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2 Vidimace a legalizace - obecné

 

Vidimace a legalizace je samostatná doplňující úloha IS KEO-X.

 

Vidimace  = ověření shody opisu nebo kopie s listinou.

Legalizace  = ověřování pravosti podpisu.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich
soulad s právními předpisy.

 

Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 zákona o ověřování).

 

Vidimaci a/nebo legalizaci provádí kterýkoliv krajský úřad (Magistrát hl. m. Prahy) anebo kterýkoliv
matriční úřad nebo obecní úřad, který není matričním úřadem, ale je stanoven k provádění vidimace a
legalizace vyhláškou č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování
pravosti podpisu, kterou se provádí zákon o ověřování.

 

O provedení vidimace a legalizace se provede záznam v ověřovací knize. Pokud úřad shledá, že nelze
provést ověření, je povinen o tom na požádání písemně uvědomit dotčenou osobu a sdělit důvody, které
k tomuto závěru vedly (§ 155 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád).

Vidimace se na vidimované listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a
otiskem úředního razítka.

Legalizace se na listině nebo na listu pevně s ní spojeném vyznačí ověřovací doložkou a otiskem
úředního razítka.

 

Nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků (§ 10 odst. 5 zákona o
ověřování). Účast dvou svědků se nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost
seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů, nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné
osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat.
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3 Vidimace a legalizace - legislativní rámec

 
 

Zákon o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti
podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)

21/2006 Sb.

Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti
podpisu

36/2006 Sb.

Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 21.6.2006 k jednotnému postupu při
ověřování způsobilosti úředníka k provádění ověřování shody opisu nebo kopie s
listinou a ověřování pravosti podpisu

VS-28/60/2-2006

Zákon o správních poplatcích 634/2004 Sb.
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4 Vidimace a legalizace - parametry

 
Parametry slouží k přístupu do modulu (= seznam matrikářů) a k doplnění textů, které se používají v csv
pro tisky doložek a štítků.
 
Nastavení parametrů se provede v nabídce Nastavení - Systémové nastavení - Moduly -
Legalizace a vidimace - Parametry.
 

 
Jestliže se jedná o první spuštění, naplní se seznam matrikářů z parametrů matriky.
 
Záložka Text

Na záložce Text je možné doplnit nebo upravit text pro csv a tím pro tisky doložek a štítků:
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Záložka Matrikáři

Na záložce Matrikáři lze doplnit nebo upravit funkci, číslo matrikáře CPM a přiřadit pokladnu (obsluha
může upravit pouze údaje o své osobě). Údaje o libovolném matrikáři může upravit pouze správce
systému. Po úpravě údajů stiskne obsluha tlačítko Zapsat a tím jsou změny o matrikářích uloženy.
 

 
Záložka Pokladní doklady
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Evidence a tisk pokladních dokladů - zaškrtnutí políčka umožní tisk pokladních dokladů

Přenos do účetnictví - zaškrtnutí znamená, že bude uskutečněna vazba na
modul Účetnictví v IS KEO-X

Částka za každý podpis - stanovení výše poplatku za podpis

Částka za každou i započatou stránku - poplatek za každou započatou stránku

Legalizace - účel platby na pokladním dokladu - text, který se převezme do pokladního
dokladu při jeho tisku, v případě, že šlo o zápis
typu Legalizace

Vidimace - účel platby na pokladním dokladu - text, který se převezme do pokladního
dokladu při jeho tisku,  v případě, že šlo o
zápis typu Vidimace.

 

Pro ukončení práce s parametry se stiskne OK-uzavřít.
 
Jestliže není seznam matrikářů naplněn a je naplněn seznam matrikářů v matrice, potom se seznam
matrikářů v legalizaci a vidimaci naplní dle seznamu matrikářů v matrice.
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5 Ověřovací knihy

5.1 Seznam ověřovacích knih

 
V ověřovací knize se evidují záznamy o provedených legalizacích a vidimacích.
V jednom ročníku může být otevřeno více ověřovacích knih. Ověřovací kniha může obsahovat záznamy
z vidimace i legalizace, ale může být kniha určená pouze pro vidimaci a další kniha pouze pro legalizaci.
Kniha se vede po dobu kalendářního roku v jedné číselné řadě (01/2007 - 1256/2007 -> nový rok ->
01/2008). Každá kniha má očíslované listy a musí být uveden seznam uživatelů s přístupem do knihy.
Jestliže má uživatel přístup do knihy, může provádět všechny operace.
Pro každou knihu se tiskne seznam podpisových vzorů.
Uživateli jsou zobrazeny pouze takové knihy, kde je uveden v seznamu podpisových vzorů.
 
