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2 Metodika a legislativa

 

Zákon 256/2001 Sb. - Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve
znění zákona č. 479/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 122/2004 Sb.,
zákona č. 67/2006 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
227/2009 Sb., zákona 375/2011 Sb., zákona 202/2015
Sb. a zákona č. 193/2017 Sb.

 

Vyhláška 379/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se
stanoví obsah a rozsah specializované odborné
přípravy k provozování pohřební služby, provádění
balzamace a konzervace a provozování krematoria.

 

Další důležité informace jsou k dispozici na webových stránkách
Ministerstva pro místní rozvoj - na záložce Pohřebnictví.

 

http://www.mmr.cz/Pohrebnictvi/Pravo-Legislativa/Pravni-predpisy/Oblast-pohrebnictvi
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3 Číselníky pro Evidenci hřbitovů

 

Číselníky pro modul Evidenci hřbitovů jsou dostupné:

1) z hlavního menu Nastavení - Systémové nastavení - Moduly - Hřbitovy -
Číselníky...:

 

 

Typy oprávnění (DulHrbCs02)  - rozlišení, v jakém vztahu je osoba k hrobu.
Zpravidla se využije typ oprávnění „nájemce“
(pronájem hrobu) nebo „kontaktní osoba“.

Hloubka uložení (DulHrbCs03) - použito v detailu pohřbeného

Poloha v hrobu (DulHrbCs04)  - použito v detailu pohřbeného

Způsob pohřbení (DulHrbCs05) - použito v detailu pohřbeného

Skupiny (DulHrbCs11)         - další (nepovinné) členění hrobů, použito v
detailu hrobu

Typy hrobů (DulHrbCs12)      - použito v detailu pohřbeného.

 

Tyto nabídky jsou přístupné pouze správci systému.

 

Způsob pohřbení
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V tomto číselníku lze nastavit barvu zobrazení pro každý způsob pohřbení. V
řádku určeném pro editaci položek číselníku se použije tlačítko se třemi
tečkami a obsluze se zobrazí okno s barevnou škálou pro výběr požadované
barvy.
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Číselník Skupin a Typů hrobů jsou dostupné i běžnému uživateli, a to z
menu:

Zde jsou důležité číselníky Druhy rakví a Druhy uren, které si obsluha musí
naplnit za účelem povinné evidence pohřbených.

 

2) Uživatel má přímo na pracovní ploše k dispozici číselníky:

· číselník hřbitovů (tlačítko Hřbitovy vedle seznamu hrobů)

· číselník cenových sazeb (tl. Sazby)

· číselník typů výpočtů (tl. Typy výpočtů)

· číselník ostatních záznamů (tl. Ostatní).
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Číselník hřbitovů

Členění hrobů, použito v detailu hrobu.

 

Tento číselník je uživatelsky editovatelný.

Nová položka se pořídí tlačítkem Nový - viz kap. Pořízení hřbitova.

Detail hřbitova se zobrazí pomocí tl. Detail nebo pomocí pravého tlačítka
myši - nabídky Detail anebo dvojklikem na položce.

Zrušení položky číselníku může provést pouze správce systému - použije
pravé tlačítko myši a zvolí nabídku Zrušit (smazat), což provede nenávratné
zrušení této položky včetně podřízených vět.

Sloupec Zákaz pohřbívání - zaškrtávací políčko signalizující, že jde o
hřbitov, kde je zakázáno pohřbívat do země - viz kap. Detail hřbitova,
odst. Zákaz pohřbívání.

 

Číselník Sazeb

V tomto číselníku jsou uvedeny všechny cenové sazby, které se na daném
hřbitově využívají a sestavují se z nich konečné poplatky za pronájem
hrobového místa a služby s ním spojené. Vzorové sazby uvedené u typu
výpočtu se předvyplní při návrhu nové smlouvy a lze je dodatečně pro
konkrétní smlouvu upravit.
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Číselník sazeb je uživatelsky editovatelný.

Nová položka se pořídí tlačítkem Nový.

Otevře se formulář pro pořízení nové sazby:

Ve formuláři se vyplní:
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· nastavením přepínače (radiobuttonu) se určí, zda půjde o sazbu pro
nájem anebo pro služby,

· nová cenová sazba se pojmenuje,

· vybere se Typ sazby (za plochu v m2, za hrobové místo (Kč/rok) nebo
jednorázový poplatek),

· zapíše se minimální plocha v m2 - jde o minimum m2 pro výpočet. Např.,
je-li minimum 0,4 a skutečná plocha 0,3, bude se počítat 0,4

· vybere se Typ zaokrouhlení ceny (dolů, nahoru, nahoru od čísla 5 nebo
nezaokrouhlovat) a zadá počet desetinných míst, na který se má
zaokrouhlovat,

· vybere se, zda zaokrouhlovat celkovou částku nebo jednotlivé částky za
každý rok (údaj Zaokrouhlení celk./rok),

· zadá se Výchozí cena v Kč a Výchozí sazba DPH v %,

· pokud je provozována vazba na KEO-W Poplatky (export poplatků do IS
KEO-W Poplatky), vyplní se Číslo poplatku a Typ poplatku - údaje
potřebné pro zaúčtování poplatku v IS KEO-W.

Nová sazba se uloží tlačítkem Ok-uzavřít.

 

Detail cenové sazby se zobrazí pomocí tl. Detail nebo pomocí pravého
tlačítka myši - nabídky Detail anebo dvojklikem na položce. Ve formuláři
detailu lze opravit nebo doplnit veškeré údaje.

Detail sazby lze vytisknout tlačítkem Tisk.

 

Zrušení položky číselníku - použije se pravé tlačítko myši a zvolí nabídka
Zrušit (smazat), což provede nenávratné zrušení této položky včetně
podřízených vět. Nelze zrušit sazbu, která je aktuálně použitá v některé
smlouvě.

 

Možnost editace ročních sazeb:

Pro případ potřeby např. každoročního navýšení sazby za nájem či služby je
zde možnost nadefinovat si sazby zvlášť na jednotlivé roky.

Pod přehledem sazeb (a v detailu sazby) má uživatel k dispozici tlačítko
Roční sazby - pomocí tohoto tlačítka se zobrazí seznam ročních sazeb:
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Nová sazba pro konkrétní rok se pořídí tlačítkem Nový.

 

Zde se vyplní rok, cena a DPH a nová roční sazba se uloží tlačítkem OK-
uzavřít.

Ve formuláři detailu cenové sazby se doplní údaje Aktuální cena a Aktuální
sazba DPH (pro konkrétní rok):
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Číselník Typů výpočtů
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Tímto číselníkem se řídí způsob, jakým budou generovány poplatky. U každé
věty v číselníku typů hrobů je uveden typ výpočtu a ten se dosadí do návrhu
smlouvy o nájmu hrobových míst. Je možné jej ve smlouvě změnit.

Číselník typů výpočtů je uživatelsky editovatelný, vychází z číselníku
cenových sazeb.

Nová položka se pořídí tlačítkem Nový.

Otevře se formulář pro pořízení nového typu výpočtu:

Obsluha ve formuláři provede:

· pojmenuje Typ výpočtu,

· zadá dobu nájmu (počet let),

· vybere, jestli půjde o poplatek za nájem a služby dohromady anebo
zvlášť za nájem a zvlášť za služby,

· vybere, jestli bude poplatek hrazen najednou v celkové výši anebo bude
rozdělen na roční splátky,

· z roletového menu vybere Typ zaokrouhlení ceny (dolů, nahoru,
nezaokrouhlovat...) a v případě, že má být cena zaokrouhlována, zsdá
počet desetinných míst,

· vybere cenovou sazbu z číselníku sazeb (tlačítkem Nový anebo použitím
pravého tlačítka myši a výběrem možnosti Nový) - otevře se multiselect
Výběr cenové sazby, v něm se vybere některá z předem definovaných
sazeb. Vybraná sazba se doplní do tabulky sazeb.

 

Nový typ výpočtu se uloží tlačítkem OK-uzavřít.
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Detail typu výpočtu se zobrazí pomocí tl. Detail nebo pomocí pravého
tlačítka myši - nabídky Detail anebo dvojklikem na položce. Ve formuláři
detailu lze pozměnit či doplnit všechny údaje.

Zrušení položky číselníku - použije se pravé tlačítko myši a zvolí nabídka
Zrušit (smazat), což provede nenávratné zrušení této položky včetně
podřízených vět.

 

Číselník ostatních záznamů

Jde o uživatelský číselník sloužící k libovolné evidenci - např.
příslušenství k danému hrobovému místu.

 

Pomocí tlačítka Nový se pořídí další položka číselníku.
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Novou položku je třeba pojmenovat (pole Prvek).

Pomocí tlačítka Poznámka se otevře jednoduchý textový editor, ve kterém je
možné novou položku číselníku podrobně popsat.
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4 Parametry pro Evidenci hřbitovů

 

Parametry pro modul Evidence hřbitovů se spustí z menu Nastavení - Systémové
nastavení - Moduly - Evidence hřbitovů - Parametry:
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Záložka Splatnosti:

Splatnost - zapíše se počet dní

Jednotná splatnost - vybere se datum z kalendáře

Splatnost poplatků se určuje podle toho, jestli je
nebo není vyplněno pole Jednotná splatnost.

a) pokud je zadáno datum Jednotná splatnost, pak bude
VŽDY splatnost k uvedenému datu

b) pokud pole Jednotná splatnost vyplněno není, bude
splatnost tolik dní, kolik je zadáno v poli
Splatnost.

 

Záložka DPH:
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Evidovat DPH - zvolí se zaškrtnutím check boxu. Pokud je tato volba
zaškrtnuta, jsou aktivní i následující údaje:

Typ výpočtu DPH - je třeba vybrat typ výpočtu - shora nebo
zdola

Typ zaokrouhlení DPH - vybere se, jakým způsobem zaokrouhlovat
(matematické zaokrouhlení nebo jiné)

Na kolik desetinných míst zaokrouhlovat DPH - číslicí se zapíše, na
kolik desetinných míst se má zaokrouhlovat.

 

Záložka Smlouva:

maska čísla smlouvy - je třeba vytvořit masku pro konstrukci čísel smluv -
vpravo se pro kontrolu zobrazuje aktuální náhled čísla
smlouvy

aktuální číslo smlouvy - nastavení čísla, od kterého se budou nové smlouvy
číslovat

způsob výpočtu poplatků - platby je možné počítat těmito způsoby:
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tedy buď za celý rok anebo tak, že se bude platba v 1.
a posledním roce počítat jako poměrná část nájemní doby
(s přesností na dny nebo měsíce).

výchozí rok výpočtu poplatků - rok, od kterého se budou počítat poplatky.

Pokud se toto pole vyplní, poplatky spadající do let
před zadaným rokem nebudou generovány, a to pro žádnou
smlouvu.

Toto omezení lze nastavit i pro každou jednotlivou
smlouvu zvlášť, a to při pořízení smlouvy. Pokud se
výchozí rok zadá pouze v detailu smlouvy, bude se toto
omezení týkat pouze dotyčné smlouvy.

V případě, že by byl zadán výchozí rok v parametrech i
v detailu smlouvy, pak se poplatky budou generovat od
toho vyššího.

typ zaokrouhlení výsledné částky - vybere se z roletového menu. Pokud se
vybere některá z možností zaokrouhlování, vpravo je
třeba ještě zadat počet požadovaných desetinných míst.

Záložka Pokladní doklad:

maska čísla pokl.dokladu - je třeba vytvořit masku pro konstrukci čísel
pokladních dokladů
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aktuální číslo pokl.dokladu - nastavení čísla, od kterého se budou nové
pokladní doklady číslovat.

Záložka Bankovní spojení:

bankovní účet - zadání bankovního spojení (čísla účtu)

maska variabilního symbolu - je třeba vytvořit masku pro konstrukci
variabilních symbolů

maska specifického symbolu - je třeba vytvořit masku pro konstrukci
specifických symbolů

konstantní symbol - zadání hodnoty konstantního symbolu.

Záložka Složenka:
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Tisknout adresu správce pohřebiště - check box, jehož zaškrtnutí znamená,
že se na složenky bude tisknout adresa správce
pohřebiště

Maska účelu platby - je třeba vytvořit masku pro konstrukci textu
označujícího účel platby (v dalším řádku se pro
kontrolu zobrazuje náhled výsledku - test masky)

Tr.kód - transakční kód.

 

Záložka KEO/KEOW:

Exportovat poplatky do KEO nebo KEOW - check box, kterým se nastaví
generování poplatků do KEO-W Poplatků.

Export poplatků do KEO-W - viz kap. Export poplatků do
KEO-W.

Záložka Spis:
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Tlačítko Spis slouží k výběru spisu, který bude systémovým spisem pro
Evidenci hřbitovů. Po jeho výběru v seznamu spisů se doplní ostatní údaje
(č.j. spisu, věc, spisový a skartační znak a rok vzniku).

Záložka Poznámka:

Textové pole pro zápis poznámky.
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5 Evidence hřbitovů

5.1 Evidence hřbitovů - úvod

Program Evidence hřbitovů kompletně řeší evidenci hřbitovů jednotlivých
úřadů podle Zákona o pohřebnictví č. 256/2001 Sb.

 

Přednosti modulu Evidence hřbitovů:

· Kompletní přehledná evidence hrobových míst, nájemců hrobových míst a
pohřbených.

· Jednoduché pořizování karet hrobových míst.

· Možnost přiřazení digitální fotografie hrobového místa.

· Snadná editace a oprava údajů.

· Tisk hřbitovní knihy dvěma možnými způsoby.

· Uživatelsky jednoduché nastavení výpočtu sazeb nájemného a služeb.

· Přehledná evidence úhrad s vazbou na agendu Poplatky. Poplatek je
možno evidovat roční, za několik let, nebo za celé smluvní období.

· Možnost provedení hromadných akcí, týkajících se vybraných druhů
operací, např. generování ročních poplatků za hrobová místa,
generování upomínek a složenek s průvodními dopisy.

