám údaje ze spisové služby a oba dokumenty postupně
vytiskneme. 

9.1.2 Seznam vydaných platebních výměrů

Na této záložce jsou uvedeny všechny poplatky, ke kterým byl vydán platební výměr. Zde rovněž
doplňujeme datum převzetí, nabytí právní moci platebního výměru a nové splatnosti poplatku. Ve spodní
části obrazovky je zobrazeno všechno příslušenství poplatků, které bylo zahrnuto na příslušný platební
výměr.

Na této obrazovce máme možnost vytisknout Vyrozumění o výši nedoplatku - postupujeme stejně jako v
případě tisku platebního výměru.

Název sestavy Nabízené sestavy, které je možno uživatelsky upravit v nabídce Číselníky -
Uživatelské sestavy pro poplatníky

Platí od Termín, od kdy je tato sestava platná

Č.j. Číslo jednací, v případě, že existuje napojení na spisovou službu, je číslo
jednací doplňováno automaticky. V případě, že nejsme na spisovou službu
napojeni, zadáváme číslo jednací ručně.

Poplatník Příjmení a jméno poplatníka, kterému vystavujeme platební výměr.

Poplatek Období, Číslo, typ a název poplatku.

Parametry
poplatku

Sloučit za
poplatníka

V případně, že zatrhneme tuto volbu, budou na jedním platebním výměrem
výměrem z výběru (označení "V") vyměřeny všechny poplatky jednoho
poplatníka včetně příslušenství, pořízených k předmětným poplatkům.

Dne

Číslo jednací
převzít

Automatic
ky ze
spisové
služby

V případě, že máme napojení na spisovou službu, dojde k automatickému
vytvoření č.j. ze spisové služby a doplnění do příslušného dokumentu,
následně je dokument odeslán do spisové služby

Zadat
ručně

V tomto případě, je nutné vyplnit č.j. v poli Č.j. ručně.

Identifikace
žádosti

Odeslána Vyplnit datum odesláni žádosti,

Doručena Vyplnit datum doručení žádosti, 

Předmět
žádosti

Vyplnit věc, o kterou poplatník žádá

Č.j.
značka
atd.

Vyplnit příslušné údaje

Poplatky, ke kterým chceme vydat vyrozumění, označíme v poli V a stiskneme tlačítko Tisk, vybereme
druh tiskopisu, vyplníme, zda chceme provést sloučení za poplatníka a zadáme datum, ke kterému
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chceme Upozornit na nutnost další akce. Zvolíme způsob převzetí čísla jednacího a vyplníme datum Dne:
toto datum bude uvedeno jako datum vystavení vyrozumění.

Pak máme na výběr tlačítka Příprava tisku a Tisk.

Příprava tisku - stisknutím tohoto tlačítka dojde k vytvoření všech námi vytvořených vyrozumění, ale

v této fázi není přiděleno číslo jednací. Dokument není zapsán do Spisu a nevytvoří se zápis o tom, že k
předmětnému poplatku bylo vyhotoveno Vyrozumění. Vytvořená vyrozumění pečlivě zkontrolujeme, zda
jsou poplatky ve správné výši, zda je přiřazeno příslušenství, data a čísla účtů. V případě, že zjistíme
nesrovnalosti, opustíme tiskové sestavy, a provedeme opravy.

V případě, že jsme s takto připravenými vyrozuměními spokojeni, přistoupíme k tisku takto připravených
vyrozumění.
Stiskneme tlačítko Tisk

Po vytištění vyrozumění je na záložce Platební výměry a obrazovce Seznam vydaných platebních výměrů
přidán záznam o vytištění vyrozumění. Záznam o vydání vyrozumění je zapsán na záložce Spis. Rovněž
je záznam proveden na záložce Poplatky - detail poplatku - záložka Spis, zde je rovněž zapsáno datum,
ke kterému chceme vydat upozornění na provedení kontroly poplatku po vydání platebního výměru.

9.2 Exekuce

Na záložce Exekuce jsou zobrazeny všechny exekuční příkazy, které byly vystaveny. 
Filtr: když vyberete jednoho poplatníka, vpravo se vyfiltrují jeho exekuce.

Lze vystavit exekuční příkaz na:
· Srážku ze mzdy/jiných odměn,
· Přikázání pohledávky z účtu.

V případě, že vystavujete exekuci prostředků na bankovním účtu, je nutné u poplatníka v adresáři doplnit
číslo jeho bankovního účtu.
V případě, že vystavujete exekuci jeho mzdy/jiné odměny, zkontrolujte, zda je zaměstnavatel uveden v
adresáři, případně jej do adresáře doplňte.

Vystavení nového exekučního příkazu

1. Předtím, než vystavíte exekuci, zadejte dlužnému poplatku příslušenství: Na záložce Evidence nebo
Poplatky stiskněte tlačítko Nový - příslušenství a vyberte poplatek typu 99 - exekuční náklady.
2. Na záložce Exekuce vyberte ve filtru poplatníka, kterému chcete exekuci vystavit.
3. Stiskněte tlačítko Nový.
4. Vpravo nahoře v části 2 vyberte bankovní účet správce daně.
5. Vpravo uprostřed v části 3 vyberte příslušenství.
6. V dolní části formuláře vyplňte Poskytovatele platebních služeb nebo plátce mzdy a banku.
7. Nově pořízená exekuce se zařadí na konec seznamu, vyplňte datum vystavení a nabytí právní moci.
8. Stiskněte tlačítko Tisk.
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10 Úhrada poplatku nebo předpisu

Tato činnost se neprovádí v modulu poplatky, ale podle způsobu úhrady v modulu Banka nebo Pokladna.

Pokladna nebo Banka

V bance či pokladně klikněte na F5 - Poplatky. Na záložce Neuhrazené se jako první zobrazí Filtr,

pomocí kterého omezíme zobrazované poplatky, ostatní příjmy, evidenční záznamy. 

Filtr

Hledej:
a) hledejte dle údajů uložených v adresáři - jméno a příjmení, čp., ulice,
b) nebo hledejte dle údajů VS, SS, objekt a doplňující informace.

Datum splatnosti - můžete omezit vyhledávání dle datumu splatnosti

Typ poplatku - více typů poplatků vyberte tažením myši nebo pomocí kliknutí s přidrženou klávesou
Shift, Ctrl.

Hledat i v uhrazených - do vyhledávání se zařadí i uhrazené poplatky, tj. poplatky, které ve Zbývá
uhradit mají "0,00".

Hledat i v SIPO - do vyhledávaní se zařadí i poplatky, které nesou příznak SIPO; je pravděpodobné, že
budou uhrazeny pomocí SIPO a nemají vstupovat do vyhledávání v případě, že hradíte poplatek
pokladnou. 

V případě stisknutí tlačítka Storno se zobrazí všechny poplatky i záznamy, které ještě mají neuhrazenou
částku.

Řádkový přehled

Bíle podbarvená zaškrtávátka na začátku řádku značí poplatky, které prošly uzávěrkou a mají vytvořený
prvotní doklad.

Žlutě podbarvená zaškrtávátka značí evidenční záznamy, tj. poplatky, které nemají vytvořený prvotní
doklad; účetní předpis.

Fialové podbarvení v poli Zbývá uhradit značí poplatky a evidenční záznamy, které si nesou příznak
SIPO; u takových poplatků je rovněž zobrazena nápověda SIPO.

Uhradit

Vyhledaný poplatek, ostatní příjem, evidenční záznam, příp. více řádků označte zaškrtnutím na začátku
řádku. Pro zaškrtnutí lze použít myš nebo klávesu MEZERNÍK.
V případě, že na záložce Neuhrazené zaškrtnete více řádků, se do „Přijato od“ přebírá ten poplatek,
který je vybraný (zamodřený - ten, na kterém stojí kurzor).

Stiskněte tlačítko Uhradit a vrátíte se zpět do pokladny/banky.
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Dotaz "Uhradit v plné výši" - ANO znamená zrychlenou volbu, když klient hradí vybrané poplatky v plné
výši. NE znamená, že můžete ještě ovlivnit výši úhrady - vyplňte částku (částky) a nakonec potvrďte
F12-Potvrdit výběr.

Vytiskněte si pokladní doklad - jeden klientovi, druhý slouží k založení do pokladní knihy.

Zaúčtování poplatku záleží na nastavení programu / Automatickém rozúčtování.

Pozor na situaci, kdy hradíte evidenční záznam (žlutě označený řádek na záložce Neuhrazené) -
stisknutím tl. Uhradit je vytvořen ze záznamu poplatek i v případě, kdy nakonec nedojde k jeho zaplacení
nebo částečnému zaplacení. Jako datum U je zapsáno datum finanční operace, která třeba nakonec ani
neproběhla.

10.1 Úhrada  před pořízením záznamu

Na začátku používání modulů poplatků nebo ostatních příjmových agend může nastávat situace, kdy
poplatník uhradil poplatek nebo ostatní příjem, a ještě neexistoval v modulu příjmových agend poplatek
nebo příjem a to ani ve formě evidenčního záznamu ani poplatku. 
Následně uživatel pořídil poplatky v evidenci a v některých případech i spustil uzávěrku (tj. vytvořil prvotní
doklady a předpisy)
Uživatel chce provést propojení platby a příjmové agendy.

Je jedno, zda se poplatek nachází v Evidenci nebo v Poplatcích.

Může nastat několik situací.

A) Příjem je ve finančních operacích pořízen bez vztahu k prvotnímu dokladu
(příjem pořizuje starosta)

Tato situace je nejjednodušší - 
Postup:
1. Postavíme kurzor na položku pokladny nebo banky
2. Stiskneme tlačítko F5
3. V poplatcích vyhledáme příslušný poplatek a stiskneme tlačítko Uhradit
4. V modulu Pokladna stiskneme tlačítko F12 a vytvoříme úhradu.

B) Příjem ve finančních operacích má vazbu na prvotní doklad, například na
vnitřní příjmový doklad

Postup je trošku složitější, ale taky to jde
1. Postavíme kurzor na položku pokladny nebo banky
2. Klikneme do části Prvotní doklady
3. Stiskneme tlačítko F8 - zrušit platbu
4. Postavíme kurzor na položku pokladny nebo banky
5. Stiskneme tlačítko F5
6. V poplatcích vyhledáme příslušný poplatek a stiskneme tlačítko Uhradit
7. V modulu Pokladna stiskneme tlačítko F12 a vytvoříme úhradu.
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C) Příjem ve finančních operacích má vazbu na prvotní doklad - byl vytvořen
předpis (v knize ostatní příjmy)

1. Postavíme kurzor na položku pokladny nebo banky
2. Klikneme do části Prvotní doklady
3. Stiskneme tlačítko F8 - zrušit platbu, Chcete skutečně zrušit platbu? Ano
4. Postavíme kurzor na položku pokladny nebo banky
5. Stiskneme tlačítko F5
6. V poplatcích vyhledáme příslušný poplatek a stiskneme tlačítko Uhradit
7. V modulu Pokladna stiskneme tlačítko F12 a vytvoříme úhradu.
Musíme stornovat prvotní doklad:
1. Knihy, 
2. Najít příslušný prvotní doklad - poplatek (nebyl pořízen v modulu poplatky)
3. F10 - detail
4. Storno dokladu
5. Uložit změny.
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11 Ostatní příjmové agendy

Na těchto stránkách se budeme dělit o informace, které v projektu KEO byly zpracovávány v Poplatcích,
ale protože nejsou řízeny daňovým řádem, a jejich účtování a zpracování probíhá odlišně, byla vytvořena
samostatná agenda pro zpracování těchto zvláštních poplatků. Patří sem nájemné všeho druhu, příjmy z
hřbitovů, vodné, stočné, internet ...

Ostatní příjmové agendy obsahují dva rozdílné typy příjmů

A. Běžné faktury 

Tento typ ostatních příjmů zahrnuje příjmy, které nepodléhají vyúčtování. Výše příjmů není závislá na
konečné spotřebě komodity. Do tohoto typu poplatku zařadíme všechny běžné nájmy (holé) bez služeb,
které se vyúčtovávají podle spotřeby. V případě, že máme uzavřenou smlouvu s odběratelem, která v
sobě obsahuje jak cenu běžného nájemného, tak služby, je potřeba pořídit nejdříve běžnou fakturu na
nájem a následně vyúčtování na služby. (V účetnictví budeme mít dva prvotní doklady). Tento složitý
postup jsme zvolili z důvodu různých časových okamžiků vstupu do účetnictví, a různého zaúčtování
běžného nájmu, záloh a konečného vyúčtování. Pro pořízení běžných faktur musíme mít pořízen Jen
číselník.
Běžné faktury 

B. Vyúčtování

Tento typ ostatních příjmů zahrnuje příjmy, které podléhají vyúčtování podle skutečné spotřeby komodity.
Do tohoto typu poplatku zařadíme všechno vodné, stočné, plyn, elektřina, teplo, teplá voda. Pro pořízení
vyúčtování musíme mít pořízen Ceník jednotlivých komodit a následně musíme pořídit Číselník vyúčtování
a v případě, že vybírají zálohy, tak musíme mít i Číselník Záloh k příslušnému vyúčtování. Podmínkou pro
zařazení komodity do příslušného vyúčtování je shodná doba vyúčtování zařazených komodit.