Po spuštění modulu Vidimace se obsluze zobrazí seznam ověřovacích knih. Filtr je nastaven na aktivní.
 

 
Proběhne kontrola na aktuální období a období uvedené v aktivních ověřovacích knihách - zda v
seznamu aktivních ověřovacích knih neexistují takové, které mají období nižší než aktuální období.
Pokud ano, zobrazí se hlášení:
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Knihy, které neodpovídají kontrole na období, jsou v seznamu červeným písmem.
 
 

Pod seznamem ověřovacích knih může obsluha použít tlačítka:

Ukončit - ukončí práci s ověř. knihami a s modulem Legalizace a Vidimace

Nová - pořídí novou knihu - viz kap. Nová ověřovací kniha

Filtr... - menu pro filtr knih:

- aktivní: zobrazí knihy, u kterých není vyplněno datum do

- uzavřené: zobrazí knihy, u kterých je vyplněno datum do

- vše: zobrazí všechny knihy

Tisk seznamu - tisk seznamu ověř. knih

 
 
Je možné označit knihu, použít pravé tlačítko myši a vybrat z menu:
 

 

Nová kniha - pořízení nové knihy

Nový - Nový zápis legalizace

Nový zápis vidimace

Detail - detail vybrané knihy

Jm.rejstřík             - tisk abecedního jmenného rejstříku pro vybranou ověřovací knihu - nabídka je
aktivní pouze pro knihy se zápisy typu Legalizace (jelikož vidimace neeviduje
žádná jména a příjmení).

Uzavřít - provede uzavření knihy

Zrušit - odstranění ověř. knihy ze seznamu - viz Zrušení ověřovací knihy.
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Provedením dvojkliku na vybrané knize se zobrazí seznam zápisů v ověřovací knize.
 
Pokud se provede dvojklik nebo Nový zápis na knize, která neodpovídá kontrole na období, bude
zobrazen dialog:
 

 
V případě stisknutí ANO se rovněž zobrazí seznam zápisů v ověřovací knize.
 

5.2 Nová ověřovací kniha, podpisové vzory

 
Nová ověřovací kniha lze založit třemi způsoby:

· tlačítkem Nová

· pravým tlačítkem myši - nabídka Nová kniha

· pomocí F2.
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Obsluha ve formuláři:

· doplní název knihy, může doplnit rozlišení (A, B, C... či  1, 2, 3 apod.),

· může změnit datum založení knihy,

· vybere, zda bude kniha sloužit pouze pro vidimaci nebo pouze pro legalizaci anebo pro obojí (typ
zápisů),

· vybere z roletového menu ročník,

· může změnit počáteční pořadové číslo,

· může vytvořit masku pořadového čísla  - pomocí tlačítka se 3 tečkami se otevře okno pro
vytvoření masky (pro každou knihu je možné mít jinou masku pořadového čísla).

Příklad: Pokud má být součástí pořadového čísla i údaj "Rozlišení", může číslo
pořadové vypadat např. takto:
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Tlačítkem Test se zobrazí náhled na tvar zadaného pořadového čísla - tak, jak
se bude tisknout.

· zadá počet listů v knize a počet záznamů na stránce ,

· vyplní údaj Dle ověřovací knihy a Provedeno v.

Zcela dole jsou dvě zaškrtávací políčka:

Číslování jednotlivých štítků/doložek při tisku více štítků/doložek najednou

Zaškrtnutí tohoto políčka znamená, že při tisku většího počtu štítků bude mít každý štítek vlastní
pořadové číslo.

Příklad: při tisku 5 štítků či doložek přibudou v ověřovací knize 4 řádky se stejnými zápisy.

Více štítků/doložek najednou = jeden řádek v knize

Toto políčko je aktivní pouze, když je zaškrtnuto první - jeho zaškrtnutí způsobí, že při stejném tisku
štítků či doložek se tyto zápisy zobrazují na jednom řádku s pořadovým číslem např. 1-5.

Příklad:

 

Ve formuláři pro pořízení nové ověřovací knihy jsou k dispozici tlačítka:

Ok-uzavřít
Storno.
 
Pokud se stiskne OK-uzavřít, následuje dialog:
Založit novou ověřovací knihu?
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ANO-NE
Jestliže se zvolí ANO, je obsluze oznámeno: Následuje pořízení listu podpisových vzorů. Potvrdí se
tlačítkem OK.
 
Zobrazí se seznam podpisových vzorů s doplněným uživatelem, který ověřovací knihu zakládá.
 
