
© 2019 ALIS spol. s r.o.

Evidence obyvatel

12.11.2019



Evidence obyvatel2

© 2019 ALIS spol. s r.o.

Obsah

1 Evidence obyvatel
4

2 Metodika a legislativa 5

................................................................................................................................... 52.1 Úvod

................................................................................................................................... 52.2 Základní pojmy

................................................................................................................................... 62.3 Legislativní rámec

3 Číselníky 8

................................................................................................................................... 83.1 Číselníky-přehled

................................................................................................................................... 83.2 Číselníky-popis

4 Parametry 11

................................................................................................................................... 114.1 Parametry

5 Evidence obyvatel 13

................................................................................................................................... 135.1 Úvod Evidence obyvatel

................................................................................................................................... 145.2 Přehled funkcí

................................................................................................................................... 185.3 Vstupní filtr

................................................................................................................................... 225.4 Seznam obyvatel

................................................................................................................................... 245.5 Pořízení nového obyvatele

................................................................................................................................... 315.6 Pořízení rodiny

................................................................................................................................... 375.7 Detail obyvatele

................................................................................................................................... 415.8 Pořízení adresy neevidované v RUIAN

................................................................................................................................... 415.9 Aktualizace

.......................................................................................................................................................... 41Povolené změny dle číselníku 

......................................................................................................................................................... 41Úvod Aktualizace

......................................................................................................................................................... 43Sňatek

......................................................................................................................................................... 44Uzavření partnerství

......................................................................................................................................................... 46Rozvod

......................................................................................................................................................... 47Úmrtí

......................................................................................................................................................... 48Narození

......................................................................................................................................................... 48Změna jména

......................................................................................................................................................... 49Změna příjmení

......................................................................................................................................................... 50Změna RČ

......................................................................................................................................................... 51Změna rodného příjmení

......................................................................................................................................................... 52Změna TP

......................................................................................................................................................... 54Zrušení záznamu

......................................................................................................................................................... 55Změna druhu pobytu

......................................................................................................................................................... 56Změna pohlaví

......................................................................................................................................................... 57Změna státní příslušnosti

......................................................................................................................................................... 58Ovdovění

......................................................................................................................................................... 60Zbavení způsobilosti

......................................................................................................................................................... 60Zákaz pobytu

......................................................................................................................................................... 61Děti - zrušení/doplnění/oprava RČ na kartě rodiče



3Contents

3

© 2019 ALIS spol. s r.o.

......................................................................................................................................................... 65Otec/matka/partner - zrušení

......................................................................................................................................................... 65Otec/matka/partner - oprava

......................................................................................................................................................... 66Ukončení partnerství rozhodnutím

......................................................................................................................................................... 68Doručovací adresa - nová/změna/zrušení

.......................................................................................................................................................... 70Přímé opravy ve formuláři pro detail obyvatele 

.......................................................................................................................................................... 72Zrušení záznamu 

................................................................................................................................... 735.10 Akce

.......................................................................................................................................................... 73Vyhledávání 

.......................................................................................................................................................... 78Seznam změn 

.......................................................................................................................................................... 79Kontroly dat 

.......................................................................................................................................................... 80Statistika 

......................................................................................................................................................... 80Počty obyvatel dle věku

......................................................................................................................................................... 82Grafy

................................................................................................................................... 825.11 Tisk

.......................................................................................................................................................... 82Evidenční karty 

.......................................................................................................................................................... 83Výběry 

.......................................................................................................................................................... 92Seznamy 

.......................................................................................................................................................... 100Vybrané záznamy 

.......................................................................................................................................................... 102Tisk do formulářů 

................................................................................................................................... 1065.12 Historie

................................................................................................................................... 1085.13 Data

.......................................................................................................................................................... 108Úvod 

.......................................................................................................................................................... 109Aktualizace Adresáře 

.......................................................................................................................................................... 111Načtení výdeje ROB/ISEO 

.......................................................................................................................................................... 111Export XML a Export KED 

.......................................................................................................................................................... 112Export KEO 

.......................................................................................................................................................... 115Export DBF 

................................................................................................................................... 1155.14 Údržba dat

.......................................................................................................................................................... 115Úvod 

.......................................................................................................................................................... 116Údržba dat (kontroly, akce) 

.......................................................................................................................................................... 121Údržba dat - adresní údaje 

.......................................................................................................................................................... 124Údržba dat - úpravy položek 

................................................................................................................................... 1255.15 Poskytnutí údajů z IS

.......................................................................................................................................................... 125Žádosti o poskytnutí údajů z IS 

6 Stručné pracovní postupy 129

................................................................................................................................... 1296.1 STRUČNÉ PRACOVNÍ POSTUPY - Evidence obyvatel

Index 133



Evidence obyvatel4

© 2019 ALIS spol. s r.o.

1 Evidence obyvatel

v. 3.12    17. 9. 2015

 

 



Metodika a legislativa 5

© 2019 ALIS spol. s r.o.

2 Metodika a legislativa

2.1 Úvod

 

EVIDENCE OBYVATEL je samostatný modul začleněný standardně do programového systému KEO-X -
Komplexní evidence obce.

Program umožňuje vedení evidence obyvatel dle příslušných zákonných norem a nařízení platných pro
obce a města. Aktualizace dat je realizována prostřednictvím „ručních“ vstupů a úprav nebo pomocí dat
získaných výdejem ze zdrojů MVČR Centrální evidence obyvatel.

Program je orientován na maximálně jednoduché použití v následujících nejčastějších situacích
(možnosti programu jsou ovšem mnohem širší):

1. tisk sestav z poskytnutých dat v podobě, na jaké jste zvyklí
2. vyhledání a tisk informací o konkrétním obyvateli
3. pořízení obyvatele - narození či přistěhování z jiné obce
4. změna na obyvateli - sňatek, změna TP, úmrtí atd...
5. prohlížení a tisk provedených změn na obyvateli.

 

2.2 Základní pojmy

 
· aktuální kartotéka - všichni obyvatelé bydlící v obci (trvale či přechodně)
· vyřazená kartotéka - všichni obyvatelé, kteří se odstěhovali nebo zemřeli
· doplň. info - nepovinné údaje k obyvateli, lze zadat např. údaje o občanském průkazu, o povolání,

o vzdělání atd.
· dokument - představuje málo formalizovaný záznam informace. Za dokument lze považovat

každou samostatně zpracovávanou a vyhledávanou jednotku textového, grafického, video nebo
audio tvaru informačního fondu.

· seznam změn - změny provedené v evidenci občana za určité období
· unload - výdej dat pro obce, unload slouží k aktualizaci dat Evidence obyvatel z centrálního

serveru MVČR
· výdej aktualizací - seznam aktualizací provedených CRO
· základní výdej dat - seznam aktuálního stavu evidence obyvatel dle CRO
· MVČR - Ministerstvo vnitra České republiky
· obec s rozšířenou působností - (tzv. obec III. stupně) - typ obce, která vykonává v rozsahu jí

svěřeném zvláštními zákony přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím
právním předpisem. Obce s rozšířenou působností stanoví zvláštní zákon, a to Příloha č. 2 k
zákonu č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s
rozšířenou působností, § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

· RČ - rodné číslo
· stav - rodinný stav občana
· stát narození - země narození občana
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· státní občanství - st. příslušnost občana - trvalý právní svazek mezi jednotlivcem a státem, jehož
obsahem jsou vzájemná práva a závazky, stanovené vnitrostátním právem státu, které určuje
obsah státního občanství včetně jeho nabytí nebo pozbytí. Nejčastějším důvodem nabytí státního
občanství bývá narození dítěte, které nabývá státního občanství svých rodičů nebo státního
občanství státu, na jehož území se narodilo.

· č.d. - číslo popisné nebo evidenční
· č.o. - číslo orientační
· index domu - jednoznačný identifikátor budovy
· předchozí bydliště - adresa dřívějšího bydliště, na které byl občan evidován
· změny způsobilosti - změna stavu způsobilosti občana k právním a občanským úkonům
· doručovací adresa - od 1.7.2009 je možné na žádost obyvatele vést v evidenci obyvatel též údaj

o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.
Nejedná se tedy o povinnost, ale je v zájmu občana, aby si udal adresu pobytu, kde se skutečně
zdržuje a kde může přebírat poštovní zásilky. Je to adresa určená především pro doručování
písemností soudů a správních úřadů. Tuto adresu, její změnu nebo zrušení ohlásí obyvatel
ohlašovně v místě trvalého pobytu. Zvláštním právním předpisem se v daném případě rozumí např. §
46b písm. a) občanského soudního řádu.

 

2.3 Legislativní rámec

 

Seznam zákonů, vyhlášek a nařízení vlády v oblasti
evidence obyvatel:

 

133/2000 Sb. - Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

133/2000 Sb.

53/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí
evidence obyvatel s platností od 1.4.2004.

Ovlivňuje oblasti: Katastry, zeměměřictví; Občanské právo; Sociální
zabezpečení; Územní samospráva.

Předpisem se mění: 20/1966 Sb.; 582/1991 Sb.; 344/1992 Sb.; 592/1992
Sb.; 153/1994 Sb.; 154/1994 Sb.; 117/1995 Sb.; 328/1999 Sb.; 133/2000

Sb.; 151/2000 Sb.; 361/2000 Sb.; 120/2001 Sb.; 139/2002 Sb.

č. 53/2004 Sb.

Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Zákon upravuje ochranu
osobních údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při zpracování těchto
údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje jejich předávání do jiných

států.

č. 101/2000 Sb.

http://www.sagit.cz/_texty/sb00133.htm
http://www.sagit.cz/_texty/sb04053.htm
http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?sn=y&hledany=Z%E1kon+o+ochran%EC+osobn%EDch+%FAdaj%F9&zdroj=sb04525&cd=76&typ=r


Metodika a legislativa 7

© 2019 ALIS spol. s r.o.

 



Evidence obyvatel8

© 2019 ALIS spol. s r.o.

3 Číselníky

3.1 Číselníky-přehled

 

Přehled číselníků používaných systémem REG

Modul Evidence obyvatel

 

Název číselníku Statut Distribuční číselník Tabulka

Rodinné stavy Systémový číselník  (S1) ano RegEoCs01

Typ pobytu  Systémový číselník  (S1) ano RegEoCs02

Důvody změny  Systémový číselník  (S1) ano RegEoCs03

Typy omezení
způsobilosti

Systémový číselník  (S1) ano RegEoCs04

Důvody změny pro
adresy

Systémový číselník  (S1) ano RegEoCs05

Uživatelské typy
klasifikace  

Systémový, společný - U1 ano  RegRegCs01

 

3.2 Číselníky-popis

 

Uživatelské typy klasifikace - (RegRegCs01)

· Id - unikátní generované číslo
· Kód změny – uživatelský kód změny
· Název změny  - uživatelský název změny
· Uss – název subsystému pro který je položka v číselníku platná
· Právo přístupu – oprávnění pracovat s položkou
· Platí do - datum zahájení platnosti
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Rodinné stavy (RegEoCs01)

Číselník vycházející z číselníku MVČR - Rodinný stav (rod_stav)

· kód - kód rodinného stavu
· název - název rodinného stavu
· platiOd - datum zahájení platnosti
· tříděno id - priorita třídění

 

Typy pobytu (RegEoCs02)

Číselník vycházející z číselníku MVČR - Druh pobytu (t_pob)

· kód - kód typu pobytu
· název - název typu pobytu
· platiOd - datum zahájení platnosti
· tříděno id - priorita třídění

 

Důvody změny (RegEoCs03)

Číselník vycházející z číselníku MVČR - Důvod změny (duv_zmeny).  

· kód - kód důvodu změny
· název - název důvodu změny
· platí v EO - platnost v Evidenci obyvatel
· platiOd - datum zahájení platnosti
· tříděno id - priorita třídění

 

Typy omezení způsobilosti (RegEoCs04)

Číselník vycházející z číselníku MVČR - Číselník typu omezení působnosti (typ_omez).  

· kód - kód typu omezení způsobilosti
· název - název typu omezení způsobilosti
· platiOd - datum zahájení platnosti
· tříděno id - priorita třídění

 

Důvody změny pro adresy (RegEoCs05)

· kód - kód důvodu změny
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· název - název důvodu změny
· platíOd - datum zahájení platnosti
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4 Parametry

4.1 Parametry

 

Parametry pro Evidenci obyvatel

Parametry jsou globální. Doplnění nebo opravu provádí pouze správce systému nebo správce REG.

Obsluha vybere z lišty nabídek nabídku Nastavení ›  Systémové nastavení ›  Moduly ›
Evidence obyvatel ›  Parametry.

Obsluze se zobrazí formulář se záložkami Obecné, Spis, KEO, Adresář.
 
Záložka Obecné
 
Obec - parametr bude naplněn aktualizací na hodnotu ze základních parametrů (obec). Ve

výjimečných případech, kdy sídlo obecního úřadu není v obci, pro kterou zpracováváme data,
je třeba tento parametr upravit "ručně".

Používat adresní údaj k  budově s:  čd nebo čo - nastaví se přepínač dle potřeby.

Záložka Spis

Výběr Spisu - prostřednictvím tlačítka Spis (viz KAS - Referent - Spisy - Práce se seznamem spisů)
se vybere systémový spis pro Evidenci obyvatel. Zobrazí se seznam spisů (pouze systémových), z
nich se jeden označí a vybere pomocí tlačítka OK-vybrat.
Případně lze založit nový spis - pouze jako systémový.

Záložka KEO

Export KEO (EH3DP09) - výběr cílového adresáře tlačítkem se 3 tečkami. Zobrazí se file dialog a
obsluha vybere adresář, kam se bude exportovat seznam změn (EH3DP09). Vybraná cesta je
zobrazena v poli tomu určeném.

Datum posledního exportu - je zobrazeno datum a čas posledního provedeného exportu. Dle tohoto
data a času se při dalším spuštění Exportu KEO připraví nový seznam změn. Je možné změnit datum
a čas posledního exportu. Nové datum se vybere z kalendáře - po výběru se nastaví čas na 00:00.
Obsluha může upravit čas.

Termíny exportu - tlačítko se 3 tečkami. Obsluze bude zobrazena pracovní plocha modulu Procesy
pro nastavení spuštění data, času a periody spuštění Exportu KEO - EH3DP09.

Záložka Adresář

Pořadové číslo změn pro Adresář - číslo pro id používané v XML exportu změn pro adresář. Toto číslo
bude při instalaci nastaveno na 50 000 000. Obsluha má možnost číslo změnit.

 
Ve formuláři parametrů pro Evidenci obyvatel jsou k dispozici tlačítka:

OK-uzavřít, Uložit, Storno, Tisk, Historie.
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5 Evidence obyvatel

5.1 Úvod Evidence obyvatel

 

Modul Evidence obyvatel zpřístupňuje data o obyvatelích obce formou aktuální kartotéky, t.j. o
obyvatelích v obci evidovaných, a vyřazené kartotéky, která eviduje změny typu úmrtí a odstěhování
z obce.

Občan je do aktuální kartotéky zařazen pomocí nového záznamu jako narození nebo přistěhování do
obce. K občanovi je možné zadat (dle typu vzniku záznamu, tzn. narozením či přistěhováním) otce,
matku, partnera či dítě.
Je též možné pořídit celou rodinu najednou jako skupinu obyvatel nazvaných partneři a děti.

V údajích o občanovi je možné provádět libovolné povolené změny, a to buď opravou přímo ve formuláři
pro detail obyvatele (používá se při opravě chyb) nebo aktualizací ze seznamu povolených změn, např.
stěhování, svatba, rozvod, úmrtí, ovdovění atd.

· Po změně Úmrtí či Změna TP (odstěhování z obce) přechází karta občana do kartotéky
vyřazených.

· Další povolené změny v evidenci se ukládají do seznamu všech provedených změn ve formuláři pro
detail občana.

· Po změně na formuláři se původní formulář ukládá do historie a je evidován historií systému.

Provedené změny a opravy na obyvatelích lze prohlížet:

· opravy provedené přímo ve formulářích pro detail obyvatel zobrazuje funkce Historie a původní
formuláře pro detail opravených obyvatel jsou uloženy v seznamu historických záznamů, který je
přístupný přes tlačítko Historie v okně Základní filtr.

· aktualizace provedené ze seznamu povolených změn zobrazuje funkce Seznam změn.
· zemřelé a odstěhované obyvatele je možné zobrazit výběrem vyřazené kartotéky ve Filtru.

Modul EO dále umožňuje vyhledávat informace související s obyvatelem: bydliště, rodinné údaje,
osoby bydlící ve stejné budově a osoby bydlící ve stejném bytě.

Součástí programu je evidence Žádostí o poskytnutí údajů z informačního systému nebo např.
vedení tzv. Doručovací adresy (údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle
zvláštního právního předpisu).

K dispozici jsou také statistické údaje, jako počty obyvatel dle věku a grafy znázorňující procentuální
podíly daných skupin obyvatel.

V programu jsou předdefinované tiskové sestavy podporující tisk Evidenčních karet, Výběrů (např.
Školáci, Rodinný stav, Jubilanti) a Seznamů (např. Děti, Dospělí, Obyvatelé dle abecedy, ulic
atd...).

Výměna dat je realizována následujícími způsoby: UNLOAD z centrální databáze, import ve formátu
XML a export ve formátu XML, KEO a KED.
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Další obecné informace pro práci s modulem

Popis seznamu a veškeré práce s ním viz Uživatelské úpravy a činnosti.

V hlavním okně modulu Evidence Obyvatel je seznam záznamů a ovládací prvky. Vše ostatní (panel
nástrojů, menu, ikony atd.) je shodné s dalšími moduly, viz téma Popis základní obrazovky.

Hlavní okno modulu Evidence Obyvatel obsahuje následující informace a prvky:

· Seznam záznamů - seznam zobrazuje data na základě nastaveného filtru.
· Ovládací prvky - slouží k práci s Evidencí obyvatel, veškeré akce jsou obecně popsány v kapitole

Přehled funkcí.

 

5.2 Přehled funkcí

 

Filtry

Filtr se zobrazuje automaticky při spuštění modulu Evidence obyvatel. Před otevřením evidence je
nutné zadat podmínky filtru a následně jej spustit. Filtrovat můžete kartotéku aktuální, vyřazenou nebo
historickou. Existují dva filtry, Základní filtr a Rozšířený filtr. Rozšířený filtr poskytuje více kritérií pro
výběr ze seznamu obyvatel (např. pohlaví, datum narození, obec, okres, národnost atd.).

Filtr lze spustit i během práce s evidencí. V hlavním okně dole klikněte na tlačítko Filtr a pokračujte v
kapitole Vstupní filtr.

 

Práce se seznamem

Seznam lze upravovat a provádět v něm řada činností, viz příručka Stereotypy, kapitola Uživatelské
úpravy a činnosti.

Při prohlížení kartotéky vyřazených lze zobrazit sloupce datum vzniku a datum zániku.

 

Detail

Formulář pro detail záznamu obsahuje podrobné údaje o konkrétním záznamu.

Do formuláře pro detail záznamu vstoupíte jeho označením v seznamu a kliknutím na tlačítko Detail  v
hlavním okně dole.
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Pořízení/změna/oprava obyvatele

Nový záznam může vzniknout narozením nebo změnou bydliště, tj. přistěhováním z jiné obce, viz
kapitola Pořízení nového obyvatele, nebo Pořízení rodiny.

Změny na obyvateli lze provádět dvěma způsoby:

· Oficiální změny - využijete seznamu povolených změn vycházejících z číselníku MVČR. V
evidenci obyvatel jsou připraveny některé vybrané změnové akce, které jsou podporovány
pracovními postupy a automatickými změnami u dotčených evidovaných osob, viz kapitola Úvod
Aktualizace.