11.1 Ceník ostatních příjmů

Ceník ostatních příjmů slouží k zadávání cen jednotlivých komodit a to v časové posloupnosti.
je nutné ho udržovat aktuální a vždy při každé změně ceny, DPH, nebo typu daně, je nutné zavést do
číselníku nový řádek a určit platnost, od které je nová cena platná.

Ceník využijeme při číselníků vyúčtování a číselníků záloh. Dále se ceník použije při sestavování faktury -
Vyúčtování. Na fakturu jsou přiřazeny ceny dle jejich časové platnosti.

Při provádění vyúčtování se použijí všechny ceny uvedené v ceníku, které platily v době vyúčtování, těm
pak přiřadíme poměrnou spotřebu, která spadá do jednotlivých období platnosti jednotlivých cen.

Obrazovka je rozdělena do dvou částí (pravá a levá)

Levá část obrazovky

obsahuje jednotlivé komodity, které jsou zařazeny na fakturu Vyúčtování nebo na jednotlivé zálohy.
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Znak Identifikační číslo komodity

Název
číselníku

Nejpřesnější popis komodity, kterou budeme vyúčtovávat, tento název bude uveden na
faktuře.

P Zatrhneme v případě, že se jedná o paušál, nezatrhneme v případě, že se jedná o
komoditu, u které provádíme vyúčtování podle skutečné spotřeby.

D Zatrhneme v případě, že cena na ceníku je uváděna včetně DPH, nezatrhneme v případě,
že cenu uvádíme bez DPH.

Pravá část obrazovky 

obsahuje jednotlivé ceny komodity z časového hlediska, rozhodující je datum  - Platí od

Platí od Datum, od kterého byla cena komodity v platnosti. Cena komodity platí do data
bezprostředně předcházejícího datu uvedeném na dalším řádku.

Název
položky

Název komodity, automaticky se nastaví jako název číselníku.

Mj Měrná jednotka komodity, u paušálu vybereme časový úsek, za který je paušál účtován

Cena/mj Cena za měrnou jednotku nebo časový úsek, cena je uvedena s daní nebo bez daně,
podle toho, zda jsme v levé části obrazovky zatrhli příznak D (cena s daní) nebo ne
(cena bez daně).

Typ DA Vybereme příslušný typ DPH, který přináleží k této komoditě

Sazba Implicitně je nastavena sazba podle typu daně, zadané v parametrech účetnictví, je
možné ji přepsat a uvést jinou výši sazby DPH

Základ Cena bez DPH za měrnou jednotku

Daň Výše DPH za měrnou jednotku

Cena s DPH Výše celkové částky za měrnou jednotku.

11.2 Číselník ostatních příjmů

Do číselníku ostatních příjmů pořídíme jednotlivé typy ostatních příjmů. Podobně jako u poplatků,
nastavíme pro jednotlivé příjmy číselníky, které budou řídit vznik a splatnost jednotlivých příjmů.

11.2.1 Nový číselník

Stisknutím tlačítka Nový vyvoláme dialogové okno, ve kterém nastavíme parametry nového číselníku

ostatních příjmů.

Před vytvořením konkrétního číselníku je nutné rozlišit příjmy podle typu příjmu 

Jak rozhodnout jaký typ číselníku pořídit?
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Je důležité vzít do ruky smlouvu, na základě je odběratel, nájemce oprávněn užívat nebo spotřebovávat,
zjistíme jaké položky smlouva obsahuje a rozlišíme je na položky běžné a na položky, ke kterým
budeme vytvářet vyúčtování v některých případech k nim vybíráme i zálohy. Položku běžnou a  vyúčtování
 nebo zálohu nelze zařadit do jednoho číselníku a to z několika důvodů. Položky nevstupují do účetnictví
ve stejný okamžik, jejich periodicita nemusí být stejná. Jejich účetní zápisy nejsou totožné - zálohovým
platbám se nevytváří předpis. 

Běžná faktura 

Pro pořízení příjmu, který nepodléhá vyúčtování, např. nájem, poplatek za internet. Je to ostatní příjem,
který není následně zúčtováván podle skutečné spotřeby. Jednou pořízený ostatní příjem, je zaúčtován
do účetnictví - vznikne předpis, následně je uhrazen a je pořízeno zaúčtování platby. Nepodléhá likvidaci
ani není likvidován. Většina ostatních příjmů bude spadat do této kategorie. 

Vyúčtování 

Číselník vyúčtování vytvoříme pro všechny ostatní příjmy, které jsou vypočítávány dle skutečné spotřeby
komodity (podle spotřeby m3 vody, nebo stočného, pro vyúčtování el. energie nebo pro vyúčtování plynu).
Vyúčtování se provádí za určitý časový úsek např. za rok. Do jednoho číselníku vyúčtování můžeme
zahrnou více komodit, podmínkou je, aby se komodity vyúčtovávaly k jednomu datu - bude vytvořena
jedna faktura.  V případě, že vybíráme k dané komoditě zálohové platby je nutné ke každému vyúčtování
vyhotovit i číselník zálohových faktur.

Záloha 

Pro pořízení záloh, které jsou následně zpracovány a přiřazeny do vyúčtování, při zadávání zálohové
faktury je nutné vybrat vyúčtování, do kterého budou zařazeny uhrazené zálohové faktury. 

Příklad 

nájemní smlouva obsahuje holé nájemné, zálohy na vodné a stočné, zálohy na plyn a částka za
elektrickou energii ve společných částech domu, kterou nájemníci platí paušálním poplatkem. 

1) Holé nájemné - platí se měsíčně, k 15. dni v měsíci ve výši 1509,- Kč
2) Elektřina ve spol. částech domu - platí se měsíčně k 25. dni v měsíci ve výši 12,- Kč
3) Záloha na vodné   - platí se čtvrtletně vždy k 15. dni v měsíči ve výši 220,- Kč, vyúčtování probíhá
jednou ročně vždy k 30.6.
4) Záloha na plyn - platí se měsíčně vždy k 15 dni v měsíci ve výši 390,- Kč, vyúčtování probíhá jednou
ročně vždy k 30.9.

V tomto případě založíme 6 číselníků
1) Holé nájemné - typ poplatku Běžná faktura, datum splatnosti 15.01, 
2) Elektřina ve spol. částech domu - typ poplatku - Běžná faktura, datum splatnosti 25.01,

3) Vyúčtování vodné - typ poplatku - Vyúčtování, datum splatnosti 30.06
4) Záloha vodné - typ poplatku - Zálohová faktura, datum splatnosti 15.01

5) Vyúčtování plyn - typ poplatku - Vyúčtování, datum splatnosti 30.9
4) Záloha plyn - typ poplatku - Zálohová faktura, datum splatnosti 15.01
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V případě platby - odběratel platí jednou částkou, uživatel musí najít čtyři ostatní příjmy - holé nájemné,
elektřinu, záloha vodné, záloha plyn a uhradit tyto příjmy najednou. 

11.2.1.1 Běžná faktura

Po stisknutí tlačítka "Nový"  se objeví zadávací obrazovka , na které vyplníme všechny atributy číselné

řady ostatního příjmu. 

Položky
číselníku

Typ poplatku Zde zvolíme typ ostatního příjmu 
· Běžná faktura

Volba typu poplatku je velmi důležitá, protože v následně má vliv na zpracování
ostatního příjmu, na vstup do uzávěrky, na zaúčtování na vytváření ostatního
příjmu v dalším období. 

Číslo poplatku Číslo ostatního příjmu, které jednoznačně určuje druh příjmu. 

Typ poplatku Označí ostatní příjem v jedné skupině ostatních příjmů např. nájem nebytových
prostor - IČ, nebo RČ.

Název poplatku Jedná se o položku, která jednoznačně popíše, o jaký se jedná ostatní příjem.
Příklad: Nájemné nebytových prostor - Karlov. Vhodně zvolený název ostatních
příjmů ušetří spoustu času při samotném pořizování ostatních příjmů.

Perioda - cyklus
poplatku

Období, za které se ostatní příjem vybírá. Dále určuje, zda se bude připravovat
ostatní příjem na další období. Vybíráme z následujících možností

· Roční Pravidelně jednou za rok se bude generovat ostatní příjem. V
případě, že zvolíme Datum 31.3. --  bude se ostatní příjem
generovat každého 31. března..

· Pololetní Pravidelně každých šest měsíců ode dne prvního generování
ostatního příjmu se bude generovat další příjem, např. zvolíme jako
Datum 30.4., pak další poplatky se budou generovat 31.10.

· Čtvrtletní Pravidelně každé tři měsíce ode dne prvního generování ostatního
příjmu se bude generovat další příjem, např. zvolíme jako Datum –
28.2., pak další poplatky se budou generovat 28.5.,28.8,28.11.

· Měsíční Pravidelně měsíčně k předem stanovenému datu se bude
generovat ostatní příjem. Doporučení zadávat na leden, tzn. např.
05.01

· Jednorázový Jednou vytvářený ostatní příjem. Máme možnost nastavit, po
kolika dnech se stává příjem splatný. Program pak v konkrétním
ostatním příjmu nastaví datum splatnosti, podle dne generování
příjmu, tj. dle Datum U + Splatnost.

Předvolba VS - 5
znaků

Zde zvolíme prvních pět znaků variabilního symbolu, těmito znaky rozlišíme
jednotlivou řadu a typ příjmu, např. Nájemné za nebytové prostory IČ  – bude mít
číslo 05101. Všechny ostatní příjmy, které budou pořízeny s tímto typem
poplatku, budou mít VS začínající těmito pěti znaky. Dalších pět znaků je
doplněno identifikačním číslem plátce.
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Maska pro VS a
SS

Tuto volbu aktivujeme zatržením políčka vlastní a objeví se možnost zadat si
vlastní konstrukci VS resp. SS. V této tabulce navolíme hodnoty, které mají
vstupovat do variabilního symbolu nebo do specifického symbolu. A tlačítkem
„Test“ zobrazíme, jak bude výsledný formát pro Variabilní symbol nebo Specifický
symbol vypadat. 

V případě, že chceme změnit námi navolený VS nebo SS, stlačíme tlačítko ... a
zpřístupní se nám nabídka na nové nastavení VS a SS.

Název knihy Vybereme knihu v účetnictví, která bude obsahovat záznamy o ostatních příjmech
a o jejich úhradách
Zvolíme typ knihy, který nám nejlépe vyhovuje - doporučení - Vydané faktury.

Typ dokladu Vybereme typ dokladu, který se bude vytvářet při práci s ostatními příjmy -
doporučujeme PB - vydané faktury

Bankovní účet Vybereme bankovní účet, který bude primárně určený k úhradě ostatních příjmů

Přístupová práva Zvolíme pracovníky, kteří budou mít právo pořizovat věty v ostatních příjmech.
Osoba, která nemá přístupová práva k ostatním příjmům pořízených podle
konkrétního číselníku 

KS Konstantní symbol, nepovinná položka

Datum Zvolíme datum, kdy se bude poprvé a následně dle periody generovat ostatní
příjem, pořízený u odběratele (obchodního partnera). Toto datum je datum, kterým
se ostatní příjem zaúčtuje do účetnictví a toto datum je datum uskutečněného
účetního případu DUÚP v případě, že obec není plátcem DPH, nebo datum
uskutečněného zdanitelného plnění  DUZP v případě, že je obec plátcem a u
ostatního příjmu je účtováno i DPH.

Splatnost Splatnost je určena ve smlouvě, na základě, které se obchodní vztah uskutečňuje,
nebo je dána splatností faktury. 

Typ datumu U Datumu a Splatnosti je možné zvolit typ datumu
· K - kalendářní den - zvolí se přesně uvedený den 
· M - konec měsíce - zvolí se poslední den v měsíci a je jedno, kolik dní má

měsíc, ve kterém ostatní příjem vzniká (čtvrtletní - 28.2.,31.5.,31.8.,30.11)

Zobrazovat řadu V případě zatržení se předmětná řada nabízí při pořizování záznamu, v případě, že
toto pole není zaškrtnuto, není příslušný typ poplatku nabízen v nabídce platných
poplatkových typů při pořizování nového záznamu. Jednoduchým odstraněním
zaškrtnut zneplatníme daný typ poplatku.

Zaokrouhlení FA V rozbalovacím menu zvolíme, na kolik desetinných míst, chceme mít
zaokrouhlenou výslednou fakturu.
Máme dvě možnosti 
a) 2 - dvě desetinná místa - faktura bude zaokrouhlena s přesností na dvě
desetinná místa
b) 0 - na koruny - faktura bude zaokrouhlena na celé koruny
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Pro plátce DPH

Účtovat DPH Implicitně toto tlačítko není zaškrtnuto. V případě, že se jedná o příjmovou agendu
u plátce DPH, která podléhá účtování o DPH, je nutno toto tlačítko zaškrtnout a
vyplnit ostatní nabídnuté možnosti - Cena s DPH, zaokrouhlení DPH a následně v
Položkách vyplnit Typ DA a Sazbu.