· Úprava šablon smluv a dokladů o zaplacení dle vlastních požadavků.

· Tisk smluv o pronájmu, složenek a dokladů o zaplacení.

· Možnost evidence více hřbitovů, spadajících pod jednu správu.

· Možnost přebírání dat z Adresáře KEO-X.

 
Součástí modulu je i funkce exportu poplatků do programu KEO-W.

 
S Evidencí hřbitovů souvisí i modul Grafika hřbitovů (samostatný modul),
který je vhodné si k Evidenci hřbitovů dokoupit.

 
 

5.2 Vstupní filtr do Evidence hřbitovů

Po spuštění Evidence hřbitovů (ikonou ) se zobrazí formulář
vstupního filtru do modulu.

 
V něm je potřeba zadat vstupní podmínky pro výběr ze seznamu všech
evidovaných hrobů.

 
Filtr lze aktivovat i později pomocí tlačítka Filtr v dolní části pracovní
plochy pod seznamem hrobů.
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Základní filtr
 

 

V první řadě je třeba vybrat hřbitov (nebo více hřbitovů) ze seznamu - a to
zaškrtnutím políčka Výběr. Pokud by nebyl žádný hřbitov vybrán, bude
uživatel upozorněn: "Není vybrán žádný hřbitov, budou proto zobrazena
všechna data".

Pokud mají být vyhledány zrušené hroby, zaškrtne se políčko Zrušené.

Není-li toto políčko zaškrtnuté, vyhledává se mezi aktivními záznamy. 

Obsluha vybere, jestli chce zobrazit seznam všech hrobů nebo jen volných,
pronajatých nebo hrobů bez nájemce. Volný hrob znamená, že u hrobu není
evidován ani nájemce ani pohřbený. Hrob bez nájemce může mít pohřbené, ale
nemá evidovaného nájemce.

Do pole Hledej se zadává hledaný výraz - podrobnosti viz příručka
Stereotypy, kapitola Filtry.



Evidence hřbitovů26

© 2020 ALIS spol. s r.o.

Výběr se může provádět buď mezi hroby nebo jejich nájemci anebo mezi
pohřbenými.

Údaj, dle kterého se bude vybírat, se určí nastavením přepínače. Pouze v
případě vyhledávání hrobových míst dle typu hrobu, způsobu pohřbení nebo
skupiny hrobů se podmínka pro vyhledávání zadává pomocí multiselectu, který
se zobrazí tlačítkem se 3 tečkami umístěného vedle daného údaje.

Vyhledávání nájemců funguje tak, že je možné vyhledávat buď mezi všemi
osobami, které jsou evidované u hrobového místa (tedy mezi nájemci, plátci,
vlastníky a kontaktními osobami), anebo lze vyhledávání omezit pouze na
nájemce. To se provede zaškrtnutím check boxu "jen nájemci".

V roletovém menu Porovnat lze zadat jedno z následujících nastavení pro
hledání:

začátek pole - bude se hledat podle počátečních znaků v řetězci, např.
jméno Novotný naleznete zadáním znaků "Nov"

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

část pole - bude se hledat podle jakékoliv posloupnosti znaků v
řetězci, např. jméno Novotný naleznete zadáním znaků
"vot".

 

Check box Nájemci a pohřbení z vybraných hrobů - je-li zatržen, na
záložkách Pohřbení a Nájemci se zobrazí pouze
nájemci a pohřbení, kteří mají vztah k vybraným
hrobům. Pokud bude např. vybrán jen jeden hrob,
zobrazí se na záložkách jen pohřbení v tomto hrobě
+ nájemci se vztahem k tomuto hrobu.

Pokud bude check box nezaškrtnutý, na záložkách
Nájemci a Pohřbení budou zobrazeny všechny záznamy
v evidenci.

Stisknutím OK-hledat se uskuteční výběr dle zadaných podmínek. Pokud nebyly
zadány žádné podmínky pro vyhledávání, budou zobrazeny všechny záznamy.

Vyhledávání dle nájemce

Dle nájemce je možné vyhledávat dvojím způsobem.

V sekci Hroby: Zadá se příjmení, jméno nájemce; nastaví se
přepínač "Příjmení, jméno nájemce" - bude
vyhledána karta hrobu, který má zadaný nájemce v
nájmu. Pokud má nájemce hrobů více, budou nalezeny
a zobrazeny karty všech jeho hrobových míst.
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V sekci Nájemce: Zadá se příjmení, jméno nájemce; nastaví se
přepínač "Příjmení, jméno" - bude vyhledána karta
zadaného nájemce.

 

Rozšířený filtr 
Tlačítkem Rozšířený se otevře formulář rozšířeného filtru, ve kterém je
možné vyhledávat nájemce, kterým končí smlouva k určitému datu (rozmezí dat
od - do) nebo nájemce s nedoplatky (k vybranému datu).
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K takto vyhledaným nájemcům je následně možné hromadně vytvořit např.
upomínky k nezaplaceným poplatkům nebo upozornění na končící nájem...

5.3 Pracovní plocha, výběr hřbitova

Základem pracovní plochy modulu Evidence hřbitovů je seznam hrobových míst
ve vybraném hřbitově.

Tento seznam je tvořen třemi záložkami: Hroby, Nájemci a Pohřbení.

 

 

Záložka Hroby:

Tabulku tvoří sloupce:

Název hřbitova

Skupina - hřbitov může být rozdělen dle konkrétní potřeby na
skupiny

Pole - označení pole, ve kterém se hrob nachází

Číslo hrobu - evidenční číslo hrobu

Typ hrobu - název typu hrobu

Pohřbených - počet pohřbených v daném hrobu
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Volný - zaškrtávací políčko, jehož zaškrtnutí signalizuje, že
hrob nemá žádného nájemce a zároveň žádného pohřbeného - je
prázdný a je možné jej okamžitě pronajmout

Nájemce - volitelný sloupec, ve kterém je uvedeno jméno a adresa
nájemce hrobu

Obrázek - k záznamu může být připojena fotografie - pak je v tomto
sloupci ikona fotoaparátu

Poplatky do - rok, do kterého jsou k danému hrobu vygenerované
poplatky.

 

Pozn.:

Uživatel si může dle potřeby přidat na plochu další sloupce - použije
pravé tlačítko na modrém záhlaví tabulky, zvolí nabídku Sloupce,
pomocí zaškrtávacího pole vybere požadované sloupce.

 

Na seznamu lze použít pravé tlačítko myši - nabídky:

Detail - zobrazí se detail vybraného záznamu

Generovat poplatky - nabídne se možnost vygenerovat poplatky pro jeden
nebo více označených hrobů najednou - viz
Generování poplatků

Tisk karty hrobu - vytvoření tiskové sestavy Karta hrobu - obsluha
může zaškrtáním check boxů zvolit, které údaje má
sestava obsahovat

Stránka hřbitovní knihy - tisk jednotlivých listů hřbitovní knihy pro
jejich pozdější svázání (požadavek novely zákona č.
256/2001 Sb., o pohřebnictví). Obsluha zde musí
zadat požadované číslo strany (v návaznosti na již
vytištěné strany v daném roce) a v případě tisku
titulní strany před svázáním všech vytištěných
listů je třeba doplnit celkový počet stran knihy.

Opis záznamů - tisk aktuálně zobrazených záznamů

Zrušit (smazat) - nenávratné smazání záznamu hrobu - nabídka je
aktivní pouze pro správce systému.

 

Záložka Nájemci:
 
Tabulku tvoří sloupce:

Titul

Jméno

Příjmení

Ulice
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č.d.

Část obce

Zasílat složenku - zaškrtnutí check boxu v tomto sloupci znamená, že
nájemce má být obesílán složenkou.

 

Nabídky při použití pravého tlačítka myši:

Detail - zobrazí se okno detailu vybraného záznamu

Nový dokument - zobrazí se formulář pro pořízení nového dokumentu, v
něm je třeba použít tlačítko Vložit dokument... -
nabídka Ze šablony, a vybrat požadovanou šablonu:

Tisk složenek - možnost tisku složenek pro vybraného nájemce (pokud
byly složenky založeny)

Šablony - možnost tisku adresy vybraného nájemce (nebo více
vybraných nájemců najednou) na obálky či štítky

Zrušit (smazat) - nenávratné smazání záznamu hrobu - nabídka je
aktivní pouze pro správce systému.

  

Záložka Pohřbení:

Tabulku tvoří sloupce:

Příjmení

Jméno

Datum nar.

Datum úmrtí

Místo úmrtí

Způsob pohřbení

Datum uložení
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Nabídky při použití pravého tlačítka myši:

Detail - zobrazí se okno detailu vybraného záznamu

Zrušit (smazat) - nenávratné smazání záznamu hrobu - nabídka je aktivní
pouze pro správce systému.

 
 

 
 

Vlevo nad seznamem je zobrazen přehled aktuálně vybraných hřbitovů, jejichž
data jsou zobrazena v seznamu.

Pomocí tlačítka Hřbitovy... je možno vybrat další hřbitovy (nebo naopak
zrušit výběr některých hřbitovů). Po jeho stisknutí se nabídne okno
multiselectu, ve kterém jsou v pravé části vybrané hřbitovy a v levé
nevybrané.
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Vpravo nad seznamem jsou k dispozici statistické údaje - počty hrobových
míst, nájemců a pohřbených.

Počet hrobových míst celkem = celkový počet hrobů

Počet volných hrobů = počet hrobů, které nemají nájemce ani pohřbeného

Počet pronajatých hrobů = počet hrobů, které mají nájemce

Pozn.: Celkový počet nemusí souhlasit s počtem volných a pronajatých hrobů.
Rozdíl je v hrobě, který nemá nájemce, ale je v něm uvedený pohřbený
(může to být třeba historický hrob – toto jsou hroby státu).

 

 
 
Vpravo od seznamu hrobových míst má uživatel k dispozici tlačítka, pomocí
kterých si zobrazí číselníky hřbitovů, sazeb, typů výpočtů a číselník
Ostatní (viz číselníky). Dále pak přehledy smluv, poplatků, úhrad a
složenek.
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Pod seznamem jsou umístěná tlačítka:

Ukončit - ukončení práce s modulem Evidence hřbitovů

Nový... - pořízení nového záznamu hrobu, nájemce nebo pohřbeného

Detail - zobrazení detailu hrobu, nájemce nebo pohřbeného - v souladu s
aktuálně zobrazenou záložkou

Akce... - na záložce Hroby je možné provádět tyto akce:

Přesun nájemce do pohřbených

Zrušení nájemce-ukončení pronájmu

Generovat poplatky

Zrušit hrob

na záložce Nájemci má tlačítko tyto akce:

Nový dokument

Tisk složenek

na záložce Pohřbení má tlačítko tyto nabídky:

Zrušit pohřbeného

Přesun pohřbeného

Filtr... - zobrazení formuláře vstupního filtru

Tisk... - Tisk končících smluv

Tisk karty hrobu - vytvoření tiskové sestavy Karta hrobu -
obsluha může zaškrtáním check boxů zvolit, které údaje
má sestava obsahovat:
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Tato nabídka je aktivní pouze pod záložkou Hroby.

Tisk hřbitovní knihy - tisk kompletní hřbitovní knihy dle
požadavků novely zákona č. 256/2001 Sb., o
pohřebnictví.

Tiskne se vždy kniha pro jeden vybraný hřbitov. Ten se
vybere zaškrtnutím v následně zobrazeném dialogu.
Kromě toho je možné vybrat i typy hrobů, pro které
bude kniha vytištěna. Kromě vlastní knihy se tiskne
ještě titulní strana - tlačítkem Tisk titulní strany.
Pro tisk titulní strany je třeba zadat do formuláře
počet stran knihy. Tisk kompletní knihy je vhodný
pouze pro menší hřbitovy.

Opis záznamů - tisk aktuálně zobrazených záznamů.

Navíc je zde možnost zatrhnout check box Tisknout
informativní ceny a zadat jednu z možných hodnot

poplatku (buď výši ročního poplatku za m2 anebo
ročního poplatku za hrobové místo). Sestava se pak
vytiskne i s uvedením informativních cen k jednotlivým
hrobovým místům.

Pro sestavu je možné zvolit jeden ze dvou způsobů
třídění (řazení údajů).

 

 Seznam připravených rozpisů plateb - po zadání časového
rozmezí splatnosti plateb se vytiskne přehled rozpisů
plateb se splatností ve vymezeném období roztříděné
dle typu pohřbení.
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Tisk hrobů s nájemci - sestava seznamu hrobů s nájemci.

 

5.4 Pořízení hřbitova

Na pracovní ploše Evidence hřbitovů vedle seznamu hrobů má uživatel k
dispozici tlačítko Hřbitovy.

 

 

Tím se zobrazí číselník hřbitovů, který je uživatelsky editovatelný, t.zn.,
že si uživatel může pořídit další položku - nový hřbitov. K tomu slouží
tlačítko Nový.

 

 

Zobrazí se formulář pro pořízení nového hřbitova.
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V něm je třeba vyplnit známé údaje o hřbitovu. Povinné údaje jsou: Název,
Tlecí doba a Typy pohřbívání.

Číslo hřbitova – doplňující informativní údaj, vhodné vyplnit tehdy, když
se provádí exporty poplatků do IS KEO-W.

Dále je nutné zadat alespoň jeden typ pohřbívání (do země, urna...). To se
provede pomocí tlačítka Nový anebo v tabulce Typy pohřbívání použitím
pravého tlačítka myši a volbou Nový. Tím se nabídne okno multiselectu pro
výběr způsobů pohřbení.

Tlecí doba - tento údaj je důležitý při uzavírání smlouvy o pronájmu hrobu
- v případě, že by byla smlouva sepsána na dobu kratší, než je povolená
tlecí doba, byla by obsluha po použití tlačítka Podepsat na tuto skutečnost
upozorněna.