· Opravy - provedete změnu přímo ve formuláři pro detail obyvatele. Přímé opravy ve formulářích pro
detail obyvatele slouží pouze k opravám v případě chybného zápisu do formuláře pro detail, viz
kapitola Přímé opravy ve formuláři pro detail obyvatele.

 

Kontakty

K obyvateli lze doplňovat a přiřazovat kontakty z adresáře. Takto si můžete k obyvateli doplnit např.
jeho příbuzné, kteří nejsou přihlášení k pobytu v obci, dále adresu jeho pracoviště,.... atd. Tato
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pomocná evidence umožňuje evidovat takové kontakty, které můžete při práci s evidencí obyvatel
potřebovat.

Jestliže vyberete záložku Kontakty, zobrazí se vám seznam kontaktů, kde můžete použít pravé
tlačítko myši a vybrat si akci z menu.
 

Dokument

K obyvateli lze přidávat vlastní dokumenty (textové, obrázkové a jiné soubory). Můžete je dále
vytisknout či nastavit přístup k nim pouze určeným uživatelům.

 

Akce

Akce Vyhledávání slouží k rychlému přístupu k informacím spojeným se zvoleným obyvatelem a
umožňuje jejich vytisknutí. K dispozici jsou údaje o aktuálním a předchozím bydlišti, o rodině (otec,
matka, partner, děti), o spolubydlících v domě a spolubydlících v bytě. Akce Vyhledávání je dostupná
přes menu na pravém tlačítku myši:

Akce Seznam změn slouží k zobrazení nebo vytisknutí seznamu zvolených typů změn (sňatek,
změna jména atd.) provedených na konkrétním obyvateli. Dostupná je přes menu na pravém tlačítku
myši.

Akce Statistika - Počty obyvatel dle věku nabízí statistický přehled evidence obyvatel dle věkových
kategorií ke zvolenému dni a umožňuje jeho vytisknutí.
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Akce Statistika - Grafy nabízí grafické znázornění procentuálních podílů daných skupin obyvatel.

Akce Kontroly dat - proběhne kontrola na doplněnou obec, část obce a ulici.

 

Tisk

Tisk Evidenční karty nabízí tisk formuláře pro detail jednoho zvoleného obyvatele nebo tisk formulářů
pro detail všech obyvatel s možností volby tisku s dětmi či bez dětí.

Tisk Výběrů nabízí pravidelně užívané tiskové sestavy, jako např. Hlášení o stěhování, Jubilanti,
Novorozenci, Školáci atd., u kterých lze zpravidla nastavit kritéria tisku, např. věk školáků, jubilantů,
název sestavy atd.

Tisk Seznamů nabízí tisk seznamů dospělých a dětí dle nastavení a všech obyvatel v několika
tiskových podobách.

Tisk Vybraných záznamů - tisk opisu záznamů, tisky štítků, obálek atd. dle šablon.

Tisk do formulářů - slouží k vyplňování předdefinovaných formulářů vycházejících z Evidence
obyvatel.

 

Historie

V Historii jsou zaneseny všechny změny (opravy) provedené přímo ve formulářích pro detail obyvatel.
Přístup do seznamu změn je realizován přes filtr, kde je nutné zadat kritéria. K dispozici je tisk
seznamu změn a přístup na formulář pro detail změny.

Další informace o historii naleznete v kapitole Historie.

 



Evidence obyvatel18

© 2019 ALIS spol. s r.o.

Data

Přenos dat mezi jednotlivými uživateli KEO-X a centrální databází je realizován následujícími způsoby:

· Aktualizace UNLOAD - vydávání unloadů bylo zastaveno v souvislosti se spuštěním základních
registrů.

· Aktualizace adresáře - provedení "ruční" aktualizace modulu Adresáře dle EO.

· Uživatelské přidání kódu - využití v případě výskytu adresy neevidované v RÚIAN.

· Export XML - s podnabídkami: 

· Export KED - s podnabídkami: 

· Export KEO

· Export do DBF.

 

5.3 Vstupní filtr

 

Základní filtr

Po spuštění modulu Evidence obyvatel se otevře dialogové okno Základní filtr. V něm je potřeba
zadat vstupní podmínky pro výběr ze seznamu všech obyvatel.

Filtr lze aktivovat i později stiskem tlačítka Filtr v dolní části hlavního okna.
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Chcete-li zobrazit všechny obyvatele (aktuální kartotéka + vyřazená kartotéka + všechny
ostatní hist. záznamy), zrušte příznak na zaškrtávacím poli Akt. kartotéka, Vyřazená
kartotéka i Historie a stiskněte tlačítko OK-hledat bez zadávání ostatních vstupních
podmínek.

Pro vyfiltrování určitých obyvatel lze použít tento Základní filtr nebo Rozšířený filtr. Rozšířený filtr
poskytuje více kritérií pro výběr ze seznamu obyvatel (např. pohlaví, datum narození, obec, okres,
národnost atd.). Lze jej otevřít tlačítkem Rozšířený v okně Základní filtr a pokračovat dle postupu
níže uvedeného.

1. V zaškrtávacích polích určete, zda chcete pracovat s aktuální kartotékou nebo kartotékou
vyřazených či s historickými záznamy. Jestliže není vybrán žádný z check boxů, výběr se provádí
ze všech evidovaných záznamů, t.j. i ze všech historických záznamů. Dále můžete vybrat dospělé
(dnes 18 let a více) nebo děti (do 15 let nebo dnes 15 až 18 let) či obojí.

2. Pole Hledej je závislé na nastavení přepínače:

· příjmení, jméno - zobrazí se 2 pole, první je pro příjmení, druhé pro jméno
· rodné číslo - zadejte rodné číslo bez lomítka
· věk
· ulice, číslo domu - zobrazí se 2 pole, první je pro název ulice, druhé pro číslo domu, lze zadat

pouze jedno pole
· ulice, číslo orientační - zobrazí se 2 pole, první je pro název ulice, druhé pro číslo orientační, lze

zadat pouze jedno pole
· část obce
· změna - zobrazí se tlačítko se třemi tečkami. Jeho stisknutím otevřete okno pro výběr změny

nebo změn provedených na obyvatelích. V závislosti na tom, jestli chcete hledat pouze v
aktuální kartotéce anebo také ve vyřazené či historické, se liší nabídka změn, dle kterých lze
záznamy filtrovat.
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· typ pobytu - zobrazí se tlačítko se třemi tečkami. Jeho stisknutím otevřete okno pro výběr typu
nebo typů pobytu obyvatel.

3. V roletovém menu Porovnat můžete zadat jedno z následujících nastavení pro hledání:

· začátek pole - bude se hledat podle počátečních znaků v řetězci, např. jméno Jaroslav
naleznete zadáním znaků "Jar"

· celé pole - bude se hledat pouze přesně zadaný řetězec, např. jméno Jaroslav naleznete pouze
jeho celým zadáním

· část pole - bude se hledat podle jakékoliv posloupnosti znaků v řetězci, např. jméno Jaroslav
naleznete zadáním znaků "rosl"

4. Pro potvrzení zadaných podmínek filtru stiskněte tlačítko OK-hledat. Stisknete-li tlačítko Storno,
filtr se zruší a zobrazí se seznam dříve vybraných obyvatel. Stisknete-li tlačítko Nový, otevře se
okno pro pořízení nového obyvatele. Stisknete-li tlačítko Historie, zobrazí se seznam aktuálních i
historických záznamů dle zadaných podmínek filtru. Stisknete-li tlačítko Rozšířený, otevře se
rozšířený filtr.

Otevře se seznam obyvatel vytříděných dle zadaných podmínek.

 

 Rozšířený filtr
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Rozšířený filtr oproti základnímu filtru poskytuje více kritérií pro výběr ze seznamu obyvatel (např.
pohlaví, datum narození, obec, okres, národnost atd.). Lze jej otevřít tlačítkem Rozšířený v okně
Základní filtr.

1. V zaškrtávacích polích určete, chcete-li pracovat s aktuální, vyřazenou nebo historickou
kartotékou. Jestliže není vybrána ani jedna kartotéka, výběr se provádí ze všech evidovaných
záznamů, t.j. i ze všech historických záznamů. Dále můžete výběr omezit na dospělé (dnes 18 let
a více) nebo děti (do 15 let nebo dnes 15 až 18 let) či obojí. Jestliže není zaškrtnuto ani jedno
pole, výběr se provádí ze všech evidovaných záznamů.

2. Vyplňte další kritéria filtru zadáváním dat nebo použitím přepínače a zaškrtávacího pole.

Způsoby zadávání hledaných číselných hodnot a výrazů jsou popsány v příručce
Stereotypy, v kapitole Filtry.
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3. Pole Stav lze vyplnit pouze použitím tlačítka . Jeho stisknutím otevřete okno pro výběr stavu
nebo stavů vyhledávaných obyvatel.

4. Pole Státní občanství lze vyplnit ručně anebo pomocí tlačítka  a následným výběrem z
číselníku států.

5. Pole Typ změny lze vyplnit pouze použitím tlačítka . Jeho stisknutím otevřete okno pro výběr
typu nebo typů změny provedených na obyvatelích. Podobně Typ pobytu.

6. Rodiče dětí narozených od - do - po vyplnění dat se vyhledávají rodiče dětí narozených v
určitém období (ne děti)!

7. Pro potvrzení zadaných podmínek filtru stiskněte tlačítko OK-hledat. Stisknete-li tlačítko Storno,
filtr se zruší a zobrazí se seznam dříve vybraných obyvatel. Stisknete-li tlačítko Vymazat, smažou
se zadané podmínky filtru. Stisknete-li tlačítko Zákl. filtr, otevře se základní filtr.

Po potvrzení filtru s vyplněným RČ probíhá kontrola na jeho existenci. Otevře se seznam obyvatel
vytříděných dle zadaných podmínek.

V Rozšířeném filtru platí logický součin mezi vyplněnými poli. Nevybraná zaškrtávací pole
se v podmínce filtru nezohledňují.

 

 

5.4 Seznam obyvatel

 

Tabulka se seznamem obyvatel je složená z následujících sloupců:

Příjmení a jméno
Věk
Ulice
č.d.
č.o.
Část obce
Typ pobytu
Stav
 
Pod seznamem jsou umístěna tlačítka:
 

 
Ukončit - ukončení práce se seznamem obyvatel
Nový...         
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Nový obyvatel - pořízení nového obyvatele - viz kap. Pořízení nového obyvatele.

Partneři a děti - viz kap. Pořízení rodiny.

Nová budova       - možnost pořízení nové budovy přes jednoduchý formulář, kde se
zadá pouze název, index domu a adresa. Jde o nejrychlejší
cestu, jak pořídit budovu. Dodatečně je možné zobrazit plný
detail budovy a ostatní evidenční údaje doplnit (v modulu
KEO-X Evidence budov).

Detail - detail (karta) obyvatele
Filtr - zobrazení vstupního filtru
Akce...   

Tisk... - tiskové sestavy viz kap. Tisk
Historie... - historie Aktualizace
Data... - viz kap. Data.
 

Nabídky při použití pravého tlačítka myši na vybraném záznamu:

Nový - zobrazí se formulář pro pořízení nového obyvatele
Detail - zobrazí se detail (karta) obyvatele
Vyhledávání - viz kap. Vyhledávání
Dokumenty - zobrazí se seznam připojených el. dokumentů
Seznam změn                   - zobrazí se okno multiselectu pro výběr a po výběru jedné nebo více

(nebo všech) změn se zobrazí seznam vybraných změn provedených
u aktuálně vybraného obyvatele

Doplňující info - otevře se okno s doplňujícími informacemi k obyvateli
Nový dokument - zobrazí se formulář pro připojení nového el. dokumentu
Tisk evidenční karty - vytiskne se evidenční karta vybraného občana
Zrušit - nenávratné odstranění záznamu, který nebude dohledatelný ani v

historii, ani v seznamu změn!
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5.5 Pořízení nového obyvatele

 

Formulář Nový obyvatel slouží k ručnímu pořízení nových záznamů do Evidence obyvatel. Nový
záznam může vzniknout narozením nebo změnou bydliště, tj. přistěhováním z jiné obce. Při pořizování
nového záznamu se tento zaznamená i do modulu Adresář (v případě, že v Adresáři není již záznam
se shodným rodným číslem).  

Nového obyvatele lze zadat těmito způsoby:

· tlačítkem Nový... a výběrem volby Obyvatel v dolní části hlavního okna
· použitím pravého tlačítka myši na seznamu obyvatel a volbou nabídky Nový
· klávesou F2 v hlavním okně
· tlačítkem Nový v okně Základní filtr.

 
1. V roletovém menu Akce zvolte důvod pro zadání nového obyvatele, t.j. Narození nebo Přihlášení

k pobytu.

Pokud zvolíte Narození, nastaví se stav svobodný/á a znepřístupní se tlačítka Předchozí
bydliště, Partner a Děti.



Evidence obyvatel 25

© 2019 ALIS spol. s r.o.

2. Zadejte rodné číslo bez lomítka. Vedle se předvyplní údaj Datum narození, který můžete dle
potřeby přepsat. Automaticky se dopočítá věk.

Proběhne kontrola na existující rodná čísla, aby nebylo možné pořídit duplicitní záznam.

Dále se provádí se kontrola, zda existuje RČ ve vyřazené kartotéce - pokud ano, nabídne se
předvyplnění nové karty z vyřazené kartotéky.

U rodných čísel se čtyřčíselnou koncovkou za datem narození probíhá kontrola na modulo 11.

3. Pokračujte vyplňováním dalších údajů o obyvateli (titul, jméno, příjmení, rodné příjmení, stav).

4. Vyplňte místo narození, okres narození, stát narození, národnost, státní občanství.

Okres narození lze zadat ručně nebo použitím tlačítka se třemi tečkami. Stisknete-li tlačítko,
zobrazí se okno Číselník okresů narození. Příslušný okres vyberte dvojklikem nebo označením a
stiskem tlačítka Vyber. 

Zadávání položky z číselníku lze provést přímým zadáním celého názvu položky do
příslušného pole nebo zadáním počátečních znaků názvu položky či výběrem z číselníku
použitím tlačítka se třemi tečkami, viz příručka Stereotypy, kapitola Zadávání z číselníku.

5. Z roletového menu vyberte Typ pobytu.

6. Datum přihlášení k pobytu vyberte v kalendáři.

Zadání data přihlášení k pobytu je omezeno na interval od dnešního dne do minulosti.

7. Adresu lze jednoduše zadat zapsáním čísla domu a stisknutím tlačítka Vybrat adresu.  Jde-li o

unikátní adresu v rámci obce, doplní se automaticky. Pokud se zadané číslo vyskytuje

v několika ulicích nebo jako číslo popisné i evidenční, nabídnou se k výběru všechny

možnosti. 

Správné doplnění adresy (obec, část obce, ulice a č.d., popř. číslo bytu je důležité! Používá se k
vazbě a vyhledávaní v modulech Volby, Evidence budov, Evidence prostor v budově (bytů a
ostatních prostor).

 
8. Pořizujete-li obyvatele přihlašujícího se k pobytu, pokračujte zadáním Předchozího bydliště.

Pokud je důvodem pořízení narození, pokračujte zadáním otce.

 

Předchozí bydliště

Tlačítko Předchozí bydliště je přístupné pouze pro obyvatele přihlašujícího se k pobytu.

1. Stiskněte tlačítko Předchozí bydliště.

Proběhne kontrola na povinné vstupy.
Pokud je vše v pořádku, zobrazí se formulář pro zadání předchozích bydlišť, jinak se zobrazí
požadavek na doplnění chybějícího údaje.
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Názvy polí s povinným vstupem jsou vždy zvýrazněné tučným písmem.

2. Pro zadání předchozího bydliště stiskněte tlačítko Nový.

Zobrazí se formulář Předchozí bydliště s údaji předvyplněnými z formuláře pro detail obyvatele.

 
3. Vyplňte údaje o předchozím bydlišti obdobným způsobem, jako pořizujete obyvatele a stiskněte

tlačítko OK-uzavřít.

Proběhne kontrola na povinné vstupy. Povinné vstupy jsou zvýrazněné tučným písmem. Pozor na
zadání data Pobyt od - jde o datum přihlášení k předchozímu pobytu, tedy datum musí být nižší,
než datum aktuálního pobytu!
Pokud je vše v pořádku, záznam o předchozím bydlišti se zobrazí v seznamu předchozích bydlišť,
jinak se zobrazí požadavek na doplnění chybějícího údaje.

4. Stiskněte tlačítko Ukončit nebo pokračujte v zadávání dalšího předchozího bydliště návratem na
bod 2 a opakováním postupu.

Smazání zadaného předchozího bydliště lze provést označením záznamu kliknutím myší v
seznamu předchozích bydlišť, kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem volby Zrušit v
místním menu.



Evidence obyvatel 27

© 2019 ALIS spol. s r.o.

 

Otec

Po stisknutí tlačítka Otec se zobrazí formulář (tzv. malá karta) pro doplnění údajů o otci.

1. Zadejte rodné číslo otce ručně a stiskněte klávesu Enter nebo stiskněte tlačítko se třemi tečkami,
zadejte kritéria filtru, potvrďte jej, v Evidenci obyvatel označte otce a stiskněte tlačítko Vybrat.  

Kritéria filtru jsou pevně přednastavená na věk od 14 let, pohlaví muž, aktuální kartotéka.

Jestliže otec není v evidenci obyvatel, budete po zadání RČ upozorněni hláškou "Rodné číslo není
v evidenci".

2. Zadaného otce potvrďte stisknutím tlačítka OK-uzavřít. Stisknete-li tlačítko Storno, zadávání otce
k obyvateli se zruší. Stisknete-li tlačítko Detail, otevře se formulář pro detail otce dle zadaného
rodného čísla nebo budete informováni o neexistenci tohoto RČ v EO či jeho nejednoznačnosti.

 

Matka

Postupujte obdobně jako v případě zadávání otce.

Kritéria filtru jsou pevně přednastavená na věk od 14 let, pohlaví žena, aktuální kartotéka.

 

Partner
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Tlačítko Partner je přístupné pouze pro obyvatele přihlašujícího se k pobytu. Po jeho stisknutí se
zobrazí malá karta pro zadání partnera.

Postupujte obdobně jako v případě zadávání otce.

Kritéria filtru jsou pevně přednastavená na věk od 14 let, pohlaví opačné od partnera, aktuální
kartotéka.

 

Děti

Tlačítko Děti je přístupné pouze pro obyvatele přihlašujícího se k pobytu. Po jeho stisknutí se zobrazí
Formulář pro zadání dětí.

Před zadáním dítěte k obyvateli je nutné dítě pořídit do Evidence obyvatel.

1. Tlačítkem Nový zadáte dítě. Po jeho stisknutí se zobrazí "malá karta". Zadejte ručně rodné číslo
dítěte a stiskněte klávesu Enter nebo stiskněte tlačítko se třemi tečkami, zadejte kritéria filtru,
potvrďte jej, v Evidenci obyvatel označte dítě a stiskněte tlačítko Vybrat.  

Pole jméno, příjmení a rodné příjmení jsou pouze pro čtení a doplní se po zadání odpovídajícího
RČ.
V případě ručního zadání RČ proběhne kontrola na modulo 11 a záznam dítěte se vyhledá v EO.
Pokud záznam nebude nalezen, zobrazí se hláška: "Záznam se zadaným RČ nebyl v aktuální
kartotéce nalezen" a budete vráceni na malou kartu.