Cena s DPH Zaškrtnutím tohoto pole určíme, že Cena/mj je cena včetně DPH a z této částky
bude vypočítána cena bez DPH a výše daně. V případě, že toto pole není
zaškrtnuto, pak Cena/mj je uvedena bez DPH a z této částky bude vypočítána
výše daně a spočítána cena celkem

Zaokrouhlení DPH V rozbalovacím menu zvolíme, na kolik desetinných míst, chceme mít
zaokrouhleno vypočítané DPH. 
Máme dvě možnosti 
a) 2 -  dvě desetinná místa - DPH bude zaokrouhleno s přesností na dvě desetinná
místa v rozbalovacím menu zvolíme, na kolik desetinných míst, chceme mít
zaokrouhleno vypočítané DPH. 
b) 0 - na koruny - DPH bude zaokrouhleno na celé koruny

Záložka
Položky

Název položky Implicitně se nastaví název poplatku a je možné si ho libovolně upravit podle
potřeb uživatele, rovněž je zde možné zadat více položek, například u nájmu
můžeme zadat více položek například nájem za byt, nájem za internet, nájem za
vodoměr. Pozor zadáváme zde je položky, které následně nepodléhají vyúčtování 
- jen Běžné položky

Typ Přednastaveno z Typu poplatku - 

AO Automatické rozúčtování, které se provede u této položky v případě, že bude
ostatní příjem zařazen do uzávěrky,  nebo proběhne finanční operace.  

Mj Měrná jednotka, označuje jednotku, za kterou je poplatek účtován, např. m2/den,
ks, osoba, byt, m3

Cena/mj Cena za měrnou jednotku 
Cena zde vyplněná může být ve dvou formátech
a) s DPH  - je nutné mít zaškrtnuto Cena s DPH,
b) bez DPH - je nutno nemít zaškrtnuto Cena s DPH
Může nastat situace, kdy cenu není možné stanovit za určitou měrnou jednotku
(např. je stanovena cena za byt a výsledně se liší podle konkrétního bytu) v tom
případě Cenu/mj nastavíme na 1,- Kč a jen určíme zda se jedná o cenu s daní
nebo základ. U konkrétního ostatního příjmu zadáme pak výslednou částku do
množství. 

Částka Částka celkem za položku

Typ DA V rozbalovacím menu vybereme příslušný typ DPH, který přísluší k dané položce

Sazba Sazba DPH - zadáme příslušnou sazbu DPH, která přísluší k dané položce
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Splátky

Splátky – v modulu Ostatní příjmy je možné u Běžné faktury nastavit splátky příjmu v daném období,
například nájem za internet je splatný ve dvou splátkách v roce, nastavíme si na záložce splátky dvě
splátky, u kterých nastavíme splatnost a výši splátky. 

Pořízení je velice jednoduché, zvolte záložku Splátky

Záložka Splátky

Název splátky Zadejte název splátky, které co nejpřesněji vystihuje název splátky - První,
Březen ...

SPL Zadejte datum splátky a vyberte typ datumu. Datum první splátky nesmí být nižší
než je Datum u poplatku. Datum poslední splátky nesmí být vyšší než je
Splatnost. Přesné datum splátky se objeví v políčku "Příklad SPL", toto datum je
u jednorázového příjmu možno editovat a měnit datum i rok splatnosti příjmu.

Splátky u jednorázového poplatku se pořizují na záložce splátky a v políčku
Datum SPL - formát nastavení je následující, splátky v běžném roce se pořizují ve
formátu DD.MM.2000, následující rok ve formátu DD.MM.2001 a tak dále.

% Po vyplnění čísla v rozmezí 1-100 se vypočte část ostatního příjmu připadající na
příslušnou splátku

Částka Vyplňte částku připadající na příslušnou splátku.

Tlačítka

OK

Po vyplnění  všech údajů potvrdíme klávesou OK.

OK - uložit a pořídit další 

V případě, že budeme pořizovat další typ poplatků, můžeme pokračovat stiskem tlačítka OK - uložit a
pořídit další.

Storno - zavřít bez uložení změn

V případě, že nechceme tento typ poplatku pořídit, zmáčkneme tlačítko Storno - zavřít bez uložení. 

Smazat 

Smažeme celý typ poplatku v číselníku. Tlačítko má omezenou působnost, v případě, že již v dané
číselné řadě byly pořízeny záznamy nebo poplatky, není možno tento typ poplatku smazat. 
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11.2.1.2 Vyúčtování

Po stisknutí tlačítka "Nový"  se objeví zadávací obrazovka , na které vyplníme všechny atributy číselné

řady ostatního příjmu. 

Položky
číselníku

Typ poplatku Zde zvolíme typ ostatního příjmu 
· Vyúčtování

Volba typu poplatku je velmi důležitá, protože v následně má vliv na zpracování
ostatního příjmu, na vstup do uzávěrky, na zaúčtování na vytváření ostatního
příjmu v dalším období. 

Číslo poplatku Číslo ostatního příjmu, které jednoznačně určuje druh příjmu. 

Typ poplatku Označí ostatní příjem v jedné skupině ostatních příjmů např. vodné a stočné, nebo
stočné + paušál 

Název poplatku Jedná se o položku, která jednoznačně popíše, o jaký se jedná ostatní příjem.
Příklad: Vodné a stočné - paušál, nebo Vodné a Stočné vodoměr. Vhodně zvolený
název ostatních příjmů ušetří spoustu času při samotném pořizování ostatních
příjmů.

Perioda - cyklus
poplatku

Období, za které se ostatní příjem vyúčtovává. Dále určuje, zda a kdy se bude
připravovat ostatní příjem na další období. Vybíráme z následujících možností

· Roční Pravidelně jednou za rok se bude generovat ostatní příjem. V
případě, že zvolíme Datum 31.3. --  bude se ostatní příjem
generovat každého 31. března..

· Pololetní Pravidelně každých šest měsíců ode dne prvního generování
ostatního příjmu se bude generovat další příjem, např. zvolíme jako
Datum 30.4., pak další poplatky se budou generovat 31.10.

· Čtvrtletní Pravidelně každé tři měsíce ode dne prvního generování ostatního
příjmu se bude generovat další příjem, např. zvolíme jako Datum –
28.2., pak další poplatky se budou generovat 28.5.,28.8,28.11.

· Měsíční Pravidelně měsíčně k předem stanovenému datu se bude
generovat ostatní příjem. Doporučení zadávat na leden, tzn. např.
05.01

· Jednorázový Jednou vytvářený ostatní příjem. Máme možnost nastavit, po
kolika dnech se stává příjem splatný. Program pak v konkrétním
ostatním příjmu nastaví datum splatnosti, podle dne generování
příjmu, tj. dle Datum U + Splatnost.

Předvolba VS - 5
znaků

Zde zvolíme prvních pět znaků variabilního symbolu, těmito znaky rozlišíme
jednotlivou řadu a typ příjmu, např. Nájemné za nebytové prostory IČ  – bude mít
číslo 05101. Všechny ostatní příjmy, které budou pořízeny s tímto typem
poplatku, budou mít VS začínající těmito pěti znaky. Dalších pět znaků je
doplněno identifikačním číslem plátce.
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Maska pro VS a
SS

Tuto volbu aktivujeme zatržením políčka vlastní a objeví se možnost zadat si
vlastní konstrukci VS resp. SS. V této tabulce navolíme hodnoty, které mají
vstupovat do variabilního symbolu nebo do specifického symbolu. A tlačítkem
„Test“ zobrazíme, jak bude výsledný formát pro Variabilní symbol nebo Specifický
symbol vypadat. 

V případě, že chceme změnit námi navolený VS nebo SS, stlačíme tlačítko ... a
zpřístupní se nám nabídka na nové nastavení VS a SS.

Název knihy Vybereme knihu v účetnictví, která bude obsahovat záznamy o ostatních příjmech
a o jejich úhradách. 
Zvolíme typ knihy, který nám nejlépe vyhovuje, můžeme vybírat jen z knih, které
mají jako typ dokladu - PU - vyúčtování vydaných zálohových faktur

Typ dokladu Vybereme typ dokladu, který se bude vytvářet při práci s ostatními příjmy - PU -
vyúčtování vydaných zálohových faktur

Bankovní účet Vybereme bankovní účet, který bude primárně určený k úhradě ostatních příjmů

Přístupová práva Zvolíme pracovníky, kteří budou mít právo pořizovat věty v ostatních příjmech.
Osoba, která nemá přístupová práva k ostatním příjmům pořízených podle
konkrétního číselníku 

KS Konstantní symbol, nepovinná položka

Datum Zvolíme datum, kdy se bude poprvé a následně dle periody generovat ostatní
příjem, pořízený u odběratele (obchodního partnera). Toto datum je datum je jen
orientační, protože konkrétní datum budeme nastavovat dle data konkrétního
vyúčtování. Zde zadáme jen datum, které se nejvíce blíží datu následně zadanému
na novém vyúčtování. 

Splatnost Splatnost je určena ve smlouvě, na základě, které se obchodní vztah uskutečňuje,
nebo je dána splatností faktury. 

Typ datumu U Datumu a Splatnosti je možné zvolit typ datumu
· K - kalendářní den - zvolí se přesně uvedený den 
· M - konec měsíce - zvolí se poslední den v měsíci a je jedno, kolik dní má

měsíc, ve kterém ostatní příjem vzniká (čtvrtletní - 28.2.,31.5.,31.8.,30.11)

Zobrazovat řadu V případě zatržení se předmětná řada nabízí při pořizování záznamu, v případě, že
toto pole není zaškrtnuto, není příslušný typ poplatku nabízen v nabídce platných
poplatkových typů při pořizování nového záznamu. Jednoduchým odstraněním
zaškrtnut zneplatníme daný typ poplatku.

Zaokrouhlení FA V rozbalovacím menu zvolíme, na kolik desetinných míst, chceme mít
zaokrouhlenou výslednou fakturu.
Máme dvě možnosti 
a) 2 - dvě desetinná místa - faktura bude zaokrouhlena s přesností na dvě
desetinná místa
b) 0 - na koruny - faktura bude zaokrouhlena na celé koruny
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Pro plátce DPH

Účtovat DPH Implicitně toto tlačítko není zaškrtnuto. V případě, že se jedná o příjmovou agendu
u plátce DPH, která podléhá účtování o DPH, je nutno toto tlačítko zaškrtnout a
vyplnit ostatní nabídnuté možnosti - Cena s DPH, zaokrouhlení DPH a následně v
Položkách vyplnit Typ DA a Sazbu.

Cena s DPH Zaškrtnutím tohoto pole určíme, že Cena/mj je cena včetně DPH a z této částky
bude vypočítána cena bez DPH a výše daně. V případě, že toto pole není
zaškrtnuto, pak Cena/mj je uvedena bez DPH a z této částky bude vypočítána
výše daně a spočítána cena celkem

Zaokrouhlení DPH V rozbalovacím menu zvolíme, na kolik desetinných míst, chceme mít
zaokrouhleno vypočítané DPH. 
Máme dvě možnosti 
a) 2 -  dvě desetinná místa - DPH bude zaokrouhleno s přesností na dvě desetinná
místa v rozbalovacím menu zvolíme, na kolik desetinných míst, chceme mít
zaokrouhleno vypočítané DPH. 
b) 0 - na koruny - DPH bude zaokrouhleno na celé koruny

Záložka
Položky

Ceník V rozbalovacím menu vybereme příslušnou položku z nabízených ceníků, které
jsme připravili na v číselníku v Ceníku.

AO Automatické rozúčtování, které se provede u této položky v případě, že bude
vyhotoveno vyúčtování ostatního příjmu a stiskneme tlačítko Uzavřít. 

Tlačítka

OK

Po vyplnění  všech údajů potvrdíme klávesou OK.

OK - uložit a pořídit další 

V případě, že budeme pořizovat další typ poplatků, můžeme pokračovat stiskem tlačítka OK - uložit a
pořídit další.

Storno - zavřít bez uložení změn

V případě, že nechceme tento typ poplatku pořídit, zmáčkneme tlačítko Storno - zavřít bez uložení. 

Smazat 

Smažeme celý typ poplatku v číselníku. Tlačítko má omezenou působnost, v případě, že již v dané
číselné řadě byly pořízeny záznamy nebo poplatky, není možno tento typ poplatku smazat. 
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11.2.1.3 Zálohová faktura

Po stisknutí tlačítka "Nový"  se objeví zadávací obrazovka , na které vyplníme všechny atributy číselné

řady ostatního příjmu. 

Položky
číselníku

Typ poplatku Zde zvolíme typ ostatního příjmu 
· Zálohová faktura

Volba typu poplatku je velmi důležitá, protože v následně má vliv na zpracování
ostatního příjmu, na vstup do uzávěrky, na zaúčtování na vytváření ostatního
příjmu v dalším období. 

Číslo poplatku Číslo ostatního příjmu, které jednoznačně určuje druh příjmu. 

