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1 Úvod

Modul Jmenný rejstřík slouží k evidenci veškerých právnických a fyzických osob, se kterými organizace
(úřad) nějakým způsobem komunikuje nebo komunikoval. 

Přístup k informacím i možnosti práce s ním jsou nabízeny v souladu s uživatelskými právy. 

Základem záznamu je adresa a identifikační údaje evidované organizace nebo osoby. 

Ke každému subjektu lze evidovat adresu trvalého pobytu (nebo adresu sídla), doručovací adresu,
případně fakturační adresu.

K fyzické osobě se mohou pořizovat Spojení (např. telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové
schránky, fax a jiné) a Bankovní účty. 

V případě právnické nebo podnikající fyzické osoby se kromě Spojení a Bankovního spojení mohou
evidovat i  další Kontakty (kontaktní osoby, včetně spojení na tyto osoby) a Vztahy k jiným subjektům
(nadřízené x podřízené subjekty).
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2 Seznam subjektů

V seznamu subjektů lze vyhledávat pomocí rychlého fi ltru Typ subjektu (fyzická osoba, podnikající
fyzická osoba, právnická osoba) anebo přímým vyhledáním subjektu pomocí pole Hledat.

Hledat se může zadáním jména, příjmení, názvu, útvaru, IČO, obce, části obce, ulice, č.d. nebo č.o.

Nad seznamem subjektů má uživatel tlačítka:

Nový Pořízení nového subjektu.

Detail Otevře se detail  vybraného
záznamu pro případné úpravy.

Smazat Odstranění označeného záznamu.

Hledat (ikonka s lupičkou) Hledání mezi zobrazenými záznamy
dle vybraných údajů.

Třídit (AZ) Nastavení podmínek pro setřídění
nalezených záznamů.

Filtr (ikonka s trychtýřem) Možnost fi ltrování aktuálně
zobrazených záznamů dle
požadovaného údaje.

Tisk Tisk zobrazených záznamů.

Export do Excelu Možnost uložit seznam vybraných
subjektů jako excelovskou tabulku.

Historie záznamu Přehled změn označeného záznamu.

Akce Funkčnosti dostupné pouze
uživateli  s oprávněním "správce
adresáře".

- Aktualizovat adresy podle
kódu adresního místa

U vybraných subjektů, které mají
vyplněný kód adresního místa, je
touto akcí adresa zkontrolována a v
případě změny zaktualizována.

- Změna typu subjektu Možnost změnit typ subjektu.

- První písmeno velké Upraví jméno a přimení fyzických
osob tak, aby bylo první písmeno
velké a ostatní malá.

- GDPR - mazání subjektů FO Možnost hromadného smazání
subjektů fyzických osob.
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Tisk - Obálky

Štítky

Tisk vybraných adres na obálky
nebo štítky.

Na záznamech adresáře lze použít pravé tlačítko myši - nabídne se menu:

Detail Otevře se detail  vybraného záznamu pro
případné úpravy.

Smazat Smazání subjektu.

Kopírovat Kopírování hodnoty údaje.

Hledat Hledání mezi zobrazenými záznamy dle
vybraných údajů.

Třídit Nastavení podmínek pro setřídění
nalezených záznamů.

Filtr Možnost fi ltrování aktuálně
zobrazených záznamů dle
požadovaného údaje.

Filtrovat dle hodnoty Rychlé fi ltrování mezi subjekty dle
hodnoty údaje, ve kterém aktuálně stojí
kurzor myši.

Filtrovat mimo výběr Rychlé fi ltrování s vyloučením hodnoty
údaje, ve kterém aktuálně stojí kurzor
myši.

Označ vše Vyberou se všechny zobrazené subjekty.

Odznač vše Všechny vybrané subjekty se odznačí.



KEO4 Jmenný rejstřík6

© 2022 ALIS spol. s r.o., Česká Lípa

3 Pořízení nového subjektu

Nový záznam se pořídí tlačítkem Nový (Ctrl+N) nad seznamem adres.

V prvním kroku se zobrazí okno výběrem typu subjektu (fyzická osoba, právnická osoba nebo
podnikající osoba fyzická).

Následuje formulář pro pořízení nového subjektu v souladu se zvoleným typem subjektu. 

Po vyplnění formuláře se záznam uloží tlačítkem Uložit a nový nebo Uložit a uzavřít.
Při uzavření formuláře budou provedeny kontroly a formulář uzavřen.

1) Pořízení záznamu fyzické osoby

Ve formuláři pro pořízení nového subjektu se povinně se musí vyplnit Příjmení.