Typ zaokrouhlení - vybere se z menu požadovaný způsob zaokrouhlení:

Jednotka zaokrouhlení - je třeba číselně zadat, jak má být zaokrouhlována
plocha hrobového místa - zadá se číslo, na jehož násobky se bude plocha
zaokrouhlovat. Je možné požadovat zaokrouhlení plochy na určitý počet
desetinných míst nebo na půl metru či na celé metry.

Příklady:
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Pokud se zadá:

0,001  - plocha bude zaokrouhlena na tři desetinná místa (při
rozměrech hrobu 0,9 m x 0,75 m bude výpočtová plocha 0,675
m2)

0,1    - plocha bude zaokrouhlena na jedno desetinné místo (při
rozměrech hrobu 0,9 m x 0,75 m bude výpočtová plocha 0,7 m2)

1      - plocha bude zaokrouhlena na celé metry (při rozměrech hrobu
0,9 m x 0,75 m bude výpočtová plocha 1 m2)

0,5    - plocha bude zaokrouhlena na půl metru (při rozměrech hrobu
0,9 m x 0,75 m bude výpočtová plocha 0,5 m2).

 

Detail hřbitova je možné vytisknout - tl. Tisk.

Pořízení hřbitova se ukončí tlačítkem Ok-uzavřít.

 

5.5 Detail hřbitova

Tlačítkem Hřbitovy (vpravo od seznamu hrobových míst) se zobrazí přehled
evidovaných hřbitovů.

 

Detail hřbitova se zobrazí:

· tlačítkem Detail

· nebo pomocí pravého tlačítka myši a nabídky Detail

· nebo dvojklikem na označeném záznamu.
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Ve formuláři detailu lze opravit všechny údaje nebo je možné připojit
záznam o zákazu pohřbívání nebo o zrušení hřbitova.

 

Zákaz pohřbívání - zaškrtne se check box Zákaz pohřbívání.

Tato situace může nastat, když příslušný orgán státní správy rozhodne o
zákazu pohřbívání v části veřejného pohřebiště nebo na celém jeho území (a
to v případě, kdy by dalším pohřbíváním mohlo dojít k ohrožení veřejného
zdraví nebo vodního hospodářství - viz Zákon o ochraně veřejného zdraví
258/2000 Sb. a Vodní zákon 254/2001 Sb.). Na veřejném pohřebišti, kde je
zakázáno pohřbívání lidských pozůstatků do hrobů, lze nadále pohřbívat
jinými způsoby, tzn., že nelze pohřbívat do země, ale například urny se na
příslušný hřbitov ukládat mohou.

Bude-li u hřbitova zaškrtnut check box Zákaz pohřbívání:

 , a obsluha se bude snažit ke hřbitovu
pořídit nový záznam o pohřbení, bude na tuto skutečnost upozorněna.

 

Zrušení hřbitova

Údaj Zrušeno - pokud byl hřbitov zrušen, je zde uvedeno datum zrušení a na

tento hřbitov již nelze pohřbívat.

Tlačítkem Důvod zrušení se otevře jednoduchý textový editor, v němž je
možné zapsat důvod zrušení tohoto hřbitova.
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5.6 Zrušení hřbitova

Tlačítkem Hřbitovy se zobrazí přehled evidovaných hřbitovů.

 

 

Na záznamu hřbitova se použije pravé tlačítko myši a nabídka Zrušit.

Tuto volbu má k dispozici pouze uživatel se správcovskými právy.

Dojde k nenávratnému zrušení této položky včetně podřízených vět!

 

 

Zrušený hřbitov se již nebude obsluze zobrazovat (nabízet) – není možné na
něj dále pohřbívat.

 

5.7 Hroby

5.7.1 Pořízení hrobu

Obsluha použije tlačítko Nový pod seznamem hrobů a klikne na nabídku Hrob.

Otevře se formulář pro pořízení nového hrobu:
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1) Je třeba vyplnit název hřbitova - vybírá se z menu - na výběr jsou
hřbitovy obsažené v číselníku hřbitovů.

2) Pokračuje se dalšími údaji o hrobovém místě:

· může se vybrat Skupina (výběr z číselníku skupin (DulHrbCs11),
· následují povinné údaje Pole, Číslo hrobu a Typ hrobu (Typ hrobu se

vybírá z číselníku typů hrobů DulHrbCs12),

· může se zadat Způsob pohřbení (výběr z číselníku Způsobů pohřbení
DulHrbCs05) - lze vybrat pouze z těch způsobů pohřbení, které jsou
povolené pro daný hřbitov (zadávají se při pořízení hřbitova - viz
kap. Pořízení hřbitova),

· může se zadat Typ výpočtu - na výběr jsou položky číselníku Typy
výpočtů,

· zapíšou se rozměry hrobu (šířka a délka) - z nich se automaticky
vypočítá plocha a výpočtová plocha v m2 (vypočítává se dle zadaných
parametrů pro výpočet a pro zaokrouhlení plochy v číselníku hřbitovů
- viz kap. Pořízení hřbitova). Tyto údaje jsou důležité pro pozdější
výpočet poplatků za hrobové místo - v případě použití typu sazby za

plochu v m2.

3) Ve formuláři pro nový hrob je vždy zaškrtnuté políčko Volný - hrob je v
této chvíli bez nájemce a zároveň bez pohřbeného, je tudíž možné ho
pronajmout.
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4) V případě, že by byl hrob kulturní památkou nebo válečným hrobem,
vyznačí se tato skutečnost zaškrtnutím příslušného políčka.

5) Obsluha může zadat výběrem z kalendáře datum, kdy bylo hrobové místo
poprvé pronajato - Hrob v nájmu od. Jde pouze o informativní údaj, který
nesouvisí s aktuálním pronájmem a aktuálně platnou smlouvou o pronájmu.

6) Dále má uživatel možnost zapsat libovolný text jako poznámku, a to na
záložce Poznámky. Pomocí tlačítka Poznámka se otevře jednoduchý textový
editor, ve kterém je možno vytvořit případnou poznámku.

7) K záznamu je možné připojit fotografii hrobu, a to buď:

pomocí tlačítka Foto

anebo dvojklikem na symbolu fotoaparátu vpravo nahoře.

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

Na seznamu obrázků lze použít pravé tlačítko myši - zobrazí se
menu:

 

Základní - je-li v seznamu více připojených obrázků, lze zde
zaškrtnutím check boxu určit, který obrázek se bude
zobrazovat v kartě hrobu

Detail - zobrazení detailu vybraného snímku

Exportovat - možnost uložení obrázku na disk počítače

Smazat - odstranění obrázku ze seznamu.

Připojení fotografie k záznamu hrobu se ukončí tlačítkem Ukončit.
Obsluha se vrátí do formuláře pro pořízení nového záznamu. Zde je
vhodné stisknout tlačítko Uložit.

8) Tlačítkem Nový... lze pořídit nový záznam pohřbeného, nájemce, novou
smlouvu, nový dodatek smlouvy, nový poplatek nebo ostatní záznam (tomu
musí předcházet uložení vyplněných údajů o hrobu - tlačítkem Uložit).
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9) Tlačítkem Tisk se vytiskne karta hrobu.

 

Nový pohřbený

 
Viz kap. Pořízení pohřbeného.

 

Nová osoba

 
Viz kap. Pořízení nové osoby (nájemce).

 

Nová smlouva

 
Viz kap. Pořízení nové smlouvy.

 

Nový dodatek

 
Pořízení dodatku smlouvy.

 

Nový poplatek

 
Viz kap. Pořízení poplatku za hrob.

 

Nový ostatní záznam
 

Viz kap. Číselníky pro Evidenci hřbitovů.
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5.7.2 Detail hrobu

Detail (kartu) hrobu je možné zobrazit těmito způsoby:

1) označením záznamu a použitím tlačítka Detail pod seznamem hrobů

2) použitím pravého tlačítka myši a výběrem nabídky Detail

3) dvojklikem na označeném záznamu

4) pomocí klávesy F12.

 

 
Ve formuláři lze opravit nebo změnit údaje o hrobu.

 

Ve spodní části jsou k dispozici tlačítka:

Ok-uzavřít - uzavření formuláře s uložením změn

Uložit - uložení změn bez zavření formuláře

Storno - uzavření formuláře bez uložení změn

Nový... - menu:
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Detail - zobrazení detailu pohřbeného, nájemce, smlouvy, rozpisu
platby, poplatku nebo ostatního záznamu - v závislosti na tom,
která záložka je aktuálně otevřená

Akce... - menu:

Přesun nájemce do pohřbených   - pokud nájemce zemře,
pomocí této volby je možné jej přesunout do
pohřbených.

Zrušení nájemce-ukončení nájmu - ukončení pronájmu včetně
zrušení pohřbených.

Zrušit hrob - zrušení hrobu včetně zrušení pronájmu a
pohřbených (přesun do archivu).

Foto - možnost připojení fotografie k záznamu hrobu

Filtr... - obsluha má na výběr zobrazit buď všechny aktivní záznamy,
nebo pouze všechny zrušené (v případě smluv archivní)

Tisk - Tisk karty hrobu - zaškrtáním check boxů lze zvolit, které
údaje má sestava obsahovat:
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- Stránka hřbitovní knihy - tisk jednotlivých listů hřbitovní
knihy pro jejich pozdější svázání (požadavek novely zákona č.
256/2001 Sb., o pohřebnictví). Obsluha zde musí zadat
požadované číslo strany (v návaznosti na již vytištěné strany
v daném roce) a v případě tisku titulní strany před svázáním
všech vytištěných listů je třeba doplnit celkový počet stran
knihy.

 

Dále jsou možné tyto činnosti (přes menu na pravém tlačítku myši na
jednotlivých záložkách):

 

Záložka Pohřbení

Nový pohřbený - pořízení nového pohřbeného k tomuto hrobu - tento
pohřbený dosud není v evidenci

Detail - zobrazení detailu záznamu pohřbeného

Převzít pohřbeného - pořízení pohřbeného v případě, že tento je již v
evidenci, ale není vazba na hrob

Přesun pohřbeného - tato akce provede přesunutí pohřbeného do jiného
hrobu (akci nelze stornovat)

Zrušit z hrobu - tato akce provede vyřazení pohřbeného z hrobu
(zrušení již nelze stornovat).

 
 
Záložka Nájemci
 

Nová osoba - pořízení nové osoby (nájemce, plátce, kontaktní
osoba)
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Detail - otevření detailu nájemce

Změna oprávnění - zobrazí se detail vazby k hrobu, kde je možné
změnit oprávnění = vztah nájemce k hrobu (vlastník
hrobového zařízení, plátce, kontaktní osoba,
nájemce)

Zrušit osobu - provede se zrušení pronájmu - po dotazu bude
nevratně ukončena platnost tohoto záznamu. Smlouva
se změní na archivní.

Zrušit (smazat) - nabídka dostupná pouze správci systému - po
dotazu se nenávratně smaže vazba na nájemce (smaže
se věta-smlouva z databáze).

 
 
Záložka Smlouvy
 

Nový - otevře se návrh na novou smlouvu

Detail - zobrazí se detail smlouvy

Zneplatnit smlouvu - zneplatnění smlouvy, tzn., že smlouva se
přesune do archivu. To lze pouze u platné
(podepsané) smlouvy, ne u návrhu smlouvy.

Nový dodatek smlouvy - zobrazí se formulář pro přípravu rozpisu plateb
pro nový dodatek smlouvy

Zrušit (smazat) - smlouva se nenávratně smaže. Návrh smlouvy může
zrušit i běžný uživatel, platnou smlouvu pouze
správce systému.

 

Záložka Rozpis plateb
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Detail rozpisu platby - zobrazí se detail aktuálně označeného rozpisu
platby

Vytvořit složenku z rozpisu platby  - založení složenky přímo ze zvoleného
rozpisu platby

Generovat poplatek - z rozpisu plateb bude vytvořen poplatek

Smaže rozpisy plateb - dojde k nevratnému smazání označeného rozpisu
platby.

 

 
Záložka Poplatky
 

Nový - zobrazí se návrh na generování nových poplatků

Detail - zobrazí se formulář detailu poplatku

Vytvořit složenku z poplatku - založení složenky přímo z označeného záznamu
poplatku

Úhrada - zobrazí se formulář Nová úhrada, kde je možné
provést úhradu poplatku

Zrušit (smazat) - dojde k nenávratnému smazání poplatku.

 

 
Záložka Ostatní
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Nový - pořízení nového záznamu

Detail - zobrazení detailu záznamu

Zrušit záznam - nenávratné zrušení záznamu.

 
 

Záložka Poznámky

Pomocí tlačítka Poznámka se otevře jednoduchý textový editor, ve kterém je
možné dle potřeby zapsat libovolnou poznámku.

 

5.7.3 Zrušení hrobu

Zrušení hrobu lze provést:

1) ze seznamu hrobů pomocí pravého tlačítka myši a volbou nabídky Zrušit
(smazat) - toto může provést pouze správce systému! - jedná se
nenávratné smazání hrobu včetně všech vazeb.

 

 

 



Evidence hřbitovů 49

© 2020 ALIS spol. s r.o.

2) Prostřednictvím tlačítka Akce... a volbou nabídky Zrušit hrob:

 

 

 

Tato akce provede zrušení hrobu = jeho přesunutí do archivu, a to včetně
pohřbených a pronájmu. Takový hrob lze později dohledat pomocí vstupního
filtru do Evidence hřbitovů - v něm zaškrtnete check box Zrušené a dojde
k vyhledávání mezi zrušenými záznamy.

 

3) Z detailu hrobu, pomocí tlačítka Akce... a nabídky Zrušit hrob (obdoba
předchozí možnosti).

 

 

5.8 Nájemci

5.8.1 Pořízení nájemce

K hrobovému místu mohou být evidovány tyto "zúčastněné" osoby:

Vlastník hrobového zařízení - osoba, která je vlastníkem hrobu - využívá se
pro tisk smlouvy.

Nájemce - smí být jen jeden. Při založení nové smlouvy je
převzatý do smlouvy jako nájemce, tištěné dokumenty se
tisknou na základě tohoto údaje.

Plátce - smí být jen jeden. Při založení smlouvy se převezme do
smlouvy jako plátce. Na plátce se vystavuje poplatek.