2. Po zadání dětí stiskněte na seznamu dětí tlačítko Ukončit. Stisknete-li tlačítko Detail, zobrazí se
její velká karta. Stisknete-li tlačítko Zrušit, zrušíte právě označené dítě z formuláře pro detail
rodiče.
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Po zadání otce/matky v případě Narození nebo po zadání dětí v případě Přihlášení k pobytu pokračujte
ve vyplňování údajů o novém obyvateli:

9.  Pokud zvolíte jednu ze změn způsobilosti, zpřístupní se pole vlevo od roletového menu pro zadání
souvisejících údajů.

10.  Dále můžete zadat doplňující informace o obyvateli tlačítkem Doplň.info. Pokud tak učinit
nechcete, pokračujte na konci kapitoly.

 

Doplňující informace

1. Po stisknutí tlačítka Doplň.info se zobrazí okno Doplňující informace.

2. Do polí vyplňte údaje (žádné nejsou povinné ani neprobíhá jejich kontrola), případně použijte
tlačítko text pro zadání textu. Pole aktualizace zaznamenává toho, kdo poslední prováděl úpravu.

3. Údaje potvrďte tlačítkem OK-uzavřít. Stisknete-li tlačítko Storno, uzavřete formulář bez uložení.
Stisknete-li tlačítko Historie a zvolíte Aktualizace, na filtru pro historii se dle zadaných podmínek
zobrazí pouze ty záznamy, které byly provedeny na vybraném doplňujícím záznamu. Stisknete-li
tlačítko Tisk, vytiskne se zakládaná doplň. informace.

 

Po zadání doplňujících informací pokračujte ve vyplňování údajů o novém obyvateli:

11.  K obyvateli můžete tlačítkem Nový dokument přiřadit jakýkoliv dokument.

12.  Pro potvrzení pořizovaného obyvatele stiskněte tlačítko OK-uzavřít.

Stisknete-li tlačítko OK-další, budete pokračovat v pořizování dalšího obyvatele.
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Stisknete-li tlačítko Storno, zrušíte pořizování a navrátíte se do evidence obyvatel.

Stisknete-li tlačítko Tisk, máte možnost vytisknout formulář pro detail pořizovaného obyvatele.

Po potvrzení obyvatele probíhá kontrola na povinné vstupy (jsou zvýrazněné tučným písmem).
Pokud je vše v pořádku, nový obyvatel se zobrazí v evidenci obyvatel, jinak se zobrazí požadavek na
doplnění chybějícího údaje.
Obyvatel se po kontrole na případnou existenci shodného RČ zaznamená i do modulu Adresář.

 

Kontakty

K obyvateli lze později doplňovat a přiřazovat kontakty z Adresáře, a to ve formuláři Detailu obyvatele,
ve kterém je (na rozdíl od formuláře pro pořízení nového obyvatele) navíc záložka Kontakty.
Takto si můžete k obyvateli doplnit např. jeho příbuzné, kteří nejsou přihlášení k pobytu v obci, dále
adresu jeho pracoviště,.... atd. Tato pomocná evidence umožňuje evidovat takové kontakty, které
můžete při práci s evidencí obyvatel potřebovat.
Jestliže vyberete záložku Kontakty zobrazí se vám seznam kontaktů, kde můžete použít pravé
tlačítko myši a vybrat si akci z menu.
 

 
· Nový    - slouží k zařazení záznamu z Adresáře do seznamu kontaktů
· Detail   - zobrazí se vám detail záznamu ve formuláři pro detail
· Adresa - zobrazí se detail adresy kontaktu
· Zrušit   - zrušení položky ze seznamu kontaktů
· Tisk      - tisk seznamu kontaktů.

Nový/Detail kontaktu v EO:

Vyberte z menu Nový nebo Detail a zobrazí se vám formulář:
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Pro volbu Nový je formulář prázdný a pomocí tlačítka se třemi tečkami provedete výběr osoby z
adresáře, můžete si doplnit popis anebo pomocí tlačítka Text doplníte libovolnou poznámku.

Pro volbu Detail bude formulář odpovídat obrázku. Můžete použít tlačítka:

· OK-uzavřít    - formulář bude uzavřen a provedené změny uloženy
· Storno          - formulář bude uzavřen a provedené nebudou změny uloženy
· Adresa          - zobrazí se formulář pro detail adresy (pomocí tlačítka Adresář si můžete zobrazit

detail v Adresáři)
· Tisk               - vytiskne se detail.

 

5.6 Pořízení rodiny

 

Akce pro pořízení rodiny slouží k ručnímu pořízení nových záznamů jako skupiny obyvatel nazvaných
partneři a děti (v právním systému ČR není rodina definována) do Evidence obyvatel. Toto pořízení
slouží při přistěhování, tj. změně bydliště z jiné obce. Nejčastěji se bude jednat o rodinu ve smyslu
otec, matka a děti nebo otec a děti nebo matka a děti. Při pořizování nového záznamu se tento
zaznamená i do modulu Adresář (v případě, že v Adresáři není již záznam se shodným rodným
číslem).

Partner 1

Pořizování rodiny začíná pořízením prvního partnera.

1. Stiskněte tlačítko Nový... a vyberte volbu Partneři a děti v dolní části hlavního okna.

Zobrazí se okno pro pořízení partnerů a dětí.
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2. Prvního partnera pořídíte stisknutím tlačítka Partner 1.

Zobrazí se formulář pro pořízení prvního partnera.

 
3. Zadejte rodné číslo bez lomítka. Vedle se předvyplní údaj Datum narození, který můžete dle

potřeby přepsat. Dopočítá se věk. U rodných čísel se čtyřčíselnou koncovkou za datumem
narození probíhá kontrola na modulo 11.

4. Pokračujte vyplňováním dalších údajů o partnerovi (jméno, příjmení...).

5. Okres narození lze zadat ručně nebo použitím tlačítka se třemi tečkami.

Stisknete-li tlačítko, zobrazí se okno Číselník okresů narození. Příslušný okres vyberte
dvojklikem nebo označením a stiskem tlačítka Vyber.

6. Z roletového menu vyberte Typ pobytu.

7. Vyberte datum přihlášení k pobytu výběrem v kalendáři nebo jej zadejte přímo..



Evidence obyvatel 33

© 2019 ALIS spol. s r.o.

Zadání data přihlášení k pobytu je omezeno na interval od dnešního dne do minulosti.

8. Podobným způsobem jako Okres narození lze zadat Obec, Část obce, Ulice či PSČ. Po zadání
části obce se automaticky doplní odpovídající PSČ.

9. Pokračujte zadáním Předchozího bydliště.

 

Předchozí bydliště

1. Stiskněte tlačítko Předchozí bydliště.

Proběhne kontrola na povinné vstupy.
Pokud je vše v pořádku, zobrazí se formulář pro zadání předchozích bydlišť, jinak se zobrazí
požadavek na doplnění chybějícího údaje.

Názvy polí s povinným vstupem jsou vždy zvýrazněné tučným písmem.

2. Pro zadání předchozího bydliště stiskněte tlačítko Nový.

Zobrazí se okno Předchozí bydliště detail s údaji předvyplněnými z formuláře pro detail partnera.

3. Vyplňte údaje o předchozím bydlišti obdobným způsobem, jako pořizujete partnera a stiskněte
tlačítko OK-uzavřít.

Proběhne kontrola na povinné vstupy (povinné vstupy jsou zvýrazněné tučným písmem).
Pokud je vše v pořádku, záznam o předchozím bydlišti se zobrazí v seznamu předchozích bydlišť,
jinak se zobrazí požadavek na doplnění chybějícího údaje.

4. Stiskněte tlačítko Ukončit nebo pokračujte v zadávání dalšího předchozího bydliště návratem na
bod 2 a opakováním postupu.
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Smazání předchozího bydliště lze provést označením záznamu v seznamu předchozích
bydlišť, kliknutím pravým tlačítkem myši a výběrem volby Zrušit v místním menu.

 
10.  Pokračujte zadáním Otce či Matky nebo pokračujte v bodu 11.

Otec

Po stisknutí tlačítka Otec se zobrazí formulář (tzv. malá karta) pro doplnění údajů o otci.

1. Zadejte rodné číslo otce ručně a stiskněte klávesu Enter nebo stiskněte tlačítko se třemi tečkami,
zadejte kritéria filtru, potvrďte jej, v Evidenci obyvatel označte otce a stiskněte tlačítko Vybrat.  

Kritéria filtru jsou pevně přednastavená na věk od 14 let, pohlaví muž, aktuální kartotéka.

Jestliže otec není v Evidenci obyvatel, budete po zadání RČ upozorněni hláškou "Rodné číslo není
v evidenci".

2. Zadaného otce potvrďte stisknutím tlačítka OK-uzavřít. Stisknete-li tlačítko Storno, zadávání otce
k partnerovi se zruší. Stisknete-li tlačítko Detail, otevře se formulář pro detail otce dle zadaného
rodného čísla nebo budete informováni o neexistenci tohoto RČ v EO či jeho nejednoznačnosti.

Matka

Postupujte obdobně jako v případě zadávání otce.
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Kritéria filtru jsou pevně přednastavená na věk od 14 let, pohlaví žena, aktuální kartotéka.

Po zadání otce a matky pokračujte ve vyplňování údajů o novém obyvateli:

 
11. Pokud zvolíte jednu ze změn způsobilosti, zpřístupní se pole vlevo od roletového menu pro

zadání souvisejících údajů.
12. Dále můžete zadat doplňující informace o partnerovi tlačítkem Doplň.info. Pokud tak učinit

nechcete, pokračujte na konci kapitoly.

Doplňující informace

1. Po stisknutí tlačítka Doplň.info se zobrazí okno Doplňující informace.

2. Do polí vyplňte údaje (žádné nejsou povinné ani neprobíhá jejich kontrola), případně použijte
tlačítko text pro zadání textu. Pole aktualizace zaznamenává toho, kdo poslední prováděl úpravu.

3. Údaje potvrďte tlačítkem OK-uzavřít. Stisknete-li tlačítko Storno, uzavřete formulář bez uložení.
Stisknete-li tlačítko Historie a zvolíte Aktualizace, na filtru pro historii se dle zadaných podmínek
zobrazí pouze ty záznamy, které byly provedeny na vybraném doplňujícím záznamu. Stisknete-li
tlačítko Tisk, vytiskne se zakládaná doplň. informace.

Po zadání doplňujících informací pokračujte ve vyplňování údajů o partnerovi:
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13. K partnerovi můžete tlačítkem Nový dokument přiřadit libovolný dokument.

14. Pro potvrzení pořizovaného partnera stiskněte tlačítko OK-uzavřít. Stisknete-li tlačítko Tisk,
vytiskne se karta pořizovaného partnera.

Po potvrzení partnera probíhá kontrola na správnost zadaného rodného čísla a na ostatní povinné
vstupy (povinné vstupy jsou zvýrazněné tučným písmem).
Pokud je vše v pořádku, nový partner se zobrazí v seznamu pořízených partnerů a dětí, jinak se
zobrazí požadavek na doplnění chybějícího údaje.

15. Dále můžete pokračovat pořízením druhého partnera či pořízením dětí.

 

Partner 2

1. Druhého partnera pořídíte stisknutím tlačítka Partner 2 v okně se seznamem pořízených partnerů.

Zobrazí se formulář pro pořízení druhého partnera s údaji o bydlišti a s datem "TP od" vyplněnými
dle prvního partnera.

2. Dále pokračujte stejným způsobem, jako jste zadali prvního partnera a poté pořiďte děti.

Děti

1. Dítě pořídíte stisknutím tlačítka Děti v okně se seznamem pořízených partnerů.

Zobrazí se formulář pro pořízení dítěte, který má předvyplněné ty údaje o bydlišti, které jsou
shodné u obou partnerů. Údaje o otci a/nebo matce jsou vyplněné dle pořízených partnerů.

2. Formulář vyplňte stejným způsobem, jako jste zadali partnera.

3. Další dítě pořídíte opakováním postupu.

Po pořízení členů rodiny se vše zobrazí v seznamu pořízených partnerů a dětí.
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16. Potvrďte pořízení všech členů rodiny stisknutím tlačítka OK-uzavřít. Stisknete-li tlačítko Dítě,
otevře se formulář pro pořízení dalšího dítěte. Stisknete-li tlačítko Detail, zobrazí se formulář pro
detail právě označeného člena rodiny. Stisknete-li tlačítko Zrušit, smažete právě označeného
člena rodiny.

Pokud je vše v pořádku, celá rodina se uloží do Evidence obyvatel, jinak se zobrazí upozornění na
neúplné vyplnění údajů, které umožní nedostatek napravit nebo jej ignorovat.
Členové rodiny se po kontrole na případnou existenci shodných RČ zaznamenají i do modulu Adresář.

 

5.7 Detail obyvatele

Detail obyvatele lze zobrazit označením záznamu v seznamu obyvatel a následně:

1) použitím tlačítka Detail pod seznamem obyvatel

2) použitím pravého tlačítka myši a volbou nabídky Detail

3) dvojklikem na záznamu

4) klávesou F12.

Zobrazí se formulář Detailu, který obsahuje podrobné údaje o konkrétním záznamu:
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Ve formuláři pro detail obyvatele lze změnit veškeré údaje, kromě rodného čísla a údaje Platí od,
přímým zápisem. Dojde k nahrazení změněným formulářem pro detail obyvatele, přičemž původní
formulář pro detail je přesunut do historie.

Přímé opravy v kartě obyvatele slouží pouze k opravám v případě chybného zápisu - při
provádění změny, která nemá mít vliv na oficiální zdroje změn.

Jde-li o záznam z aktuální kartotéky, pak údaj Platí do je nevyplněn. U záznamu z vyřazené kartotéky
je datum vyplněno.

Údaj Poslední změna - datum poslední změny. V případě změn provedených pomocí tlačítka Změny v
Detailu je zde uvedeno datum poslední změny.

Záložka Doručovací adresa:

Údaje o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu.

Záložka je jen na prohlížení a nemá žádné aktivní prvky.
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Záložka Změny:

Po kliknutí na záložku Změny se v rámci formuláře Detailu zobrazí tabulka se seznamem změn
provedených u aktuálního obyvatele.

Změny jsou v tabulce řazeny dle data provedení změny - na prvním místě je naposledy provedená
změna.

Na tomto seznamu změn lze použít pravé tlačítko myši a použít nabídky:

Detail - zobrazení detailu vybrané změny - zobrazí se opět formulář Detailu
obyvatele, ale má vyplněn údaj Platí do. Tím je patrné, že jde o
historický záznam.

Navíc, pro odlišení od od detailu aktuálního záznamu, je v titulku
formuláře uvedeno, že jde o změnu, např.:

Detail změny lze vyvolat i dvojklikem na označené změně anebo
klávesou F12.

Opravit datum změny - je možné zadat jiné datum platnosti změny

Zrušení změny - po kontrolním dotazu je možné nenávratně zrušit poslední změnu
(pouze poslední!) a vrátit stav před touto změnou

Tisk seznamu - tisk seznamu změn.

 

Údaj Poslední změna:

Aktuální věta: údaj Poslední změna = datum poslední změny

Historická věta (=detail změny): údaj Poslední změna = datum této změny.

 

Údaj Místo změny (+ okres/stát) - je vyplněno pouze u změn, kde je ze zákona nutné tyto údaje
evidovat (úmrtí, ovdovění, sňatek).
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Záložky Text, Dokumenty a Kontakty

Záložka Text:

Do okna pro text se automaticky zapisují informace o provedených změnách. Lze použít tlačítko
Text, které otevře jednoduchý textový editor a text lze upravovat či doplňovat. Doplňovat poznámky lze
i v detailu vyřazených záznamů (vyřazená kartotéka).

Záložka Dokumenty:

K obyvateli lze přidávat vlastní dokumenty (textové, obrázkové a jiné soubory). Mohou se dále tisknout
či nastavit přístup k nim pouze určeným uživatelům.

Kliknutím na záložku Dokumenty se zobrazí tabulka se seznamem připojených el. dokumentů. Lze na
něm použít pravé tlačítko myši a vybrat si akci z nabídnutého menu.

Nový dokument lze připojit buď pomocí tlačítka Nový... a volbou nabídky Nový Dokument
anebo v tabulce s Dokumenty použitím pravého tlačítka myši a volbou Nový
anebo v tabulce s Dokumenty použitím klávesy F2.

Záložka Kontakty:

K obyvateli lze doplňovat a přiřazovat kontakty z adresáře. Takto je možné k obyvateli doplnit např.
jeho příbuzné, kteří nejsou přihlášení k pobytu v obci, dále adresu jeho pracoviště atd. Tato pomocná
evidence umožňuje evidovat takové kontakty, které mohou být při práci s evidencí obyvatel potřeba.

Při výběru záložky Kontakty se zobrazí seznam kontaktů, kde můžete použít pravé tlačítko myši a
vybrat si akci z menu.

Pořídit nový Kontakt lze použitím tlačítka Nový... a výběrem nabídky Nový kontakt
anebo v tabulce s Kontakty použitím pravého tlačítka myši a volbou Nový
anebo v tabulce s Kontakty použitím klávesy F2.
 

 

Ve formuláři Detailu obyvatele jsou k dispozici tlačítka:

Ok-uzavřít - uzavření formuláře s uložením provedených změn

Storno - uzavření formuláře bez uložení případných změn

Změny - tlačítko, které umožňuje provádět povolené změny dle číselníku

Vyhledávání... - Bydliště

Rodina

Osoby v budově

Osoby v bytě

Doplň.info - zobrazení formuláře s doplňujícími informacemi

Nový... - Nový dokument

- Nový kontakt

Tisk... - tisk karty obyvatele.
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5.8 Pořízení adresy neevidované v RUIAN

Adresy, které uživatel pořizuje v modulech Evidence obyvatel nebo Volby, jsou kontrolovány na existenci
v základním registru RÚIAN. Pokud nastane situace, kdy je v odůvodněných případech nutné zadat
adresu, která zatím v RÚIAN není, postupujte takto:

1. V modulu Evidence obyvatel, pod tlačítkem Data, zvolte nabídku Uživatelské přidání kódu:

2. Část obce a ulice musí být při zápisu vybrány z číselníku.

3. Tlačítkem „Přidat kód“ se zapsané adrese přidělí dočasný adresní kód, označený záporným
znaménkem (je v detailu karty na první pohled zřejmý).

4. Po přidání kódu je možné dialog uzavřít a přejít zpět do karty obyvatele a pořídit nově zapsanou
adresu.

Seznam všech takto pořízených adres naleznete pod záložkou Zapsané adresy. Po zapsání adresy do
RÚIAN bude dočasný kód při denní aktualizaci číselníku automaticky nahrazen reálným kódem. 

5.9 Aktualizace

5.9.1 Povolené změny dle číselníku

5.9.1.1 Úvod Aktualizace

 

Změny v evidenci obyvatel vycházejí z číselníku Změn dle číselníku MVČR. V evidenci obyvatel jsou
připraveny některé vybrané změnové akce, které jsou podporovány pracovními postupy a
automatickými změnami u dotčených evidovaných osob. Jedná se například o stěhování, svatba,
rozvod, úmrtí, ovdovění, narození, změna TP, zrušení záznamu).
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Jestliže dochází ke změně údajů typu adresa a osobní identifikace (RČ, jméno, příjmení, titul, obec,
ulice, část obce, č.d., č.o. nebo PSČ), potom se tato změna zapíše do evidence změn pro Adresář.
Jsou-li provedeny další typy změn, jsou předány do Adresáře formou textové poznámky.

Dále je možné provádět libovolné povolené změny ve formuláři detailu obyvatele s tím,
že se původní formuláře ukládají do historie a jsou evidovány historií systému, viz
kapitola Přímé opravy ve formuláři pro detail obyvatele.

Aktualizaci obyvatele provedete následovně:

1. Otevřete kartu obyvatele - v hlavním okně se seznamem obyvatel označte požadovaného obyvatele
kliknutím a v dolní části hlavního okna stiskněte tlačítko Detail.  