Seznam podpisových vzorů obsahuje uživatele, kteří mohou zakládat a zapisovat do matričních knih.
Dále se pro uživatele uvedené v tomto seznamu tiskne list podpisových vzorů, což je formulář pro
vytištění uživatelů a jejich ruční podpis.
Není nutné ověřování podpisových vzorů nadřízeným matrikářem. Seznam podpisových vzorů slouží
pouze jako příloha ověřovací knihy.
 

 
Tlačítko Nový           - lze doplnit další podpisové vzory pracovníků, kteří budou do knihy zapisovat.

Vyberou se pomocí roletového menu - tlačítko . Můžete změnit datum
zařazení nového pracovníka:

 

 
Tlačítkem OK-uzavřít se ukončí pořízení nového podpisového vzoru. Lze
použít tlačítko OK-další pro pořízení dalšího podpis. vzoru.
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Tlačítko Filtr... - umožňuje zúžit rozsah zobrazených záznamů:
 

 
Tlačítko List podpis. vzorů  - vytiskne sestavu List podpisových vzorů.
 
Tlačítko Ukončit - ukončí se práce s podpisovými vzory - nová ověřovací kniha je založena a je

zobrazena v seznamu ověř. knih.
 

5.3 Detail ověřovací knihy

 

Formulář detailu ověřovací knihy lze zobrazit pomocí pravého tlačítka myši a výběrem nabídky Detail
nebo klávesou F12.
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Ve formuláři detailu je možné opravit vyplněné údaje a použít tlačítka:

OK-uzavřít - uzavření formuláře detailu s uložením provedených změn

Storno - uzavření formuláře detailu bez uložení provedených změn

Uzavřít knihu - uzavření ověřovací knihy

Podpisové vzory - zobrazení seznamu podpisových vzorů.

 

Obsluha může upravovat údaje pouze u otevřené knihy. U uzavřené ověřovací knihy lze pouze opravit
datum uzavření knihy, ostatní údaje měnit nelze.

 

5.4 Uzavření ověřovací knihy

 
Ověřovací knihu lze uzavřít dvěma způsoby:

· tlačítkem Uzavřít knihu ve formuláři detailu vybrané knihy

· označením knihy v seznamu ověřovacích knih a použitím pravého tlačítka myši - nabídka Uzavřít
knihu.

 

Zobrazí se dialog:
 

 
Pokud se nechá zatržené políčko Dle uzavírané ověřovací knihy připravit novou ověřovací
knihu, zobrazí se po stisknutí tlačítka ANO formulář pro pořízení nové knihy, ve kterém budou
předvyplněny údaje podle uzavírané knihy.

Obsluha může upravit údaje ve formuláři pro novou ověřovací knihu a stisknout OK-uzavřít.

Nová kniha se zobrazí v seznamu a uzavíraná kniha se uzavře. Do uzavírané knihy se dosadí údaj
Uzavřel = aktuální uživatel a datum uzavření = aktuální datum.
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5.5 Zrušení ověřovací knihy

 
Slouží k odstranění ověřovací knihy ze seznamu knih.
 
V seznamu knih se vybere kniha, použije se pravé tlačítko myši a zvolí nabídka Zrušit.

Následuje dialog:
Opravdu chcete smazat knihu?
ANO-NE
 
Zrušit lze pouze takovou knihu, ve které není žádný záznam.
Jestliže v ověřovací knize existuje jakýkoliv záznam (tzn. i zrušený záznam), je obsluha upozorněna:
 

 

5.6 Seznam zápisů v ověřovací knize

 

Seznam zápisů do ověřovací knihy se zobrazí dvojklikem na označené knize.

 
Obsluze se zobrazí seznam zápisů v ověřovací knize. Zápisy se mohou doplňovat, opravovat, rušit.
 
Seznam zápisů v matriční knize je tvořen tabulkou, v jejímž záhlaví je uvedeno, z jakého časového
rozmezí jsou zobrazené knihy. Pro zadání jiného období slouží tlačítko Změna období.
 
Tabulka je tvořena sloupci:

Ročník
Poř.č.
Dne
Žadatel - opis/kopie
Svědek - prvopis/ověř/kopie
Druh listiny
Ověřil
. - L = legalizace, Ls = legalizace za účasti svědků, V = vidimace
Str.
 