Typ poplatku Označí ostatní příjem v jedné skupině ostatních příjmů např. vodné a stočné, nebo
stočné + paušál 

Název poplatku Jedná se o položku, která jednoznačně popíše, o jakou zálohu se jedná. Příklad:
Záloha vodné a stočné - paušál, nebo Záloha vodné a stočné vodoměr. Vhodně
zvolený název ostatních příjmů ušetří spoustu času při samotném pořizování
ostatních příjmů.

Perioda - cyklus
poplatku

Období, za které se záloha vybírá. Dále určuje, zda a kdy se bude připravovat
další záloha na další období. Vybíráme z následujících možností

· Roční Pravidelně jednou za rok se bude generovat jedna záloha. V
případě, že zvolíme Datum 31.3. --  bude se ostatní příjem
generovat každého 31. března..

· Pololetní Pravidelně každých šest měsíců ode dne prvního generování
zálohy se bude generovat další záloha např. zvolíme jako Datum
30.4., pak další záloha se budou generovat 31.10.

· Čtvrtletní Pravidelně každé tři měsíce ode dne prvního generování zálohy se
bude generovat další záloha, např. zvolíme jako Datum – 28.2.,
pak další záloha se budou generovat 28.5.,28.8,28.11.

· Měsíční Pravidelně měsíčně k předem stanovenému datu se bude
generovat záloha. Doporučení zadávat na leden, tzn. např. 05.01

· Jednorázový Jednou vytvářený ostatní příjem. Máme možnost nastavit, po
kolika dnech se stává příjem splatný. Program pak v konkrétním
ostatním příjmu nastaví datum splatnosti, podle dne generování
příjmu, tj. dle Datum U + Splatnost.

Vyúčtování V rozbalovacím menu vybereme vyúčtování, do kterého se zálohové faktury
nastavené v tomto číselníku budou nastavovat, hradit a následně vyúčtovávat.

Předvolba VS - 5
znaků

Zde zvolíme prvních pět znaků variabilního symbolu, těmito znaky rozlišíme
jednotlivou řadu a typ příjmu, např. Nájemné za nebytové prostory IČ  – bude mít
číslo 05101. Všechny ostatní příjmy, které budou pořízeny s tímto typem
poplatku, budou mít VS začínající těmito pěti znaky. Dalších pět znaků je
doplněno identifikačním číslem plátce.
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Maska pro VS a
SS

Tuto volbu aktivujeme zatržením políčka vlastní a objeví se možnost zadat si
vlastní konstrukci VS resp. SS. V této tabulce navolíme hodnoty, které mají
vstupovat do variabilního symbolu nebo do specifického symbolu. A tlačítkem
„Test“ zobrazíme, jak bude výsledný formát pro Variabilní symbol nebo Specifický
symbol vypadat. 

V případě, že chceme změnit námi navolený VS nebo SS, stlačíme tlačítko ... a
zpřístupní se nám nabídka na nové nastavení VS a SS.

Název knihy Vybereme knihu v účetnictví, která bude obsahovat záznamy o ostatních příjmech
a o jejich úhradách. 
Zvolíme typ knihy, který nám nejlépe vyhovuje, můžeme vybírat jen z knih, které
mají jako typ dokladu - PP - Doklad o přijaté úplatě - vydané FA k přijatým
platbám

Typ dokladu Vybereme typ dokladu, který se bude vytvářet při práci s ostatními příjmy -  PP -
Doklad o přijaté úplatě -  vydané FA k přijatým platbám

Bankovní účet Vybereme bankovní účet, který bude primárně určený k úhradě záloh

Přístupová práva Zvolíme pracovníky, kteří budou mít právo pořizovat věty v ostatních příjmech.
Osoba, která nemá přístupová práva k ostatním příjmům pořízených podle
konkrétního číselníku 

KS Konstantní symbol, nepovinná položka

Datum Zvolíme datum, kdy se bude poprvé a následně dle periody generovat ostatní
příjem, pořízený u odběratele (obchodního partnera). Toto datum je datum je jen
orientační, protože konkrétní datum budeme nastavovat dle data konkrétního
vzniku zálohové faktury. Zde zadáme jen datum, které se nejvíce blíží datu
následně zadanému na novém vyúčtování. 

Splatnost Splatnost je určena ve smlouvě, na základě, které se obchodní vztah uskutečňuje,
nebo je dána splatností faktury. 

Typ datumu U Datumu a Splatnosti je možné zvolit typ datumu
· K - kalendářní den - zvolí se přesně uvedený den 
· M - konec měsíce - zvolí se poslední den v měsíci a je jedno, kolik dní má

měsíc, ve kterém ostatní příjem vzniká (čtvrtletní - 28.2.,31.5.,31.8.,30.11)

Zobrazovat řadu V případě zatržení se předmětná řada nabízí při pořizování záznamu, v případě, že
toto pole není zaškrtnuto, není příslušný typ poplatku nabízen v nabídce platných
poplatkových typů při pořizování nového záznamu. Jednoduchým odstraněním
zaškrtnut zneplatníme daný typ poplatku.

Zaokrouhlení FA V menu máme přednastaveno zaokrouhlení na dvě desetinná místa, položku nelze
editovat, výše zálohy se nastavuje u konkrétního příjmu a zaokrouhlení sami
ovlivníme.

Pro plátce DPH
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Účtovat DPH Implicitně je nastaveno dle stavu na přiřazeném vyúčtování. V případě, že se jedná
o příjmovou agendu u plátce DPH, která podléhá účtování o DPH, je nutné mí toto
tlačítko zaškrtnuté. Nelze měnit.

Cena s DPH Zaškrtnutím tohoto pole určíme, že Cena/mj je cena včetně DPH a z této částky
bude vypočítána cena bez DPH a výše daně. V případě, že toto pole není
zaškrtnuto, pak Cena/mj je uvedena bez DPH a z této částky bude vypočítána
výše daně a spočítána cena celkem

Zaokrouhlení DPH V rozbalovacím menu zvolíme, na kolik desetinných míst, chceme mít
zaokrouhleno vypočítané DPH. 
Máme dvě možnosti 
a) 2 -  dvě desetinná místa - DPH bude zaokrouhleno s přesností na dvě desetinná
místa v rozbalovacím menu zvolíme, na kolik desetinných míst, chceme mít
zaokrouhleno vypočítané DPH. 
b) 0 - na koruny - DPH bude zaokrouhleno na celé koruny

Záložka
Položky

Ceník V rozbalovacím menu máme vyplněnu položku, kterou jsme vybrali ve vyúčtování,
vybrané položky není možné mazat ani přidávat. V případě, že do vyúčtování
vstupují položky, na které nebudeme vybírat zálohy, vyplníme tuto položku na
konkrétních nastavovaných zálohách s hodnotou nula. 

AO Automatické rozúčtování, které se provede u této položky v případě, že bude
uhrazena záloha na vyúčtování ostatního příjmu.

Tlačítka

OK

Po vyplnění  všech údajů potvrdíme klávesou OK.

OK - uložit a pořídit další 

V případě, že budeme pořizovat další typ poplatků, můžeme pokračovat stiskem tlačítka OK - uložit a
pořídit další.

Storno - zavřít bez uložení změn

V případě, že nechceme tento typ poplatku pořídit, zmáčkneme tlačítko Storno - zavřít bez uložení. 

Smazat 

Smažeme celý typ poplatku v číselníku. Tlačítko má omezenou působnost, v případě, že již v dané
číselné řadě byly pořízeny záznamy nebo poplatky, není možno tento typ poplatku smazat. 
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11.2.2 Oprava číselníku

Opravy na číselníku provádějte vždy s rozvahou a v pravý čas. 
Změny na číselníků se projeví na všech záznamech v evidenci pořízených na příslušné poplatkové řadě.
Výjimkou jsou záznamy, na kterých proběhla změna parametrů "P".

Jak vyvolat opravu

Nastavte kursor na příslušnou poplatkovou řadu a stiskněte tlačítko Oprava nebo proveďte dblclick. 

Zásah do číselných řad, dle kterých je již pořízen záznam, se projeví na záznamech, které nenesou
příznak "P". U záznamů s příznakem "P" (změna parametrů) se údaje na záznamu nezmění. Záznam
zůstane nastaven tak, jak byl pořízen. V případě, že i na těchto záznamech je nutné, aby se změna
projevila, je nutné provést ruční opravu jednotlivých záznamů.

Jak se změny na číselníku odrazí v připravených záznamech

V případě, že začneme provádět změny na číselníku, změníme i připravené záznamy na záložce
Evidence.

Položka Splát
ky

Důsledek změny Ruční zásah
uživatele

Název
poplatku

A/N U všech dotčených záznamů se změna projeví automaticky NE

Perioda NE U všech dotčených záznamů se změna projeví automaticky NE

Perioda ANO Splátky jsou v číselníku automaticky smazány a uživatel je o tom
vyrozuměn hláškou:
 "Při změně periody poplatku dojde ke smazání rozpisu splátek.
Přejete si pokračovat?" ANO- NE. 

· Když zadáme ANO, splátky jsou smazány a v případě, že si
uživatel přeje opět nastavit nějaké splátky, musí si je znovu ručně
nastavit. 

· V záznamech je změna provedena automaticky, ale uživatel je
upozorněn zaškrtávacím polem "O" na nutnost provést kontrolu
tohoto záznamu. Je potřeba provést kontrolu především Datumu,
Splatnosti a SPL - data splatnosti jednotlivých splátek. Po
provedení kontroly uživatel zruší zatržení pole "O" a záznam je
připraven vstoupit do uzávěrky.

· Pozor u záloh se provede označení uvnitř vyúčtování, zálohy pak
nevstupují na záložku Neuhrazené a je nutné provést jejich
odznačení.

ANO

Variabilní
symbol

A/N U všech dotčených záznamů se změna projeví automaticky NE

Datum A/N Změna se na připravených záznamech neprojeví. Záznamy jsou jen
označeny příznakem "O".  Změnu je nutné provést v modulu
Poplatky na záložce Evidence, tlačítko Akce a zde provedeme
hromadnou změnu tohoto Datumu dle požadavků uživatele na námi
vybraných záznamech (viz kapitola Akce). Záznam je označen
příznakem "P". 

ANO
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Splatnost A/N Změna se na připravených záznamech neprojeví. Záznamy jsou jen
označeny příznakem "O".  Změnu je nutné provést v modulu
Poplatky na záložce Evidence, tlačítko Akce a zde provedeme
hromadnou změnu tohoto Datumu dle požadavků uživatele na námi
vybraných záznamech (viz kapitola Akce). Záznam je označen
příznakem "P". 

ANO

Přidání
položky

NE U všech dotčených záznamů se změna projeví automaticky, ale
uživatel je upozorněn zaškrtávacím polem "O" na nutnost provést
kontrolu tohoto záznamu. Je potřeba provést kontrolu především
výsledné částky poplatku, zkontrolovat množství a splátky. Po
provedení kontroly uživatel zruší zatržení pole "O" a záznam je
připraven vstoupit do uzávěrky.

ANO

Přidání
položky 

ANO Přidáme-li v číselníku další položku poplatku, je potřeba rovněž v
číselníku změnit jednotlivé splátky. Na záznamech se změna
provede automaticky, ale uživatel je upozorněn zaškrtávacím polem
"O" na nutnost provést kontrolu tohoto záznamu. Je potřeba provést
kontrolu především výsledné částky poplatku, zkontrolovat množství
a splátky. Po provedení kontroly uživatel zruší zatržení pole "O" a
záznam je připraven vstoupit do uzávěrky. V případě, že na
záznamu je jiné množství než 1, je nutné opravit výši splátek,
uživatel je upozorněn, že záznam vykazuje chybu č. 1 - celkový
rozpis splátek se nerovná částce na záznamu.

ANO

Odebrání
položky

NE U všech dotčených záznamů se změna projeví automaticky NE

Odebrání
položky

ANO Odebereme-li v číselníku položku poplatku, je potřeba rovněž v
číselníku změnit jednotlivé splátky. Na záznamech se změna
provede automaticky.

NE

Splátky

Změna v číselníku Změna v záznamech Ruční zásah
uživatele

Zrušení všech
splátek

U všech dotčených záznamů se změna projeví automaticky NE

Zrušení některé ze
splátek

U záznamů se změna projeví automaticky, za předpokladu splnění
následujících podmínek:
· Částka poplatku je celé číslo
· Splátky na záznamu jsou celá čísla
· Množství na záznamu  je celé číslo
· V případě, že poplatek má více položek je množství na

záznamech stejné celé číslo

NE

Zrušení některé ze
splátek
Nesplnění výše
uvedených
podmínek

Ubereme-li v číselníku některou ze splátek a není-li splněna některá
z výše uvedených podmínek, na záznamech se změna
automaticky neprovede a  záznam vykazuje chybu č. 1 - celkový
rozpis splátek se nerovná částce na záznamu. Je potřeba provést
kontrolu především výsledné částky poplatku, zkontrolovat množství
a splátky. Po provedení kontroly a změny je záznam připraven
vstoupit do uzávěrky. Upozornění na chybu je zrušeno.