Dále je možné zadat rodné číslo nebo datum narození.

Rodné číslo se zadává bez lomítka - dle rodného čísla se automaticky dosadí datum narození.

 

K subjektu se mohou pořídit tři  různé adresy, a to: adresu trvalého pobytu, doručovací adresu nebo
fakturační adresu.

Zadávání adresy

Adresa v Česku:

Adresu trvalého pobytu v ČR zadejte přes pole Hledat adresu. Tento našeptávač (řešení Smartform)
využívá aktuální číselníky RÚIAN. Zadejte část ulice a z našeptávače vyberte správnou ulici  pomocí
ENTER (není potřeba vypisovat celou ulici), napište číslo domovní a opět vyberte správný výsledek z
našeptávače pomocí klávesy ENTER. Do formuláře se dosadí všechny ostatní údaje včetně kódu
adresního místa.

Adresa v zahraničí nebo jiná adresa (např. PO BOX 12):

https://www.smartform.cz/
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Ručně vyplňte jednotlivá pole Ulice, Obec, Země atd. Zde můžete převzít hodnoty z číselníků RÚIAN
nebo zadat l ibovolnou hodnotu mimo tyto číselníky.

Smazání adresy

Adresu lze smazat - pomocí tlačítka Smazání adresy v detailu záznamu adresy.

Další informace pro záznam typu FO se pořídí na záložkách Spojení a Bankovní účty.

Nové spojení, kontroly spojení

Na záložce Spojení ve spodní části formuláře se stiskne tlačítko Nový (Ctrl+N).

Zobrazí se formulář pro pořízení nového spojení. 

V něm se vyplní konkrétní spojení (telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky...), vybere se z
roletového menu Typ (mobil, e-mail...) a může se doplnit poznámka. 

Stiskne se tlačítko  Uložit a zavřít.

Pořízení spojení typu datová schránka

1. Pokud je známo ID datové schránky subjektu, zapíše se rovnou do kolonky Spojení. 

2. Z roletového menu se vybere Typ = datová schránka.

3. Pokud neznáte ID datové schránky nebo potřebujete zjistit, zda subjekt má nebo nemá

zpřístupněnou datovou schránku, klikněte na tlačítko s logem datových schránek .

4. Po stisknutí tlačítka s logem datových schránek  se zobrazí formulář pro vyhledání datové
schránky s předvyplěnými údaji pro vyhledávání.

Ve formuláři je možné vyhledávat buď v režimu Základního hledání nebo Rozšířeného hledání, ve
kterém má uživatel více možností pro vyhledávání (ve spodní části formuláře).   

Stiskněte tlačítko Vyhledat datovou schránku.

6. Pokud se najde datová schránka, zobrazí se okno. Tlačítkem Detail lze zobrazit detail  nalezené
datové schránky. Pokud jde o správnou schránku, stiskněte tlačítko Převzít.

Tlačítko s ikonou datových schránek  funguje dvojím způsobem. Pokud již je zadané ID datové schránky v
políčku Spojení, program zjistí informace z ISDS (Informační systém datových schránek) včetně informace, zda je
datová schránka přístupná. Pokud není zadané ID datové schránky, otevře se okno pro hledání datové schránky v ISDS.

Nový bankovní účet

Bankovní účet k subjektu se pořídí tlačítkem Nový (Ctrl+N).

Zobrazí se formulář pro pořízení nového bankovního účtu. 

Je nutné vyplnit Číslo účtu. S číslem účtu se doplní IBAN.
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Banku je možné vybrat pomocí tlačítka se třemi tečkami. Po výběru banky se do formuláře
automaticky doplní kód banky a BIC. 

Může se zapsat případná poznámka.

Pořízení se ukončí tlačítkem Uložit a nový nebo Uložit a uzavřít. 

2) Pořízení záznamu podnikající fyzické osoby

1) Záznam lze pořídit ručním vyplněním údajů právnické osoby. Povinnými položkami jsou údaje
Jméno a Příjmení. Dále se zadají adresní údaje (nejlépe pomocí našeptávače adres v poli  Hledat
adresu) a dle potřeby se zadá IČ, DIČ a Obchodní název.

2) Záznam lze také pořídit převzetím údajů subjektu z ARESu. Zadá se IČO a klikne na vedle umístěné
tlačítko s ikonkou Vyhledat v ARESu. Zobrazí se adresní údaje subjektu nalezené v ARESu a po
použití tlačítka OK - použít se tyto údaje převezmou do formuláře Adresáře KEO4. 