 
Pod seznamem zápisů jsou k dispozici tlačítka:
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Ukončit - ukončení činnosti

Nový zápis... - Nový zápis legalizace  - otevře formulář pro vytvoření nového zápisu typu
legalizace

Nový zápis vidimace   - otevře formulář pro vytvoření nového zápisu typu
vidimace

Tisk knihy - tisk ověřovací knihy - není přesně dle vzoru knihy, nenahrazuje "ruční" vedení
ověřovací knihy. Tisk je informativního charakteru pro srovnání s knihou
rukopisnou.

Filtr - formulář filtru pro zúžení výběru zobrazených zápisů:

Díky filtru lze zobrazit buď pouze zápisy typu Legalizace nebo jen typu
Vidimace (zaškrtne se příslušný check box), lze vyhledat zápis s konkrétním
pořadovým číslem nebo lze vyhledávat podle žadatele, svědků a druhu
ověřované listiny.

Tlačítka s otazníkem umožňují upřesnit požadavek na vyhledávání:

 

Na seznamu lze použít pravé tlačítko myši:
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Detail - zobrazí detail záznamu

Zrušit/označit zápis jako "neplatný" - zneplatnění zápisu

Zrušit - zrušení zápisu

Klonování - vytvoření klonu (kopie) vybraného zápisu typu Legalizace

Tisk - doložka/štítek - tisky štítků nebo ověřovací doložky

Tisk pokladního dokladu - zobrazí se předvyplněný formulář pro tisk pokladního dokladu.

V knize lze označit více zápisů najednou a použít pravé tlačítko myši -
nabídne se Tisk jednoho pokladního dokladu pro všechny tyto zápisy.
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5.7 Nový zápis do ověřovací knihy

 
Nový zápis do ověřovací knihy se pořídí:

1) na seznamu ověřovacích knih

· použitím pravého tlačítka myši a výběrem nabídky Nový zápis legalizace  nebo Nový zápis
vidimace

 
2) na seznamu zápisů

· tlačítkem Nový zápis... (Nový zápis legalizace  nebo Nový zápis vidimace)

· nebo pomocí F2.
 
 
Jestliže se pořizuje záznam do knihy určené pro zápisy typu legalizace i vidimace, má obsluha po
stisknutí tlačítka Nový aktivní obě nabídky (Nový zápis legalizace  i Nový zápis vidimace). Jestliže je
ověřovací kniha pouze pro záznamy jednoho typu, bude dostupná pouze jedna nabídka.
 
Obsluze se zobrazí formulář - Nový záznam do ověřovací knihy, a to v souladu s typem akce (Vidimace
nebo Legalizace).
 

Nový zápis typu Legalizace:

 

Uživatel má možnost editace pořadového čísla nového zápisu. Může nabídnuté číslo přepsat, použít
např. číslo vyšší a tím vynechat libovolný počet zápisů.

Při zadávání probíhá kontrola a nedovolí se:
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- překročit limit knihy - zobrazí se varování: "Pořadové číslo nesmí být vyšší než počet zápisů v knize".
- pořídit duplicitní poř. číslo - varování: "Zápis se stejným pořadovým číslem už existuje".
 
Pokud je již vyčerpaná kapacita knihy a uživatel se pokusí pořídit nový zápis, je mu oznámeno:
 

 
Po stisknutí OK je potřeba založit novou knihu.
 
Je - li pořadové číslo vyšší, než kapacita knihy, ale jsou volná místa v knize, je možné doplnit zápisy na
volná místa - nenabídne se žádné poř. číslo a nechá se na uživateli, aby zadal číslo sám.
Je ale třeba dát pozor na to, aby v případě, že se budou následně tisknout štítky a doložky ve větším
počtu, bylo v knize dost volných míst pro zápisy, které po tisku vzniknou.
Jinak, je-li kapacita knihy vyčerpána, anebo v ní není dostatečný počet volných míst, se při pokusu o tisk
většího počtu štítků zobrazí hlášení:
 

 
 
Legalizace může být dvou typů - bez svědků nebo se svědky.

Jestliže je bez svědků, potom obsluha vyplní pouze formulář na záložce Žadatel. Pokud je se svědky,
vyplní i formulář na záložce Svědci.
Údaje o žadateli i svědcích lze jednoduše doplnit převzetím údajů z Evidence obyvatel anebo z Adresáře
- použije se tlačítko Převzít...:
 

 
Při přebírání z Adresáře se tvoří vazba na Adresář a pokud tato vazba vznikne, nabídne se následně při
tisku pokladního dokladu jeden nebo více zápisů a je možno výběrem z listu vybrat plátce (údaje se tak
předvyplní). Při vazbě na účetnictví MUSÍ být vybrán plátce z Adresáře.
 