Kontaktní osoba - pouze informativní údaj.

 

Nová osoba se pořídí:
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1) buď nezávisle na hrobových místech, a to pomocí tlačítka Nový... pod
seznamem hrobů a výběrem nabídky Nájemce

Nový nájemce se vybírá z Adresáře, proto se v první řadě zobrazí vstupní
filtr modulu Adresář. Pomocí něho je třeba vyhledat požadovanou osobu.
Není-li dotyčná osoba v Adresáři, je nutné ji nejdříve do Adresáře
doplnit.

Adresní údaje vyhledané osoby se převezmou do formuláře pro pořízení
nového nájemce.

Dosazené údaje nelze přepisovat, ale je možné použít tlačítko Detail
vedle údaje Název, čímž se otevře detail vybrané osoby tak, jak je
evidován v modulu Adresář. Zde je možné tento adresářový záznam upravit.

Následně je třeba k novému nájemci přiřadit hrob (Akce... - Přiřadit
hrob) - bez přiřazení hrobového místa nelze nájemce uložit.

- je možné zaznamenat, že nájemci se budou posílat složenky na úhradu
poplatků - zaškrtnutím políčka Zasílat nájemci složenku

- nebo případně připojit el. dokument (tl. Nový dokument...).

 

Po uzavření formuláře tlačítkem Ok-uzavřít se založí nový záznam nájemce
do seznamu nájemců.
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2) ve většině případů se pořizuje nájemce ke konkrétnímu hrobu, a to z
detailu hrobu, přes tlačítko Nový... - Nová osoba

3) obdobně z detailu hrobu, ze záložky Nájemci, přes pravé tlačítko myši a
nabídku Nová osoba.

 

Nájemce se opět vyhledá pomocí filtru Adresáře, ale v těchto případech
se adresní údaje vyhledané osoby zobrazí v podobě formuláře Vazba hrob-
nájemce, ve kterém nelze nic měnit, lze pouze určit vztah nájemce k
hrobu (jestli jde o nájemce, plátce anebo o kontaktní osobu (čerpá se z
číselníku Typů oprávnění (DulHrbCs02):

 

 

Je zde požadováno vyplnění rodného čísla nebo IČ, což znamená, že pokud
v Adresáři dotyčná osoba či organizace neměla rodné číslo nebo IČ
vyplněné, je třeba pomocí tlačítka Detail otevřít záznam Adresáře a
některý z těchto údajů zde doplnit.

Tlačítko Nájemce... - lze vybrat z Adresáře jinou osobu nebo je možné
zobrazit kompletní detail vybraného nájemce.

Po stisknutí tlačítka OK-uzavřít je nájemce zaznamenán na záložce
Nájemci v kartě hrobu.

V detailu hrobového místa již nebude zaškrtnuto políčko Volný - hrob již
není volný, nelze jej pronajmout jiné osobě!
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5.8.2 Detail nájemce

Formulář detailu nájemce lze zobrazit:

1) na záložce Nájemci označením záznamu a tlačítkem Detail pod seznamem
nájemců

2) použitím pravého tlačítka myši na označeném záznamu nájemce a výběrem
nabídky Detail

3) dvojklikem na označeném záznamu v seznamu nájemců

4) klávesou F12 na označeném záznamu.

 

 

Údaje o nájemci nelze měnit.

 
Pod adresními údaji je umístěno zaškrtávací políčko, které označuje, že
nájemce má být obesílán složenkou.

 
Spodní část formuláře tvoří záložky Hroby, Poplatky, Smlouvy, Dokumenty a
Poznámka.

 

Ve formuláři detailu nájemce jsou k dispozici tlačítka:
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Ok-uzavřít - uzavření formuláře s uložením změn

Storno - uzavření formuláře bez uložení změn

Akce... - menu:

Přiřadit hrob   - zobrazí se detail vazby k hrobu, odsud
je možné vyhledat a přiřadit hrob k
nájemci (tlačítkem Převzít hrob...) +
určení oprávnění (zdali tento nájemce
bude nájemcem vybraného hrobu anebo
kontaktní osobou).

Detail          - zobrazení detailu hrobu.

Změna oprávnění - zobrazí se detail vazby k hrobu, kde
je možné změnit oprávnění (nájemce,
původní nájemce, kontaktní osoba)

Zrušit pronájem - ukončení pronájmu hrobu (ukončí se
platnost záznamu, akci již nelze
později stornovat).

Zrušit (smazat) - nenávratné zrušení záznamu - může
provést pouze správce systému.

Filtr... - obsluha má možnost zobrazit si buď pouze všechny aktivní
záznamy anebo všechny zrušené

Nový dokument... - k záznamu nájemce lze připojit dokumenty - zobrazí se
formulář pro pořízení nového dokumentu, v něm se použije
tlačítko Vložit dokument... a vybere některá z dostupných
šablon. Po vytvoření a uložení dokumentu se tento dokument
zařadí do seznamu na záložce Dokumenty.

 

Možnosti použití pravého tlačítka myši na jednotlivých záložkách:
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Záložka Hroby:

Přiřadit hrob

Detail

Změna oprávnění

Zrušit pronájem

Zrušit (smazat)

 

Záložka Poplatky:

Detail

Nová úhrada

Zrušit (smazat)

 

Záložka Smlouvy:

Detail

Zrušit (smazat)

 

Záložka Dokumenty:

Nový

Detail

Generovat písemnost - možnost vygenerování písemnosti a jejího zápisu
do Spisové služby

Zrušit

 

Dokumenty evidované k nájemci je možné kopírovat, resp. klonovat - v
detailu dokumentu se použije tl. Akce... - volba Klonovat:
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5) z karty hrobu lze zobrazit detail nájemce ("Vazba hrob-nájemce"), a to
ze záložky Nájemci - použitím tlačítka Detail nebo pomocí pravého
tlačítka myši a volbou nabídky Detail nebo dvojklikem na záznamu.

 

Zde je možné pouze změnit údaj Oprávnění anebo tlačítkem Detail zobrazit
všechny dostupné informace o nájemci.
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5.8.3 Zjednodušené změny nájemce a plátce beze změny smlouvy

V praxi se může stát, že je potřeba změnit nájemce, ale není třeba rušit
stávající smlouvu. Například se uzavře jen dodatek ke smlouvě, že manžel
přebírá závazky vyplývající ze smlouvy k hrobu, uzavřené s jeho manželkou.

Existuje i možnost, kdy plátcem poplatků je jiná osoba, než je nájemce.

Například cizinec je vlastníkem hrobu na našem území a pověří advokátní
kancelář správou hrobu. Nájemce je stále cizinec, ale platby za něj řeší
advokátní kancelář. Plátcem poplatků je tak někdo jiný než nájemce.

Nájemcem se rozumí osoba, která má v pronájmu hrobové místo a je s ní
sepsána smlouva. Ve většině případů je nájemce zároveň i plátcem poplatků
za pronájem.

Pokud má hrob kromě nájemce evidovaného i plátce, pak se při generování
poplatku poplatek vystaví na "plátce". Pokud není plátce uveden, vystaví se
poplatek na "nájemce".

 

Změna nájemce

Změna nájemce - například v případě úmrtí předchozího nájemce:

Původního nájemce je třeba zrušit a pořídit nového.

Na záznamu nájemce použijte pravé tlačítko myši a zvolte nabídku Zrušit
osobu.

Následuje dotaz:

Po potvrzení tlačítkem Ano je obsluha upozorněna:
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Po potvrzení tlačítkem OK je původní nájemce zrušen a je třeba pořídit
nového.

Na záložce Nájemci v detailu hrobu použijte pravé tlačítko myši a vyberte
nabídku Nová osoba:

Vyberte z adresáře nového nájemce.

Nájemce je změněný, původní smlouva zůstává beze změn (smlouva zůstává ve
stavu, v jakém byla při uzavření/podpisu).

Poplatky se ale budou generovat na nového nájemce.

V případě potřeby je možné rozšířit smlouvu o další dokument (například
formulář s dodatkem smlouvy), a to pomocí tlačítka Vložit dokument.
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Změna plátce

Může se vyskytnout situace, kdy je třeba změnit plátce bez potřeby
prodlužovat smlouvu a zadávat další poplatky. Například, když se vnuk
rozhodne, že poplatky bude platit za babičku on. To je možné jednoduše
provést tak, že se k hrobu doplní nová osoba = plátce.

Na záznamu stávajícího nájemce použijte pravé tlačítko myši a vyberte
nabídku Nová osoba:

Zobrazí se vstupní filtr do modulu Adresář. Z Adresáře vyberte nového
nájemce (pokud požadovaná osoba není v Adresáři, je nutné ji do Adresáře
doplnit).

Vybraná osoba se převezme do formuláře Vazba hrob-nájemce. Zde je nutné
změnit údaj Oprávnění a ze selectu vybrat Plátce:
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Potvrďte změnu oprávnění tlačítkem Ok-uzavřít. Na záložce Nájemci (v
detailu hrobu) přibyl záznam plátce:

Původní nájemce a s ním sepsaná smlouva (včetně dodatků), zůstanou
zachovány. Ke stávající smlouvě pomocí tlačítka Vložit dokument připojte
nový tištěný dokument - dodatek smlouvy.

Od této chvíle budou poplatky generovány na nového plátce.

5.8.4 Přesun nájemce do pohřbených

Pokud nájemce zemře, může být "přesunut" z evidence nájemců mezi pohřbené.
To se provede z detailu hrobu tlačítkem Akce... - Přesun nájemce do
pohřbených.

 

Obsluha je upozorněna:

Odpoví-li se Ok - přesunout nájemce, založí se karta pohřbeného s údaji
převzatými z evidence nájemců.

Na kartě je třeba vyplnit další potřebné údaje (povinný je údaj Způsob
pohřbení) a záznam uložit tlačítkem OK-uzavřít.

V případě, že nájemce má v nájmu více hrobů, je obsluha na tuto skutečnost
upozorněna:
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Tlačítkem Seznam hrobů se zobrazí přehled hrobových míst, na která má
dotyčný nájemce nějakou vazbu (pronájem, vlastnictví, kontaktní osoba...).

Tlačítkem Ok - přesunout nájemce se dokončí akce přesunutí do pohřbených -
tedy založí se karta pohřbeného s údaji převzatými z evidence nájemců.

5.8.5 Zrušení nájemce

1) na seznamu nájemců použitím pravého tlačítka myši a výběrem volby Zrušit
(smazat) - tuto akci může provést pouze správce systému. Osoba nájemce
bude odstraněna z evidence modulu.

 

2) z detailu nájemce přes tlačítko Akce..., výběrem volby Zrušit pronájem -
ukončení pronájmu hrobu (ukončí se platnost záznamu, akci již nelze
později stornovat nebo Zrušit (smazat) - nenávratné zrušení záznamu -
může provést pouze správce systému.

3) obdobně z detailu nájemce, ze záložky Hroby, použitím pravého tlačítka
myši a volbou nabídky Zrušit pronájem nebo Zrušit (smazat).

 

4) ze seznamu hrobů - přes tlačítko Akce... a volbu Zrušení nájemce-
ukončení pronájmu. Pozor - touto volbou budou smazány i záznamy
pohřbených!

 

5) z detailu hrobu - pomocí tlačítka Akce... - výběrem nabídky Zrušení
nájemce-ukončení pronájmu. Pozor - touto volbou budou smazány i záznamy
pohřbených!

6) z detailu hrobu, ze záložky Nájemci - použitím pravého tlačítka myši a
výběrem volby Zrušit osobu nebo výběrem volby Zrušit (smazat).

5.8.6 Hromadné akce pro nájemce

Zákon o pohřebnictví ukládá provozovateli pohřebiště, případně pověřenému
správci, povinnost upozornit: 

· nájemce hrobových míst na blížící se konec sjednaného nájmu (viz. § 25
odstavec 8) 

· vlastníky hrobových zařízení na možnost přihlášení se k jejich majetku na
hrobových místech, pokud je ke dni skončení nájmu nevyklidil.

Pozn.: Nelze-li takové upozornění doručit obvyklým způsobem (adresát

neznámý apod.) má provozovatel pohřebiště povinnost učinit takové

oznámení "veřejnou výzvou" na daném pohřebišti.

V programu je možné vybrat skupinu nájemců a těm hromadně vytvořit dokument
(upozornění na konec nájmu, výzva majitelům hrobových zařízení,
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upomínka...), který pak bude všem dotyčným osobám rozeslán poštou. Dále lze
hromadně tisknout adresy takto vybraných nájemců na obálky, případně je
možné hromadně tisknout složenky.

Nájemce, kterým končí nájemní smlouva nebo nájemce, kteří jsou po termínu
splatnosti popatku za nájem, je možné vyfiltrovat pomocí rozšířeného
filtru.

Nebo je možné skupinu nájemců vyhledat a označit ručně v seznamu nájemců

(za pomoci levého tlačítka myši + klávesy Shift nebo klávesy Ctrl + levého
tlačítka myši).

Po označení nájemců se použije pravé tlačítko myši - nabídne se menu
nabídek:

Nový dokument 

Pro vybrané nájemce je možné hromadně vytvořit některý z dokumentů pro
nájemce - např. upozornění o konci nájmu, upomínku, průvodní dopis,
oznámení o zrušení smlouvy apod. (dokumenty Ze šablony) nebo je možné
připojit libovolný uložený nebo oskenovaný dokument (nabídky Ze souboru a
Ze skeneru). 

Tisk složenek

Pro vybrané nájemce se mohou hromadně vygenerovat složenky - viz kap. Tisk
složenek, evidence složenek.

Šablony

Zobrazí se seznam adres vybraných nájemců. Z tohoto místa lze tisknout
adresy vybraných nájemců na obálky nebo štítky (tlačítko Tisk... - Adresní
štítky a Obálky).
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5.9 Pohřbení

5.9.1 Pořízení pohřbeného

Nového pohřbeného lze pořídit:

1) pomocí tlačítka Nový... pod seznamem hrobů a volbou nabídky Pohřbený
(použije se, pokud se pořizuje nový pohřbený a k němu se vybere již
pořízený hrob).