ANO
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Přidání splátek -
nově

U všech dotčených záznamů se změna projeví automaticky NE

Přidání další
splátky

U všech dotčených záznamů se změna projeví automaticky NE

Změna částky
splátky

U všech dotčených záznamů se změna projeví automaticky NE

Změna splatnosti
splátky

U všech dotčených záznamů se změna projeví automaticky, za
předpokladu, že nezměníme Datum a Splatnost celého poplatku,
jinak viz postup Datum, Splatnost

NE

TIP!

V případě, že jsme poplatek změnili a chceme, aby poplatek byl přesně dle číselníku, provedeme
následující operaci, na záznamu zatrhneme pole "Změna parametrů", a pak provedeme odznačení
změny parametrů, záznam má všechny atributy dle číselníku.

11.3 Záznamy v Ostatních PA

Enter topic text here.

11.3.1 Nová běžná faktura

V této kapitole se budeme věnovat popisu funkčnosti obrazovky při pořizování nové běžné faktury.

Stiskneme  tlačítko "Nový".

Položky Popis

Název poplatku V rozbalovacím menu vybereme číslo a typ ostatního příjmu, který chceme nově
pořídit. Objeví se číselník ostatních příjmů - Běžných faktur a vybereme z
předloženého seznamu správný příjem. V případě, že žádný příjem z číselníku
neodpovídá námi požadovanému příjmu, je nutné nejdříve doplnit příjem do číselníku
ostatních příjmů a následně provést pořízení záznamu.

Doplňující
informace

V položce si zapíšeme upřesňující informace, např. číslo popisné nebo evidenční,
kde příjem vzniká, položka je nepovinná.

Vznik V položce zadáme datum, od kdy příjem pro odběratele vznikl, např. den vzniku
smlouvy na příslušnou komoditu. V případě, že tato skutečnost není známá
doplníme první den období, na který je příjem předepisován.

Zánik V položce zadáme datum, kdy příjmová povinnost pro odběratele zanikla, například
den zániku smlouvy

I v případě, že vyplníme datum zániku, připravený záznam vstoupí do uzávěrky a
vytvoří se z něj poplatek, avšak po uzávěrce se nevytvoří nový záznam na další
období. V případě, že nechceme, aby záznam vstoupil do uzávěrky, je nutné provést
jeho smazání pomocí tlačítka "Smazat".
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V případě, že chceme, aby příjem vstoupil do uzávěrky, ale s jinými parametry
(částkou, datum splatnosti)  zaškrtneme políčko Změna parametrů, upravíme
parametry a údaj uložíme. 

Poplatek za rok V položce zadáme rok, za který je příjem předepisován, v případě např. čtvrtletní
periody splácení příjmu, budeme mít předepsány 4 příjmy v roce, v případě měsíční
periody splácení bude vytvořeno 12 záznamů za rok.

Období V položce zadáme číslo období, za které je poplatková povinnost předepisována v
daném roce. Například poplatková povinnost u měsíčního příjmu za srpen 2011,
bude mít uvedeno v této položce údaj 8.

Poplatník V položce vybereme poplatníka, který je ze zákona povinný k placení příjmu.
Kliknutím na tlačítko "..." zobrazíme adresář našich poplatníků a vybereme

poplatníka z databáze, provedeme kontrolu údajů zadaných v databázi. V případě,
že je vše v pořádku, postavíme se na řádek se jménem nebo názvem poplatníka a
buď zaškrtneme pole na začátku řádku, nebo provedeme dblclick.

V případě, že poplatníka nenalezneme podle jména, zkusíme ho vyhledat podle
rodného čísla nebo IČ, nebo bydliště. V případě, že poplatníka nenalezneme (Pozor
na vytvoření duplicity), zadáme ho do adresáře pomocí tlačítka "Přidat adresu".

V případě, že chceme opravit adresu, nebo přidat korespondenční adresu, musíme
do nabídky Číselníky, Adresář a zde provést změnu nebo doplnění adresy. 

Jak vyhledávat poplatníka - viz kapitola Vyhledávání v adresáři

Plátce V této položce vybereme plátce ostatního příjmu, tj. osobu, která poplatek uhradí -
například v případě placení nájmu, nájemník je babička, ale nájem platí vnučka.

Variabilní
symbol,
specifický
symbol

Položku není možné editovat a to především, z toho důvodu, aby byla zajištěna
možnost párování plateb.

Datum UÚP/UZP V položce je nastaveno datum uskutečnění účetního případu nebo datum
uskutečnění zdanitelného plnění a to podle data uvedeného v číselníku. 
V případě, že nám datum nevyhovuje, např. poplatek vzniká v jiném okamžiku,
poplatník se přistěhoval v 7/2011, zaškrtneme políčko Změna parametrů a upravíme
datum podle požadavků.

Datum splatnosti V této položce je nastaveno datum splatnosti záznamu budoucího poplatku a o
podle data uvedeného v číselníku. 
V případě, že nám datum nevyhovuje, např. poplatek vzniká v jiném okamžiku,
poplatník se přistěhoval v 7/2011, zaškrtneme políčko Změna parametrů a upravíme
datum podle požadavků.

Datum
posečkání

V položce nastavíme datum posečkání - tzn. nové datum splatnosti. Pole je
přístupné již ve fázi záznamu, ale není logické jej vyplňovat, protože pole Datum
splatnosti je možno editovat.

Změna
předvolených
textů

Po zaškrtnutí této položky se objeví záložky Text1, Text2, Text3 - na těchto
záložkách jsou texty z parametrů a slouží k zadání upřesňujících textů v
uživatelských sestavách.

Zaslat složenku V případě, že chceme, aby plátci byla zaslána složenka k úhradě ostatního příjmu,
zaškrtneme políčko a v případě, že budeme tisknout složenky, umožní nám
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identifikovat tento záznam a umožní nám pomocí filtru vytvořit soubor záznamů, ke
kterým se bude tisknout složenka.

Změna
parametrů

V případě, že zaškrtneme políčko, zpřístupní se nám k editaci položky datum
UUP/UZP, datum splatnosti, cena za jednotku, a splátky a můžeme tyto položky
editovat. Této možnosti využijeme především v případech, kdy potřebujeme změnit
údaje, které jsou připraveny z číselníku, například pořízení ostatního příjmu v
průběhu roku atd.
V případě, že jsou v číselníku ostatních příjmů uvedeny v předmětném příjmu
splátky, je v případě zaškrtnutí pole Změna parametrů, výše splátek smazána a
uživatel je povinen provést kontrolu záložky splátky a v případě, že chce využít
možnosti splácení příjmů ve splátkách, musí znovu nastavit jejich výši.

Při uzávěrce
upozornit

Zaškrtávací položku uživatel označí v případě, že v další generaci záznamů, které
vzniknou po vygenerování, je potřeba provést kontrolu parametrů připraveného
záznamu, například v případě, že pro původní příjem byla provedena změna z
nějakého důvodu a tento důvod přetrvává i do dalšího období (například pro příjem z
nájmu, snížení po dobu rekonstrukce byty, rekonstrukce probíhá na přelomu roku
2011 a 2012, v těchto letech bude nájem změněn, od 2013 bude příjem již dle
číselníku).

Oprava Zaškrtávací položka je zaškrtnuta automaticky, uživatel ji většinou nepořizuje sám,
a upozorňuje na záznam, který v případě změny na číselníku je nutné zkontrolovat,
zda nově nastavené parametry odpovídají požadavku uživatele. Záznam s tímto
zatržením nevstoupí do uzávěrky, ani se nezobrazí na záložce Neuhrazené. Pro
hromadné odznačení zatržení Oprava, je možné použít funkci pod tlačítkem Akce. 

Po provedené kontrole a odsouhlasení stavu na záznamu, uživatel smaže zatržení a
záznam bude připraven k tomu, aby bez problému vstoupil do uzávěrky. 

Záložky

Položky

Název položky Položku není možné editovat, je nastavena dle číselníku.

Cena/jednotku Položka je nastavena dle číselníku, editovat ji je možné po zaškrtnutí pole Změna
parametrů, můžeme opravit cenu za jednotku, například v případě odstěhování,
nebo vzniku poplatkové povinnosti v průběhu vyměřovacího období. 

Množství Položku je možné editovat dle požadavků uživatele.

Částka Vypočítaný údaj, není možno jej editovat.

Počet dní V případě jednorázového poplatku, kdy zadáme vznik poplatkové povinnosti a
rovněž zadáme Zánik poplatkové povinnosti je vypočítán počet dnů trvání poplatkové
povinnosti a objeví se v políčku Počet dní, do políčka Množství zadáme počty m2 a
stiskneme tlačítko "Vynásobit", automaticky se do políčka Množství doplní

vypočítaná částka tzn. m2 x dny a vypočte se celková částka poplatkové
povinnosti.

Splátky

Název splátky Položku je nastavena dle číselníku. po zaškrtnutí pole  "Změna parametrů" je
možné ji editovat dle požadavků uživatele.
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SPL Do položky zadáváme datum splatnosti splátky. Položka je nastavena dle číselníku
- po zaškrtnutí pole  "Změna parametrů" je možné ji editovat dle požadavků
uživatele.

% Do položky zadáváme procentní část poplatku připadající na splátku. Položka je
nastavena dle číselníku  - po zaškrtnutí pole "Změna parametrů je možné ji editovat
dle požadavků uživatele. 

Částka Do položky zadáváme konkrétní částku splátky, nebo je splátka vypočítána po
vyplnění položky "%". Položka je nastavena dle číselníku - po zaškrtnutí pole
"Změna parametrů je možné ji editovat dle požadavků uživatele. 

Posečkání Do položky vyplníme datum posečkání konkrétní splátky poplatku.

Program kontroluje, zda jsou parametry záznamu v souladu s číselníkem, v případě, že narazí na
odchylku, označí sám záznam jako nestandardní a vyzve uživatele ke kontrole parametrů konkrétního
záznamu a to zatržením políčka "O" - uživatel je povinen provést kontrolu tohoto záznamu, záznam
upravit a odstranit zaškrtnutí v detailu záznamu v poli Opravit. V případě, že kontrolu neprovede a
neodstraní zaškrtnutí v poli Opravit, záznam do uzávěrky a zůstane na záložce Evidence.

Spis 

na záložce jsou zapsány všechny vydané dokumenty, které byly k záznamu vytvořeny pomocí programu.
Je zde uvedeno Datum vystavení, Číslo jednací dokumentu, Název, a PDF. Tato záložka je již na
záznamu z toho důvodu, že ještě před tím, než bude vytvořen poplatek je možné vytvořit dokumenty,
které se záznamem budoucího poplatku souvisejí např. pořádková pokuta.

Texty

Text 1, Text 2, Text 3 - v případě, že zaškrtneme pole "Změna" předvolených textů, zpřístupní se nám
tyto záložky a my můžeme upravovat předvolené texty, které se tisknou do uživatelských sestav.

11.3.2 Nové vyúčtování

Po stisknutí tlačítka Nové vyúčtování se objeví obrazovka,  pro výběr odběratele. Vybereme odběratele, a
na následující obrazovce budeme zadávat a nastavovat příjmy, které podléhají vyúčtování a jsou na ně
přijímány zálohy.

Nové
vyúčtování

Vyúčtování V rozbalovacím menu vybereme z číselníku ostatních příjmů vyúčtování, které
budeme pořizovat. Automaticky se se nám nahrají ceníky, které jsme nastavili na
číselníku ostatních příjmových agend. Pro konkrétní vyúčtování můžeme provést
opravu  - přidat, změnit nebo odstranit ceník.  Při změně nebo odstranění
záznamu ceníku dojde k aktualizaci spodní části formuláře. Při odstranění
posledního záznamu dojde k aktualizaci podle číselníku. V obou případech budou
rozpracovaná data ztracena. Ceníky přidáváme pomocí tlačítka Přidat – je možné
vybírat jen z ceníků, které jsou zařazeny na příslušném vyúčtování.
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Datum UUP/UZP Vyplníme datum předpokládaného uskutečnění zdanitelného plnění nebo
uskutečnění účetního případu vyúčtování. Jedná se o datum příštího vyúčtování.
Pořizuji vyúčtování na rok 2012, datum UUP/UZP bude 12.1.2013.

Na rok Vyplníme rok, za který se vyúčtování bude pořizovat (v případě přechodu mezi
dvěma roky, zvolíme ten rok, jehož větší část vyúčtování zabírá)

Období Vyplníme období, za které se vyúčtování pořizuje (např. v případě jiného než
ročního vyúčtování, v případě jen ročního zadáme 1). Automaticky se doplní měsíc
z data UUP/UZP

Smlouva      "..." Pod touto záložkou vyplníme údaje ze smlouvy uzavřené s odběratelem 

Uživatelský
název

Název smlouvy např. Červíček - nájem, povinný údaj

Číslo smlouvy Číslo smlouvy uzavřené s odběratelem, povinný údaj

Smlouva OD Datum, od kterého je výše uvedená smlouva platná, povinný
údaj

Smlouva DO Datum, do kterého je výše uvedená smlouva platná, po tomto
datu, nebude generováno, žádné další vyúčtování

Evidenční
smlouva OM

Evidenční číslo odběrného místa, nepovinný údaj, slouží k
lepšímu rozlišení více odběrných míst u jednoho odběratele

Název Název odběrného místa, nepovinný údaj,  

Číslo zákaz.
účtu

Číslo zákaznického účtu, nepovinný údaj, můžeme vyplnit
variabilní symbol

OM číslo Číslo odběrného místa – nepovinný údaj, můžeme vyplnit
libovolné číslo

Adresa OM Adresa odběrného místa – nepovinný údaj, zapíšeme adresu
odběrného místa komodity, předvyplní se adresa trvalého
pobytu odběratele.