Tlačítko Pokladní doklad - otevře se formulář Tisk pokladního dokladu:
 



Vidimace22

© 2020 ALIS spol. s r.o.

 
Pořadové číslo - lze přepsat

Datum platby - lze změnit

Účel platby - je předvyplněn text Legalizace, lze přepsat dle potřeby

Částka - lze přepsat

Automatická operace - číslo automatické operace, pokud je realizováno propojení s účetnictvím

Přijato od - adresa plátce poplatku, lze přepsat. V případě vazby na účetnictví musí být
plátce vybrán z Adresáře.

 
 
Tlačítko Tisk - doložka/štítek - možnost tisku ověřovací doložky nebo štítků.
Menu pro tisk se sestavuje dle menu v modulu Šablony.

např.:
 

 
Tlačítko Akce... - Zrušit/označit zápis jako "neplatný" - zneplatnění zápisu

Zrušit - zrušení zápisu.
 
 

Nový zápis typu Vidimace:
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Ve formuláři lze změnit pořadové číslo - stejně jako u zápisu typu Legalizace.
Nelze přepsat údaj Ověřil.
Ostatní údaje je možné upravit.
 
Lze použít tlačítka:

OK-uzavřít - uzavření formuláře s uložením změn

Storno - uzavření formuláře bez uložení změn

Tisk-doložka/štítek - tisk štítků nebo ověřovací doložky

Pokladní doklad - otevře se formulář Tisk pokladního dokladu

Akce... - Zrušit/označit zápis jako "neplatný" - zneplatnění zápisu

Zrušit - zrušení zápisu
 

5.8 Detail zápisu v ověřovací knize

 
Formulář detailu zápisu v ověřovací knize se zobrazí:

· pomocí pravého tlačítka myši a volbou nabídky Detail

· nebo pomocí F12

· nebo pomocí dvojkliku na označeném záznamu.
 
Nabídne se formulář v souladu s typem akce - buď Vidimace anebo Legalizace.

Obsluha nemůže na formuláři upravit údaje Pořadové číslo a Ověřil. Ostatní údaje lze upravit.
 
K dispozici jsou zde tlačítka Ok-uzavřít, Storno, Tisk - doložka/štítek..., Pokladní doklad (tisk
pokladního dokladu), u Legalizace navíc tlačítko Převzít... - EO nebo Adresář (pro převzetí údajů o
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žadateli a svědcích z Evidence obyvatel anebo z Adresáře) a Akce... (Zrušit/označit zápis jako
"neplatný", Zrušit).
 

5.9 Klonování zápisu typu Legalizace

 
Klonováním zápisu (provádí se pouze u zápisů typu Legalizace) se rozumí vytvoření kopie vybraného
zápisu - může se použít např. v případě opakované žádosti o legalizaci ze strany jednoho žadatele.

Klonování zápisu lze provést použitím pravého tlačítka myši a volbou nabídky Klonování na
označeném zápisu typu Legalizace.

Zobrazí se předvyplněný formulář pro pořízení nového zápisu, údaje budou shodné s originálem. Pouze
pořadové číslo se nasadí jiné - následující po posledním zápisu v ověřovací knize. Údaje lze dle potřeby
přepsat.

Obsluze se automaticky nabídne převzetí údajů o svědcích - lze zaškrtnout buď prvního nebo druhého
svědka anebo použít tlačítko Převzít oba. Údaje o svědcích z původního zápisu se dosadí do nového
formuláře. Pokud nemají být převzaty údaje o svědcích, nechají se obě políčka nezaškrtnutá a stiskne
se OK.
 

 
Po potřebných úpravách ve formuláři se zápis uloží tlačítkem OK-uzavřít a zápis se zařadí do seznamu
zápisů v ověřovací knize.
 

5.10 Zrušení/zneplatnění zápisu v ověřovací knize

 
1)   Akce Zrušit/označit jako "neplatné"
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Tuto akci lze provést:

· použitím pravého tlačítka myši na seznamu zápisů a výběrem nabídky Zrušit/označit jako
"neplatné"

· z formuláře detailu (nebo pro pořízení nového zápisu) tlačítkem Akce... - Zrušit/označit jako
"neplatné".

 
V obou případech se zobrazí dotaz:
 

 
Pokud se odpoví Ano, bude zápis zneplatněn a v seznamu zápisů bude červeným písmem. Ve
formuláři jeho detailu nelze nic měnit.

 
 
2)   Zrušení zápisu

Zápis v ověřovací knize lze zrušit:

· pomocí pravého tlačítka myši a výběrem nabídky Zrušit

· z formuláře detailu (nebo pro pořízení nového zápisu) tlačítkem Akce... - Zrušit.
 