2) z detailu hrobu - tlačítkem Nový... - volba Nový pohřbený (použije se v
opačném případě, kdy se k hrobu pořizuje záznam o pohřbeném).

3) z detailu hrobu, ze záložky Pohřbení, pomocí pravého tlačítka myši a
volbou nabídky Nový pohřbený (obdobně jako v předešlém případě).

4) z detailu hrobu, ze záložky Pohřbení, pomocí pravého tlačítka myši a
volbou nabídky Převzít pohřbeného (použije se tehdy, kdy se k pořízenému
hrobu přiřadí pohřbený, který již je v evidenci).

 

V prvních třech případech se zobrazí formulář pro pořízení nového
pohřbeného, který je třeba vyplnit. Údaje se mohou zapsat "ručně" anebo,
pokud je zemřelý evidován v Adresáři, je možné použít tlačítko Převzít z
adresáře a část údajů o zemřelém převzít. Převzaté údaje je možné v případě
potřeby upravit. 

Formulář pohřbeného je rozdělen do záložek:

Pohřbený

Způsob uložení

Jiné lidské pozůstatky

Exhumace

Dokumenty

V případě, že se nový pohřbený pořizuje z detailu hrobu (možnosti 2) a 3)),
formulář pro pořízení má předvyplněné údaje o hrobu a údaj Způsob pohřbení.

Povinně se musí vyplnit pouze údaje jméno a příjmení nebo identifikace
jiných lidských pozůstatků. V případě pohřbení do země je pak povinné
vyplnění hloubky pohřbení a data pohřbení. Dále je třeba vyplnit údaje,
které vyplývají z požadavků zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví - § 21
Evidence související s provozováním veřejného pohřebiště.
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Pro vyplnění údajů Druh rakve nebo Druh urny na záložce Způsob uložení je
nutné mít předem naplněné uživatelské číselníky, jejichž položky si obsluha
vytvoří dle potřeb a praxe konkrétního hřbitova. Číselníky jsou dostupné z
hlavního menu Nastavení - Uživatelské nastavení - Moduly - Evidence
hřbitovů...

Na záložce Dokumenty - je možné k záznamu připojit libovolný dokument
týkající se pohřbené osoby. Především pak je odsud možné vytisknout Doklad
o pohřbení pro vypravitele pohřbu.

 

Ve formuláři má obsluha k dispozici tlačítka:

OK-uzavřít - uzavření formuláře s uložením dat (při uložení se
provádí test přes rodné číslo, zda pohřbívaný není
zároveň veden v evidenci jako nájemce - pokud ano,
obsluha je upozorněna: "Pohřbený r.č...... je zároveň
veden jako nájemce na těchto hrobech......")

Storno - uzavření formuláře bez uložení dat

Převzít z adresáře - údaje o zemřelém se mohou převzít z Adresáře - otevře
se filtr pro vyhledání záznamu v Adresáři. Je-li
vybrána osoba z Adresáře, automaticky se do formuláře
dosadí dostupné informace.

Nový dokument - možnost připojit libovolný dokument týkající se
pohřbené osoby. Především pak je odsud možné vytisknout
Doklad o pohřbení pro vypravitele pohřbu.

Pokud se pohřbený pořizuje pomocí nabídky Převzít pohřbeného (možnost 4)),
otevře se základní filtr pro vyhledávání v Evidenci hřbitovů a pomocí něho
se vyhledá již evidovaný záznam pohřbeného.

 

5.9.2 Detail pohřbeného

Detail záznamu pohřbeného lze zobrazit:

1) na záložce Pohřbení označením záznamu a tlačítkem Detail pod seznamem
pohřbených

2) použitím pravého tlačítka myši na označeném záznamu pohřbeného a výběrem
nabídky Detail

3) dvojklikem na označeném záznamu v seznamu pohřbených

4) klávesou F12 na označeném záznamu

5) z karty hrobového místa - ze záložky Pohřbení - použitím tlačítka Detail
nebo pomocí pravého tlačítka myši a volbou nabídky Detail nebo
dvojklikem na záznamu.
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Zobrazí se formulář detailu pohřbeného, který je shodný s formulářem pro
pořízení nového pohřbeného. 

Je rozdělen do záložek:

Pohřbený

Způsob uložení

Jiné lidské pozůstatky

Exhumace

Dokumenty

 

Ve formuláři je možné změnit či opravit údaje o pohřbeném.

5.9.3 Přesun pohřbeného

Je-li potřeba přesunout pohřbeného do jiného hrobu, lze to provést v
seznamu pohřbených - označí se záznam a použije se tlačítko Akce... -
nabídka Přesun pohřbeného:

 

Obsluha je dotázána:

 

Při odpovědi Ano je nutné vybrat jiný hrob, do kterého má být pohřbený
přesunutý - nabídne se vstupní filtr Evidence hřbitovů, jehož
prostřednictvím se hrob vyhledá.

Na závěr je obsluha informována, že pohřbený byl uložen a akci již nelze
stornovat.
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5.9.4 Zrušení pohřbeného

Zrušení pohřbeného lze provést:

1) V seznamu pohřbených se použije pravé tlačítko myši a vybere nabídka
Zrušit (smazat) - tuto akci může provést pouze správce systému! - jde o
nenávratné smazání záznamu včetně všech vazeb.

 

 
 

2) V detailu hrobu na záložce Pohřbení se označí záznam pohřbeného, který
má být zrušen, a použije se pravé tlačítko myši - vybere se nabídka
Zrušit z hrobu (nebo se použije klávesa Delete). Jde o vyřazení
pohřbeného z hrobu.

 

 

Zrušené záznamy o pohřbených pro konkrétní hrobové místo se mohou dodatečně
zobrazit z karty hrobu pomocí tlačítka Filtr... - Zrušené.

Všechny zrušené pohřbené pro vybraný hřbitov lze nalézt pomocí vstupního
filtru - v něm se zaškrtne políčko Zrušené a nastaví se přepínač na hledání
pohřbených:
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5.10 Tisk hřbitovní knihy
Novela zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví požaduje vedení a tisk
hřbitovní knihy.

V programu existuje několik možností:

1) Tisk kompletní hřbitovní knihy

Tisk kompletní knihy je vhodný pouze pro menší hřbitovy.

Nabídka je umístěná pod tlačítkem Tisk... na základní ploše programu,
pod seznamem hrobových míst. Vybere se volba Tisk hřbitovní knihy.

Tiskne se vždy kniha pro jeden vybraný hřbitov. Ten se vybere
zaškrtnutím v následně zobrazeném dialogu. 

Kromě toho je možné vybrat i typy hrobů, pro které bude kniha
vytištěna. 

Pro každé hrobové místo jsou vytištěny evidenční údaje hrobu, údaje o
všech pohřbených, o aktuálním nájemci a aktuální smlouvě o pronájmu.
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Kromě vlastní knihy se tiskne ještě titulní strana - tlačítkem Tisk
titulní strany. Pro tisk titulní strany je třeba zadat do formuláře
počet stran knihy. 

2) Tisk knihy za určité období

Vytisknou se pouze záznamy hrobových míst, u kterých došlo k novému
pohřbení v zadaném období (např. v posledním roce).

Stejně jako při tisku kompletní knihy je třeba použít tlačítko Tisk...
pod seznamem hrobových míst - volba Tisk hřbitovní knihy. Vybere se
hřbitov, případně typy hrobů, které budou zahrnuty do tisku, a zadá se
datum pohřbení od - do.

Sestava obsahuje pouze evidenční údaje hrobového místa a údaje o
pohřbeném v zadaném období.

Kniha se takto může tisknout např. i po čtvrtletí - pokud je tedy zadáno
rozpětí datumů např. od 1.4 do 30.6., je obsluha dotázána na počáteční
číslo stránky. Musí zadat číslo stránky tak, aby tisk číselně navazoval
na tisk předešlého čtvrtletí. Na konci roku je pak možné nechat knihu
svázat.

3) Tisk jednotlivých listů hřbitovní knihy

U větších hřbitovů, kdy není vhodné tisknout kompletní knihu z důvodu
její objemnosti, je možné průběžně tisknout pouze jednotlivé listy pro
hrobová místa, u kterých v daném roce nastala nějaká změna (nové
pohřbení, změna nájemce apod.). Stránka knihy se vytiskne tlačítkem
Tisk... - Stránka hřbitovní knihy v detailu karty hrobu. 

Sestava obsahuje evidenční údaje daného hrobu, údaje o všech pohřbených
v tomto hrobovém místě, o aktuálním nájemci a aktuální smlouvě o
pronájmu. 

Obsluha musí před tiskem zadat požadované číslo strany (v návaznosti na
již vytištěné strany knihy v daném roce).

Vytištěné listy hřbitovní knihy je třeba zakládat a dle potřeby (např.
na konci roku) nechat svázat. 

Před svázáním je vhodné vytisknout také titulní stranu - a to tlačítkem
Tisk... na základní ploše programu, pod seznamem hrobových míst. Vybere
se volba Tisk hřbitovní knihy a zde tlačítko Tisk titulní strany.
Uživatel musí zadat celkový počet stran knihy.

4) Tisk stránky hřbitovní knihy s údaji pouze o vybraném pohřbeném
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Tisková sestava určená např. pro tzv. "sociální hroby", ve kterých je
větší počet pohřbených a je potřeba vytisknout pouze údaje o vybraném
pohřbeném. 

Sestava je dostupná z detailu pohřbeného - tlačítko Tisk - Stránka
hřbitovní knihy - pohřbený a obsahuje pouze evidenční údaje hrobového
místa a údaje o vybraném pohřbeném.

Před tiskem je třeba zadat požadované číslo strany (v návaznosti na již
vytištěné strany knihy v daném roce).

5) Tisk strany výpisu ze hřbitovní knihy

Tato sestava neslouží pro tisk klasické hřbitovní knihy, jde pouze o
doplňkový tisk jednotlivých záznamů o pohřbení, které nejsou číslovány a
nejsou určeny ke svázání. 

V hlavičce každé strany jsou uvedeny identifikační údaje daného
hřbitova.

Sestava je dostupná z detailu pohřbeného - tlačítko Tisk - Strana výpisu
ze hřbitovní knihy.
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6 Evidence smluv

6.1 Pořízení nové smlouvy

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví stanoví, že užívání hrobového místa
je možné pouze na základě smlouvy o nájmu hrobového místa uzavřené mezi
provozovatelem pohřebiště jako pronajímatelem a nájemcem. Smlouva o nájmu
musí mít písemnou formu a musí obsahovat výši nájemného a výši úhrady za
služby spojené s nájmem. 

Nájem hrobového místa v podobě hrobu musí být stanovena tak, aby od
pohřbení mohla být dodržena tlecí doba stanovená pro veřejné pohřebiště.  

V programu lze novou smlouvu o nájmu hrobového místa pořídit:

1) z karty (detailu) hrobu tlačítkem Nový - Nová smlouva

2) z karty hrobu, na záložce Smlouvy použitím pravého tlačítka myši a
nabídky Nový.

 

Založení nové smlouvy probíhá v těchto krocích:

1) příprava rozpisu plateb,

2) vytvoření návrhu smlouvy dle rozpisu plateb,

3) tisk a podpis smlouvy - z návrhu smlouvy se stává platná smlouva.

 

V detailu hrobu použijte tlačítko Nový - Nová smlouva.

 

Rozpis plateb

Rozpis platby je v podstatě předpřipravený poplatek - přehled, kdy a kolik
by měl nájemce zaplatit. 

Tyto připravené rozpisy plateb je možné použít v tištěném dokumentu smlouvy
a nájemci mohou být přiloženy ke smlouvě - (viz šablona

Smlouva_o_najmu_hroboveho_mista).

Zobrazí se formulář pro přípravu rozpisu plateb:
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Ve formuláři jsou předvyplněné údaje:

Typ výpočtu - je dosazen typ výpočtu (položka číselníku Typů
výpočtu), který se vztahuje ke konkrétnímu typu hrobu
(nastaveno v číselníku Typů hrobů). Dle typu výpočtu se
dosadí doba, na kterou se smlouva uzavírá (údaj lze
přepsat), údaje týkající se případného rozdělení
poplatku a ve spodní tabulce záznam konkrétní sazby
(nebo více sazeb), které odpovídají vybranému Typu
výpočtu.

V případě potřeby je možné ručně vložit další sazbu -
tlačítkem Nová sazba.

Součtem cen z jednotlivých sazeb se stanoví výše
poplatku (přepočítá se a vyplní údaj Poplatek).

Počátek nájmu - vybere se datum z kalendáře. Pokud již k hrobu
existuje jiná platná smlouva, předvyplní se datum pro
navázání další smlouvy.

Doba - doplní se automaticky v souladu s vybraným Typem
výpočtu. Jde o počet let, na který se smlouva uzavírá a
údaj lze přepsat. Dle uvedené doby nájmu se automaticky
dopočítá a doplní údaj Konec nájmu.
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Konec nájmu - automaticky dopočítané datum lze dle potřeby přepsat.
Probíhá zde kontrola na to, jestli je datum počátku
nájmu nižší, než datum konce nájmu.

Pozn.:

Pokud má hřbitov stanovenou povinnou tlecí dobu, měla

by se smlouva uzavírat minimálně na tolik let, kolik

trvá tlecí doba.

Rozdělit poplatek - poplatek může zahrnovat nájem i služby anebo se může
vybírat zvlášť poplatek za nájem a zvlášť za služby -
zde se vybere jedna z těchto možností.

Rozdělení poplatku:

a) Pokud byl zvolen poplatek za nájem a služby
dohromady, je třeba zadat, jestli platba bude
prováděna najednou za celou dobu nájmu, nebo se bude
platit po ročních splátkách (údaj Rozložit
nájem+služby).

b) Pokud je požadován poplatek zvlášť za nájem a zvlášť
za služby, je třeba u obou těchto poplatků určit,
jestli budou placeny najednou anebo v ročních
splátkách (údaje Rozložit nájem a údaj Rozložit
služby).