K subjektu se mohou pořídit tři  různé adresy, a to: adresa sídla, doručovací adresa a fakturační adresa.

Oproti záznamu fyzické osoby jsou ve formuláři navíc záložky Vztahy a Kontakty.

Kontakty

Na záložce Kontakty se tlačítkem Nový mohou pořídit kontaktní osoby (např. zaměstnanci) dotyčné
podnikající fyzické osoby. 

Musí se vyplnit jméno a příjmení, příp. tituly, může se zadat název funkce a spojení na tento kontakt
(tl. Nový v tabulce se záznamy spojení).

Vztahy

Záložka Vztahy slouží k definování vztahu k jinému subjektu. Po stisknutí tlačítka Nový se nabídnou k
výběru možnosti Nadřízená OJ a Podřízená OJ.

Následně se otevře formulář pro zadání nového vztahu.

Tlačítkem Vyber se nabídne fi ltr adresáře, jehož prostřednictvím se vyhledá subjekt, který je ve
vztahu k pořizovanému subjektu. 

Lze připojit l ibovolnou textovou poznámku.

Pořízení záznamu PFO se ukončí tlačítkem  Uložit a uzavřít. 

3) Pořízení záznamu právnické osoby

1) Záznam lze pořídit ručním vyplněním údajů právnické osoby. Povinnou položkou je údaj Obchodní
název. Dle potřeby se zadá IČ, DIČ, Útvar a jméno osoby zastupující tuto právnickou osobu.

2) Záznam lze také pořídit převzetím údajů subjektu z ARESu. Zadá se IČO a klikne na vedle umístěné
tlačítko s ikonkou Vyhledat v ARESu. Zobrazí se adresní údaje subjektu nalezené v ARESu a po
použití tlačítka OK - použít se tyto údaje převezmou do formuláře Adresáře KEO4. 

K subjektu lze pořídit, stejně jako u podnikající fyzické osoby, adresu sídla, doručovací adresu a
fakturační adresu.
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Na záložkách ve spodní části formuláře lze pořídit Spojení, Kontakty, Bankovní účty a Vztahy.

Pořízení záznamu PO se ukončí tlačítkem  Uložit a uzavřít. 
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4 Ověření subjektu v základních registrech

Pokud je systém KEO4 napojený na základní registry, je možné v ZR subjekty ověřovat.

Postup napojení EO na ROB je popsán v samostatné příručce Napojení KEO4 na základní registry.

Ověřit v ROB

V detailu subjektu typu fyzická osoba je možné tlačítkem  Ověřit v ROB provést ověření
fyzické osoby v Registru obyvatel (ROB).

Viz kapitolu Ověřování v základních registrech.

Ověřit v ROS

V detailu subjektu typu Právnická osoba nebo Podnikající fyzická osoba je možné

tlačítkem  Ověřit v ROS provést ověření fyzické osoby v Registru osob (ROS).

Viz kapitolu Ověřování v základních registrech.

http://www.alis.cz/uploads/dokumentace/keo4/zakladni_registry/index.html
https://www.alis.cz/uploads/dokumentace/keo4/zakladni_registry/index.html?overovani-v-zakladnich-registr.html
https://www.alis.cz/uploads/dokumentace/keo4/zakladni_registry/index.html?overovani-v-zakladnich-registr.html
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5 Smazání subjektu

Filtrem se vyhledá subjekt, který má být smazán, označí se a použije se tlačítko Smazat.

Nebo je možné použít pravé tlačítko myši na vybraném subjektu a z menu vybrat volbu Smazat.

Uživatel je dotázán: "Opravdu si přejete odstranit tento subjekt včetně jeho vztahů, adres, spojení a
bank?". Při odpovědi ANO, je subjekt odstraněn.

Podmínky pro mazání subjektu nebo podřízených entit

1. Subjekt je navázaný do sady adres

· Pokud existuje vazba na subjekt nebo podřízenou entitu pouze do privátní sady uživatele,
smaže se na upozornění subjekt i  vazba do sady.

· Pokud je vazba na subjekt nebo podřízenou entitu do veřejné sady nebo privátní sady
jiného uživatele, zobrazí se hláška, že existuje vazba do sady (+ její název) a že je třeba ji
nejprve vypořádat.

· Pokud je uživatel správce, může po upozornění smazat subjekt, včetně vazby do jakékoliv
sady.

2. Na subjekt se odkazuje jiná evidence

· Pokud existuje odkaz s časovou vazbou (do historie), pak lze smazat bez problému - odkaz
zůstane platný.