Obsluha je dotázána:
 

 
Pokud se stiskne Ano, bude zápis odstraněn ze seznamu a záznamu se doplní údaj Platí do =
dnešní datum.

 

5.11 Tisk ověř. doložek a štítků

Tisk ověřovací doložky anebo štítků se provádí prostřednictvím tlačítka Tisk - doložka/štítek ve
formuláři detailu zápisu do ověřovací knihy anebo pomocí pravého tlačítka myši na vybraném zápisu a
volbou nabídky Tisk - doložka/štítek L (nebo V).
 
Menu pro tisk se sestavuje dle menu v modulu Šablony.
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V modulu Šablon je základní nabídka:

Matrika - Vidimace
Matrika - Legalizace
Matrika - Legalizace (svědek)
 
Jestliže bude prováděn zápis do knihy s typem zápisu Vidimace, bude nabízen jako menu obsah všech
položek v úloze Šablony obsažených v nabídce Matrika - Vidimace.
Jestliže bude prováděn zápis do knihy s typem zápisu Legalizace a bude vyplněno Jméno, příjmení
svědka, bude nabízen jako menu obsah všech položek v úloze Šablony obsažených v nabídce Matrika -
Legalizace (svědek). Když svědek vyplněn nebude, potom jako menu bude obsah všech položek v úloze
Šablony obsažených v nabídce Matrika - Legalizace.
Jestliže bude prováděn zápis do knihy s typem zápisu Vidimace a Legalizace, potom bude menu
sestaveno z nabídky menu obou položek v úloze Šablony.
 
Obsluha vybere z menu (např. štítky A4 12 štítků, štítky A4 10 štítků, list A4, nekonečný pás, ....) a
následuje dialog:
 

 
Po zadání počtu ověření a požadovaných výtisků a zadání pozice prvního štítku (dialog pro štítky je
aktivní pouze pro štítky) se stiskne tlačítko Tisk - obsluze se zobrazí štítky nebo doložka jako šablona
naplněná daty v prostředí MS Office nebo Open Office. Provede se tisk a nový záznam je zapsán do
evidence.

Zápisy do ověřovací knihy se provedou v souladu s nastavením (zaškrtnutím check boxů) v detailu
ověřovací knihy - viz kap. Nová ověřovací kniha.
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5.11.1 Šablony štítků a ověřovací doložky ODF

Aktualizací číslo 171140 byly vydány nové šablony štítků 2x5, 2x6 (odf) a ověřovací doložky (velikost
A4) pro modul Vidimace a legalizace, které nevyžadují ruční propojení s daty.

Po vybrání typu štítku a zadání počtu ověření se ihned otevře šablona s doplněnými údaji. Pak stačí
štítky jen vytisknout.

Šablony fungují v programech OpenOffice  nebo LibreOffice .

Šablony je nutné si v KEO-X ručně nahrát.

Načtení nové šablony 

V seznamu šablon (menu Nastavení / Uživatelské nastavení / Šablony) vyberte složku Matrika –
vidimace (na tento název klikněte myší, aby se podbarvil).

Klikněte na tlačítko Nová šablona.

Vyplňte:

1) Název

• název šablony štítku bude podle toho, jaký typ štítku si vyberete, ale musí končit (odf), 

• např. „Vidimace štítek 2x5 (odf)“ 

2) Cesta

• Pod tlačítkem se třemi tečkami najděte místo uložení nových šablon.
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Distribuované šablony jsou ve složce, kde je nainstalovaný program KEO-X. Pokud nevíte,
zjistíte to pomocí pravého tlačítka myši na ikoně zástupce programu KEO-X (většinou se nachází na
ploše vašeho počítače) – menu Vlastnosti - záložka Zástupce – Cíl). Šablony jsou umístěné v podsložce
Templates/ Matrika_vidimace/odf.

3) Typ

V řádku Typ vyberte Štítek a dejte OK-uzavřít. Příklad nové šablony viz obrázek níže.
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5.11.2 Souhrnný štítek pro ověřovací knihy

Aktualizací číslo 171140 byly vydány nové šablony štítků 2x5, 2x6 a ověřovací doložky (velikost A4)
pro zápisy typu Vidimace  a Legalizace . 

Tyto šablony umožňují tisk tzv. souhrnného štítku, což znamená, že při vícenásobném ověření jedné
listiny program připraví jednotlivé štítky pro každou kopii listiny a jeden souhrnný pro nalepení do knihy.