Zobrazí se formulář pro detail obyvatele z EO-evidence obyvatel.

2. Ve formuláři pro detail obyvatele stiskněte tlačítko Změny.

Zobrazí se Číselník změn s nabídkou změn povolených na základě stavu obyvatele.

3. Vyberte typ prováděné změny dvojklikem nebo označením a stiskem tlačítka Vyber.

4. Dále pokračujte na tématu odpovídajícího typu změny.
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Provedená změna se zobrazí v textovém poli v detailu obyvatele. Seznam zvolených typů
změn provedených na daném obyvateli je přístupný též ze seznamu obyvatel, viz kapitola
Seznam změn.

 

5.9.1.2 Sňatek

 

Zobrazí se okno Sňatek s doplněnými údaji o partnerovi, z jehož detailu byla změna Sňatek vyvolána.

1. Tlačítkem se třemi tečkami je možné doplnit údaje o druhém z partnerů.

2. U partnerů můžete změnit příjmení.

3. Dále zadejte datum sňatku a místo sňatku

4. Můžete doplnit libovolný text (tlačítkem text), který bude doplněn k oběma partnerům.

5. Stiskněte tlačítko OK-uzavřít.

Po stisku tlačítka OK-uzavřít probíhají následující kontroly:

· Změna je povolena pouze u svobodných partnerů.

Obsluze se zobrazí dotaz:
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Pokud odpoví ANO, otevře se formulář pro změnu příjmení:

Opravte příjmení a stiskněte OK-uzavřít.

U partnerů se automaticky změní rodinný stav na ženatý/vdaná. Ke změně v Adresáři dojde u toho
z partnerů. který si mění jméno.

 

Provedená změna se zobrazí v textovém poli v detailu obyvatele. Seznam zvolených typů
změn provedených na daném obyvateli je přístupný též ze seznamu obyvatel, viz kapitola
Seznam změn.

 

 

5.9.1.3 Uzavření partnerství

 

Zobrazí se okno Uzavření partnerství s doplněným partnerem dle formuláře pro detail, na kterém
byla akce vyvolána.
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1. Druhého partnera zadejte jedním z následujících postupů:

a) Zadáním jeho rodného čísla a stisknutím klávesy Enter. Pokud je již zanesen v Evidenci
obyvatel, doplní se jeho údaje automaticky.

b) Jeho vyhledáním v EO. Stiskněte tlačítko se třemi tečkami. Zadejte případné podmínky filtru, viz
Vstupní filtr. V seznamu označte partnera a stiskněte tlačítko Vybrat.

Kritéria filtru jsou pevně přednastavena na věk od 14 let, rodinný stav: svobodný,
rozvedený, ovdověný, aktuální kartotéka.

c) Pokud partner není v EO (je z jiné obce) zadejte jeho údaje ručně.

2. U partnerů můžete změnit příjmení.

3. Dále zadejte datum účinnosti.

4. Zadejte místo uzavření partnerství.

5. Případně doplňte text (tlačítkem text), např. na jakém MěÚ, záznamy atd. a stiskněte tlačítko OK-
uzavřít.

Po použití tlačítka OK-uzavřít probíhají následující kontroly:
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· Změna povolena pouze u svobodného a rozvedeného, vdovy/vdovce.

U partnerů se automaticky změní rodinný stav na partnerství. Ke změně v Adresáři dojde pouze tehdy,
když si jeden z partnerů mění i jméno.

Jestliže partneři bydlí společně, je nutné u jednoho z nich provést změnu bydliště.

 

Provedená změna se zobrazí v textovém poli v detailu obyvatele. Seznam zvolených typů
změn provedených na daném obyvateli je přístupný též ze seznamu obyvatel, viz kapitola
Seznam změn.

 

 

5.9.1.4 Rozvod

 

Zobrazí se okno Rozvod s doplněnými partnery dle formuláře pro detail, na kterém byl rozvod vyvolán.

1. U partnerů můžete změnit příjmení.
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2. Dále zadejte datum rozvodu.

3. Můžete zapsat libovolnou poznámku (tlačítkem text), která bude doplněna k oběma partnerům,
např. u jakého soudu, číslo rozhodnutí atd.

4. Stiskněte tlačítko OK-uzavřít.

Po použití tlačítka OK-uzavřít probíhají následující kontroly:

· Změna povolena pouze u ženatých partnerů.

U partnerů se automaticky změní rodinný stav na rozvedený/á. Ke změně v Adresáři dojde pouze
tehdy, když si jeden z partnerů mění i jméno.

Provedená změna se zobrazí v textovém poli v detailu obyvatele. Seznam zvolených typů
změn provedených na daném obyvateli je přístupný též ze seznamu obyvatel, viz kapitola
Seznam změn.

 

5.9.1.5 Úmrtí

 

Zobrazí se okno Úmrtí s doplněným údajem dle formuláře pro detail osoby, na kterém je úmrtí
zadáváno. Partner se vyplní v případě, že existuje v seznamu EO.
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1. Doplňte datum úmrtí, v případě úmrtí v ČR místo a okres, jinak jen stát. Okres zadejte ručně nebo
použijte tlačítko se třemi tečkami a po označení okresu stiskněte tlačítko Vyber.

Zadávání položky z číselníku lze provést přímým zadáním celého názvu položky do
příslušného pole nebo zadáním počátečních znaků názvu položky či výběrem z číselníku
použitím tlačítka se třemi tečkami.

2. V zaškrtávacím poli určete, zda změnit stav u případného partnera na vdovec/vdova.

3. Stiskněte tlačítko OK-uzavřít.

Po stisknutí tlačítka OK-uzavřít probíhají následující kontroly:

· Nesmí se provést u občana, který již zemřel.
· Musí být doplněno datum, místo a okres úmrtí.

Rodinný stav osoby se změní na mrtev/mrtvá a karta obyvatele se přesune do kartotéky vyřazených.
Jestliže v seznamu EO existuje partner, provede se změna jeho stavu na vdovec/vdova.
Zneplatní se aktuální záznam v Adresáři.

Provedená změna se zobrazí v textovém poli v detailu obyvatele. Seznam zvolených typů
změn provedených na daném obyvateli je přístupný též ze seznamu obyvatel, viz kapitola
Seznam změn.

 

 

5.9.1.6 Narození

 

Zobrazí se okno Nový obyvatel, do něhož je dosazena adresa dle karty rodiče, na které je změna
vyvolána. Je dosazen otec a matka, příjmení dle evidovaného partnera na kartě a dle RČ (otec a
matka).

Postupujte dle tématu Pořízení nového obyvatele.

Po zadání narozeného dítěte se dítě doplní na kartu rodiče, ze které je změna vyvolána, a zároveň i
na kartu jeho partnera.

Jestliže stisknete tlačítko OK-další, bude další karta předvyplněna shodně jako první.

5.9.1.7 Změna jména

 

Zobrazí se okno Změna jména s doplněnou osobou dle formuláře pro detail, ze kterého byla změna
vyvolána.



Evidence obyvatel 49

© 2019 ALIS spol. s r.o.

1. Zadejte nové křestní jméno.

2. Zvolte datum nabytí jeho platnosti.

3. Stiskněte tlačítko OK-uzavřít.

Po stisku tlačítka OK-uzavřít probíhají následující kontroly:

· Musí být doplněno jméno a datum účinnosti.

Změna jména se projeví na ve všech aktuálních záznamech, kde se jméno vyskytuje.
Dojde ke změně v Adresáři.

Provedená změna se zobrazí v textovém poli v detailu obyvatele. Seznam zvolených typů
změn provedených na daném obyvateli je přístupný též ze seznamu obyvatel, viz kapitola
Seznam změn.

 

 

5.9.1.8 Změna příjmení

 

Zobrazí se okno Změna příjmení s doplněnou osobou dle formuláře pro detail, ze kterého byla
změna vyvolána.
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1. Zadejte nové příjmení.

2. Zvolte datum nabytí jeho platnosti. Pokud chcete změnit příjmení i u dětí do 18 let, zaškrtněte
zaškrtávací pole. Pomocí tlačítka Seznam se otevře tabulka se seznamem dětí osoby, u které se
provádí změna příjmení. V něm se zaškrtne políčko u toho dítěte, u kterého má být změna také
provedena.

3. Stiskněte tlačítko OK-uzavřít.

Po stisku tlačítka OK-uzavřít probíhají následující kontroly:

· Musí být doplněno příjmení a datum účinnosti.

Změna příjmení se projeví na ve všech aktuálních záznamech, kde se příjmení vyskytuje.
Dojde ke změně v Adresáři.

Provedená změna se zobrazí v textovém poli v detailu obyvatele. Seznam zvolených typů
změn provedených na daném obyvateli je přístupný též ze seznamu obyvatel, viz kapitola
Seznam změn.

 

 

5.9.1.9 Změna RČ

 

Zobrazí se okno Změna RČ s doplněnou osobou dle formuláře pro detail, ze kterého byla změna
vyvolána.
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1. Zadejte nové rodné číslo.

2. Zvolte datum nabytí jeho platnosti.

3. Stiskněte tlačítko OK-uzavřít.

Po stisku tlačítka OK-uzavřít probíhají následující kontroly:

· Musí být doplněno nové RČ a účinnost. Proběhne kontrola RČ na modulo 11.

Změna rodného čísla se projeví na ve všech aktuálních záznamech, kde se rodné číslo vyskytuje
(např. v kartě  otce, matky, dětí).
Dojde ke změně v Adresáři.

Provedená změna se zobrazí v textovém poli v detailu obyvatele. Seznam zvolených typů
změn provedených na daném obyvateli je přístupný též ze seznamu obyvatel, viz kapitola
Seznam změn.

 

 

5.9.1.10 Změna rodného příjmení

 

Zobrazí se okno Změna rodného příjmení s doplněnou osobou dle formuláře pro detail, ze kterého
byla změna vyvolána.
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1. Zadejte nové rodné příjmení.

2. Zvolte datum nabytí jeho platnosti.

3. Stiskněte tlačítko OK-uzavřít.

Po stisku tlačítka OK-uzavřít probíhá kontrola zadaných údajů. Pokud je některé z polí nesprávně
vyplněné, není zadán některý z požadovaných údajů nebo změnu nelze z nějakého důvodu provést,
zobrazí se zpráva upozorňující na konkrétní nedostatek. Zprávu zavřete tlačítkem OK a tento
nedostatek napravte.

Změna rodného příjmení se projeví na ve všech aktuálních záznamech, kde se rodné příjmení
vyskytuje.

Provedená změna se zobrazí v textovém poli v detailu obyvatele. Seznam zvolených typů
změn provedených na daném obyvateli je přístupný též ze seznamu obyvatel, viz kapitola
Seznam změn.

 

 

5.9.1.11 Změna TP

 
1. Zobrazí se dialogové okno s dotazem: "Změna TP v obci?".
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Stiskněte tlačítko Ano pro změnu trvalého pobytu v rámci obce, či tlačítko Ne pro převod trvalého
pobytu (dále jen TP) mimo obec.

Po stisku tlačítka Ano se otevře okno pro zadání nového TP s automaticky vyplněnými údaji
posledního TP, přičemž pole pro zadání obce je nepřístupné změnám. Ostatní adresní údaje je
možné změnit.

Po stisku tlačítka Ne se otevře okno pro zadání nového TP, přičemž pole pro zadání TP jsou
prázdná a přístupná změnám.

2. Zadejte novou adresu TP, pokud ji znáte. Pole, u kterých se vyskytuje tlačítko se třemi tečkami,
zadávejte použitím tlačítka nebo ručně. Stisknete-li tlačítko, zobrazí se odpovídající číselník.
Příslušnou volbu vyberte dvojklikem nebo označením a stiskem tlačítka Vyber.

Údaj Stát je nepovinný, lze vybrat možnost "neuvedeno".

Adresa se vybere z číselníku zapsáním domovního čísla a tlačítkem Vybrat adresu.

3. Dále můžete pomocí zaškrtávacích polí rozhodnout, zda se změna TP obyvatele má uskutečnit i u
jeho dětí či partnera/ partnerky.
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Jestliže partner nemá velkou kartu v EO, potom je zaškrtávací pole změnit TP u
partnera neaktivní.  

4. Určete datum počátku platnosti změny TP.

5. Ke změně TP můžete připojit textovou poznámku. Stiskněte tlačítko text, napište poznámku a
potvrďte tlačítkem OK-uzavřít.

6. Stiskněte tlačítko OK-uzavřít.

Po stisku tlačítka OK-uzavřít probíhají následující kontroly:

· změna TP v rámci obce - musí být vyplněna část obce, PSČ, číslo domovní nebo orientační
· převod TP mimo obec - musí být vyplněna obec, část obce, PSČ, číslo domovní nebo orientační

Pokud jste zaškrtli partnera/partnerku či dítě, změní se TP i u něj. Tato skutečnost je potvrzena
zprávou.
Dojde ke změně v Adresáři.

Provedená změna se zobrazí v textovém poli v detailu obyvatele. Seznam zvolených typů
změn provedených na daném obyvateli je přístupný též ze seznamu obyvatel, viz kapitola
Seznam změn.

Karta obyvatele, který se přestěhoval mimo obec, se přesouvá do vyřazené kartotéky.

 

5.9.1.12 Zrušení záznamu

 

Zobrazí se okno Zrušení záznamu s doplněnou osobou dle formuláře pro detail, ze kterého bylo
zrušení vyvoláno. Tato změna slouží pro zrušení chybně nebo omylem pořízených obyvatel.
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1. Zadejte datum nabytí účinnosti zrušení záznamu.

2. Stiskněte tlačítko OK-uzavřít.

Po stisku tlačítka OK-uzavřít probíhá kontrola zadaných údajů. Pokud je některé z polí nesprávně
vyplněné, není zadán některý z požadovaných údajů nebo změnu nelze z nějakého důvodu provést,
zobrazí se zpráva upozorňující na konkrétní nedostatek. Zprávu zavřete tlačítkem OK a tento
nedostatek napravte.

Než dojde ke zrušení záznamu, budete upozorněni:

Ve formuláři pro detail obyvatele se v poli platnost do zaeviduje konec platnosti záznamu.
Změna bude vedena v Seznamu změn (tlačítko Akce... - Seznam změn anebo pravé tlačítko myši na
označeném záznamu a volba nabídky Seznam změn).

Karta obyvatele se přesune do kartotéky vyřazených.

 

5.9.1.13 Změna druhu pobytu

 

Zobrazí se okno Změna druhu pobytu s doplněnou osobou dle formuláře pro detail, ze kterého byla
změna vyvolána.
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1. Vyberte nový druh pobytu.

2. Zadejte datum nabytí jeho platnosti.

3. Můžete zapsat libovolný text poznámky - tlačítko Text.

4. Stiskněte tlačítko OK-uzavřít.

Po stisku tlačítka OK-uzavřít probíhá kontrola zadaných údajů. Pokud je některé z polí nesprávně
vyplněné, není zadán některý z požadovaných údajů nebo změnu nelze z nějakého důvodu provést,
zobrazí se zpráva upozorňující na konkrétní nedostatek. Zprávu zavřete tlačítkem OK a tento
nedostatek napravte.

 

Provedená změna se zobrazí v textovém poli v detailu obyvatele. Seznam zvolených typů
změn provedených na daném obyvateli je přístupný též ze seznamu obyvatel, viz kapitola
Seznam změn.

 

 

5.9.1.14 Změna pohlaví

 

Zobrazí se okno Změna pohlaví s doplněnou osobou dle formuláře pro detail, ze kterého byla změna
vyvolána.
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1. Zadejte nové rodné číslo.

2. Zvolte datum nabytí jeho platnosti.

3. Stiskněte tlačítko OK-uzavřít.

Po stisku tlačítka OK-uzavřít probíhá kontrola zadaných údajů. Pokud je některé z polí nesprávně
vyplněné, není zadán některý z požadovaných údajů nebo změnu nelze z nějakého důvodu provést,
zobrazí se zpráva upozorňující na konkrétní nedostatek. Zprávu zavřete tlačítkem OK a tento
nedostatek napravte.

Změna pohlaví se projeví ve všech aktuálních záznamech, kde se pohlaví vyskytuje.

Provedená změna se zobrazí v textovém poli v detailu obyvatele. Seznam zvolených typů
změn provedených na daném obyvateli je přístupný též ze seznamu obyvatel, viz kapitola
Seznam změn.

 

 

5.9.1.15 Změna státní příslušnosti

 

Zobrazí se okno Změna státní příslušnosti s doplněnou osobou dle formuláře pro detail, ze kterého
byla změna vyvolána.
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1. Vyberte nové státní občanství.

2. Zadejte datum nabytí jeho platnosti.

3. Můžete zapsat libovolný text poznámky - tlačítko Text.

4. Stiskněte tlačítko OK-uzavřít.

Po stisku tlačítka OK-uzavřít probíhá kontrola zadaných údajů. Pokud je některé z polí nesprávně
vyplněné, není zadán některý z požadovaných údajů nebo změnu nelze z nějakého důvodu provést,
zobrazí se zpráva upozorňující na konkrétní nedostatek. Zprávu zavřete tlačítkem OK a tento
nedostatek napravte.

 

Provedená změna se zobrazí v textovém poli v detailu obyvatele. Seznam zvolených typů
změn provedených na daném obyvateli je přístupný též ze seznamu obyvatel, viz kapitola
Seznam změn.

 

5.9.1.16 Ovdovění

 

Zobrazí se okno Ovdovění s doplněnými údaji dle formuláře pro detail, na kterém byla změna
vyvolána.
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1. Zadejte (nebo ponechte) datum začátku platnosti změny.

2. Zadejte místo a okres úmrtí. Okres zadejte ručně nebo použijte tlačítko se třemi tečkami a po
označení okresu stiskněte tlačítko Vyber.

3. Pokud má dojít ke změně stavu u partnera, nechte zaškrtnutý check box Změnit stav u partnera.
Pokud ne, zrušte zaškrtnutí.

4. Můžete zapsat poznámku - tlačítko Text.

5. Stiskněte tlačítko OK-uzavřít.

Proběhne kontrola na vyplnění místa změny.

Občanovi, u kterého byla změna provedena, se automaticky změní stav na vdovec/vdova.

Bylo-li zaškrtnuto, že má dojít ke změně stavu u partnera, bude stav u partnera změněn na
mrtev/mrtvá a záznam se přesune do vyřazené kartotéky.

 

Zadávání položky z číselníku lze provést přímým zadáním celého názvu položky do
příslušného pole nebo zadáním počátečních znaků názvu položky či výběrem z číselníku
použitím tlačítka se třemi tečkami.
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5.9.1.17 Zbavení způsobilosti

 

Zobrazí se okno Zbavení způsobilosti s doplněnou osobou dle formuláře pro detail, ze kterého byla
změna vyvolána.

1. Zadejte rozšiřující popis.

2. Zvolte datum nabytí platnosti způsobilosti.

3. Stiskněte tlačítko OK-uzavřít.

Po stisku tlačítka OK-uzavřít probíhá kontrola zadaných údajů. Pokud je některé z polí nesprávně
vyplněné, není zadán některý z požadovaných údajů nebo změnu nelze z nějakého důvodu provést,
zobrazí se zpráva upozorňující na konkrétní nedostatek. Zprávu zavřete tlačítkem OK a tento
nedostatek napravte.

Provedená změna se zobrazí v textovém poli v detailu obyvatele. Seznam zvolených typů
změn provedených na daném obyvateli je přístupný též ze seznamu obyvatel, viz kapitola
Seznam změn.