· Pokud je odkaz bez časové vazby (na platný záznam), záznam jde smazat a následně se
stane historickým. Je i  nadále možné např. vytvořit odpověď na přijatý dokument, i  když
adresa subjektu byla mezitím smazána. Adresu ale již nelze upravovat. 
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6 Změna typu subjektu

U pořízeného záznamu je v některých případech možné dodatečně změnit typ subjektu. 

To se provede v seznamu subjektů, pomocí tlačítka Akce - Změna typu subjektu.

Subjekt typu PO lze změnit na PFO,

subjekt typu PFO lze změnit na FO nebo PO,

subjekt typu FO lze změnit na PFO - při této akci je uživatel vyzván k zadání nového názvu subjektu -
není povinné.
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7 Sledování historie záznamu

V seznamu adres se označí záznam a použije tlačítko s ikonkou hodin:

Otevře se seznam všech dosavadních historických záznamů k vybranému záznamu.

Ke každému historickému záznamu lze dvojklikem zobrazit jeho detail.

Kromě historie celého záznamu Adresáře lze sledovat i  historii  každé adresy, a to ještě zvlášť pro
adresu TP, doručovací adresu i  fakturační adresu. Zobrazí se v detailu záznamu na příslušných
záložkách, pod tlačítkem Historie adresy. 
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8 Spojení

Přehled všech spojení pro jednotlivé subjekty. 

Neslouží pro zadávání nových spojení, ale pro vyhledávání. Je zde možné fi ltrovat například dle typů
spojení či vyhledávat konkrétní spojení k subjektům.

K dispozici jsou rychlé fi ltry:

Nad seznamem spojení jsou umístěna tlačítka:

Detail - zobrazení detailu vybraného spojení, v něm je možné spojení upravit.

Smazat - smazání vybraného spojení.

Filtr - vyhledávání záznamů

Zobrazit subjekt - zobrazení detailu subjektu, kte kterému vybrané spojení patří.
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9 Sady adres

Seznam sad adres uživatele, které si sám založil  (je jejich vlastníkem) nebo které mu byly jiným
uživatelem zpřístupněny.

Seznam zobrazených sad lze omezit pomocí zaškrtávátka "Vlastní" - zobrazí se pouze vlastní sady
adres. 

Zaškrtávátkem "Otevřené" se zobrazí pouze aktuálně otevřené sady.

Nová sada

Obsluha použije tlačítko Nový.

Zobrazí se formulář pro založení nové sady. 

Je vyplněno datum založení a vlastník sady (= příjmení a jméno uživatele). Tyto údaje nelze přepsat.

Obsluha doplní název sady (povinný údaj). 

Z adresáře se vyberou adresy, které bude sada obsahovat. Tlačítkem Nový se nabídne fi ltr adresáře,
jehož prostřednictvím se vyhledá příslušná adresa. 
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Obsluha vybere a označí jeden nebo více subjektů z adresáře.

Lze založit i  prázdnou sadu.

Uživatelé sady

Vlastník sady může vybrat uživatele sady. Vybraní uživatelé nemohou v sadách nic měnit ani upravit.

Uživatele může upravovat pouze vlastník sady.

Oprávněný uživatel se přidá tlačítkem Nastavit přístup.

Zobrazí se multiselect se seznamem uživatelů.

Okno má v levé polovině seznam nevybraných uživatelů a v pravé polovině seznam vybraných
uživatelů. Mezi oběma seznamy jsou umístěna tlačítka Přidej, Odeber, Přidej vše a Odeber
vše, pod nimi tlačítka Nahoru a Dolů.  

Pomocí tlačítka Přidej se zařazují uživatelé do seznamu vybraných a naopak tlačítkem Odeber se
ze seznamu odstraňují. 

Tlačítkem Přidej vše a Odeber vše lze přidat nebo naopak odstranit ze seznamu všechny
uživatele najednou.

Tlačítky Nahoru a Dolů se nastavuje pořadí položek v seznamu.

Subjekty v sadě

Výběr subjektů, které bude sada obsahovat. 

Obsluha stiskne tlačítko Nový. Zobrazí se seznam subjektů z adresáře, zadáním hodnoty do pole
Hledej se vyhledají a následně vyberou požadované adresy.

Uživatel si  pomocí pravého tlačítka myši a výběrem z nabídek Nastavit adresu, Nastavit spojení,
Nastavit kontakt určuje: 

- jaký typ adresy pro subjekt bude v sadě použit,

- spojení, které bude v sadě použito,

- kontakt, který bude použit.