Po vyplnění údajů o smlouvě, stiskneme tlačítko Uložit změny, Změny na
smlouvě byly uloženy OK, provedeme kontrolu námi vyplněných údajů a
stiskneme tlačítko Převzít smlouvu do vyúčtování a smlouva byla

převzata do vyúčtování.

V případě, že došlo ke změnám na smlouvě, nebo byla uzavřena nová smlouva,
stiskněme tlačítko Nová smlouva, vyplníme údaje a dále pokračujeme v Převzetí
smlouvy do vyúčtování.
 
V případě, že odběrateli jsme již nějakou smlouvu na jiném vyúčtování pořídili,
vidíme ji v přehledu v Levé části zadávací obrazovky. Můžeme jí použít nebo
stiskneme tlačítko Nová smlouva/dodatek a vyplníme údaje k nové smlouvě. 

Změna předvolených
textů

Zatržením této volby se objeví záložka texty a můžeme editovat tři části faktury.

Kolik dní před datem
UUP/ÚZP upozornit

Počet dnů, které předcházejí před datem UUP/UZP, a je nutné již začít
zpracovávat příslušné vyúčtování
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Zálohové faktury

Evidence zálohových faktur probíhá v modulu Ostatní příjmy. Do účetnictví vstupuje až v okamžiku úhrady
a to jako doklad o přijaté úplatě.

Na obrazovce máme dvě záložky -

Vystavené zálohové FA, 

Na této záložce pořizujeme zálohy, které vstupují do tohoto vyúčtování a budou v tomto vyúčtování
likvidovány

Nové zálohové FA

Na této záložce pořizujeme zálohy pro příští období. Tato záložka se vyplňuje například v následujícím
případě:
Vyúčtování probíhá za rok 2012  v březnu 2013, v roce 2012 jsme vybrali 12 záloh na rok 2012,
potřebujeme pořídit zálohy na 1,2,3/2013, v tom případě, využijeme záložku Nové zálohové faktury. 

Pro přidání zálohové faktury - stiskneme tlačítko Přidat zálohovou fakturu

Přidat zálohovou
fakturu

Název poplatku Automaticky je nastaven název podle číselníku ostatních příjmů, je připravena
příslušná zálohová faktura, která byla zadána na číselníku vyúčtování ostatních
příjmů.

Doplňující informace Můžeme zadat upřesňující informace, které se nastaví u všech zálohových
faktur.

Zál. FA za rok 2012 Přednastaven aktuální rok, možno editovat

Poplatník Automaticky nastaven podle odběratele na vyúčtování, možno editovat

Plátce Automaticky nastaven podle odběratele na vyúčtování, možno editovat

VS, SS Automaticky nastaven dle parametrů na číselníku zálohových faktur

Datum UUP/UZP Nastaví se dle data nastaveného na číselníku, je možné ho změnit, faktura
nebude tímto datem vstupovat do účetnictví. Do účetnictví vstoupí vždy datem
provedení úhrady předmětné úhrady.

Datum splatnosti Automaticky nastaven podle parametrů na číselníku zálohových faktur, možno
editovat

Kolik zálohových FA
generovat

Určíme počet generovaných faktur pro dané vyúčtování

Změna předvolených
textů

zaškrtnutím této volby se zpřístupní záložka Text 1, Text 2, Text. 3, je možné
upravit text na výsledném dokladu o přijaté úplatě.

Záložky

Ve spodní části obrazovky se na záložce Položky automaticky vytvoří položky zálohových faktur dle
číselníku zálohových faktur. Je nutné vyplnit částku, kterou bude odběratel hradit jako zálohu na
příslušnou položku. Doporučujeme zadávat částku v celých číslech. V poli Předpis celkem se po
vyplnění všech položek vypočte předpis celkem - jedná se o částku, kterou je odběratel povinen hradit
jako zálohu.
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Položky

Název položky Položku není možné editovat, je nastavena dle číselníku.

Cena/jednotku Položka je nastavena dle číselníku, je nutné ji editovat. Zadáme výši zálohy
jednotlivých položek záloh. Doporučujeme zadávat částku v celých číslech.

Množství Položku je možné editovat dle požadavků uživatele.

Částka Vypočítaný údaj, není možno jej editovat.

Po stisknutí tlačítka OK se automaticky vytvoří požadovaný počet záloh na příští období.

Nyní máme připraveno nové vyúčtování, které slouží k evidenci úhrad zálohových faktur a následně ho
použijeme při vytváření faktury vyúčtování předmětných komodit.

Po stisknutí tlačítka OK - uložit, dojde k uložení vyúčtování, toto vyúčtování bude čekat na okamžik, kdy
obdržíme údaje o skutečné spotřebě dané komodity.

V případě, že odběratel hradí předepsané zálohy, je zaznamenávána úhrada na záložce Vystavené
zálohové FA. Doklad o přijatých úplatách vytiskneme na záložce Ostatní příjmy, pod tlačítkem Tisk, 
Přehledy, Faktura - sestava 920. 

Zápis uhrazených zálohových faktur zaplacených mimo KEO-W

Může nastat situace, že potřebujeme zadat do vyúčtování zálohové faktury, které byly zaplaceny mimo
KEO-W, ale potřebujeme je zařadit do vyúčtování, aniž by se vytvářel prvotní doklad. Tuto situaci řešíme
pomocí úpravy vytvořených zálohových faktur. 

Pro lepší názornost si problém vysvětlíme na příkladu:

Příklad

Zavedli jsme KEO-W k 1.1.2012.
Vyúčtování provádíme v období od 1.7.2011 do 30.6.2012. Nastavili jsme příslušné ceníky i číselníky. 

Pořídili jsme nové vyúčtování a v něm jsme vytvořili 12 zálohových faktur, s datem UUP/UZP 15.7.2011, a
datem splatnosti 30.7.2011.
Vyplnili jsme Cenu/jednotku a množství. 

Vytvořilo se nám dvanáct zálohových faktur - na období 7/2011-6/2012. 

Zálohové faktury uhrazené v roce 2011 označíme ve sloupci Pú zatržením.

Podkladová barva ve sloupci Zaplaceno - je změněna z modré na žlutou.

Je nutné provést u jednotlivých přijatých úhrad kontrolu data UUP a data splatnosti, případně je opravit.

Pro každý řádek samostatně je nutné upravit spodní část Položky

Položky
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a) Cena

Je nutné upravit přijatou úplatku u jednotlivých položek, především určit zda se jedná o cenu s daní nebo
bez daně (změna se provádí zaškrtnutím modrého čtverečku v názvu sloupce). upravit pole Cena bez
DPH.

b) Typ DA

Dále je nutné určit Typ DA. 
Po zadání typu DA dojde k přepočítání (žlutého) pole zaplaceno.

11.3.3 Vyúčtování

Program nemá ambice rozpočítávat spotřebu na jednotlivé spotřebitele - slouží k účetnímu zpracování
problematiky. Tj. provede vzájemné propojení uhrazených zálohových faktur s celkovou částkou
vyúčtování. Vytvoří v účetnictví prvotní doklad. Vytvoří účetní zápisy předpisu a v případě úhrady vytvoří
účetní zápisy úhrady. Vytvoří Fakturu - vyúčtování dle všech požadovaných pravidel. 

Vyúčtování pořizujeme v okamžiku, kdy známe skutečnou spotřebu komodity a chceme vytvořit Fakturu
- vyúčtování pro spotřebitele a provést účetní zápis vyúčtování do účetnictví. 

Práce na vyúčtování probíhá v několika krocích.

1. Kontrola dříve pořízených údajů na vyúčtování 

Je nutné provést kontrolu dříve pořízených údajů na příslušném záznamu vyúčtování 

V případě, že se změnil odběratel a na vyúčtování nejsou uhrazeny žádné zálohy a zálohy příště je
možné přes nabídku ... změnit odběratele. 

Hlavička

Zaokrouhlení DPH Provedeme kontrolu na kolik desetinných míst máme zaokrouhleno DPH,
přebírá se zaokrouhlení nastavené v číselníku. Údaj je možné editovat.

Zaokrouhlení FA Provedeme kontrolu na kolik desetinných míst máme zaokrouhlenou celou
fakturu, přebírá se zaokrouhlení nastavené v číselníku. Údaj je možné editovat.

Banka Provedeme kontrolu čísla bankovního účtu, na který má přijít částka za
vyúčtování. Údaj je možné editovat.

Název knihy Provedeme kontrolu čísla a název knihy, do které se zapíše účtování o
vyúčtování. Údaj je možné editovat.

Datum UUP/UZP Provedeme kontrolu data UUP/UZP, které se následně nasadí do účetnictví a
vytiskne se na fakturu vyúčtování. Údaj je možné editovat.

Záložka
Ceníky/Smlouvy

Smlouva Provedeme kontrolu údajů smlouvy, na základě které provádíme vyúčtování.
Údaje je možné editovat.

Ceníky Zkontrolujeme nastavené ceníky pro vyúčtování, můžeme provést jejich úpravu.

Záložka ZÁLOHY
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Typ zálohových faktur Údaj není možné editovat, je to údaj o použitém číselníku záloh.

Doplňující text V případě, že potřebujeme rozlišit jednotlivé zálohy, můžeme editovat 

Datum SPL Datum splatnosti zálohy podle data zadaného při vytváření záloh, možno
editovat

Datum UUP Datum UUP/UZP přijaté zálohy, je nastaveno dle aktuálního data přijetí zálohy,
možno editovat

Uhrazeno Částka, kterou odběratel zaplatil na záloze k danému datu.

VS Variabilní symbol

SS Specifický symbol

Rok Implicitně nastavený dle roku v datu UUP, možno editovat

Ob Implicitně nastavení dle měsíce v datu UUP, možno editovat

S Storno

O V číselníku byla provedena změna, která vyžaduje kontrolu uživatelem.

U Před uzávěrkou upozornit

Pú Označení zálohy, která byla pořízena bez vazby na KEO-W (byla uhrazena
před začátkem používání KEO-W)

Det, Detail zálohy

2. Zadání spotřeby 

a) Hlavička

Pro zadání spotřeby je nutné vyplnit následující údaje

Hlavička

Období Od Zadáme datum zahájení období pro stanovení spotřeby, datum musí být pro
všechny vyúčtovávané komodity stejné

Období Do Zadáme datum konce období pro stanovení spotřeby, datum musí být pro
všechny vyúčtovávané komodity stejné

Datum vystavení Datum vystavení vyúčtování (faktury)

Datum splatnosti Datum splatnosti vyúčtování (faktury)

b) Záložka - Položky faktury

Na položkách faktury se vytvoří tolik položek, kolik je potřeba vyúčtovat dle zadaných ceníků a číselníků.
Tj. vyúčtováváme-li dvě položky, které mají v ceníku na dané období 3 ceny, vznikne šest položek. 

Záložka - Položky
faktury

Období od Automaticky se nastaví dle zadaného období od- do v hlavičce vyúčtování a
zohlední platnost ceny komodity v ceníku. Pro názornost si to vysvětlíme na
příkladu:
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Příklad:
V ceníku máme nastaveny platné ceny pro komoditu voda od 1.1.2011,
1.7.2011, 1.12.2011, vytváříme vyúčtování za období 1.1.2011-31.12.2011, v
položkách se vytvoří 3 řádky 
a) od 1.1.2011 - 30.6.2011
b) od 1.3.2011 - 30.11.2011
c) od 1.12.2011 - 31.12.2011

Období do Automaticky se nastaví dle zadaného období od- do v hlavičce vyúčtování a
zohlední platnost ceny komodity v ceníku. Viz příklad výše

Zkratka položky Název komodity, nastaveno dle zkratky v ceníku komodity - možno editovat

Měrná jednotka Měrná jednotka komodity (m3) V případě, že se jedná o paušální částku je
doplněna automaticky z ceníku komodity podle periodicity RR - roční, PP -
pololetní atd. 

Měřící místo Doplníme název měřícího místa - nepovinná položka

Číslo měřidla Doplníme číslo měřidla - nepovinná položka

Počáteční stav Zadáme počáteční stav měřidla pro dané období. V případě, že známe
počáteční a konečný stav pro celé období a cena se v proběhu období měnila,
je nutné ručně rozdělit (rozpočítat) spotřebu do každého období. 