 

 

5.9.1.18 Zákaz pobytu

 

Zobrazí se okno Zákaz pobytu s doplněnou osobou dle formuláře pro detail, ze kterého byla změna
vyvolána.
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1. Zadejte případný popis k zákazu pobytu.

2. Zvolte datum nabytí jeho platnosti.

3. Stiskněte tlačítko OK-uzavřít.

Po stisknutí tlačítka OK-uzavřít probíhá kontrola zadaných údajů. Pokud je některé z polí nesprávně
vyplněné, není zadán některý z požadovaných údajů nebo změnu nelze z nějakého důvodu provést,
zobrazí se zpráva upozorňující na konkrétní nedostatek. Zprávu zavřete tlačítkem OK a tento
nedostatek napravte.

Zákaz pobytu se projeví zápisem do formuláře pro detail obyvatele. Existence zápisu je indikována

ikonkou  vedle tlačítka Zakázané pobyty, kterým lze otevřít konkrétní údaje o zákazu.

Provedená změna se zobrazí v textovém poli v detailu obyvatele. Seznam zvolených typů
změn provedených na daném obyvateli je přístupný též ze seznamu obyvatel, viz kapitola
Seznam změn.

 

 

5.9.1.19 Děti - zrušení/doplnění/oprava RČ na kartě rodiče

 

Doplnění RČ na kartě rodiče
 

 

Zobrazí se okno Malá karta - přidání dítěte.
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Před zadáním dítěte k obyvateli je nutné dítě pořídit do Evidence obyvatel.

2. Rodné číslo dítěte zadejte přímo do pole rodné číslo a stiskněte klávesu Enter nebo použijte
tlačítko se třemi tečkami, zadejte kritéria filtru, potvrďte je, v Evidenci obyvatel označte dítě a
stiskněte tlačítko Vybrat.  

Pokud jste RČ zadali přímo, probíhá kontrola na modulo 11. Pokud jste dítě vybrali v seznamu EO,
vyplní se automaticky i ostatní pole na malé kartě.   

3. Stiskněte tlačítko OK-uzavřít.

Okno Malá karta - přidání dítěte se uzavře a zadané dítě se přenese do okna se seznamem
dětí. Po stisku tlačítka OK-uzavřít probíhá kontrola zadaných údajů. Pokud je některé z polí
nesprávně vyplněné, není zadán některý z požadovaných údajů nebo změnu nelze z nějakého
důvodu provést, zobrazí se zpráva upozorňující na konkrétní nedostatek. Zprávu zavřete tlačítkem
OK a tento nedostatek napravte.

4. Pro potvrzení přidání dítěte stiskněte tlačítko Ukončit.

Provedená změna se zobrazí v textovém poli v detailu obyvatele. Seznam zvolených typů
změn provedených na daném obyvateli je přístupný též ze seznamu obyvatel, viz kapitola
Seznam změn.

 

Oprava RČ na kartě rodiče

Zobrazí se okno Děti - oprava RČ na kartě rodiče.
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1. V seznamu dětí označte dítě, jehož RČ chcete opravit a stiskněte tlačítko Vyber.

Zobrazí se okno Malá karta - oprava dítěte.

 

Před zadáním dítěte k obyvateli je nutné dítě pořídit do Evidence obyvatel.

2. Opravte údaje dítěte. Rodné číslo lze opravit přímým vstupem nebo stiskněte tlačítko se třemi
tečkami, zadejte kritéria filtru, potvrďte je, v Evidenci obyvatel označte dítě a stiskněte tlačítko
Vybrat.  

3. Změny potvrďte tlačítkem OK-uzavřít.

Okno Malá karta - oprava dítěte se uzavře a změněné údaje dítěte se přenesou do okna se
seznamem dětí. Po stisknutí tlačítka OK-uzavřít probíhá kontrola zadaných údajů. Pokud je
některé z polí nesprávně vyplněné, není zadán některý z požadovaných údajů nebo změnu nelze z
nějakého důvodu provést, zobrazí se zpráva upozorňující na konkrétní nedostatek. Zprávu zavřete
tlačítkem OK a tento nedostatek napravte.

4. Pro potvrzení opravy dítěte stiskněte tlačítko Ukončit.
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Provedená změna se zobrazí v textovém poli v detailu obyvatele. Seznam zvolených typů
změn provedených na daném obyvateli je přístupný též ze seznamu obyvatel, viz kapitola
Seznam změn.

 

Zrušení RČ na kartě rodiče

Zobrazí se okno Děti - zrušení RČ na kartě rodiče.

1. V seznamu dětí označte dítě, které chcete zrušit na kartě rodiče a stiskněte tlačítko Vyber.

Zobrazí se dotaz:

2. Stisknete-li Ano, potvrdí se zrušení a vrátíte se zpět na Detail obyvatele. Pokud stisknete Ne,
vrátíte se zpět na seznam dětí beze změn.

Provedená změna se zobrazí v textovém poli v detailu obyvatele. Seznam zvolených typů
změn provedených na daném obyvateli je přístupný též ze seznamu obyvatel, viz kapitola
Seznam změn.
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5.9.1.20 Otec/matka/partner - zrušení

 

Zobrazí se dialogové okno s dotazem:

Stiskněte tlačítko Ano pro potvrzení změny, či tlačítko Ne pro storno změny.

Po použití tlačítka Ano se otec/matka/partner v aktuálním formuláři pro detail obyvatele zruší.

Provedená změna se zobrazí v textovém poli v detailu obyvatele. Seznam zvolených typů
změn provedených na daném obyvateli je přístupný též ze seznamu obyvatel, viz kapitola
Seznam změn.

 

5.9.1.21 Otec/matka/partner - oprava

 

Zobrazí se okno Malá karta - oprava otce/matky/partnera.

1. Opravte údaje otce/matky/partnera. Rodné číslo lze opravit přímým vstupem nebo stiskněte
tlačítko se třemi tečkami, zadejte kritéria filtru, potvrďte je, v Evidenci obyvatel označte
otce/matku/partnera a stiskněte tlačítko Vybrat.  
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Kritéria filtru jsou pevně přednastavena na věk od 14 let, pohlaví matka=žena, otec=muž,
partner=opačné pohlaví, aktuální kartotéka.

2. Změny potvrďte tlačítkem OK-uzavřít.

Okno Malá karta - oprava otce/matky/partnera se uzavře a změněné údaje
otce/matky/partnera se přenesou do karty obyvatele. Po stisku tlačítka OK-uzavřít probíhá
kontrola zadaných údajů. Pokud je některé z polí nesprávně vyplněné, není zadán některý z
požadovaných údajů nebo změnu nelze z nějakého důvodu provést, zobrazí se zpráva upozorňující
na konkrétní nedostatek. Zprávu zavřete tlačítkem OK a tento nedostatek napravte.

Provedená změna se zobrazí v textovém poli v detailu obyvatele. Seznam zvolených typů
změn provedených na daném obyvateli je přístupný též ze seznamu obyvatel, viz kapitola
Seznam změn.

 

5.9.1.22 Ukončení partnerství rozhodnutím

 

Zobrazí se okno Ukončení partnerství rozhodnutím s doplněnými partnery dle formuláře pro detail,
na kterém byla akce vyvolána.
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1. U partnerů můžete změnit příjmení.

2. Dále zadejte datum ukončení partnerství.

3. Případně doplňte text (tlačítkem text), který bude doplněn k oběma partnerům.

4. Stiskněte tlačítko OK-uzavřít.

Po stisku tlačítka OK-uzavřít probíhají následující kontroly:

· Změna povolena pouze u partnerů s uzavřeným partnerstvím
· Musí být doplněno příjmení, jméno, rodné číslo, datum, rodné příjmení.

U partnerů se automaticky změní rodinný stav na zaniklé partnerství rozhodnutím. Ke změně v
Adresáři dojde pouze tehdy, když si jeden z partnerů mění i jméno.

Provedená změna se zobrazí v textovém poli v detailu obyvatele. Seznam zvolených typů
změn provedených na daném obyvateli je přístupný též ze seznamu obyvatel, viz kapitola
Seznam změn.
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5.9.1.23 Doručovací adresa - nová/změna/zrušení

 

Nová doručovací adresa

Zobrazí se formulář:

Vyplní se adresní údaje, příp. poznámka, může se nastavit datum platnosti změny a stiskne se
tlačítko OK-uzavřít.

Údaje o doručovací adrese se doplní do záložky Doručovací adresa v detailu obyvatele.

 

Provedená změna se zobrazí v textovém poli v detailu obyvatele. Seznam zvolených typů
změn provedených na daném obyvateli je přístupný též ze seznamu obyvatel, viz kapitola
Seznam změn.

Pokud by se stalo, že se v Adresáři vyskytne více záznamů se stejným RČ + jménem a příjmením,
zobrazí se upozornění a z nabídnutých adres je třeba vybrat, ke které se má doručovací adresa
přiřadit.
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Změna doručovací adresy

Zobrazí se formulář s vyplněnou doručovací adresou, provedou se požadované změny a uloží se
tlačítkem OK-uzavřít.

 

Zrušení doručovací adresy

Zobrazí se dotaz:

Je možné zadat jiné datum platnosti změny a potvrdit požadavek na zrušení adresy tlačítkem ANO.

Změna bude rovněž zaznamenána v textovém poli v detailu obyvatele a přibyde v seznamu změn:
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5.9.2 Přímé opravy ve formuláři pro detail obyvatele

 

Ve formuláři pro detail obyvatele lze změnit veškeré údaje, vyjma rodného čísla a údaje Platí od,
přímým zápisem. Dojde k nahrazení změněným formulářem pro detail obyvatele, přičemž původní
formulář pro detail je přesunut do historie.
 
Přímé opravy ve formuláři pro detail obyvatele slouží pouze k opravám v případě chybného
zápisu do formuláře pro detail, např. při pořízení nebo při provádění změny, která nemá mít
vliv na oficiální zdroje změn.
 

Obzvláště je třeba upozornit na nevhodnost použití přímých oprav v případě změn
rodinných příslušníků (otec, matka, děti) - tímto způsobem byste "rozházeli"
rodinné vazby.

 
 
Dále je možné dodatečně zapsat poznámku, připojit el. dokument nebo přidat k obyvateli nový kontakt
(např. kontakt na příbuznou osobu) a dopsat doplňující informace.

Jestliže dochází ke změně údajů typu adresa a osobní identifikace (RČ, jméno, příjmení, titul, obec,
ulice, část obce, č.d., č.o. nebo PSČ), potom se tato změna zapíše do evidence změn pro Adresář.
Změny pro Adresář se generují automaticky a připravují se pro zpracování. Tyto změny se v Adresáři
neprojeví ihned, ale až po spuštění zpracování změn. Spuštění změn se provádí na úrovni Adresáře a
může je spustit uživatel - správce IS nebo správce Adresáře "ručně" nebo se zpracování změn spustí
automaticky v nastavený den a čas.

Provedené změny nejsou vedeny v seznamu změn, které byly provedeny dle
číselníku povolených změn. Změny provedené přímo ve formulářích pro detail
obyvatele nejsou oficiálním zdrojem výpisu změn.
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Ve formuláři pro detail obyvatele lze měnit údaje následujícím postupem:

· Údaje v textových polích lze změnit pouhým přepsáním, např. jméno a příjmení.

· Pole, u kterých se vyskytuje tlačítko se třemi tečkami, zadávejte použitím tlačítka nebo ručně.
Stisknete-li tlačítko, zobrazí se odpovídající číselník. Příslušnou volbu vyberte dvojklikem nebo
označením a stiskem tlačítka Vyber.

Zadávání položky z číselníku lze provést přímým zadáním celého názvu položky do
příslušného pole nebo zadáním počátečních znaků názvu položky či výběrem z číselníku
použitím tlačítka se třemi tečkami.

· Další údaje pod tlačítky, viz postup Předchozí pobyty, Otec, Matka, Partner.

· Úpravy v sekci Děti umožňují tlačítka Nový - zadání malé karty dítěte, Detail - zobrazení velké
karty dítěte a Zrušit - zruší záznam o dítěti ve formuláři pro detail rodiče.

V sekci Děti lze použít též kontextové menu. Klikněte pravým tlačítkem na dítě a zobrazí
se menu Nový, Detail a Zrušit. Nové dítě lze zadat též klávesou F2 a formulář pro detail
právě označeného dítěte lze zobrazit klávesou F12.

· Informace o zakázaných pobytech a způsobilosti zadejte stiskem odpovídajícího tlačítka a potvrďte
tlačítkem OK - uzavřít.
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· Text k obyvateli lze zadat tlačítkem Text a po zapsání poznámky potvrzením tlačítkem OK-
uzavřít.

· Kontakty z adresáře lze doplnit pomocí záložky Kontakty, dále pomocí klávesy F2 (nebo pravého
tlačítka myši v tabulce kontaktů a výběrem nabídky Nový) a následného výběru osoby z adresáře.
Nebo lze využít tlačítka Nový... a vybrat nabídku Nový kontakt.

· Dále lze tlačítkem Doplň. Info (dolní lišta s tlačítky) zadat rozšiřující informace o obyvateli, viz
postup Doplňující informace.

· K obyvateli můžete tlačítkem Nový... a výběrem nabídky Nový dokument přiřadit jakýkoliv
dokument, nebo jej upravit či vymazat. Připojit dokument lze i přes záložku Dokumenty, a to
použitím klávesy F2 nebo pravého tlačítka myši a volbou nabídky Nový.

· Tlačítkem Akce lze vytvořit Oznámení pobytu pro vlastníka budovy (vazba na Evidenci budov -
budova musí mít v evidenci budov uvedeného vlastníka).

Pro potvrzení oprav ve formuláři pro detail obyvatele stiskněte tlačítko OK-uzavřít.
Stisknete-li tlačítko Storno, zrušíte opravy a vrátíte se do evidence obyvatel.
Stisknete-li tlačítko Vyhledávání, dostanete nabídku voleb, viz téma Vyhledávání.
Stisknete-li tlačítko Tisk, máte možnost vytisknout formulář pro detail obyvatele nebo Hlášení o
stěhování.

Po potvrzení obyvatele se zapíšou opravy a původní záznam bude přesunut do historie.
Případně se změny zapíšou do evidence změn pro Adresář (RČ, jméno, příjmení, titul, obec, ulice,
část obce, č.d., č.o. nebo PSČ).

Historii aktualizací obyvatel si můžete zobrazit i vytisknout, viz kapitola Historie.  

 

Historické záznamy jsou přístupné přes tlačítko Historie v okně Základní filtr.   

 

5.9.3 Zrušení záznamu

 

Na seznamu obyvatel lze označit záznam, použít na něm pravé tlačítko myši a použít nabídku
Zrušit. Nebo použít klávesu Delete.

Zobrazí se upozornění:
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Pokud zvolíte ANO, proběhne kontrola, jestli občan není ve Stálém seznamu voličů pro volby.
Pokud ano, nelze tento záznam smazat.

Pokud není v seznamu voličů pro volby, dojde k nenávratnému odstranění záznamu, který
nebude dohledatelný ani v historii, ani v seznamu změn!

Pokud je třeba, aby byl zrušený záznam dohledatelný, musí se zrušení provést z detailu záznamu
přes tlačítko Změny - viz Povolené změny dle číselníku - Zrušení záznamu.

 

 

5.10 Akce

5.10.1 Vyhledávání

 

Funkce Vyhledávání slouží k rychlému přístupu k informacím spojeným se zvoleným obyvatelem a
umožňuje jejich vytisknutí. K dispozici jsou údaje o aktuálním a předchozím bydlišti, o rodině (otec,
matka, partner, děti), o spolubydlících v domě a spolubydlících v bytě.

Vyhledávání je přístupné přes pravé tlačítko myši na seznamu obyvatel:

anebo z Detailu obyvatele přes tlačítko Vyhledávání.

 

Bydliště

1. V seznamu obyvatel označte obyvatele, jehož bydliště chcete zobrazit.

2. Použijte pravé tlačítko myši a vyberte volbu Vyhledávání a Bydliště.

Zobrazí se okno Bydliště s údaji o bydlišti zvoleného obyvatele.
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3. Okno uzavřete tlačítkem Ok-uzavřít nebo vytiskněte aktuální a předchozí bydliště tlačítkem Tisk.

4. Pokud jste zvolili tisk bydliště, vyčkejte na otevření náhledu tiskové sestavy.

5. Tlačítkem Tisk bez dotazu  vytiskněte bydliště.

 

Rodina

1. V seznamu obyvatel označte obyvatele, jehož rodinné údaje chcete zobrazit.

2. Použijte pravé tlačítko myši a vyberte volbu Vyhledávání a Rodina.

Zobrazí se okno Rodina s údaji o otci, matce, partnerovi a dětech zvoleného obyvatele.
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V tomto okně můžete použít tlačítka Otec, Matka, Partner a Děti pro zobrazení malé karty, ze
které lze tlačítkem Detail vstoupit do velké karty otce, matky, partnera, dítěte.

3. Okno uzavřete tlačítkem Ok-uzavřít nebo vytiskněte rodinné údaje tlačítkem Tisk.

4. Pokud jste zvolili tisk rodinných údajů, vyčkejte na otevření náhledu tiskové sestavy.

5. Tlačítkem Tisk bez dotazu  vytiskněte rodinné údaje.

 

Osoby v budově

Vyhledají se všechny záznamy se shodnou částí obce, ulicí a č.d. s vybranou osobou.

1. V seznamu obyvatel označte obyvatele, jehož spolubydlící obyvatele v domě chcete zobrazit.

2. Použijte pravé tlačítko myši a vyberte volbu Vyhledávání a Osoby v budově.

Zobrazí se okno Osoby v domě s údaji o obyvatelích bydlících ve stejné budově, jako zvolený
obyvatel.
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3. Okno uzavřete tlačítkem Ok-uzavřít, velkou kartu zvoleného obyvatele zobrazíte tlačítkem Detail
a seznam osob v domě vytisknete tlačítkem Tisk.

4. Pokud jste zvolili tisk seznamu osob v domě, vyčkejte na otevření náhledu tiskové sestavy.

Zobrazí se tisková sestava osob v domě obsahující součet všech osob, dospělých a dětí do 18ti let
v domě.

5. Tlačítkem Tisk bez dotazu  vytiskněte seznam osob v domě.

 

Osoby v bytě

Vyhledají se všechny záznamy se shodnou částí obce, ulicí, č.d a číslem bytu s vybranou osobou.

1. V seznamu obyvatel označte obyvatele, jehož spolubydlící v bytě chcete zobrazit.
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2. Použijte pravé tlačítko myši a vyberte volbu Vyhledávání a Osoby v bytě.

Zobrazí se okno Osoby v bytě s údaji o obyvatelích bydlících ve stejném bytě, jako zvolený
obyvatel.

3. Okno uzavřete tlačítkem Ok-uzavřít, velkou kartu zvoleného obyvatele zobrazíte tlačítkem Detail
a seznam osob v bytě vytisknete tlačítkem Tisk.

4. Pokud jste zvolili tisk seznamu osob v bytě, vyčkejte na otevření náhledu tiskové sestavy.

Zobrazí se tisková sestava osob v bytě obsahující součet všech osob, dospělých a dětí do 18ti let
v bytě.

5. Tlačítkem Tisk bez dotazu  vytiskněte seznam osob v bytě.
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5.10.2 Seznam změn

 

Seznam změn slouží k zobrazení nebo vytisknutí seznamu zvolených typů změn (sňatek, změna
jména atd.) provedených na konkrétním obyvateli. V tomto seznamu jsou pouze změny, provedené
pomocí tlačítka Změny v detailu obyvatele.

1. V seznamu obyvatel označte (kliknutím) obyvatele, jehož změny chcete zobrazit.

2. Použijte pravé tlačítko myši a vyberte volbu Seznam změn.

Zobrazí se okno multiselectu Výběr změny.