Šablony fungují v programech OpenOffice  nebo LibreOffice .

Šablony je nutné si v KEO-X ručně nahrát - postup zde.

Aby program zpracoval při tisku souhrnný štítek, je třeba vybrat šablonu odf a při nahrání šablony uvést
do jejího názvu: (odfs).

Nastavení ověřovací knihy

Aby se souhrnný štítek vytvořil, je třeba nastavit v detailu  ověřovací knihy:

Postup při ověření

• Vytvořte nový zápis vidimace, 
• zvolte Tisk – doložka/štítek, 
• vyberte šablonu souhrnného štítku (odfs),
• zadejte počet ověření dle počtu kopií listiny např. 2. 

V tisku štítků se vám zobrazí celkem 3 štítky. 2 štítky ověřovací (na listiny) a 1 souhrnný (do knihy).
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5.11.3 Štítky pro vlepení do knihy (Legalizace)

Aktualizací číslo 201347 byly vydány nové šablony štítků 1x1, 2x5, 2x6 pro zápisy typu Legalizace .
Mají v názvu "Legalizace_stitky_do_knihy...".

Jsou určené k vlepování do ověřovací knihy jako náhrada ručního zápisu. 

 

Šablony rtf a rtf7 fungují v textovém editoru MS Word, šablony odt a odf pak v programech
OpenOffice  nebo LibreOffice . 

Uživatel si je musí v modulu Šablony ručně přiřadit - postup zde. 
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5.11.4 Společný tisk štítků na listiny a štítků do ověřovací knihy (Legalizace)

Aktualizací číslo 201349 byly vydány nové šablony štítků 2x5, 2x6 pro zápisy typu Legalizace .

Šablony fungují v programech OpenOffice  nebo LibreOffice .

Šablony je nutné si v KEO-X ručně nahrát - postup zde 

1) Šablony „smíšené“ (odfsm)

Jedná se o šablonu odt, pomocí které se v jednom tisku vytiskne štítek na listinu + štítek pro
vlepení do ověřovací knihy. 

V případě většího počtu ověření se vytiskne požadovaný počet štítků na listiny a stejný počet štítků
do knihy. 

Při nahrání této šablony k uživateli je nutné uvést do jejího názvu: (odfsm).
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2) Šablony „smíšené se souhrnným štítkem“ (odfss)

Pomocí této šablony se v jednom tisku vytiskne příslušný počat štítků na listiny (např. číslo 3, 4 a
5) + jeden tzv. „souhrnný štítek“ pro vlepení do knihy (např. 3-5).

Při nahrání této šablony k uživateli je nutné uvést do jejího názvu: (odfss).
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6 Pokladní doklady

6.1 Pokladny pro vidimaci a legalizaci

 
Pro práci s pokladními doklady je třeba založit v modulu Pokladna pokladnu (nebo více pokladen) pro
Vidimaci a legalizaci.
Ke spuštění modulu Pokladna je nutné mít práva správce modulu Pokladna nebo správce systému.
 

 
 
Volbou nabídky Pokladny se zobrazí seznam pokladen:
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Nová pokladna se vytvoří tlačítkem Nový:
 

 
Ve formuláři pro novou pokladnu je předvyplněné pořadové číslo pokladny, je možné jej přepsat. Dále
je možné změnit datum založení pokladny a vyplnit název a zkratku názvu pokladny.
Zadání se potvrdí tlačítkem OK-Uzavřít.
Nově založená pokladna se zařadí do seznamu pokladen.
Pod seznamem se použije tlačítko Ukončit.
 
Pokladnu je možné odstranit, a to použitím pravého tlačítka myši na vybrané pokladně a výběrem
nabídky Zrušit. Zobrazí se dotaz: "Opravdu chcete zrušit vybraný záznam?" Při odpovědi Ano se do
sloupce Zrušena doplní aktuální datum, pokladna je zrušena.
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Pracovník(ice), který(á) provádí vidimace a legalizace, musí mít přiřazenou pokladnu. Přiřazení se
provede v parametrech pro Legalizaci a vidimaci - v hlavním menu - nabídka Nastavení....

 

 

V okně parametrů se vybere záložka Matrikáři.
Označí se pracovník a ve spodním řádku, umožňujícím editaci záznamu, se vybere pokladna, kterou
bude tento pracovník používat:
 

 

Ve sloupci Pokladna se klikne na tlačítko  a pokladna se vybere z rozbaleného menu. Výběr
(změna) se musí potvrdit tlačítkem Zapsat.
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Okno s parametry se zavře tlačítkem OK-uzavřít.
 