Konečný stav Zadáme konečný stav měřidla pro dané období. V případě, že známe
počáteční a konečný stav pro celé období a cena se v proběhu období měnila,
je nutné ručně rozdělit (rozpočítat) spotřebu do každého období. 

Stav Vypočítaná hodnota (konečný stav - počáteční stav), možno zadat ručně, není
nutné vyplňovat počáteční a konečný stav.

Způsob zjištění Zadáme způsob zjišťování stavu (ručně, změna ceny, odečet strojkem)

Korekce Úprava stavu o odchylky měření (například spotřeba za celý dům je vyšší, než
součet spotřeb za jednotlivé byty.Zadáváme v  počtu jednotek komodity.

Faktur. množství Můžeme vyplnit celkovou částku spočítanou v jiném programu. Nebo je
vypočítána z dříve vyplněných údajů.

Jed. cena bez DPH Dle zákona o DPH je zde uvedena cena za jednotku bez DPH, možno editovat.

DPH % Zde je uvedena sazba DPH,možno editovat

Cena celkem bez
DPH

Zde je vypočítána cena bez DPH, není možno editovat.

c) Rozpis DPH

Údaje na záložce není možné editovat, slouží pro provedení kontroly daného stavu, v případě, že není
některý údaj v pořádku, je potřeba provést kontrolu, ceníku, číselníku, položek faktury a záloh. 

Záložka Rozpis DPH

Plnění základ Částka - základ daně pro výpočet typu a sazby daně, v případě, že je použito
více typů daně, je zde tolik řádků, kolik typů a sazeb daně jsme použili. 

Platby předem Základ Částka odpovídající přijatým úplatám před zdanitelným plněním,
které daným vyúčtování vypořádáváme, a to dle jednotlivých
sazeb a typů daně - základ daně
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DPH Částka odpovídající přijatým úplatám před zdanitelným plněním,
které daným vyúčtování vypořádáváme, a to dle jednotlivých
sazeb a typů daně - výše DPH

Celkem Částka odpovídající přijatým úplatám před zdanitelným plněním,
které daným vyúčtování vypořádáváme, a to dle jednotlivých
sazeb a typů daně - cena celkem

K úhradě celkem Základ Částka odpovídající doplatku po provedení vyúčtování přijatých
úplat, a to dle jednotlivých sazeb a typů daně - základ daně

DPH Částka odpovídající doplatku po provedení vyúčtování přijatých
úplat, a to dle jednotlivých sazeb a typů daně - výše DPH

Celkem Částka odpovídající doplatku po provedení vyúčtování přijatých
úplat, a to dle jednotlivých sazeb a typů daně - cena celkem

Platnost sazby DPH Začátek platnosti sazby DPH

Typ daně Typ daně DPH - dle číselníku, položku nelze editovat, nutno změnit v ceníku

DPH % Výše sazby DPH, položku nelze editovat, nutno změnit v ceníku

KS Kód sazby 
· S - snížená
· Z - základní

d) ZÁLOHY příště

V případě, že potřebujeme vytvořit zálohy na příští období (vyúčtování probíhá v březnu 2013 na období 1-
12/2012, je nutné někde evidovat přijaté zálohy na období 1-2/2013) a nebo potřebuje určit odběrateli
splátkový kalendář na příští období, vytvoříme na záložce Zálohy příště zálohy na příští období. Po
uzavření příslušného vyúčtování, je vytvořeno vyúčtování na příští období a ze záložky Zálohy příště se
stane záložka Zálohy. 

Stisknutím tlačítka Uhradit je Vyúčtování přeneseno na záložku Ostatní příjmy, jsou vytvořen prvotní
doklad v účetnictví a je vytvořeno Nové vyúčtování pro příští období na záložce Evidence. 

11.4 Úhrada záloh a vyúčtování

Enter topic text here.

11.4.1 Úhrada zálohové faktury

Při zpracování úhrad zálohových faktur, postupujeme následovně:

1) ověřit zda výše nastavené zálohy v ostatních příjmových agendách odpovídá výši došlé úhrady.

Mohou nastat dvě situace

a) Úhrada odpovídá výši nastavené zálohy v ostatních příjmových agendách (záloha nastavená na 500,-
Kč, úhrada ve výši 500 Kč), uživatel ve finančních operacích stiskne F5 -  provede výběr konkrétní
zálohové faktury a stiskne tlačítko uhradit.

b) Úhrada neodpovídá výši nastavené zálohy v ostatních příjmových agendách - (záloha nastavená na
500,- Kč, úhrada ve výši 300 Kč)
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V tom případě je doporučený postup následující:

1. V Bance nebo pokladně stisknout F5

2. Na záložce Neuhrazené vyhledat hrazenou zálohu a označit ji

3. Stisknout tlačítko "Změna částky", 

4. V dialogovém okně opravit výši jednotlivých položek, U plátců DPH zadávat Částka= Cena včetně DPH

5. Stisknout tlačítko Uhradit a dokončit pokladní nebo bankovní operaci

V případě, že postup nebude dodržen, pokladní nezmění částku, a rovnou provede označení na
Neuhrazených a přechod do FO, účtování skončí s rozdílem a bude nutné provést ruční opravu
zaúčtování této operace. Oprava je značně složitá, a většinou vyžaduje asistenci Hotline. Proto vysvětlení
věnujte zvýšenou pozornost.

11.4.2 Špatně uhrazená záloha - postup

Jak postupovat, když zjistíme, že jsme uhradili špatnou zálohu

1. Najít ve finančních operacích úhradu

2. Označit v části Prvotní doklady řádek se špatnou úhradou

3. Stisknou F8 - zrušit platbu

4. Jít do Ostatních příjmů - záložka Ostatní příjmy

5. Najít špatně uhrazenou zálohu

6. Stisknout tlačítko Účetnictví

7. Stornovat prvotní doklad - projít všemi kontrolami

8. Uložit změny

9. Ostatní příjmové agendy - záložka evidence

10. Najít vyúčtování, na které jsme provedli špatně úhradu

11. Oprava

12. Záložka Vystavené zálohové FA nebo Nové zálohové FA - podle toho, kterou zálohu jsme chybně
uhradili

13. Provést kontrolu zálohy, když zůstane beze změn  - odtrhnout zaškrtnutí  Storno a Opravit, když
nesouhlasí, smazat a pořídit novou

14.OK

15. Pokladna
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16. Najít řádek, kde byla špatná úhrada

17. Stisknout F5

18. Vybrat správnou zálohu

19. Uhradit

20. Stisknout F12
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12 Ostatní funkce

Enter topic text here.

12.1 Úprava uživatelských sestav

Součástí programu jsou vzory uživatelských sestav v poplatcích, jsou distribuovány základní vzory, které
odpovídají vzorům z ministerstva financí.
Prohlídnout dodávané vzory si uživatelé mohou prohlédnout v nabídce Číselníky – Uživatelské číselníky –
Uživatelské sestavy pro poplatky.

Jsou dodávány tyto sestavy:
1. Výzva k zaplacení správního poplatku
2. Posečkání – zamítnutí
3. Posečkání z moci úřední
4. Posečkání – povolení
5. Posečkání splátky – zamítnutí
6. Posečkání splátky z moci úřední
7. Posečkání – splátky  - povolení
8. Platební výměr – správní poplatek
9. Platební výměr – MP nezapl. včas bez navýšení
10. Platební výměr – MP nezapl. včas s navýšením 
11. Platební výměr – MP zaplacen ve špatné výši
12. Vyrozumění o výši nedoplatku MP
13. Exekuční příkaz na účet
14. Exekuční příkaz na mzdu
15. Hromadný platební výměr k vyvěšení
16. Hromadný platební výměr

Tiskovou sestavu je možné si upravit. Postavíme se na řádek příslušného dokumentu a stiskneme
tlačítko Akce.
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Vytvoříme kopii  - stiskneme tlačítko Přidat, vytvoří se klon původní sestavy a tu si můžeme upravovat dle
našich požadavků.  

Lépe se úpravy provádějí, když jsme ve formátu RTF (přepneme se tlačítkem v levém dolním rohu).

Pozor, slova ve složených závorkách neměňte, jsou to klíčová slova, která spojují hodnotu údaje
v poplatcích s hodnotou údaje v tiskové sestavě.
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Formulář je rozdělen do několika částí, každá část může být libovolně dlouhá a obsahovat libovolně
dlouhý text. Při úpravách projeďte každou část až do posledního řádku.

12.2 SIPO

Než začneme efektivně používat službu SIPO, je nutné nastavit několik parametrů, číselníků, a následně
nastavení v konkrétních poplatcích. Práce samotná pak s sebou nenese obzvláště velké úsilí. 
Je nutné mít nainstalován program Framework ve verzi 3.5

Nastavení adresáře

Prvním krokem pro možnost zpracování SIPO je nastavení kmenových čísel SIPO do adresáře poplatníků
nebo plátců. Na záložce spojení vybereme v typu spojení "SIPO - kmenové číslo" a do spojení vyplníme
konkrétní kmenové číslo plátce. Kmenová čísla SIPO je rovněž možné naplnit importem z adresáře z
KEO.

Nastavení parametrů - záložka Poplatky

Na záložce SIPO doplníme cestu k pracovnímu adresáři SIPO a vyplníme potřebné údaje pro zpracování
SIPO, které jsou uvedeny v mandátní smlouvě:

Číslo
organizace

Číslo organizace, které je uvedeno v mandátní smlouvě s Českou poštou, s.p.

Kód
odštěpného
závodu

Nepovinný údaj, v případě, že je využíván, je uveden v mandátní smlouvě s Českou
poštou, s.p.

Organizace
zasílá 

1 = KMEN - v současné době funkční 
2 = ZMĚNY - v současné době nefunkční, v případě, že organizace využívá tento způsob
zasílání dat, program neumí tuto funkčnost zpracovat.

Na záložce ostatní je implicitně nastaveno: Nepoužívat externí program SIPO.exe.

Nastavení číselníku

Uživatelský číselník SIPO

V tomto číselníku si nastavíme kód a název poplatku dle manuálu České pošty, který jednotlivým
poplatkům přiděluje vlastní kód, čísla všech kódů najdete na 
http://www.ceskaposta.cz/assets/sluzby/penezni-sluzby/cr/P3_Technicke-podminky-organizace-do-
SIPO-kmen.pdf. -  příloha č. 10

Z číselníku České pošty vybereme jenom ty kódy, které odpovídají našim poplatkům, a tato čísla a názvy
zapíšeme do tabulky Uživatelského číselníku pro SIPO.

Doplnění do číselníku Poplatky a Příjmové agendy
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Na číselnících poplatků a příjmových agend musíme u vybraných číselníků doplnit údaj SIPO - kód
poplatku, tento kód se naplňuje z uživatelského číselníku SIPO. V případě, že po kliknutí na rozbalovací
menu je nabídka prázdná nebo kód není v nabídce obsažen, je nutné doplnit.

V číselníku "Poplatky" a v číselníku "Příjmové agendy" lze vybrat SIPO - kód poplatku.

Pokud se zpracováním SIPO v této poplatkové řadě začínáte (vybíráte kód poplatku SIPO poprvé),
zobrazí se dialog "Nastavit příznak SIPO u evidenčních záznamů, poplatků, faktur, vyúčtování."
Do zpracování SIPO budou vstupovat pouze poplatky/faktury/vyúčtování, na kterých je nastaven příznak
(zatržítko) SIPO.
Ve formuláři můžete hromadně nastavit příznak (zatržítko) SIPO ke všem evidenčním záznamům,
poplatkům, fakturám a vyúčtování, které jsou napojené na tuto poplatkovou řadu.

Pokud je SIPO již nastavené a jen měníte kód poplatku SIPO, dialog "Nastavit příznak..." se nezobrazí.

Nastavení v evidenčních záznamech, poplatcích, vyúčtování a zálohách

Na konkrétním poplatku můžeme parametr SIPO zvolit buď pomocí volby na číselníku poplatků, nebo
jednotlivě na konkrétním poplatku nebo ostatním příjmu. Do zpracování SIPO budou vstupovat jen
poplatky a evidenční záznamy, které budou mít aktuálně zaškrtnutý parametr SIPO. 

V případě, že jsou na poplatku zavedeny splátky - do zpracování SIPO budou vstupovat splátky, které
časově (dobou splatnosti splátky) odpovídají zvolenému období.

Vytvoření kmenového souboru

Po zadaní všech výše uvedených bodů, můžeme přistoupit ke zpracování sestavy Sipo, kterou následně
odešleme České poště ke zpracování. 
Na hlavní obrazovce máme nabídku SIPO. 

Kontroly

Po jejím stisknutí jsou automaticky spuštěny kontroly a vygenerují se sestavy:
1. Shodné kmenové číslo SIPO u více objektů, 
2. U některých subjektů, které mají vstupovat do zpracování není kmenové číslo vyplněno.

Je nutné obě sestavy zpracovat, tj. zrušit duplicity a doplnit chybějící kmenová čísla, v případě, že u
některých subjektů kmenové číslo nejsme schopni zpracovat, je nutné u takového poplatku nebo
evidenčního záznamu odznačit příznak SIPO.