 

 
Splátky nemusí být roční, lze zadat periodu období, za
které se má poplatek generovat. Poplatek je možné
generovat po různých intervalech - např. po 2, 5, 10
letech. Toto se zadá vyplněním políčka Roč. splátky po
období. Pokud zůstane pole nevyplněné (nebo se zadá 1),
budou se počítat splátky po roce. Více viz kap.
Vytváření smluv s poplatky na období.

Plocha hrobu - výpočtová plocha hrobu, byla doplněna automaticky.

Poplatky generovat až od roku - rok, od kterého se budou počítat poplatky.
Pokud se u smlouvy toto pole vyplní, poplatky pro tuto
konkrétní smlouvu se vygenerují až počínaje zadaným
rokem. Pro ostatní smlouvy (pokud nemají také vyplněn
výchozí rok), se vygenerují poplatky standardně.

 

Tabulka Sazby:

Sazba se dosadí automaticky dle zadaného Typu výpočtu.
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K tomu lze přidat další sazbu, a to tlačítkem Nová sazba. Otevře se okno
multiselectu pro výběr sazby, vybraná sazba se potvrdí tlačítkem OK.

Změny cenových sazeb v době trvání smlouvy

V případě změny cenové sazby v době trvání smlouvy zůstává ve
smlouvách taková sazba, jaká platila v okamžiku vytvoření smlouvy!

Pokud byla změněna cenová sazba a smlouva zatím nebyla podepsána, je
možné v návrhu této smlouvy znovu připravit rozpisy plateb (tlačítko
Připravit rozpisy plateb), v okně pro vytvoření rozpisu plateb starou
sazbu zrušit (pravé tlačítko myši - Zrušit) a poté sazbu do smlouvy
znovu doplnit (tl. Nová sazba), a to již s novou cenou. Po použití
tlačítka Ok-Vytvořit se vytvoří zaktualizovaný rozpis plateb.

Byl-li návrh smlouvy už vytištěn (a zatím nepodepsán), je třeba
pořídit a vytisknout dokument nový, který bude uvádět aktuální cenu.

 

Po potvrzení tlačítkem Ok-vytvořit, dojde k vygenerování rozpisů plateb a
dojde k přepnutí do návrhu smlouvy.

 

Návrh smlouvy

Ve formuláři návrhu smlouvy je dosazeno číslo smlouvy dle masky nastavené v
parametrech. Číslo lze přepsat.

Na záložce Rozpisy plateb je rozepsán přehled plateb na jednotlivé roky -
po dobu platnosti smlouvy.

Je-li třeba, je možné se s pomocí tlačítka Připravit rozpisy plateb zpět
přepnout do rozpisů plateb a nechat rozpisy znovu vygenerovat.

UPOZORNĚNÍ:

V případě, že se nechají vygenerovat rozpisy plateb přes tlačítko
Připravit rozpisy plateb, program nejprve smaže předchozí rozpisy. To
se ale týká pouze těch, které nebyly ručně editovány. Rozpisy plateb,
do kterých byl proveden ruční zásah, smazány nebudou - uživatel je
musí smazat ručně.

Jednotlivé rozpisy plateb je možné prohlížet, případně editovat. Je možné
je i mazat, ale pouze do okamžiku, než z nich bude vytvořen poplatek!
Rozpisy je možné mazat i hromadně (označit více záznamů najednou a smazat
je).

Před vlastním podpisem smlouvy je vhodné doplnit dokumenty (pomocí tlačítka
 Nový dokument - Vložit dokument + výběr z předem vytvořených šablon pro
různé typy smluv) a smlouvu vytisknout.
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Příklad editace rozpisu plateb:

Na konkrétním záznamu rozpisu proveďte dvojklik anebo použijte pravé
tlačítko myši a vyberte nabídku Detail připraveného rozpisu platby:

Otevře se formulář detailu rozpisu platby:

Pro editaci rozpisu je nutné zaškrtnout check box Upravit rozpis platby.

Následuje dotaz a upozornění:
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Po stisknutí tl. ANO se údaje Datum platby, Variabilní symbol, Specifický
symbol a Konstantní symbol změní na editovatelné, tzn., že je lze přepsat.

Lze také změnit osobu plátce - např. v případě, že by poplatky za služby
platila jiná osoba než poplatky za služby apod.

Dále je možné změnit sazbu a tím i poplatek.

Příklad:

Požadavek změnit poplatek za věnce ze 100 Kč na 500 Kč.

Dvojklikem anebo pravým tlačítkem myši a volbou Detail si zobrazte detail
sazby.

Vlastní úprava je možná až po zaškrtnutí checkboxu Upravit výpočet. Budete
dotázáni:
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Po potvrzení tlačítkem Ano je možné rozpis editovat.

Po stisknutí OK-Uzavřít se částka změní na 500 Kč.

Rovněž ve vlastním návrhu smlouvy je částka změněna.
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Tisk a podpis smlouvy

Nyní se může smlouva vytisknout.

Ve formuláři pro nový dokument se stiskne tlačítko Vložit dokument... a z
dostupných šablon se vybere požadovaný dokument:

V dokumentu (šabloně) jsou dosazené údaje o nájemci, dokument je možné
upravit, vytisknout a poté uložit. Tím se připojí ke smlouvě - zobrazí se v
tabulce se seznamem připojených dokumentů. Lze jej zobrazit a vytisknout i
dodatečně.
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Dokumenty evidované ke smlouvám lze klonovat - v detailu dokumentu se
použije tl. Akce... - volba Klonovat.

Je možné připojit i jiný libovolný dokument uložený v počítači (nabídka Ze
souboru) anebo připojit oskenovaný dokument (nabídka Ze skeneru).

 

Podepsání smlouvy

Po výběru šablony se otevře odpovídající dokument (konkrétní smlouva), ten
je možné vytisknout a podepsat. Dokument se uloží a formulář nového
dokumentu uzavře tlačítkem OK-uzavřít. Do tabulky s dokumenty se zařadí
nový záznam, ve kterém již později nelze provádět změny.

Je-li vytištěná smlouva podepsána, provede se její podepsání v elektronické
podobě, a to ve formuláři nové smlouvy tlačítkem Podepsat. Obsluha je
požádána o zadání data podepsání smlouvy. Po stisknutí OK se zobrazí další
dotaz:

Zapsat do SSL - dokument je možné zaevidovat do Spisové služby KEO4 (pokud
je nastavena vazba na SSL).

Po podpisu se z návrhu smlouvy stává platná smlouva a z rozpisů plateb bude
možné začít vytvářet vlastní poplatky.

U platné smlouvy, ke které byly vytvořeny dokumenty, je aktivní tlačítko
Generovat písemnost, pomocí kterého je možné i dodatečně tyto dokumenty
převést do Spisové služby nebo uložit na požadované místo.

Teprve po podpisu smlouvy je možné v detailu hrobu na záložce Rozpis plateb
 zobrazit předpisy platné pro konkrétní hrob - rozpis je možné editovat a
případně i smazat.
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Tabulka se seznamem rozpisů plateb je tvořená sloupci:

Upraveno - check box, jehož zaškrtnutí signalizuje, že rozpis
platby byl ručně editován

Smlouva/dodatek - zdroj rozpisu plateb - S = smlouva, D = dodatek
smlouvy

Rok - pokud jsou poplatky generovány na každý rok zvlášť,
je zde uveden rok, ke kterému se jednotlivý rozpis
platby vztahuje  

Typ - použitý Typ výpočtu

Poplatník - jméno a adresa plátce

Částka - výše poplatku.
 
 

Po zrušení smlouvy nebo zneplatnění smlouvy se zneplatní i rozpisy plateb
vázané na tuto smlouvu a nepůjdou z nich vytvářet poplatky.

 

Pokud již existuje smlouva o nájmu hrobu a obsluha se snaží pořídit novou,
je upozorněna a dotázána:

Stiskne-li se Ano, původní smlouva se stane smlouvou archivní.

Archivní smlouvy lze dohledat přepnutím filtru na volbu Archivní.
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6.2 Detail smlouvy

Detail smlouvy se zobrazí:

· buď pomocí tlačítka Detail

· anebo dvojklikem na označené smlouvě

· anebo pomocí pravého tlačítka na označené smlouvě a volbou nabídky
Detail.

 

1) Detail návrhu smlouvy

Ve formuláři návrhu smlouvy je možné:

-  měnit (opravovat) některé údaje,

-  prostřednictvím tl. Připravit rozpisy plateb znovu vytvořit rozpis
plateb (např. s přidáním další sazby nebo zrušením původní sazby a
výběrem jiné),

-  vytvořit a připojit nový dokument (tlačítko Nový dokument),

-  připojit poznámku (záložka Poznámka),

-  smlouvu podepsat a tím z návrhu smlouvy udělat platnou smlouvu,

-  nahlížet do rozpisu plateb na jednotlivé roky (na záložce Rozpisy
plateb), zobrazit detail každé položky a případně rozpisy platby
editovat nebo zrušit,

-  vytvořit složenku z vybraného rozpisu platby (pravé tlačítko myši a
nabídka Vytvořit složenku).
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2) Detail platné smlouvy

Ve formuláři již nelze nic měnit, obsluha může jen:

- připojit další el. dokument,

- vygenerovat písemnost a zaevidovat ji do Spisové služby,

- nahlížet do rozpisu plateb, zobrazit detail každé položky a případně
rozpisy platby editovat,

- vytvořit složenku z vybraného rozpisu platby.

 

 

6.3 Dodatky smluv

Dodatek smlouvy je možné vytvořit z libovolné platné smlouvy nebo i z
platného dodatku volbou Nový dodatek smlouvy. Na rozdíl od smlouvy může
existovat více platných dodatků.

Vznikne tak kopie smlouvy (nebo dodatku), kterou je možné libovolně
upravovat. S pomocí dodatku smlouvy je možné například prodloužit dobu
trvání nájmu, změnit nájemce, doplnit jednorázový poplatek apod.

Pokud dojde k zneplatnění nebo zrušení smlouvy, dojde i ke zrušení všech
dodatků vázaných k této smlouvě.

Rozpisy plateb vznikají z dodatku smlouvy stejně jako z vlastní smlouvy.
Pokud by se vyskytl duplicitní rozpis platby (jeden vzniklý ze smlouvy a
druhý vzniklý na základě dodatku), je potřeba, aby uživatel nadbytečný
rozpis platby zrušil.

 

Příklad:

Prodloužení smlouvy

Případ smlouvy, které skončila platnost, a je třeba ji bez dalších změn
prodloužit dodatkem smlouvy:
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Na záznamu smlouvy použijte pravé tlačítko myši a vyberte Nový dodatek
smlouvy:

V následně zobrazeném formuláři pro přípravu rozpisů plateb zadejte nové
datum počátku nájmu a počet let, o které má být smlouva prodloužena. Konec
nájmu se dopočítá automaticky.

Po stisknutí OK-vytvořit se zobrazí dotaz, zda poplatky generovat od
začátku platnosti dodatku nebo od konce předchozí smlouvy:
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Po výběru jedné z možností a stisknutí tl. OK se vytvoří příslušný rozpis
plateb a založí návrh dodatku smlouvy, ke kterému je možné připojit
dokument (tištěný dodatek), doplnit datum účinnosti a dodatek podepsat. Tím
se z návrhu dodatku stane platný dodatek.

Toto prodloužení smlouvy se zohlední i v sestavě Tisk končících smluv.

 
 

6.4 Typy smluv při vedení evidence hřbitova

Na hřbitovech se pracuje především se dvěma typy smluv:

1. smlouva uzavřená na pevně stanovenou cenu po celou dobu platnosti,

2. smlouva, kde se předpokládá roční valorizace cen.

 

ad 1) Smlouva uzavřená na pevně stanovenou cenu po celou
dobu platnosti

Po celou dobu platnosti smlouvy zůstává cena taková, jaká byla při
vzniku smlouvy. Vychází se z aktuální ceny.

Příklad:

V roce 2010 byla cena za hrobové místo stanovena na 100 Kč. Všechny
smlouvy uzavřené v tomto roce budou mít poplatek ve výši 100 Kč, a
to po celou dobu platnosti smlouvy.

V roce 2011 byl tento poplatek zvýšen na 110 Kč a smlouvy nově
uzavřené v roce 2011 budou mít poplatek už 110 Kč po celou dobu
platnosti smlouvy.

Přehled poplatků

 

 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012

Sazba 100Kč/rok 110Kč/rok 120Kč/rok

Poplatek u smlouvy uzavřené v r.
2010

100 Kč 100 Kč 100 Kč

Poplatek u smlouvy uzavřené v r.
2011

--- 110 Kč 110 Kč
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1. Vytvoření sazby platné v roce 2010

2. Uzavření smlouvy v roce 2010

3. Vytvořené rozpisy plateb
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4. Změna sazby v roce 2011

V následujícím roce se cena za hrob změní ze 100 Kč na 110 Kč.

Je třeba změnit velikost sazby v detailu sazby. Sazba se mění

pouze změnou výchozí ceny v sazbě - údaj se jednoduše přepíše!

5. Rozpisy plateb a poplatky v roce 2011 a následujících
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a) Poplatek vyplývající ze smlouvy uzavřené v roce 2010: Cena na
smlouvě bude pořád stejná jako v okamžiku uzavření smlouvy, a
to 100 Kč.

b) Poplatek u smlouvy uzavřené na jiný hrob v roce 2011: Cena
bude 110 Kč (cena platná v okamžiku vytvoření smlouvy).

Pro různé smlouvy se tak mohou vygenerovat poplatky v různé výši.

Rozhodující je cena uvedená v sazbách ve chvíli
uzavření smlouvy!

 

 

ad 2) Smlouva, kde se předpokládá roční valorizace cen

Smlouva je uzavřená s dodatkem, že po určité době dojde ke změně
ceny. Většinou toto zvýšení ceny probíhá automaticky, bez nutnosti
měnit smlouvu (bývá to zakotveno přímo ve smlouvě).