Subjekty může upravovat (doplnit, zrušit) pouze vlastník sady.

Přidání subjektu do sady z detailu subjektu:

V detailu subjektu, v horní části formuláře, se použije tlačítko Zařadit do sady.
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Uzavření / zpřístupnění sady

Vlastník sady může sadu uzavřít a tím bude sada pro uživatele i  vlastníka pro využití nedostupná.
Tímto může být sada dočasně vlastníkem vyřazena z použití.

Vlastník označí sadu, použije pravé tlačítko myši a vybere nabídku Uzavřít sadu. Nebo použije
tlačítko Uzavřít sadu nad seznamem sad adres. Zobrazí se dotaz: "Uzavřít sadu <název sady>?".
Pokud odpoví ANO, doplní se datum uzavření sady.

Uzavřenou sadu si její vlastník může zobrazit odškrtnutím políčka "Otevřené".

Jestliže se má sada začít znovu používat, může vlastník sady opět zpřístupnit - pomocí pravého tlačítka
myši - volba Obnovit sadu nebo tlačítkem Obnovit sadu nad seznamem sad adres.

Zrušení sady  (bez historie sady).

Zrušení sady může provést pouze vlastník sady.

Stiskne tlačítko Smazat. Zobrazí se dotaz: "Opravdu si přejete smazat vybraný záznam?". ANO-NE.
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10 Číselníky

Obsah číselníků:

Banka

Kód, Název

Právní forma organizace

Kód, Název

Stát

Kód země, Kód země A3, Kód země N3, Název země, Název země plný, Kód jazyka, Název jazyka, Název
jazyka česky, Člen EU.

Typ vzájemného vztahu

Název, Zkratka, Symetrický.
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11 Parametry

Parametry adresáře obsahují nastavení, která provádí správce systému a jsou platná pro všechny
uživatele adresáře.

Parametry se spustí z modulu Administrace - záložka Databázové schéma - menu Moduly - Adresář -
Parametry.

Uživatel s právem na správu adresáře má přístup do parametrů přímo v modulu.

Zaškrtnutím zde lze povolit změny v adresách, které jsou převazté z Evidence obyvatel, anebo se může
zakázat ukládání duplicitních záznamů.

Vyhledávání duplicit v záznamech adresáře - pro každý typ subjektu se mohou nastavit podmínky pro
jejich vyhledávání.

Duplicitní záznamy se pak mohou postupně vypořádat - viz kap. Slučování duplicitních subjektů.
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12 Údržba, kontroly

Uživatel s právem Správa adresáře má možnost ve složce Údržba adresáře provádět kontroly v
Adresáři.

Zvlášť pro jednotlivé typy subjektů (PO, FOP a FO) se mohou provádět kontroly na duplicity subjektů a
kromě toho kontroly na:

právnické osoby fyzické právnické
osoby

fyzické osoby

subjekty bez
uvedení obch. názvu
nebo IČ

subjekty bez
příjmení nebo IČ

subjekty bez
příjmení

subjekty s chybným
IČ

subjekty s chybným
IČ

subjekty s chybným
RČ

subjekty bez adresy subjekty bez adresy subjekty bez adresy

Kontrola na duplicity:



KEO4 Jmenný rejstřík22

© 2022 ALIS spol. s r.o., Česká Lípa

12.1 Slučování duplicitních subjektů

Nalezené duplicitní subjekty je možné sloučit do vybraného subjektu. 

Tato funkce je přístupná pouze uživateli  s právem Správa adresáře.

Po provedení kontroly na duplicity se nalezené duplicitní záznamy seřadí do tabulky Přehled duplicit.
První sloupeček Počet ukazuje, kolikrát se subjekt se shodnými údaji v Adresáři vyskytuje.

Dvojklikem nebo tlačítkem Detail se  pro každou nalezenou duplicitu zobrazí přehled duplicitních
záznamů:
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Z nich je třeba vybrat (zaškrtnout) subjekt, který má být zachován, a stisknout tlačítko Sloučit -
tím dojde ke sloučení subjektů do jednoho záznamu.

Pozn.: Chráněné subjekty nelze vybrat jako záznamy pro sloučení.

V detailu subjektu, který vznikl sloučením více záznamů, je k dispozici záložka Sloučené subjekty. Zde
je vypsáno, ze kterých záznamů byl subjekt sloučen, a v případě potřeby je možné záznamy zase zpětně
rozdělit (tlačítkem Vyřadit ze sloučených).
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