3. Proveďte výběr typů změn, které chcete zobrazit.

Po potvrzení výběru se zobrazí okno se seznamem změn odpovídajícím předchozímu výběru.
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4. Tlačítkem OK-uzavřít zavřete okno Seznam změn, tlačítkem Detail zobrazíte kartu obyvatele a

tlačítkem Tisk zobrazíte náhled tiskové sestavy se seznamem změn provedených na obyvateli.

Tisk z náhledu provedete tlačítkem Tisk bez dotazu .

 

5.10.3 Kontroly dat

 

Akce Kontroly dat - umožňuje uživateli provést kontrolu na doplněnou obec, část obce a ulici.

Pod seznamem obyvatel se použije tlačítko Akce... - nabídka Kontroly dat.

Kontroly se provádí s ohledem na obec zadanou v parametrech pro modul Evidence obyvatel:
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Kontroluje se:

· jestli kód obce nastavené v parametrech pro modul EO odpovídá názvu obce,

· jestli kód části obce (nastavené v parametrech pro EO) odpovídá názvu části obce,

· jestli kód ulice odpovídá názvu ulice (to pouze v obcích a v částech obcí, kde existují ulice).

Pokud je nalezena chyba, systém se zeptá, jestli má provést automatickou opravu. Když i po
automat. opravě zůstanou chybné údaje, nabídne se tisková sestava s těmito chybnými záznamy a v
základním seznamu se zobrazí jen záznamy s chybnou adresou. Uživatel má možnost v Detailu
každého záznamu adresu opravit.

 

5.10.4 Statistika

5.10.4.1 Počty obyvatel dle věku

Do statistických výpočtů jsou zahrnuti jen obyvatelé:

a) s uvedeným datem v poli Pobyt od,
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b) kteří mají státní občanství CZ

c) a kteří mají druh pobytu platný TP,

d) cizinci s přímou rodinnou vazbou na občana ČR dle zákona.

 

Akce Statistika - Počty obyvatel dle věku nabízí statistický přehled evidence obyvatel dle věkových
kategorií k aktuálnímu dni a umožňuje jeho vytisknutí.

V dolní části okna se seznamem obyvatel stiskněte tlačítko Akce... a vyberte volbu Statistika a
Počty obyvatel dle věku.

Zobrazí se okno se statistikou počtu obyvatel dle věku k aktuálnímu datu.
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1. Obsluha může zadat vlastní výběr - věk od-do. Spočítá se počet obyvatel v zadaném věkovém
rozmezí.

2. Po jakékoliv změně kritérií pro výpočet počtu obyvatel je třeba stisknout tlačítko Přepočítat, aby
se počty v jednotlivých kategoriích zaktualizovaly.

3. Tlačítkem Tisk se zobrazí náhled tiskové sestavy s počty obyvatel dle věkových kategorií. Tisk z

náhledu se provede tlačítkem Tisk bez dotazu .

4. Tlačítkem OK-uzavřít se uzavře okno Počty obyvatel.

 

5.10.4.2 Grafy

 

Akce Statistika - Grafy nabízí grafické znázornění procentuálních podílů daných skupin obyvatel.

1. V dolní části okna se seznamem obyvatel stiskněte tlačítko Akce... a vyberte volbu Statistika,
Grafy a jeden z nabízených grafů.

 
· Věkové rozložení obyvatel - procentuální podíl věkových kategorií (dospělí - muži, dospělí -

ženy, děti)
· Obyvatelé dle pohlaví - procentuální podíl pohlaví (muži, ženy, nevíme)
· Rodiny dle počtu dětí - procentuální podíl rodin dle počtu dětí (1, 2, 3...)
· Věkové rozložení dětí - procentuální podíl věkových skupin dětí (do 7 let, od 7 do 15, od 15

do 18).

5.11 Tisk

5.11.1 Evidenční karty

 

Tisk Evidenční karty nabízí tisk formuláře pro detail jednoho zvoleného obyvatele nebo tisk formulářů
pro detail všech obyvatel s možností volby tisku s dětmi či bez dětí.
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1. V dolní části okna se seznamem obyvatel klikněte na tlačítko Tisk... a vyberte volbu Evidenční
karty.

Zobrazí se okno Tisk evidenční karty s nabídkou voleb pro tisk.

2. Pomocí přepínačů nastavte tiskovou sestavu.

3. Všech obyvatel v evidenci - tisk všech evidenčních karet v EO

4. Vybraných a zobrazených - tisk vybraných a zobrazených evidenčních karet pomocí filtru.

5. Karty včetně dětí - tisk formulářů pro detail včetně dětí

6. Karty bez dětí - tisk formulářů pro detail bez dětí

3. Nastavení potvrďte tlačítkem OK a vyčkejte na otevření náhledu nebo zrušte tlačítkem Storno.

4. Evidenční kartu vytiskněte tlačítkem Tisk bez dotazu .

 

5.11.2 Výběry

 

Tisk výběrů nabízí pravidelně užívané tiskové sestavy, jako např. Školáci, Jubilanti atd., u kterých lze
zpravidla nastavit kritéria tisku, např. věk školáků, jubilantů, název sestavy atd.

1. V dolní části okna se seznamem obyvatel klikněte na tlačítko Tisk... a vyberte volbu Výběry.
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2. K dispozici jsou následující výběry obyvatel:

· Změny
· Hlášení o stěhování

· Rodinný stav
· Typ pobytu
· Dle věku k datumu
· Školáci
· Novorozenci
· Jubilanti

Změny

Po zvolení tisku změn se zobrazí okno pro zadání kritérií tisku.
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1. Zadejte období od-do, za které se mají změny tisknout.

2. Tlačítkem se třemi tečkami proveďte výběr typů změn, které chcete vytisknout.

3. Přepínačem zvolte třídění dle příjmení obyvatel nebo dle data změny na obyvateli.

4. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK nebo zrušte tlačítkem Storno.

Zobrazí se tisková sestava změn dle zadaných kritérií.

5. Tisk z náhledu provedete tlačítkem Tisk bez dotazu .

 

 

Hlášení o stěhování

Přihlášení

Zadejte datum od a do a zvolte způsob třídění sestavy - dle příjmení nebo dle data změny.
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Stěhování v obci

Zadejte datum od a do a zvolte způsob třídění sestavy - dle příjmení nebo dle data změny.

 

Stěhování z obce

Zadejte datum od a do a zvolte způsob třídění sestavy - dle příjmení nebo dle data změny.

 

 

Rodinný stav

Po zvolení tisku rodinných stavů se zobrazí okno pro výběr rodinných stavů.
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1. Proveďte výběr rodinných stavů, které chcete vytisknout.

Zobrazí se tisková sestava obyvatel vybraných rodinných stavů.

2. Tisk z náhledu provedete tlačítkem Tisk bez dotazu .

 

Typ pobytu
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Vyberte v okně multiselectu typ pobytu (nebo více typů) a vytiskne se soupis občanů s vybraným(i)
typem(y) pobytu.

 

Dle věku k datu

Po zvolení tisku "dle věku k datu" se zobrazí okno pro nastavení tiskové sestavy.

1. Zadejte název sestavy, věk obyvatel a datum, ke kterému se má věk vztahovat.

2. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK nebo zrušte tlačítkem Storno.

Zobrazí se tisková sestava obyvatel, kteří ke zvolenému věku dosáhnou určitého věku.

3. Tisk z náhledu provedete tlačítkem Tisk bez dotazu .
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Školáci

Po zvolení tisku školáků se zobrazí okno pro nastavení tiskové sestavy školáků.

1. Zadejte název sestavy, věk školáků a datum, dle kterého se věk vypočítává.

2. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK nebo zrušte tlačítkem Storno.

Zobrazí se tisková sestava školáků dle zadaných kritérií.

3. Tisk z náhledu provedete tlačítkem Tisk bez dotazu .

 

Novorozenci

  Po zvolení tisku Novorozenci - se zobrazí okno pro nastavení tiskové sestavy novorozenců.

1. Zadejte datum období pro výběr nově narozených občanů.

2. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK nebo zrušte tlačítkem Storno.

Zobrazí se tisková sestava novorozenců dle zadaných kritérií.

3. Tisk z náhledu provedete tlačítkem Tisk bez dotazu .

 

Jubilanti

Volba Jubilanti nabízí tiskové sestavy:
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Výběr ročníků
Výběr věku
Narozeniny ke dni
Narozeniny po dnech

Výběr ročníků

Po zvolení tisku Jubilanti - Výběr ročníků se zobrazí okno pro zadání kritérií tisku.

1. Zadejte rok, pro který se má tisková sestava jubilantů vytvořit.

2. Zadejte časový úsek, tzn. měsíce od-do, pro které se má tisková sestava jubilantů vytvořit.

3. Zadejte ročníky, tj. konkrétní věk oddělený čárkami (50,55,60), nebo interval (70..90) či kombinaci
obojího (50,55,60..90).

4. Zvolte způsob setřídění sestavy - zatrhněte dle věku nebo dle dne v měsíci.

5. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK nebo zrušte tlačítkem Storno.

Zobrazí se tisková sestava jubilantů dle zadaných kritérií.

6. Tisk z náhledu provedete tlačítkem Tisk bez dotazu .

 

Výběr věku

Po zvolení tisku Jubilanti - Výběr věku se zobrazí okno pro zadání kritérií tisku.
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1. Zadejte rok, pro který se má tisková sestava jubilantů vytvořit.

2. Zadejte věkový interval jubilantů od-do a do pole Interval zadejte časový rozestup jubileí, např. 5
let.

3. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK nebo zrušte tlačítkem Storno.

Zobrazí se tisková sestava jubilantů dle zadaných kritérií.

4. Tisk z náhledu provedete tlačítkem Tisk bez dotazu .

 

Narozeniny ke dni

Po zvolení tisku Jubilanti - Narozeniny ke dni se zobrazí okno pro zadání kritérií tisku.

 

1. Zadejte rok, pro který se má tisková sestava jubilantů vytvořit.

2. Zadejte datum, ke kterému dni má být sestava vytvořena.

3. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK nebo zrušte tlačítkem Storno.

Zobrazí se tisková sestava jubilantů dle zadaných kritérií.

4. Tisk z náhledu provedete tlačítkem Tisk bez dotazu .
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Narozeniny po dnech

Po zvolení tisku Jubilanti - Narozeniny po dnech se zobrazí okno pro zadání kritérií tisku.
 

 
1. Zadejte rok, pro který se má tisková sestava jubilantů vytvořit.

2. Zadejte časový úsek, tzn. měsíce od-do, pro které se má tisková sestava jubilantů vytvořit.

3. Zvolte způsob setřídění sestavy - zatrhněte dle věku nebo dle dne v měsíci.

4. Pro potvrzení stiskněte tlačítko OK nebo zrušte tlačítkem Storno.

Zobrazí se tisková sestava jubilantů dle zadaných kritérií.

5. Tisk z náhledu provedete tlačítkem Tisk bez dotazu .

 

5.11.3 Seznamy

 

Tisk seznamů nabízí tisk seznamu dospělých a dětí dle nastavení a všech obyvatel v několika
tiskových podobách.

V dolní části okna se seznamem obyvatel klikněte na tlačítko Tisk... a vyberte volbu Seznamy.



Evidence obyvatel 93

© 2019 ALIS spol. s r.o.

 

Dospělí

Po zvolení tisku dospělých se zobrazí okno pro zadání kritérií tisku.

1. Pomocí přepínačů nastavte tiskovou sestavu.

· Všech obyvatel v evidenci - tisk všech evidenčních karet obyvatel nad 18 let věku

· Vybraných a zobrazených - tisk filtrem vybraných a zobrazených evidenčních karet obyvatel
nad 18 let věku

· Třídění dle příjmení - třídění tiskové sestavy dle příjmení dospělých
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· Třídění dle bydliště - třídění tiskové sestavy dle bydliště dospělých (ulice, dům, byt).

Zaškrtněte zaškrt. pole, pokud chcete, aby sestava obsahovala rodná čísla.

2. Nastavení potvrďte tlačítkem OK a vyčkejte na otevření náhledu nebo zrušte tlačítkem Storno.

3. Seznam dospělých vytiskněte tlačítkem Tisk bez dotazu .

 

Děti

Po zvolení tisku dětí se zobrazí okno pro zadání kritérií tisku.

1. Zadejte název tiskové sestavy, horní věkovou hranici pro tisk seznamu dětí a datum, dle kterého se
věk vypočítává.

2. Pomocí přepínačů a zaškrtávacího pole nastavte tiskovou sestavu.

· Všech obyvatel v evidenci - tisk všech dětí dle zadané horní věkové hranice
· Vybraných a zobrazených - tisk filtrem vybraných a zobrazených evidenčních karet dětí dle

zadané horní věkové hranice
· Včetně RČ - po zaškrtnutí probíhá tisk dětí včetně rodného čísla
· Třídění dle příjmení - třídění tiskové sestavy dle příjmení dětí
· Třídění dle bydliště - třídění tiskové sestavy dle bydliště dětí (ulice, dům, byt)
· Třídění dle věku - třídění tiskové sestavy dle věku dětí.

3. Nastavení potvrďte tlačítkem OK a vyčkejte na otevření náhledu nebo zrušte tlačítkem Storno.
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4. Seznam dětí vytiskněte tlačítkem Tisk bez dotazu .

 

Obyvatelé

Volba Obyvatelé nabízí tiskové sestavy: Dle abecedy (vybrané záznamy), Dle částí obcí
(vybrané záznamy), Dle ulic (vybrané záznamy), V budově a v č.d. (č.o.) a Manželé.

Dle abecedy (vybrané záznamy)

Po zvolení tisku obyvatel dle abecedy se zobrazí okno Tisk seznam obyvatel.

1. Vyberte, zda mají být do tiskové sestavy zahrnuti jen obyvatelé od 15 let anebo všichni.

2. V zaškrtávacím poli Včetně RČ určete, zda se na tiskové sestavě má vyplnit sloupec RČ.

3. Potvrďte tlačítkem OK.

Zobrazí se tisková sestava obyvatel dle abecedy.

4. Tisk z náhledu provedete tlačítkem Tisk bez dotazu .

Dle částí obcí (vybrané záznamy)
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Po zvolení tisku obyvatel dle částí obcí se zobrazí okno Tisk seznam obyvatel.

1. Vyberte, zda mají být do tiskové sestavy zahrnuti jen obyvatelé od 15 let anebo všichni.

2. V zaškrtávacím poli Včetně RČ určete, zda se na tiskové sestavě má vyplnit sloupec RČ.

3. Přepínačem zvolte způsob třídění.

4. Potvrďte tlačítkem OK.

Zobrazí se tisková sestava obyvatel dle částí obcí.

5. Tisk z náhledu provedete tlačítkem Tisk bez dotazu .

Dle ulic (vybrané záznamy)

Po zvolení tisku obyvatel dle ulic se zobrazí okno Tisk seznam obyvatel.
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1. Vyberte, zda mají být do tiskové sestavy zahrnuti jen obyvatelé od 15 let anebo všichni.

2. V zaškrtávacím poli Včetně RČ určete, zda se na tiskové sestavě má vyplnit sloupec RČ.

3. Zvolte způsob třídění.

4. Potvrďte tlačítkem OK.

Zobrazí se tisková sestava obyvatel dle ulic.

5. Tisk z náhledu provedete tlačítkem Tisk bez dotazu .

V budově a v č.d. (č.o.)

Po zvolení tisku obyvatel v budově a v č.d.(č.o.) se zobrazí okno Tisk seznam obyvatel.
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1. Máte možnost vybrat čísla domovní pro tisk - zadejte je do pole Výběr č.d. (zadaná čísla oddělte
čárkou).

2. V zaškrtávacím poli Včetně RČ určete, zda se na tiskové sestavě má vyplnit sloupec RČ.

3. Přepínačem určete věkové omezení 15 let a starší nebo všichni obyvatelé.

4. Potvrďte tlačítkem OK.

Zobrazí se tisková sestava obyvatel v budově a v č.d. (č.o.) s počtem obyvatel v budově.

5. Tisk z náhledu provedete tlačítkem Tisk bez dotazu .

Manželé

Po zvolení tisku obyvatel - Manželé se zobrazí okno Tisk obyvatel - manželů.

1. Zvolte jednu z možností - všichni, s dětmi nebo bez dětí.

2. Vyberte způsob třídění sestavy.

3. Můžete zaškrtnout políčko Pouze součty - vytisknou se pouze počty obyvatel.

4. Stiskněte tlačítko OK-tisk.

 

Počty obyvatel dle částí a ulic

Po zvolení tisku počtů obyvatel dle částí a ulic se zobrazí okno Tisk sestavy "Počty obyvatel dle
částí obcí a ulic.".
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1. Vyberte datum, ke kterému se má počet obyvatel zobrazit. Vyberte jej v kalendáři nebo jej zadejte
přímo.

2. Přepínačem určete věkové omezení do 15 let, 15 let a starší, 18 let a starší nebo všichni
obyvatelé.

3. Potvrďte tlačítkem OK.

Zobrazí se tisková sestava s počty obyvatel dle částí a ulic.

4. Tisk z náhledu provedete tlačítkem Tisk bez dotazu .

 

Počty obyvatel dle částí a ulic a č.d.

Po zvolení tisku počtů obyvatel dle částí, ulic a č.d. se zobrazí okno Tisk sestavy "Počty obyvatel
dle částí obcí, ulic a č.d..".
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1. Vyberte datum, ke kterému se má počet obyvatel zobrazit. Vyberte jej v kalendáři nebo zadejte
přímo.

2. Přepínačem určete věkové omezení do 15 let, 15 let a starší, 18 let a starší nebo všichni
obyvatelé.

3. Potvrďte tlačítkem OK.

Zobrazí se tisková sestava s počty obyvatel dle částí, ulic a č.d..

4. Tisk z náhledu provedete tlačítkem Tisk bez dotazu .

 

Seznam použitých č.d. a č.o.

Po zvolení tohoto tisku se zobrazí přímo tisková sestava se seznamem použitých č.d. a č.o..

Tisk z náhledu provedete tlačítkem Tisk bez dotazu .

 

Seznam indexů domů

Po zvolení tohoto tisku se zobrazí přímo tisková sestava se seznamem indexů domů.

Tisk z náhledu provedete tlačítkem Tisk bez dotazu .

 

5.11.4 Vybrané záznamy

 

V dolní části okna se seznamem obyvatel klikněte na tlačítko Tisk... a vyberte volbu Vybrané
záznamy.

Máte tyto možnosti:
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Opis záznamů

Tisk aktuálně zobrazeného seznamu písemností.
 

Obecné šablony

Tisk adres podle šablon.

Šablony - viz Systémová příručka - Přílohy - Příloha.

 
Při výběru podnabídky Šablony se otevře tabulka SEZNAM ADRES - tisky a sady.

Tvoří ji sloupce:
Název 1, Příjmení, jméno, Obec, Část obce, Ulice, č.d., č.o., PSČ, Adr. (zaškrtávací políčko, jehož

zaškrtnutí znamená, že adresa je zapsána do Adresáře).

K dispozici jsou tu tlačítka:

Ukončit - uzavření tabulky
Filtr - formulář filtru Adresáře
Detail - detailní informace o adresátovi, písemnosti a zpracovateli
Zrušit - odstranění položky ze seznamu
Do adresáře - možnost zapsání adres do modulu Adresář (adresa musí být správně a kompletně

vyplněná)
Tisk... - Opis záznamů (tisk seznamu), Obecné šablony...- tisk obálek, štítků apod. dle

připravených šablon pro tisk obálek a štítků.
Export... - jestliže jsou pro uživatele připraveny šablony pro tisk obálek a štítků, je zde

možnost exportu souboru formátu csv a xml z vybraných záznamů.
 