6.2 Pokladní doklady

 
K zobrazení seznamu pokladních dokladů slouží tlačítko s ikonou Pokladní doklady v panelu
podnabídek modulu Vidimace a legalizace.
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Tlačítka pod seznamem dokladů:

Filtr - otevře se formulář filtru pro vyhledávání v seznamu dokladů dle zadaných kritérií:

 
Lze zobrazit záznamy za určité období - zadáním dat od a do (ruční zadání anebo výběr z
kalendáře), lze vybrat záznamy dle hodnoty poplatku (zapíše se částka), dle vybrané
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pokladny (výběr z multiselectu zobrazeného tlačítkem se třemi tečkami) anebo dle vybrané
ověřovací knihy (tlačítko se třemi tečkami).

 
Tisk - vytiskne se opis seznamu v souladu s nastaveným filtrem.
 
 

Při přechodu ověřovací knihy na nový ročník se ze seznamu pokladních dokladů odstraní všechny
pokladní doklady starší než 3 roky (dohledatelné budou v modulu Účetnictví).

Přechod na nový ročník nastává:

· buď v Detailu knihy

· nebo při novém zápisu do knihy, která má jiný ročník než aktuální, a kdy to uživateli nabídne, zda
pokračovat zápisem pro stávající ročník anebo založit nový ročník.

 
Přehled záznamů pokladny se dá rovněž zobrazit v menu Nastavení - Systémové nastavení -
Moduly - Pokladna - Záznamy pokladny:
 

 

Zobrazí se tabulka se seznamem všech pokladních dokladů v databázi:
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Sloupec Zpracováno:

Pokud není realizována vazba na modul Účetnictví, doplní se datum Zpracováno při vytvoření
pokladního dokladu.
V případě propojení na Účetnictví je sloupec po vytvoření dokladu prázdný a datum zpracování se
doplní až po zpracování (zaúčtování) dokladu v účetnictví.
 
 
Zrušení pokladního dokladu

Doklad je možné zrušit buď tlačítkem Zrušit anebo pomocí pravého tlačítka myši na vybraném
záznamu - nabídka Zrušit.
Zobrazí se dotaz:
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Odpovědět lze ANO - NE.
 

6.3 Tisk pokladních dokladů

 
Aby bylo možné tisknout pokladní doklady, je nutné v parametrech pro Legalizaci a vidimaci zaškrtnout
políčko Evidence a tisk pokladních dokladů - viz Vidimace a legalizace - parametry.
 
Podle nastavení parametrů je možné pracovat buď v režimu účetnictví, nebo bez vazby na účetnictví.
Bez přenosu do účetnictví je možno pokladní doklad tisknout vícekrát za sebou a provádět jakékoli
změny (každý tisk je zaznamenán v databázi). Pokud se uživatel rozhodne tisknout znovu, je upozorněn,
že už k danému/daným zápisu/ům je už pokladní doklad pořízen.
S přenosem do účetnictví je možno vytisknout pokladní doklad pouze jednou, při příštím tisku se zobrazí
pouze hotová sestava.
Do pole Totožnost se implicitně dosazuje hodnota Ověřeno dokladem.
 
Tisk pokladního dokladu se provede:

· z detailu zápisu Vidimace nebo Legalizace pomocí tlačítka Pokladní doklad

· anebo ze seznamu zápisů v knize použitím pravého tlačítka myši a výběrem nabídky Tisk
pokladního dokladu.

 

Zobrazí se předvyplněný formulář pro tisk pokladního dokladu.

V knize lze označit více zápisů najednou a použít pravé tlačítko myši - nabídne se tisk jednoho
pokladního dokladu pro všechny tyto zápisy.
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Pořadové číslo - lze přepsat

Datum platby - lze změnit

Účel platby - přebírá se z parametrů

Částka - lze přepsat

Automatická operace - číslo automatické operace (AO) - pokud je realizováno propojení s
účetnictvím

Přijato od                          - adresa plátce poplatku - je předvyplněna, pokud se provádí tisk pro jediný
zápis (lze přepsat). Jde-li o tisk dokladu pro více zápisů najednou, je třeba
adresu zadat - možno ručně anebo tlačítkem se třemi tečkami a výběrem z
Adresáře. V případě vazby na účetnictví MUSÍ být plátce vybrán z
Adresáře.

 
Součástí formuláře pro tisk pokladního dokladu je tabulka seznamu plátců. Pokud se některý z plátců
označí, objeví se v poli Totožnost číslo dokladu tohoto plátce (hodnota údaje Ověřeno dokladem).
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