Příklad:

Bylo stanoveno, že poplatek na rok 2010 bude pro všechny stejný a to
100 Kč za rok. V roce 2011 byl tento poplatek zvýšen na 110 Kč a
zase pro všechny smlouvy jednotně. Na rok 2012 byla cena stanovena
na 120 Kč. Navýšení ceny se děje automaticky, bez změny smlouvy.

Přehled poplatků

 

 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012

Sazba 100Kč/rok 110Kč/rok 120Kč/rok

Poplatek u smlouvy uzavřené
v r. 2010

100 Kč 110 Kč 120 Kč

Poplatek u smlouvy uzavřené
v r. 2011

--- 110 Kč 120 Kč

 

1. Vytvoření sazby v roce 2010



Evidence hřbitovů86

© 2020 ALIS spol. s r.o.

Pozn: Pokud by už v roce 2010 byla známa cena na rok 2011, je
možné ji zadat. Není třeba čekat na konec roku.

2. Založení smlouvy v roce 2010
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3. Vytvořené rozpisy plateb
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Poplatek je tak na rok 2010 vygenerován ve výši 100 Kč a od roku
2011 je cena 110Kč.

Rozpisy se vytváří na základě aktuálně platných a známých cen.

4. Valorizace sazby v roce 2012 na 120 Kč
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Úpravu ceny je nutné udělat přes tlačítko Roční
sazby!

Tato úprava se ale neprojeví v již vygenerovaných rozpisech. Tato
aktualizace se projeví až po vygenerování poplatku z tohoto
rozpisu platby.

Po této úpravě bude v roce 2012 pro tento hrob vygenerován
poplatek ve výši 120 Kč.

Pozn.:

V případě, že dochází ke změně ceny jednou za několik let (např.
za 5 let), není nutné zadávat cenu pro každý rok samostatně.
Stačí jen při změně ceny (např. v roce 2010, 2015, 2020 …).

5. Uzavření nové smlouvy v roce 2011
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Pozn.: Cena uvedená u sazby je pouze orientační. Přesná cena
se získá až v okamžiku vytvoření rozpisů.
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6. Vygenerování poplatků na rok 2012

a) Poplatek vyplývající ze smlouvy uzavřené v roce 2010 - cena
pro rok 2012 bude 120 Kč.

b) Poplatek u smlouvy uzavřené na jiný hrob v roce 2011: Cena pro
rok 2012 bude rovněž 120 Kč.
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U obou vygenerovaných poplatků jsou tak ceny stejné.

Rozhodující pro výši poplatku je, pro který rok je
poplatek generován!

 

 

6.5 Založení smlouvy bez nájemce

Smlouvu je možné založit i v případě, že hrob nemá nájemce. Této možnosti
lze využít tehdy, kdy je třeba zjistit výši nájmu pro konkrétní hrob bez
toho, aby bylo nutné člověka zadávat do databáze.

Při pokusu založit novou smlouvu pro hrob bez nájemce je obsluha
upozorněna, že hrob nemá nájemce, ale je možné postupovat dál. Po stisknutí
OK se otevře návrh rozpisu plateb.
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Pozn.:  Takto vytvořenou smlouvu nelze podepsat a tím z ní vytvořit platnou
smlouvu.

Pokud již tento návrh smlouvy není potřeba, musí se zrušit použitím pravého
tlačítka myši a volbou nabídky Zrušit (smazat).
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6.6 Vytváření smluv s poplatky na období

Kromě generování ročních poplatků a poplatků splatných jednou částkou, se
vyskytla potřeba generovat poplatky s obecnou periodou, např. poplatky na 5
let.

Například je potřeba vytvořit smlouvu, kdy nájem je splatný najednou po
podpisu smlouvy, a služby se platí každých 5 let.

Do pole Roč.splátky po období je třeba zadat 5 (nechá-li se pole

nevyplněné, bude se počítat s ročními splátkami).

Vznikne jednorázový poplatek za nájem a dva poplatky po 5 letech:
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Pozn.: Pokud bude doba nájmu nedělitelná obdobími, například délka smlouvy
je 20 let a období bude 7 let, budou poplatky nestejnoměrně velké:
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První dva poplatky jsou po 7 letech (tj. 672 Kč).

Poslední poplatek je po 6 letech (tj. 576 Kč).

Musí se platit 7 let + 7 let + 6 let = 20 let.
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Úprava typu výpočtu

Aby byla zachována návaznost mezi typem výpočtu a smlouvami, je doplněna už
do typu výpočtu možnost zadat, za jaké období se mají rozpisy/poplatky
generovat. Toto je následně převzato do smlouvy/dodatku.

Pozn.: Pokud je údaj nevyplněn, nebo se zadá hodnota 1, předpokládá se, že

se jedná o roční poplatky.

 

6.7 Vytvoření smlouvy s poplatky pro dvě různé osoby

Může se stát, že je třeba vytvořit smlouvu o pronájmu hrobového místa, kde
nájem a služby budou platit dvě různé osoby. Např. nájem bude placen
církví, služby pak nájemcem. Z jedné smlouvy musí vzejít poplatky na dva
různé plátce. Toto lze vyřešit následujícím postupem:

 

1) Při přípravě rozpisu plateb pro novou smlouvu je třeba vybrat možnost
Rozdělit poplatek zvlášť za nájem a služby.
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Nechají se vygenerovat rozpisy plateb tlačítkem OK-vytvořit.

 

2) V rozpisu plateb se označí záznam, který se týká poplatku za nájem:
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3) Dvojklikem na tomto záznamu se zobrazí detail rozpisu platby a v něm se
zaškrtne políčko Upravit rozpis platby. Je třeba potvrdit, že má být
upraven (ANO):
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4) V okně Detailu rozpisu platby je nyní umožněno vybrat dalšího nájemce
(plátce) - tlačítko se 3 tečkami se stalo aktivním:
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Standardně, prostřednictvím filtru modulu Adresář, se vyhledá a dosadí
osoba plátce.
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5) Tlačítkem Ok-uzavřít se uzavře Detail rozpisu platby.

6) V návrhu smlouvy nyní budou rozpisy plateb za služby a za nájem – každý
s jinou osobou.
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7) Po podepsání smlouvy se vytvoří rozpisy plateb na záložce Rozpisy plateb
a z těch se následně vygenerují poplatky.

8) Dodatečně je možné na záložce Nájemci pořídit dotyčného plátce, který
platí nájem (v tomto případě církev):
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U této nové "osoby" je nutno změnit údaj Oprávnění na „plátce“.

 

Pozn.:

Pokud by se tento plátce pořídil ještě před vytvořením smlouvy a
následných rozpisů plateb, vygenerovaly by se všechny poplatky jen na
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„plátce“ (v programu má plátce přednost - na něj se generují poplatky).
Aby se vygenerovaly poplatky zvlášť na nájemce a zvlášť na plátce, musí
se plátce pořídit až po vytvoření poplatků.

 

6.8 Seznam smluv

Seznam sepsaných smluv se zobrazí tlačítkem Smlouvy umístěným vpravo od
seznamu hrobových míst.

 

 
 

Obsluze se nabídne formulář filtru pro vyhledávání smluv:
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· V něm lze zúžit výběr smluv volbou hřbitova (nebo více hřbitovů), a to

zaškrtnutím políček Výběr pro jednotlivé hřbitovy.

· Je možné vyhledat konkrétní smlouvu dle jejího čísla.

· Je možné požadovat zobrazení buď jen návrhů smluv (či dodatků) nebo
jen platných smluv či jen archivních smluv. V případě, že se
nezaškrtne ani jeden z těchto check boxů, budou zobrazeny všechny
smlouvy.

· Výběr smluv lze omezit vymezením období jejich vzniku (počátek nájmu
od - do).

· Podobně také vymezením období konce nájmu (konec nájmu od - do).

· Lze vyhledat všechny smlouvy uzavřené na určitý (zadaný) počet let.

 
Zadaná kritéria pro vyhledávání smluv se potvrdí tlačítkem Ok-hledat.

 

Vybrané smlouvy se zobrazí v tabulce Smlouvy:

 

Pod seznamem smluv jsou umístěna tlačítka:

Ukončit - uzavření seznamu smluv

Filtr - zobrazení filtru pro vyhledávání smluv

Detail - zobrazení detailu smlouvy

Tisk... - Tisk končících smluv  - po zadání požadovaného data se
stiskne tl. OK a vytiskne se přehled smluv, kterým končí
platnost k zadanému datu.
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Tisk končících smluv se uživateli nabízí také
automaticky při vstupu do modulu.

Opis smluv - tisk aktuálně zobrazeného seznamu smluv.

Kontrola smluv - provedení kontroly vazby na program KEO-W Poplatky a
tisk výsledné sestavy s popisem případných nalezených
chyb. Je třeba vymezit období konce platnosti smluv, u
kterých bude provedena kontrola, a potvrdit tlačítkem
OK.

 

Na seznamu smluv lze použít pravé tlačítko myši - menu:

Detail                   - zobrazení detailu označené smlouvy

Hromadné smazání smluv   - nenávratné smazání vybraných smluv (nabídka je
dostupná pouze správci systému).

 

 

6.9 Hromadné prodloužení smluv

Uživatel má možnost vytisknout seznam smluv, kterým končí v určitém období
platnost, a které bude potřeba prodloužit (či jinak vypořádat).

Každý den, při prvním vstupu do modulu, se uživateli nabídne dotaz:

Pokud se stiskne ANO, následuje dialog pro zadání období: 
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K pouhému vytištění sestav se seznamem smluv končících v zadaném období
slouží tlačítko Tisk smluv. 

Kromě toho je tu ale možnost hromadně vytvořit návrhy nových smluv -
obsluha použije tl. Hromadné prodloužení smluv.

Zobrazí se seznam končících smluv, ke kterým doposud nebyly vytvořeny nové
návrhy smluv.

Uživatel si vybere a označí ty, které chce prodloužit. Pro každou takto
vybranou smlouvu bude nalezen poslední platný dodatek nebo smlouva - podle
data ukončení smlouvy. Z této smlouvy (nebo dodatku) program vytvoří kopie,
u kterých změní číslo smlouvy a období platnosti smlouvy od-do. Období bude
stejně dlouhé, jako bylo u původní smlouvy. 

Dále se vygenerují nové rozpisy plateb a nové návrhy smluv se uloží - v
kartě příslušného hrobu na záložce Smlouvy přibude nový záznam návrhu
smlouvy. Ten je možné ještě případně upravit, může se připojit a vytisknout
nový dokument (papírová smlouva) a smlouva podepsat.

Hromadné prodloužení smluv lze vyvolat i přímo z modulu - pod seznamem
hrobových míst se použije tlačítko Tisk - nabídka Tisk končících smluv.

6.10 Zrušení smlouvy, zneplatnění smlouvy

Smlouvu lze buď zneplatnit anebo zrušit (= nenávratně smazat).

 

1) Zneplatnění smlouvy či dodatku smlouvy:

Smlouvu lze zneplatnit z karty hrobu, ze záložky Smlouvy, použitím
pravého tlačítka myši a volbou nabídky Zneplatnit smlouvu a dodatek -
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smlouva se přesune do archivu. To lze pouze u platné (podepsané)
smlouvy, ne u návrhu smlouvy.

· Smlouva bez dodatku - smaže se smlouva i rozpisy plateb.

· Dodatek - smaže se dodatek i rozpisy plateb vázané na tento dodatek.

· Smlouva s dodatky - při rušení smlouvy jsou smazány i všechny její
dodatky + rozpisy plateb.

 

Pozn.: Pokud byly z rozpisu plateb již vygenerované poplatky, ty se po

zneplatnění smlouvy nezruší. Dle potřeby je možné poplatky

zrušit jednotlivě - označením záznamu poplatku a použitím

pravého tlačítka myši - nabídka Zrušit (smazat).

 

2) Zrušení smlouvy či dodatku smlouvy:

a) zrušení návrhu smlouvy

b) zrušení platné smlouvy

 

ad a) Návrh smlouvy může zrušit i běžný uživatel, a to:

- z karty hrobu, ze záložky Smlouvy, použitím pravého tlačítka
myši a volbou nabídky Zrušit (smazat),

- ze seznamu smluv použitím pravého tlačítka myši, volbou
nabídky Zrušit (smazat).

 

ad b) Platnou smlouvu lze zrušit pouze správcem systému, a to:

- z karty hrobu, ze záložky Smlouvy, použitím pravého tlačítka
myši a volbou nabídky Zrušit (smazat),

- z detailu nájemce, záložky Smlouvy, použitím pravého tlačítka
myši a volbou nabídky Zrušit (smazat),

- ze seznamu smluv použitím pravého tlačítka myši, volbou
nabídky Zrušit (smazat).

 

Pozn.:

Pokud má být hrob volný, musí obsluha po ukončení smlouvy:
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1) zrušit pohřbené,

2) zrušit nájemce.

 

 

Zrušená smlouva nebo dodatek se stává smlouvou archivní.

Archivní smlouvy lze dohledat přepnutím filtru na volbu Zrušené.

 

 

6.11 Modelová situace - dodatek smlouvy

U dodatků smluv někdy dochází k překrytí smlouvy s dodatkem. Typickým
případem je přebírání smlouvy novým nájemcem, kdy dojde k prodloužení
smlouvy - např. při úmrtí původního nájemce.

 

Příklad:

- Je uzavřena smlouva od roku 2005 na 15 let.

- V roce 2011 zemře původní nájemce a hrob přebírá kontaktní osoba, a to
také na 15 let.

Nájem je splatný najednou za celou dobu nájmu a služby jsou splatné ročně.

 

Původní smlouva

Rozpisy plateb jsou vygenerovány až do roku 2019 a uhrazeny do roku 2010.



Evidence smluv 113

© 2020 ALIS spol. s r.o.

 

Doplnění smlouvy o dodatek

V roce 2011 dojde k úmrtí nájemce a nájem přebírá osoba uvedená jako
kontaktní. Změna se provede pomocí dodatku k původní smlouvě.