Na označeném záznamu lze použít pravé tlačítko myši a vybrat z nabídek:

Detail
Zrušit
Zapsat do adresáře.

 



Evidence obyvatel102

© 2019 ALIS spol. s r.o.

5.11.5 Tisk do formulářů

 

Funkce Tisk do formulářů slouží k vyplňování předdefinovaných formulářů vycházejících z Evidence
obyvatel.

Aktuálně jde o tyto formuláře:

· Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
· Žádost o vydání OP
· Žádost o výpis z Rejstříku trestů.

 

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu

Po volbě této nabídky se obsluze zobrazí tabulka se seznamem vystavených přihlašovacích lístků za
určité období - období lze změnit tlačítkem Změna období.

Tabulka je složená z údajů:

Platí od
Příjmení
Jméno
Ulice, č.d.
Část obce,
Obec

Pod tabulkou jsou umístěna tlačítka:

Ukončit - zavře se seznam
Nový - založí se nový formulář
Detail - detail formuláře
Zrušit - odstraní se formulář
Tisky... - tisk vybraného formuláře nebo Opis záznamů
Evidence tiskových výstupů   - zobrazí se tabulka se seznamem uskutečněných tiskových výstupů.
 
Tlačítkem Nový se zobrazí prázdný formulář:
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Je možné použít tlačítko Převzít z EO - zobrazí se základní filtr EO a pomocí něj se vyhledá
přihlašující se občan - do formuláře se následně převezmou všechny potřebné údaje z EO týkající se
tohoto občana.

Lze vystavit formulář i pro občana, který není evidován v EO – údaje se musí vyplnit ručně a stisknout
tlačítko OK-uzavřít.

 
Tlačítko Evidence tiskových výstupů zobrazí tabulku se seznamem uskutečněných tiskových
výstupů.
Tento seznam lze vytisknout prostřednictvím tlačítka Opis záznamů anebo pomocí pravého tlačítka
myši a volby Opis záznamů.
Uložené sestavy je možno znovu vytisknout - tlačítkem Tisk uložené sestavy (anebo pomocí pravého
tlačítka myši a volby Tisk uložené sestavy) - tento opakovaný tisk bude rovněž evidován v seznamu
tiskových výstupů.
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Žádost o vydání OP - postup je shodný jako v případě Přihlašovacího lístku k trvalému pobytu.
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Žádost o výpis z Rejstříku trestů - postup je shodný jako v případě Přihlašovacího lístku k trvalému
pobytu.
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5.12 Historie

 

V Historii jsou zaneseny všechny změny (opravy) provedené přímo ve formulářích pro detail obyvatel.

1. V dolní části okna se seznamem obyvatel stiskněte tlačítko Historie a vyberte volbu Aktualizace.

Zobrazí se okno Filtr historie sloužící k zadání kritérií filtru historie změn.

 

Pokud nezadáte žádná kritéria filtru a stisknete tlačítko OK-vybrat, otevře se historie všech
provedených aktualizací.
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2. Do pole Aktualizace zadejte pomocí tlačítka se třemi tečkami změny, které chcete zobrazit v
historii.

3. Do pole Datum od-do zadejte časový interval pro zobrazení historie změn.

4. Dále můžete pomocí tlačítka se třemi tečkami zadat do pole Provedl osoby, které změny
provedly.

5. Zadaná kritéria filtru potvrďte tlačítkem OK-vybrat nebo je zrušte tlačítkem Storno.

Zobrazí se okno Historie aktualizací s vyfiltrovaným seznamem v minulosti provedených změn.

6. Okno uzavřete tlačítkem Ukončit, detailní informace o změně zobrazíte tlačítkem Detail, tisk
seznamu změn provedete tlačítkem Tisk a zpět na filtr historie se vrátíte tlačítkem Filtr.
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Detail v minulosti provedené aktualizace zmiňuje druh provedené změny, tabulku, na které byla změna
provedena, datum provedení změny, konkrétní znění údaje před a po aktualizaci a další.

 

5.13 Data

5.13.1 Úvod

 

V systému KEO-X je podpora pro export a import dat v modulu Evidence obyvatel realizována těmito
možnostmi:

1. Aktualizace UNLOAD - vydávání unloadů bylo zastaveno v souvislosti se spuštěním základních
registrů.
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2. Aktualizace Adresáře - provedení "ruční" aktualizace modulu Adresáře dle EO.
3. Načtení výdeje ROB/ISEO - podmínkou načtení změnových výdejů je přítomnost rodných čísel ve

výdeji.

4. Export XML a menu Vybrané záznamy (s RČ), Vybrané záznamy (bez RČ), Kompletní EO (vše s
RČ)  

5. Export KED a menu Vybrané záznamy (s RČ), Vybrané záznamy (bez RČ), Kompletní EO (vše s
RČ)

6. Export KEO
7. Export DBF.

 

Menu Export/Import je aktivní jen pro uživatele s přístupovým právem „Import/export dat reg.
obyvatel".

Menu „Import KEO“ je aktivní pouze pro uživatele s přístupovým právem „Import/export dat reg.
obyvatel" a zároveň „Správa systému“.

 

5.13.2 Aktualizace Adresáře

 

Před spuštěním aktualizace Adresáře doporučujeme provést:

1. Údržbu a kontrolu dat v Evidenci obyvatel

Postup:
- přihlaste se jako správce systému
- ze systémové lišty vyberte z menu Nastavení - Systémové nastavení - Moduly - Evidence
obyvatel - Údržba dat
- stiskněte tlačítko Kontroly a spusťte tyto kontroly:

Kontrola RČ
Doplněné údaje (příjmení, jm. a rodné příjmení)
Doplněné adresní údaje - proveďte veškeré nabídky z menu - kontrolu na ulice spusťte pouze
tehdy, jestliže vaše obec má ulice

Jestliže provedete jakékoliv opravy nebo spustíte automatické doplnění chybějících údajů,
nezapomeňte spustit nabídku Akce - Zápis doplněných údajů.

 

2. Údržbu a kontrolu dat v Adresáři

Postup:
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- přihlaste se jako správce systému
- ze systémové lišty vyberte z menu Nastavení - Systémové nastavení - Moduly - Adresář -
Kontrola dat
- stiskněte tlačítko Kontroly a spusťte:

Obec (název | kód)
Část obce (název | kód)
Ulice (název| kód)
Duplicity - Příjmení, jméno, věk a adresa

Jestliže provedete jakékoliv opravy nebo spustíte automatické doplnění chybějících údajů,
nezapomeňte spustit nabídku Akce - Zápis doplněných údajů.

 

Vlastní aktualizace Adresáře probíhá ve dvou krocích:

1)  v Evidenci obyvatel se vyhledají změněné záznamy a připraví se pro aktualizaci Adresáře,

2)  v modulu Adresář se tyto změny zpracují.

 

ad 1)

Obsluha v EO stiskne tlačítko Data a vybere z menu nabídku Aktualizace adresáře.

Zobrazí se zpráva:

"Doplnění a aktualizace adresáře dle evidence obyvatel se provádí dle rodných čísel. Aktualizují se
údaje: jméno, příjmení, obec, část obce, ulice, čd, čo, kódy obce, části obce a ulice.
Spustit aktualizaci adresáře?".

Obsluha může odpovědět ANO - NE.

Odpoví-li ANO, spustí se Kontrola údajů (trvá delší dobu). Pokud budou nalezeny nové nebo změněné
záznamy, budou zobrazeny v tabulce Záznamy pro aktualizaci Adresáře.

 

Seznam pro aktualizaci Adresáře:

Seznam nových nebo změněných záznamů je tvořen tabulkou se sloupci:

Výběr - zaškrtávací políčko, jehož zaškrtnutí znamená, že záznam bude zpracován pro
aktualizaci Adresáře.

Typ
Příjmení a jméno
Věk
Obec
Část obce
Ulice
Č.d.
Č.o.
Rodné číslo

Pod seznamem jsou k dispozici tlačítka:

OK
Storno
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Vybrat vše - všechny záznamy v seznamu budou označeny jako vybrané
Odznačit vše - zruší se zaškrtnutí všech záznamů.
 
Po stisknutí tl. OK dojde k přípravě záznamů pro aktualizaci Adresáře. Uživateli je oznámeno:
"Byly připraveny záznamy pro aktualizaci adresáře. Nyní spusťte modul Adresář - Data - Aktualizace
(musíte mít práva přístupu jako správce adresáře nebo správce systému". Uživatel stiskne OK.

 

ad 2)

Nyní je nutné spustit modul Adresář, stisknout tlačítko Data a vybrat z menu nabídku Aktualizace.
Po dotazu "Spustit aktualizaci?" a odpovědi ANO se zobrazí file dialog Výběr souboru XML pro
aktualizaci Adresáře - zde pouze stiskněte Storno a tím se začnou zpracovávat záznamy z tabulky
KasAdrWs01.
Uživateli je oznámen výsledek: "Aktualizace ukončena.... Zobrazit protokol o aktualizaci... ? (Pokud
byly některé záznamy vyřazeny z aktualizace, v následně zobrazeném protokolu jsou uvedeny důvody
(chyby) jejich vyřazení).

 
 

5.13.3 Načtení výdeje ROB/ISEO

Možnost načítání údajů z Registru obyvatel (ROB) a Agendového informačního systému evidence
obyvatel (ISEO) do KEO-X.

Výdejový soubor, o který si obec zažádala prostřednictvím elektronického formuláře „Žádost o využití
údajů z Registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel“ na Portálu veřejné
správy a který obec obdržela do datové schránky od Správy základních registrů, je třeba nejprve uložit a
následně do KEO-X načíst pomocí tlačítka Data...- Export/Import... - Načtení výdeje EOB/ISEO:

Stačí pouze najít umístění souboru výdeje (.txt) na počítači a stisknout tlačítko Načíst.

Podmínkou načtení změnových výdejů je přítomnost rodných čísel ve výdeji.

5.13.4 Export XML a Export KED

 

Export dat je proveden ve formátu XML nebo jeho komprimované formě (zip) s příponou KED.



Evidence obyvatel112

© 2019 ALIS spol. s r.o.

1. Pomocí filtrů, třídění a dalších možností (pohledy, …) si proveďte výběr dat (připravte si data pro
export vizuálně na obrazovce). Jestliže takto zobrazená data chcete exportovat, proveďte výběr, v
jakém tvaru budou data exportována - XML nebo KED. Zvolte Vybrané záznamy (s RČ) nebo
Vybrané záznamy (bez RČ).

2. Jestliže chcete exportovat celý Registr obyvatel, potom vybere volbu Kompletní EO (vše s RČ).

3. Pomocí dialogu určete umístění souborů.

Pro export dat platí, že jsou exportovány vždy dva soubory - základní údaje v souboru
RegEoTs01.XML a doplňující údaje v souboru RegEoTs02.ked.

4. Vyberte adresář, kde budou exportované soubory umístěny.

Jestliže ve vybraném adresáři již exportované soubory existují, zobrazí se hlášení, že soubory již
existují a že budou přepsány.

5. Můžete potvrdit ANO a tím se export provede nebo potvrdíte NE a export bude zrušen.

Po provedení exportu se zobrazí zpráva „Export proběhl úspěšně".

6. Stiskněte OK.

Při Exportu dat se automaticky vytváří systémová písemnost, která se ukládá do systémového spisu
dle nastavení v parametrech pro EO.

 

5.13.5 Export KEO

 

Tato volba slouží uživatelům IS KEO k aktualizaci dat v IS KEO v těch případech, kdy EO je vedena v
IS KEO-X a subsystém Poplatky a další subsystémy a doplňující, které využívají tabulky H3DP09 v IS
KEO. Export dat se provádí za určitý časový úsek a do určeného adresáře. Obě tyto hodnoty jsou
uvedeny v parametrech pro Evidenci obyvatel.

Obsluha použije tlačítko Data...:
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Obsluze je oznámeno datum posledního exportu a je dotázána, zdali má být proveden export. Pokud
odpoví ANO, zobrazí se file dialog, kde je možné potvrdit cílový adresář pro export zadaný v
parametrech anebo určit jinou cestu.

Jak export funguje:

1. Dle data posledního exportu uvedeného v parametrech pro Evidenci obyvatel se zpracují všechny
změny týkající se změn jména, příjmení, bydliště a úmrtí provedené dle číselníku změn v IS KEO-
X. Tyto změny se připraví do souboru EH3DP09.txt a adresáře uvedeného v parametrech pro
Evidenci obyvatel.

2. Formát textového souboru: Jedná se o textový formát zpracovatelný v PC Fandu - typ formátu - var.

 

Aktualizace IS KEO dle IS KEO-X - podrobný postup

Aktualizace je zajištěna pomocí dávkového generování změn v IS KEO-X a zpracování dávek v IS KEO.

Uložení dávky na pevném disku je nastaveno v parametrech Evidence obyvatel na záložce KEO, kde je
také zobrazeno datum posledního exportu KEO.

 

Správce systému může datum změnit a tím ovlivnit vytvořený seznam změn. Vytvoření dávky lze
opakovat právě nastavením tohoto data.
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Export KEO lze spustit "ručně" - tlačítkem Data - Export KEO nebo bude spuštěn automaticky dle
nastavení v parametrech.

 

Před instalací a ověřením aktualizací KEO-X -> KEO proveďte zálohy EO a H3DP09 !

 

Vytvoření dávky EH3DP09

a)  ručně

V modulu Evidence obyvatel zvolte možnost Data... - Export/Import... - Export KEO.  

Po odpovědi ANO se zruší obsah seznamu pro export IS KEO (tabulky RegEoWs01) a spustí se
akce, která vytvoří seznam změn pro IS KEO od posledního data spuštění exportu KEO. Datum
posledního spuštění exportu KEO je uvedeno v parametrech Reg.obyvatel.

V IS KEO spusťte aktualizaci těmito změnami.

 

b)  automaticky

V systému KEO-X musí být nastaven proces pro export souboru EH3DP09.

V parametrech pro EO systému KEO-X  - záložka Data musí být správně nastavena cesta (ze
stanice=clientská cesta) k adresáři KOPIE instalace systému KEO (např. H:\EO4L\KOPIE).

Proveďte kontrolu vytvoření dávky EH3DP09.

Formát textového souboru EH3DP09.

Jedná se o textový formát zpracovatelný v PC Fandu - typ formátu - var.

Jednotlivé údaje jsou od sebe odděleny čárkou a jsou v apostrofech. Věta je ukončena (CR LF
=0D0A). Nová věta začíná vždy na dalším řádku a  kódování je CP1250.
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Jestliže existuje v historii změn Evidence obyvatel pro rodné číslo jedna a více změn, potom se do
seznamu změn pro export IS KEO doplní aktuální záznam (t.j. záznam platiDo=null) z EO. V
seznamu změn pro export IS KEO se rodné číslo vyskytuje nejvýše jednou (t.j. aktuální záznam,
kde primární klíč je rodné číslo).

 

Aktualizace IS KEO

Pomocí dávky eov2.bat musí být připravena dávka pro spuštění úlohy EOV2.rdb, která provede import
dat do systému KEO (provede aktualizaci souboru Zivi1.000, Zivi.T00 včetně H3HP09.*.). Spuštění
dávky eov2.bat se může provést "ručně" = obsluha spustí akci v dohodnutém termínu nebo lze dávku
spustit (v o.s. Windows) pomocí naplánovaných úloh.

Zkontrolujte, zda se provedla aktualizace souborů Zivi.* a H3Dp09.*.

 

Kontrola funkčnosti

V modulu Evidence obyvatel proveďte v detailu některé karty změnu.

Proveďte Data - Export KEO. Zkontrolujte umístění souboru a jeho obsah.

Spusťte systém KEO a proveďte aktualizaci připraveným souborem.

Zkontrolujte, zda se změna v IS KEO provedla.

Po kontrole znovu upravte změněný údaj na správnou hodnotu.

 

 

5.13.6 Export DBF

Export aktuálního pohledu do DBF.

5.14 Údržba dat

5.14.1 Úvod

 

V systému KEO-X je podpora údržby dat formou spuštění dávkové kontroly na úplnost doplněných
údajů a na správnost vazeb mezi údaji. Údržbu dat lze spustit pomocí nabídky Nastavení -
Systémové nastavení - Moduly - Evidence obyvatel - Údržba dat. Přístup k nabídce má pouze
správce systému, správce registrů a pracovník s povolením měnit data v Evidenci obyvatel.
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5.14.2 Údržba dat (kontroly, akce)

 
Po spuštění údržby dat (Nastavení - Systémové nastavení - Moduly - Evidence obyvatel - Údržba
dat) je zobrazen prázdný seznam a je nutné pomocí tlačítka Kontroly... a výběru z menu spustit
zvolenou kontrolu:
 
Lze spustit kontroly:
 

 
 

Popis kontrol:
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1.  Jestliže kontrola proběhne bez nalezení chybných záznamů, je zobrazeno hlášení "V rámci zadané
kontroly nebyly nalezeny žádné položky".

2.   Pokud jsou nalezeny chybné záznamy, zobrazí se jejich seznam.

Přík lad:

V seznamu chybných záznamů lze (pomocí tlačítek anebo nabídek při použití pravého tlačítka myši
na konkrétním záznamu):

2.1  zobrazit detail záznamu - tlačítkem Detail

2.2  vytisknout seznam chybných záznamů tlačítkem Opis údajů

2.3  zrušit záznam z výběru (záznam je pouze odstraněn ze seznamu zobrazených chybných
záznamů, ale nadále zůstává ve zpracování) - tlačítkem Zrušit... - Zrušit z výběru

2.4  zrušit záznam (záznam je odstraněn ze zobrazení, ale také z evidence obyvatel bez záznamu
do historie - Pozor! nebezpečná akce) - tlačítkem Zrušit... - Zrušit záznam

2.5  spustit Akce spojené s opravou nalezených chybných záznamů - tlačítkem Akce...
 
 
3. Spuštění odpovídajících akcí pro opravu z menu tlačítka Akce...

3.1  Některé kontroly nemají v menu tlačítka Akce... odpovídající automatickou opravu (např. kontrola
RČ). Zde je nutné v detailu záznamu opravu provést "ručně".
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3.2  Po opravách je nutné spustit Akce... - Zápis doplněných údajů (nyní budou opravy zapsány
do evidence obyvatel).
 

 

Kontrola na RČ

Provede se kontrola na vyplněné RČ a na jeho správný tvar dle kontroly na modulo 11. Záznamy, které
jsou chybné, jsou zobrazeny v seznamu.

Oprava:
1. Pomocí detailu - "ručně".
2. Proveďte Akce - Zápis doplněných údajů (nyní budou opravy zapsány do evidence obyvatel).
 
 
Doplněné údaje (př., jm., a rodné př.)

Provede se kontrola na vyplněné příjmení, jméno a rodné příjmení. Záznamy, kde jeden z uvedených
údajů chybí, jsou zobrazeny v seznamu.

Oprava:
1. Akce

- Úprava položky příjmení (Zarovnání doleva (Odstranění prázdných znaků), První písmeno velké,
Všechna písmena velká).
- Úprava položky jméno (Zarovnání doleva (Odstranění prázdných znaků), První písmeno velké,
Všechna písmena velká).

2. Pomocí detailu - "ručně".
3. Proveďte Akce - Zápis doplněných údajů (nyní budou opravy zapsány do evidence obyvatel).
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Doplněné adresní údaje (nabídka se dále člení)

 
Doplněný stát, místo a okres narození

Provede se kontrola na vyplněné údaje stát, místo a okres narození. Záznamy, kde jeden z uvedených
údajů chybí, jsou zobrazeny v seznamu.