Nová dávka

V případě, že vytváříme novou dávku pro další časové období, stiskneme tlačítko "Nová dávka".

V levé části vidíme parametry mandátní smlouvy, které se doplnily automaticky z nastavení v
parametrech. 
V pravé části je filtr, kde vyplníme období SIPO ve tvaru MMRRRR, vybereme kód poplatku a zadáme
datum splatnosti od - do. U jednoho kódu poplatku lze nastavit více dat splatnosti, např, když
potřebujeme zařadit do této dávky poplatky z minulého měsíce. Do zpracování se dostanou všechny
evidenční záznamy, poplatky a ostatní příjmy, které nesou příznak SIPO a mají splatnost poplatku nebo
splatnost jednotlivé splátky v daném období.
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Po zadání časových údajů, stiskneme tlačítko "Vygenerovat". Je spuštěno zpracování, které končí
hlášením o celkové částce k odeslání do zpracování SIPO a vytvořením tiskové sestavy, která je
setříděna dle kmenových čísel SIPO (tj. zahrnuje v sobě skupiny). Sestava obsahuje celkový počet
plateb, počet záznamů v SIPO a částku celkem k odeslání do SIPO.  A je zobrazena cesta k souboru,
který se bude dále šifrovat a odesílat České poště. Pokud máme v parametrech zadanou cestu k
pracovnímu adresáři SIPO, vygeneruje se soubor ještě na toto místo.

Po jejím vytištění a zkontrolování, se vrátíme na základní obrazovku zpracování SIPO. Nyní mohou nastat
dvě situace, sestava je v pořádku a pak pokračujeme ve zpracování a stiskneme tlačítko "Odeslat SIPO".
Nebo nalezneme nějakou chybu, kterou je potřeba opravit, v tom případě, přerušíme zpracování (odchod
křížkem) a přejdeme do modulu Poplatky nebo ostatní příjmy a provedeme opravu. Následně opět
stiskneme tlačítko SIPO, program se automaticky vrátí k rozpracované dávce, a necháme ji znovu
vygenerovat. 

Odeslání souboru České poště

V případě, že je celá sestava v pořádku, použijeme uložený soubor, zašifrujeme v programu České
pošty, a odešleme ke zpracování. 

Dávka je odeslána a nyní čekáme na potvrzení z pošty, že je dávka v pořádku a byla Českou poštou
přijata k dalšímu zpracování. V případě, že od pošty obdržíme chybový soubor, odstraníme závady,
necháme znovu vygenerovat sestavu a znovu jí odešleme. Tento postup můžeme opakovat, dokud pošta
soubor nepřijme. 
Jakmile obdržíme potvrzení pošty o přijetí dávky ke zpracování, stiskneme tlačítko Uložit dávku po
úspěšném odeslání. 

Touto operací skončila první část zpracování SIPO, úspěšně jsme předali poště dávku ke zpracování. A
nyní budeme čekat, až nám začnou poplatníci posílat peníze. 

V případě, že jsme omylem uložili dávku po úspěšném odeslání a zjistíme, že soubor není v pořádku,
může uživatel s administrátorskými právy provést zrušení uložené dávky, dojde k úplnému vymazání
údajů o dávce a je nutné ji znovu vytvořit. 

Po Uložení dávky po úspěšném odeslání je na detail poplatku uložena informace o názvu (období) dávky
SIPO. V případě, že poplatek nemá splátky, je informace uložena na hlavní stránce, v případě, že má
splátky je informace uložena na záložce splátky - každá splátka si nese informaci o období SIPO. 
Takovýto evidenční záznam není možné zrušit. 

Přijetí souboru od České pošty

V případě, že jsme obdrželi soubor od České pošty o přijatých platbách SIPO, provedeme jeho
rozšifrování v programu od České pošty a soubor uložíme. Vstoupíme na obrazovku SIPO a stiskneme
tlačítko Načíst z pošty, nabídne se filtr, který nám umožní párovat buď celou dávku najednou nebo
vybereme jen část dle platby přijaté v bance. Pak vybíráme podle jednotlivého typu poplatku a dle období
(nejčastěji bývá sjednáno ve smlouvě, že platby přicházejí ve dvou částech první kolem 23. dne v měsíci -
platby, které Česká pošta přijala v  období 1. až 19-20. dne v měsíci a další platba přichází kolem 5. dne
v měsíci na zbytek plateb.). Stiskneme tlačítko OK. Vytvoří se hlášení o celkové výši plateb.
Rozhodneme, zda nám výše platby vyhovuje, když ne, stiskneme tlačítek Ne a upravíme filtr. Když ano,
stiskneme ano a pokračujeme dalším bodem. 
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Spárování platby SIPO s poplatkem nebo evidenčním záznamem

V bance nalezneme přijatou platbu, kterou jsme od České pošty obdrželi prostředky za SIPO,
stiskneme tlačítko F5, program se přepne na záložku neuhrazené, na filtru zatrhneme hledat i v SIPO.
Stiskneme tlačítko Akce.
Máme k dispozici tři akce:

1) SIPO spárovat - tato akce spouští vlastní práci na spárovaní poplatků s přijatými platbami. Po spuštění
této akce se zobrazí všechny poplatky, ke kterým dosud nebylo provedeno spárovaní platby ze souboru.

Všechny poplatky jsou již označené. Stiskneme tlačítko Uhradit. Akce je časově náročná.

Přepneme se do modulu Banka. V částce uhradit již je předvyplněná výše přijaté platby, a všechny
poplatky jsou označeny. Po stisku tlačítka F12 dojde ke spárování.
Soubor ke spárování může obsahovat větší množství plateb, může být časově náročné, proto
doporučujeme dělat párování postupně. Odznačíme všechny poplatky, a zatrhneme jen omezenou
skupinu poplatků určených ke spárování.
2) Tisk SIPO zaplacené 
3) SIPO spárované - bez FO nebo jiná FO - v případě, že došlo z jakéhokoli důvodu k přerušení procesu
spárování např. výpadek proudu), použití této funkce zajistí dopárování nespárovaných poplatků.

Když platby přijaté do banky nesouhlasí s celkovou částkou spárovaných poplatků, vytiskneme sestavu v
agendě SIPO sestavu SIPO odesláno/došlo - rozdíly. Zadáme období ve tvaru MMRRRR. Vytvoří se
sestava SIPO - rozdíly v souborech, podle které dohledáme rozdíly.

12.3 Sloučení duplicitních subjektů

· Tato funkce je určená pouze pro odborníky.

· Tato funkce neřeší všechny duplicity v adresáři KEO-X/KEO-W.
· Tato funkce řeší jen ty případy, kdy je v adresáři více různých subjektů s různým IDP (ID poplatníka)

se stejným RČ+IČO a oba tyto subjekty jsou navázané na různé poplatky.
· Je možné, že vám tento stav nevadí; tato funkce je pro uživatele, kterým vadí, že u takovýchto duplicit

nevytisknou jeden osobní daňový účet.

Jak to funguje

Nejprve se zobrazí seznam subjektů, které:
1. mají shodné RČ+IČO,
2. mají různé IDP (ID poplatníka),
3. mají na sobě navázané evidenční záznamy, poplatky, platební výměry.

Ty duplicitní subjekty jsou v seznamu u sebe - dvojičky, trojičky... podle toho, kolik takových případů
program najde.
V té skupině dvojiček, trojiček... zaškrtněte ten záznam, na který chcete všechny ostatní převést.
Obvykle to je ten subjekt, který má nejnižší IDP (byl založen jako první a mohli jste podle něj občanům
přidělit VS).

Připravili jsme pomocnou funkci, tlačítko "Označit záznamy s nejnižším IDP". Toto tlačítko vám pomůže
zaškrtnout duplicity, pokud se vám nechce zaškrtávat v seznamu ručně. Toto tlačítko vynechává ty
duplicity, které mají různé Příjmení/Název; pokud takovéto duplicity přesto chcete sloučit, zaškrtněte je v
seznamu ručně.
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Pokud se rozhodnete slučovat, program s touto skupinou provede:
· Nahradí v evidenčních záznamech a poplatcích subjekty tak, aby byly navázané už pouze na ten

subjekt, který jste si v seznamu zaškrtli.
· Zplatní ten subjekt v adresáři, který jste se rozhodli ponechat (pokud byl neplatný).
· Zneplatní ten subjekt v adresáři, který jste se rozhodli vyhodit (aby se vám pro nové poplatky

zobrazoval již jen jeden subjekt s jedním RČ+IČO).
· Akce neřeší prvotní doklady. Prvotní doklady zůstanou navázané na původní subjekty (některé teď již

neplatné).
· Akce neřeší poznámku v prvotních dokladech. V poznámce se může vyskytovat chybné IDP, ale to si

případně musíte upravit ručně.

Pozor: pokud k některým subjektům schválně nezadáváte RČ ani IČO (příp. nějaké stejné fiktivní
RČ, IČO) a máte u těchto subjektů různá jména/názvy, tak tyto "duplicity" určitě
neslučujte.
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13 Pracovní postupy

Enter topic text here.

13.1 Jak pořídit nové vyúčtování

Vzorový příklad pořízení vyúčtování

Pořízení Ceníku:

A) Zadám v levé části  

a) Znak (pořadové číslo) 
b) Název ceníku (stočné, vodné)
c) Zaškrtnu P -  paušální částka, například nájem za vodoměr)
d) Zaškrtnu D – cena za jednotku včetně DPH 

B) Zadám v pravé části – historické ceny ceníku (stočného)

a) Platí od – zadáme začátek platnosti ceny
b) Název položky – přenese se automaticky
c) Mj – měrná jednotka
d) Cena /mj – zadáme jednotkovou cenu (stočného), v případě, že jsme plátci DPH zadáme ještě typ

sazby DPH, sazbu,  zobrazí se nám jednotková cena ve formě základu, daně a ceny s daní

Ceník musíme udržovat aktuální, a při každé změně doplnit na pravé straně tabulky nový řádek,

například v současné době tam musí přibýt řádek  u plátců DPH, protože došlo ke změně sazby

DPH.

Pořízení číselníku 

A) Číselník vyúčtování
Nejdříve musíme pořídit číselník vyúčtování a až pak číselník záloh, protože zálohám musíme říct, do
kterého vyúčtování půjdou pořídit. 

Co je jinak než u běžného číselníku
a) Vyberu typ poplatku – vyúčtování
b) Typ knihy – lze zadat jen typ PU – musí být založena kniha typu PU – vyúčtování vydaných

zálohových faktur
c) Ceník – vybírám ceníky (nejsou zde položky), které chci do daného vyúčtování pořizovat a zadám jim

operaci vyúčtování 
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A) Číselník záloh
Když mám pořízený číselník vyúčtování, můžu pořídit číselník pro zálohy

Co je jinak než u běžného číselníku
a) Vyberu typ poplatku – zálohová faktura
b) Vyúčtování  - vyberu vyúčtování, na kterém budou zálohy pořizovány a následně v něm vyúčtovány
c) Typ dokladu – musím vybrat knihu, ve které budu pořizovat doklady o přijaté platbě PP
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Pořízení vlastního vyúčtování 

V ostatních příjmech na záložce Evidence – stisknu tlačítko Nové vyúčtování, vyberu poplatníka
(odběratele)
Naskočí základní obrazovka pro editaci prvotních údajů

Základní údaje
a) Vyúčtování – vybereme typ vyúčtování, které chceme pořizovat, 
b) Zadáme správce vyúčtování
c) Datum UUP UZP
d) Rok a období vyúčtování
e) Zadáme údaje o smlouvě – nepovinné
f) Povinné je smlouva datum OD
g) Můžeme zadat další údaje o odběrném místě.
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Zálohy
Na záložce zálohy – jsou uvedeny zálohy, které budou na tomto vyúčtováním zohledněny a vyúčtovány.
Na záložce Zálohy příště - jsou uvedeny zálohy, které budou vyúčtovány v příštím období, 

Z á l o h o v é  f a k t u r y

Když chceme pořídit zálohové faktury pro běžné období  - zvolíme záložku Zálohy a stiskneme tlačítko
Přidat zálohovou fakturu 
Obrazovka vypadá jako pro vytvoření běžného poplatku, 
Co je jinak:
a) Navíc volíme, kolik zálohových faktur se má na dané období vytvořit.
b) Datum UUP a datum splatnosti určují datum UUP a datum splatnosti první zálohy, následující zálohy

se vytvoří podle periodicity na číselníku s dalšími daty. 
c) V části položky zadáváme pro jednotlivé položky (ceník) výši zálohy, výše zálohy není vyplněna,

protože bývá u každého odběratele různá
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Po stisknutí tlačítka Ok se vygeneruje zadaný počet záloh.
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Stiskneme tlačítko OK uložit a od této chvíle může uživatel hradit zálohy.
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14 Videoškolení

Doporučené pracovní postupy v poutavé formě si můžete prohlédnout zde: 
http://alis.cz/cs/podpora/videoskoleni-keox/poplatky-keo-w.

http://alis.cz/cs/podpora/videoskoleni-keox/poplatky-keo-w
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