Oprava:
1. Pomocí detailu - "ručně".
2. Proveďte Akce - Zápis doplněných údajů (nyní budou opravy zapsány do evidence obyvatel).
 
 
Doplněné státní občanství

Provede se kontrola na vyplněné státní občanství. Záznamy, kde tento údaj chybí, jsou zobrazeny v
seznamu.

Oprava:
1. Akce - Doplnění státního občanství.

Vyberete z číselníku st. občanství a tato hodnota bude doplněna do všech záznamů, kde chybí.
2. Pomocí detailu - "ručně".
3. Proveďte Akce - Zápis doplněných údajů (nyní budou opravy zapsány do evidence obyvatel).

 
Doplněné rodinné vazby

Provede se kontrola na vyplněné rodinné vazby. Záznamy, kde jeden z uvedených údajů chybí, jsou
zobrazeny v seznamu.
 
Oprava:
1. Akce - Doplnění rodinných vazeb.
 
 
Zničené poznámky

Vyhledají se záznamy, kde je porušený text poznámky.

Oprava:
1. Pomocí Detailu - tlačítko Text, přepsání chybného textu.
2. Proveďte Akce - Zápis doplněných údajů (nyní budou opravy zapsány do evidence obyvatel).
 
 
Chybné obce v evidenci
 
 
Trvalý pobyt od
 
Může se stát, že jsou z DOSu chybně převedena data - a to tak, že údaj tp od = null. Ve statistice pak
vychází chybné součty.
Pro uživatelsky příjemné doplnění chybějících datumů slouží tato akce.
Obsluha zvolí nabídku Nastavení - Systémové nastavení - Moduly - Evidence obyvatel - Údržba dat
a použije tlačítko Kontroly... - nabídka Trvalý pobyt od.
Pokud v aktuální kartotéce existují chyby, zobrazí se seznam chybných vět.
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Obsluha zaškrtne věty, ke kterým chce doplnit konkrétní datum (popř. zvolí pravou myš a volby Vybrat
vše/Zrušit výběr) a zvolí nabídku Akce... - Doplnění trvalého pobytu od.
 

 
Obsluha zadá datum, který chce doplnit k vybraným záznamům a stiskne tlačítko OK.
K vybraným záznamům se doplní zvolené datum.
 
 
Okres/stát v údaji "místo narození"
 
Pokud se v minulosti naplňovala evidence obyvatel z Unloadu - základní výdej, mohlo se stát, že se
převzalo chybné naplnění místa narození tak, že součástí údaje místo narození se převzal i okres, popř.
stát narození.
 
Příklad 1:
Místo narození: ŽATEC okr. LOUNY
Okres narození: prázdný
Stát narození: Česká republika
 
Příklad 2:
Místo narození: NGHE AN - VIETNAM
Okres narození: prázdný
Stát narození: Vietnam.
 
Pro opravu tohoto chybného uložení byla doplněna tato akce.
Obsluha zvolí nabídku Nastavení - Systémové nastavení - Moduly - Evidence obyvatel - Údržba dat
a použije tlačítko Kontroly...- Okres/stát v údaji 'místo narození'.
Pokud v aktuální kartotéce existují chyby, zobrazí se seznam chybných vět.
Obsluha zvolí nabídku Akce... - Oprava údajů místo, okres a stát narození.
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Akce:

Úpravy položek - viz kap. Údržba dat - úpravy položek.
 

Oprava historie

Tato akce se pokusí nastavit správné historické vazby tak, aby bylo možné zjistit souvislosti z historie.

 

Oprava údaje ZmenaVolby

Tato akce nastaví unikátní klíč (id, zmenaVolby) tak, aby modul Volby jednoznačně identifikoval záznam.

  
Seznam cizinců bez vazby v Evidenci obyvatel

Nabídka vybere všechny obyvatele, kteří nemají české občanství a zároveň:

· nemají partnera s českým občanstvím,
· nemají otce nebo matku s českým občanstvím,
· nemají dítě s českým občanstvím.

 

5.14.3 Údržba dat - adresní údaje

 

Doplněné adresní údaje

Nabídka se dále člení:

 
Kód a název obce
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Provede se kontrola na doplněný kód obce a název obce. Oba dva údaje se kontrolují na obec zadanou v
parametrech pro modul Evidence obyvatel: Záznamy, které jsou chybné, jsou zobrazeny v seznamu.

Oprava:

1. Akce - Doplnění kódu obce.
Jestliže není doplněn kód obce a je doplněn název obce, potom se program snaží dle názvu nalézt
odpovídající kód obce a doplní jej. Jestliže je vyplněn kód obce a chybí název, potom je dle kódu obce
doplněn název obce. Jestliže název ani kód není možné v číselníku nalézt, jsou ponechány původní
hodnoty a opravu je nutné provést dle doporučení v bodě 2.

2. Pomocí detailu - "ručně".
3. Proveďte Akce - Zápis doplněných údajů (nyní budou opravy zapsány do evidence obyvatel).
 
Kód a název části obce

Jako první se provede se kontrola na doplněný kód obce a název obce. Jestliže v některém záznamu
není doplněno, je zobrazeno hlášení o nutnosti nejdříve doplnit kód a název obce (musíte znovu spustit
kontrolu na kód a název obce a chybné záznamy opravit).
Jako druhá se provádí kontrola na doplněný kód části obce a název části obce, chybné záznamy jsou
zobrazeny.

Oprava:

1. Akce - Doplnění kódu části obce.
Jestliže není doplněn kód části obce a je doplněn název, program se snaží dle názvu nalézt
odpovídající kód části obce a doplní jej. Jestliže je vyplněn kód části obce a chybí název části obce,
potom je dle kódu části obce doplněn název části obce. Jestliže název ani kód není možné v
číselníku nalézt, jsou ponechány původní hodnoty. Původní hodnoty jsou ponechány i v případě, že
není správná vazba použitých názvů a kódů částí obce v rámci obce. Potom je nutné opravu  dle
doporučení v bodě 2.

2. Pomocí detailu - "ručně" (doporučujeme vyplnit adresu znovu).
3. Proveďte Akce - Zápis doplněných údajů (nyní budou opravy zapsány do evidence obyvatel).

 
Kód a název ulice

Jako první se provede se kontrola na doplněné kódy obce a části obce a název obce a název části obce.
Jestliže v některém záznamu není doplněno, je zobrazeno hlášení o nutnosti nejdříve doplnit kódy a
názvy (musíte znovu spustit kontrolu na kód a název obce nebo pouze kontrolu na části obce a chybné
záznamy opravit).
Jako druhá se provádí kontrola na doplněný kód ulice a název ulice, chybné záznamy jsou zobrazeny.

Oprava:

1. Akce - Doplnění kódu ulice.
Jestliže není doplněn kód ulice a je doplněn název, program se snaží dle názvu nalézt odpovídající
kód ulice dle názvu a doplní jej. Jestliže je vyplněn kód ulice a chybí název ulice, potom je dle kódu
ulice doplněn název ulice. Jestliže název ani kód není možné v číselníku nalézt, jsou ponechány
původní hodnoty. Původní hodnoty jsou ponechány i v případě, že není správná vazba použitých názvů
a kódů částí obce a ulice v rámci obce. Potom je nutné opravu dle doporučení v bodě 2.

2. Pomocí detailu - "ručně". (doporučujeme vyplnit adresu znovu).
3. Proveďte Akce - Zápis doplněných údajů (nyní budou opravy zapsány do evidence obyvatel).

 
Číslo domovní

Provede se kontrola na vyplněné číslo domovní a číslo orientační. Jestliže není ani jedno z čísel
vyplněno, je takový záznam zobrazen jako chybný.

Oprava:
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1. Pomocí detailu - "ručně".
2. Proveďte Akce - Zápis doplněných údajů (nyní budou opravy zapsány do evidence obyvatel).
 
 
Typ čísla domovního

Po kontrole se zobrazí seznam záznamů, u kterých není uveden typ č.d. Každá věta v seznamu má po
levé straně checkbox pro výběr vět, u kterých bude nastavován typ č.d. Po spuštění akce Doplnění č.d.
je uživateli nabídnut výběr typu č.d., který bude nastaven u vybraných vět.
Při použití pravého tlačítka myši má uživatel možnosti: Označit vše a Zrušit označení.
 
 
Vazba část obce a ulice

Tato kontrola má smysl pouze pro obce, které mají ulice.
Nabídkou lze spustit kontrolu na vazbu část obce kód a kód ulice na jejich existenci v číselníku. V
seznamu chybných záznamů jsou uvedeny ty záznamy, které tuto vazbu nesplňují.

Oprava:

1. Pomocí detailu - "ručně" (doporučujeme vyplnit adresu znovu).
2. Proveďte Akce - Zápis doplněných údajů (nyní budou opravy zapsány do evidence obyvatel).

 

Další dvě volby používejte pouze při dobré znalosti popisované problematiky. Těmito
akcemi změníte obsah tabulky regeots01 bez historie a bez možnosti změny vrátit
na původní hodnoty. Před těmito změnami doporučujeme provést bezpečnostní
kopie tabulky regeots01.

 

Zadání SQL podmínky pro výběr

Tato možnost předpokládá znalost názvů údajů v tabulce regeots01 a znalost zadávání SQL příkazů. Dle
zadaného příkazu budou vybrány a zobrazeny záznamy, které odpovídají této podmínce (např.
psc=47001).

Realizuje se příkaz where <podmínka>.

   
Akce Doplnění dle SQL podmínky

Dle zadané podmínky bude do zobrazených údajů nasazena hodnota (např. psc=52001), potom do
všech vybraných a zobrazených záznamů bude doplněno psc=52001.

Realizuje se přiřazení hodnoty <sloupec> = číslo nebo 'text' dle typu.
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5.14.4 Údržba dat - úpravy položek

Funkce dostupná z menu: Nastavení - Systémové nastavení - Moduly - Evidence obyvatel -
Údržba dat, přes tlačítko Akce... - nabídka Úpravy položek.

Provádí se po předchozích kontrolách dat, v případě nalezení chybných záznamů.
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· U položek Příjmení a Jméno spočívá v odstranění prázdných znaků, nasazení prvního písmene jako
velkého a ostatních písmen malých anebo všech písmen velkých.

· U adresních údajů úpravy dle číselníku UIR-ADR.

Pomocí zaškrtávacího pole (check boxu) si vyberete položky, které mají být upraveny a pomocí
radiobuttonu (přepínače) si určíte, jak má být tato položka upravena.

Po výběru stisknete tlačítko OK-upravit.

Po ukončení akce vám bude zobrazena zpráva o ukončení. Zde pouze stisknete tlačítko OK.

 

5.15 Poskytnutí údajů z IS

5.15.1 Žádosti o poskytnutí údajů z IS

 

V levé dolní části pracovní plochy je umístěno tlačítko Poskytnutí údajů z IS:
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Použitím tohoto tlačítka se zobrazí tabulka se seznamem Žádostí o poskytnutí údajů z IS.
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Tlačítko Nový - pořízení nového záznamu - žádosti

Tlačítko Detail - zobrazení podané žádosti

Tlačítko Tisk - tisk seznamu žádostí = opis seznamu.

 

Pořízení nového záznamu:

Po stisknutí tlačítka Nový se zobrazí prázdný formulář žádosti.

Je třeba doplnit žadatele - použije se tlačítko se třemi tečkami a přes formulář filtru se vybere občan.

Může se změnit datum žádosti, tlačítkem Poznámka připojit libovolný text poznámky a je třeba
zaškrtnout check boxy u požadovaných údajů. Pokud by se žádný check box nezaškrtl, zobrazí se
po stisknutí OK-uzavřít varování:

   

Odpoví-li se ANO, dojde k návratu do formuláře a je možné provést opravu.
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Tlačítkem Tisk žádosti lze formulář žádosti vytisknout.

Tlačítkem Tisk údajů se vytisknou požadované údaje.

 



Stručné pracovní postupy 129

© 2019 ALIS spol. s r.o.

6 Stručné pracovní postupy

6.1 STRUČNÉ PRACOVNÍ POSTUPY - Evidence obyvatel

 

1. Pořízení celé rodiny, která se přistěhovala do obce

1.1 Stiskněte tlačítko Nový a vyberte volbu Partneři a děti.
Prvního partnera pořídíte stisknutím tlačítka Partner1.
Zobrazí se formulář pro pořízení prvního partnera.
Vyplňte povinné údaje.
Můžete zapsat adresy předchozích pobytů (tlačítko Předchozí bydliště), údaje o otci, matce
(tlačítka Otec, Matka), text poznámky (tlačítko Text).
Můžete připojit el. dokument (tlačítko Nový dokument), případně zapsat doplňující informace
(tlačítko Doplň. info).
Stiskněte OK-uzavřít.

1.2 Pořiďte druhého partnera stisknutím tlačítka Partner2.
Vyplňte formulář stejně jako v případě prvního partnera. Údaje o bydlišti budou předvyplněné
dle prvního partnera.

1.3 Dítě pořídíte stisknutím tlačítka Děti v okně se seznamem pořízených partnerů.
Zobrazí se formulář pro pořízení dítěte, který má předvyplněné ty údaje o bydlišti, jenž jsou
shodné u obou partnerů. Údaje o otci a/nebo matce jsou vyplněné dle pořízených partnerů.
Formulář vyplňte stejným způsobem, jako jste zadali partnera.

Další dítě pořídíte opakováním postupu.

Po pořízení členů rodiny se vše zobrazí v seznamu pořízených partnerů a dětí.

Podrobněji viz kap. Pořízení rodiny.
 

2. Jak si k obyvateli obce doplnit údaje o další osobě, která
není v evidenci obyvatel

Zobrazte si detail obyvatele (tlačítkem Detail nebo pravým tlačítkem myši a volbou Detail).
Klikněte na záložku Kontakty. Zde použijte pravé tlačítko myši a vyberte Nový.
Ve formuláři pomocí tlačítka se třemi tečkami provedete výběr osoby z adresáře, doplníte popis
anebo pomocí tlačítka Text připojíte libovolnou poznámku.
Stiskněte OK-uzavřít.
 

3. Jak si k obyvateli připojit dokument, který byl doručen na
podatelnu a zapsán jako písemnost?

Zobrazte si detail obyvatele (tlačítkem Detail nebo pravým tlačítkem myši a volbou Detail).
Použijte tlačítko Nový dokument.
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Klikněte na tlačítko se šipkou vedle údaje Název. Vyberte Vložit.
V okně pro výběr souboru stiskněte velké tlačítko Dokumenty umístěné vpravo.
V tabulce seznamu dokumentů vyberte příslušný dokument (při hledání dokumentu můžete použít
tlačítko Filtr... pro zobrazení jiného výběru dokumentů a tlačítko Změna období pro nastavení dat
vymezujících vznik (zápis) hledaného dokumentu).
Dokument označte a stiskněte tlačítko OK-vybrat.
Můžete změnit vlastníka dokumentu, zařadit dokument do kategorie a určit oprávněné uživatele.
Stiskněte OK-uzavřít.
Uzavřete detail obyvatele tlačítkem OK-uzavřít.
 

4. Jak zkontrolovat, zda u všech obyvatel jsou správně
vyplněné údaje?

Kontrolu může použít pouze správce.
Klikne na nabídku Nastavení - Systémové nastavení - Moduly - Evidence obyvatel - Údržba
dat.
Použije tlačítko Kontroly... a z menu vybere, co má být zkontrolováno.
Jsou nalezeny záznamy, u kterých není správně vyplněn některý z údajů.
 

5. Jak vyhledat osoby společně žijící v jedné budově nebo
v jednom bytě?

Označte osobu v seznamu obyvatel, použijte pravé tlačítko myši, zvolte Vyhledávání - Osoby v
budově, Osoby v bytě
nebo
zobrazte detail obyvatele (tlačítkem Detail nebo pravým tlačítkem myši a volbou Detail) a použijte
tlačítko Vyhledávání - Osoby v budově, Osoby v bytě.
Seznam osob v budově nebo bytě můžete vytisknout - tlačítko Tisk.
 

6. Jak si vytisknout jednoduchý seznam z vybraných
záznamů evidence obyvatel?

Pomocí filtru (příp. rozšířeného filtru) zobrazte určitý výběr obyvatel.
Použijte tlačítko Tisk..., vyberte Seznamy, dále např. Dospělí. Vyberte tisk Vybraných a
zobrazených. Určete, jestli chcete sestavu včetně rodných čísel a jestli má být seznam osob
tříděn dle příjmení nebo bydliště.
Stiskněte OK.
 

7. Jak zjistit počty obyvatel?

Použijte tlačítko Tisk - Seznamy - Obyvatelé - Počty obyvatel dle částí a ulic nebo Počty
obyvatel dle částí, ulic a č.d.
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8. Jak vyřadit kartu?

Zobrazte si detail obyvatele (tlačítkem Detail nebo pravým tlačítkem myši a volbou Detail).
Použijte tlačítko Změny, vyberte Zrušení záznamu.
Zadejte datum nabytí účinnosti zrušení záznamu. Můžete připojit poznámku (tlačítko Text).
Stiskněte tlačítko OK-uzavřít.
Ve formuláři pro detail obyvatele se v poli platnost do zaeviduje konec platnosti záznamu.
Záznam lze dohledat pomocí základního filtru - v něm použijte tlačítko Historie.
 

9. Jak doplnit registrované partnerství?

Zobrazte si detail obyvatele (tlačítkem Detail nebo pravým tlačítkem myši a volbou Detail).
Použijte tlačítko Změny, vyberte Uzavření partnerství.
Ve formuláři pro Uzavření partnerství doplňte jméno partnera2 - pomocí tlačítka se třemi tečkami.
Doplňte místo uzavření partnerství.
Můžete změnit datum účinnosti a doplnit poznámku.
Stiskněte OK-uzavřít.
 

10. Jak provést změnu rodného čísla?

Zobrazte si detail obyvatele (tlačítkem Detail nebo pravým tlačítkem myši a volbou Detail).
Použijte tlačítko Změny, vyberte Změna RČ.
Opravte rodné číslo, můžete změnit datum platnosti změny a připojit případnou poznámku.
Stiskněte OK-uzavřít.

 

11. Jak vytisknout změny obyvatele?

Vyberte a označte obyvatele. Použijte tlačítko Akce..., vyberte Seznam změn
nebo použijte pravé tlačítko myši a vyberte Seznam změn.
V okně Výběr změny vyberte změny, stiskněte OK.
V tabulce seznamu změn použijte tlačítko Tisk.
 

12. Jak zrušit dítě na kartě rodiče?

Zobrazte si detail obyvatele (tlačítkem Detail nebo pravým tlačítkem myši a volbou Detail).
Použijte tlačítko Změny, vyberte Děti - zrušení RČ na kartě rodiče.
V seznamu dětí označte dítě, které chcete zrušit a stiskněte tlačítko Zrušit.
Na dotaz: "Opravdu zrušit?" odpovězte Ano.
Stiskněte tlačítko Ukončit.

 

13. Jak zjistit počty obyvatel dle věku (počty mužů / žen)?
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Použijte tlačítko Akce..., vyberte Statistika, Počty obyvatel dle věku.
Tabulku můžete vytisknout pomocí tlačítka Tisk.

 

14. Jak si zobrazit např. jen všechny ženaté muže?

Ve vstupním filtru použijte tlačítko Rozšířený filtr. Ve formuláři rozšířeného filtru zaškrtněte, že
chcete vybrat muže a pomocí tlačítka se 3 tečkami vyberte stav ženatý / vdaná. Stiskněte
tlačítko OK-hledat.

 

15. Ukončení pobytu

Provede se vystěhování občana z obce (změna 35) do státu, kam odešel (pokud není známo,
vybere se "neuvedeno"). Datum musí být totožné s datem uvedeným na žlutém přihlašovacím
lístku.
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