 

1) Zrušení nájemce

Nabídka Akce... - Přesun nájemce do pohřbených:
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2) Určení nového nájemce

V tomto případě bude nájem přebírat osoba uvedená jako kontaktní.

Vybrat osobu – změna oprávnění:



Evidence smluv 115

© 2020 ALIS spol. s r.o.

Provede se změna na nájemce.

 

3) Dodatek smlouvy

Dodatek se založí přes nabídku Nový dodatek smlouvy:

Opraví se datum počátku nájmu:
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Po potvrzení následuje dotaz, od kdy se mají generovat poplatky - zda se
mají generovat na celou dobu nájmu podle údajů uvedených v dodatku nebo
poplatky u dodatku generovat od chvíle, kdy skončí původní smlouva.

Pokud se zvolí první nabídka, vygenerují se všechny poplatky, bez ohledu na
to, že dochází k dvojí platbě za hrob. Je na obsluze, aby tento problém
dořešila ručně (odmazáním přebytečných rozpisů).

Druhá nabídka vygeneruje poplatky za období po skončení původní smlouvy.

V tomto případě:

2005-2019 – tyto rozpisy/poplatky jsou vytvořeny na základě smlouvy
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2020-2026 – tyto rozpisy/poplatky jsou vytvořeny na základě dodatku.

Pozn.: Poplatek za nájem (placený jednorázově) se také upravil (je jen za
dobu 6 let, 2020 až 2026).

Informace o tom, že se poplatky generovaly jen od konce smlouvy, je možné
najít na dodatku v záložce Parametry a sazby.
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Vytvoření poplatku

Když se podíváme na rozpisy plateb vztahující se k tomuto hrobu, je vidět,
že část poplatků je generovaná ze smlouvy („S“) a část z dodatku číslo
jedna („D1“).
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Pozn.: To, že rozpis je vytvořen na původního nájemce, se opraví ve chvíli,
kdy se z rozpisu platby vytvoří poplatek.

 

Nabídka Nový poplatek v detailu hrobu:

Je vygenerován návrh poplatku na poplatky splatné v roce 2011:
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Jeden poplatek je z rozpisu platby z původní smlouvy – 96 Kč  a druhý
poplatek - 57 Kč (poplatek splatný najednou) je vytvořen z rozpisu platby
dodatku.

U obou poplatků byl aktualizován plátce poplatku na základě aktuálně
uvedeného nájemce ve smlouvě. Poplatek je tak vystaven na správného
nájemce.
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7 Evidence poplatků za hrobová místa

7.1 Pořízení poplatku za hrob

Aby se mohl vygenerovat poplatek za hrob, musí mít hrob nájemce (příp.
plátce) a s ním musí být sepsána a podepsána smlouva o pronájmu hrobu.

Při vytváření smlouvy se založí rozpisy plateb (druh a výše poplatku) a po
podpisu smlouvy se může přistoupit k vygenerování nových poplatků.

Pokud má hrob kromě nájemce evidovaného i plátce, pak se při generování
poplatku poplatek vystaví na "plátce". Pokud není plátce uveden, vystaví se
poplatek na "nájemce".

Pokud není k hrobovému místu evidován ani nájemce, ani plátce, poplatek se
nevygeneruje a program ohlásí chybu.

 

Poplatky mohou být splatné najednou anebo mohou být rozložené na roční
splátky, případně mohou mít jinou periodicitu placení - např. po 5 letech.

 

Před vlastním vygenerováním poplatků má uživatel navíc možnost interaktivně
měnit datum plnění DPH a datum splatnosti.

 

Nové poplatky za konkrétní hrobové místo lze vygenerovat těmito způsoby:

1) Z rozpisu plateb - označením rozpisu a použitím pravého tlačítka myši -
nabídka Generovat poplatek.

Při tomto způsobu generování poplatků se z označeného rozpisu platby
vytvoří poplatek - ze záložky Rozpis plateb záznam zmizí a "přesune se"
na záložku Poplatky, kde se vytvoří záznam poplatku.
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Není-li požadována změna těchto dat, nechají se oba check boxy
nezaškrtnuté, datum plnění a datum splatnosti zůstane podle nastavení v
rozpisu platby.

Poplatky se vytváří bez závislosti na smlouvě. Dochází při tom k
aktualizaci ceny (pokud se používají roční sazby u poplatků), k
přepočtu DPH a doplnění dat (např. u DPH).

Pozn.: Vygenerovaný poplatek je možné zrušit (pravé tlačítko myši -
Zrušit (smazat)) - tehdy se tato platba znovu objeví na záložce
Rozpis plateb.

2) Z detailu hrobu přes tlačítko Nový... - nabídka Nový poplatek.

3) Z detailu hrobu ze záložky Poplatky přes pravé tlačítko myši a nabídku
Nový.

4) Pomocí tlačítka Akce... (pod seznamem hrobů) a nabídky Generovat
poplatky.

5) Ze seznamu hrobů použitím pravého tlačítka myši na označeném záznamu a

volbou nabídky Generovat poplatky.

Pozn.: Poplatky je možné generovat i hromadně - označením všech hrobů, pro
které se má poplatek vygenerovat.

 

ad 2 - 5) Otevře se okno Generování poplatků:
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Zde je třeba vybrat, zda má být vygenerován poplatek na aktuální rok nebo za
zadané období.

Kromě toho je tu možnost změnit datum plnění DPH nebo datum splatnosti
(zaškrtne se check box a následně zadá požadované datum). Pokud se nechají
oba check boxy nezaškrtnuté, datum plnění a datum splatnosti zůstane podle
nastavení v rozpisu platby.

Po stisknutí tlačítka Ok-generovat se založí návrh na vygenerování nového
poplatku:

 

Pomocí tlačítka Detail je možné zobrazit si detail navrženého poplatku a v
něm opravit některé údaje.
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Tlačítkem Tisky lze vytisknout seznam vygenerovaných návrhů poplatků.

Po potvrzení návrhu na vygenerování poplatků tlačítkem Ok-generovat se
založí záznam nových poplatků (záložka Poplatky v detailu hrobu):

Splatnost poplatků se doplní dle data zadaného v parametrech pro modul
Evidence hřbitovů.

 
 

 

Hromadné generování poplatků
 
V seznamu hrobových míst lze označit více záznamů najednou (pomocí myši +

klávesy Shift nebo Ctrl) a použít pravé tlačítko myši - nabídka Generovat
poplatky:
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Po výběru, zda má jít o poplatky na aktuální rok anebo na vymezené období,
se zobrazí seznam návrhů na vygenerování poplatků.

Z tohoto seznamu lze v případě potřeby některý z návrhů odstranit - záznam

se označí, použije se na něm pravé tlačítko myši a vybere volba Zrušit.

Stiskne se tlačítko Ok-generovat, poplatky se vygenerují.

 

 
Poplatky rozložené na splátky (jiné než roční)

Kromě generování ročních poplatků a poplatků splatných jednou částkou se
může vyskytnout potřeba generovat poplatky s obecnou periodou, např.
poplatky na 5 let.

 

Příklad:

Je potřeba vytvořit smlouvu, kdy nájem je splatný najednou při podpisu
smlouvy a služby se platí každých 5 let.
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Pozn.: Pokud se nechá pole "Roč.splátky po období" nevyplněné, bere
se, že se jedná o roční splátku.

 

Vznikne jednorázový poplatek za nájem a dva poplatky po 5 letech:
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Pozn.: Pokud bude doba nájmu nedělitelná obdobími, například délka smlouvy
je 20 let a období bude 7 let, budou poplatky nestejnoměrně velké.

První dva poplatky se vytvoří na období 7 let, poslední poplatek pak
pouze na 6 let.

 

7.2 Detail poplatku za hrobové místo

Přehled poplatků za hrobové místo je k dispozici jednak v detailu hrobu na
záložce Poplatky anebo v detailu nájemce na záložce Poplatky.

 

Detail poplatku se v obou případech zobrazí buď dvojklikem na záznamu
poplatku anebo pomocí pravého tlačítka myši a volbou nabídky Detail.
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Ve spodní části karty poplatku jsou umístěné záložky Sazby, Úhrady a

Poznámka.

 

Záložka Sazby:

Zde má uživatel tabulku s přehledem cenových sazeb, ze kterých poplatek
vychází a byl z nich vypočítán.

 

Záložka Úhrady:

Tabulka s přehledem provedených úhrad (poplatek nemusí být zaplacen
najednou, proto může k jednomu poplatku existovat více úhrad).

V tabulce úhrad jsou údaje: jméno osoby, datum vystavení a platby, částka,
která byla uhrazena, zaškrtávacími políčky je označeno, jestli jde o úhradu
bankou nebo pokladnou a jestli jde o platbu částečnou nebo celkovou a dále
je zde číslo pokladní dávky/číslo bankovního výpisu (v souladu s tím,
jestli jde o platbu bankou nebo pokladnou).

 

Ve formuláři detailu lze:

- prohlížet detailní údaje o plátci, hrobu a smlouvě (pomocí tlačítek
Detail vedle těchto údajů)
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- změnit data vystavení, plnění DPH či splatnosti,

- změnit variabilní, specifický a konstantní symbol,

- zrušit nebo vybrat jinou sazbu,

- připojit textovou poznámku (na záložce Poznámka tlačítkem Poznámka),

- provést úhradu poplatku (tlačítkem Nový... - Úhrada),

- tisknout složenky (tlačítkem Složenky),

- provést tisk detailu poplatku (tlačítkem Tisk).

 

7.3 Přehled poplatků

Vpravo od seznamu hrobů má obsluha k dispozici tlačítko Poplatky:

 

 

Tím se vstoupí do evidence poplatků. V první řadě se nabídne formulář
filtru pro vyhledávání v evidenci poplatků:
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· Obsluha může pomocí check boxů vybrat jeden nebo více hřbitovů.

· Vyhledávat poplatky lze za určité období (možnosti zadat data Vystaveno
od-do nebo Splatnost od-do).

· Lze zobrazit buď všechny nebo jen neuhrazené či všechny zaplacené.

· Poplatek je možné vyhledat dle čísla smlouvy

· nebo dle variabilního či specifického symbolu

· nebo dle sazby - ve spodní části filtru, v tabulce Sazby poplatků, lze
vybrat sazbu pomocí pravého tlačítka myši a volbou nabídky Změnit:

Nabídne se okno multiselectu pro výběr sazby - následně filtr vyhledá
všechny poplatky, které v sobě zahrnují zvolenou sazbu.

 
Zadaná kritéria pro vyhledávání poplatků se potvrdí tlačítkem Ok-hledat.

 

Vybrané poplatky se zobrazí v tabulce Poplatky.
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Pod přehledem poplatků jsou umístěna tlačítka:

Ukončit - uzavření seznamu poplatků

Detail - zobrazení detailu vybraného poplatku

Filtr - zobrazení filtru pro vyhledávání poplatků

Úhrada - provedení úhrady poplatku

Úhrada z výpisu - úhrada poplatku prostřednictvím bankovního výpisu

Tisk... - menu:

Seznam zaplacených poplatků - po vymezení období
splatnosti se vytiskne přehled všech
uhrazených poplatků. Sestava zahrnuje
i částečně uhrazené, příp.
"přeplacené" poplatky. 

Seznam nezaplacených poplatků - obdobně po zadání období
splatnosti se vytiskne přehled
nezaplacených poplatků.
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Seznam úhrad - vytiskne se seznam provedených úhrad za
zadané období - přehled je rozdělen
na úhrady bankou a úhrady pokladnou.

Tisk složenek - obsluze je oznámen počet založených
složenek, zobrazí se jejich přehled a
následně se mohou vytisknout
(tlačítkem Tisk anebo pomocí pravého
tl. myši - Tisk všech složenek anebo
Tisk vybraných složenek).

 

Na seznamu poplatků lze použít pravé tlačítko myši - menu:

Detail         - zobrazení detailu označeného poplatku

Úhrada         - provedení úhrady označeného poplatku

Zrušit(smazat) - nenávratné smazání vybraného poplatku.

 

 

7.4 Úhrada poplatku

Úhrada poplatku v IS KEO-X lze provést jen v případě, že není provozována
vazba na KEO-W Poplatky.

Pokud vazba na KEO-W je zprovozněna, provádí se úhrady poplatků v programu
KEO-W. Následně je možné údaje o proběhlých úhradách načíst zpět do KEO-X
Evidence hřbitovů - viz kap. Evidence úhrad poplatků - odst. Aktualizace
úhrad poplatků z IS KEO-W Poplatky.

 

Úhradu poplatku lze provést:
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1) z přehledu poplatků (dostupného tlačítkem Poplatky vpravo od seznamu
hrobů), tlačítkem Úhrada

2) z přehledu poplatků pomocí pravého tlačítka myši a volbou nabídky Úhrada

3) z detailu poplatku přes tlačítko Nový... - Úhrada

4) z detailu poplatku, ze záložky Úhrady pomocí pravého tlačítka myši a
nabídky Nový

5) z karty hrobu, ze záložky Poplatky, pomocí pravého tlačítka myši a
nabídky Úhrada

6) z detailu nájemce, ze záložky Poplatky, pomocí pravého tlačítka myši a
nabídky Nová úhrada

7) z přehledu poplatků tlačítkem Úhrada z výpisu

8) ze seznamu úhrad (dostupného přes tlačítko Úhrady vpravo od seznamu
hrobů) tlačítkem Úhrada poplatku z výpisu.

 

V případech 1) - 6) se otevře formulář Nová úhrada:

 

 
· Úhradu lze provést buď bankou nebo pokladnou - toto se vybere

nastavením přepínače (radiobuttonu).

· Pokud jde jen o částečnou úhradu, je třeba zaškrtnout vpravo nahoře
umístěný check box Částečná úhrada.

· Údaje o plátci se dosadí automaticky, tlačítkem Detail si obsluha může
zobrazit kompletní detail plátce.
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· Údaje o výši poplatku atd. se rovněž dosadí automaticky. Částku úhrady
lze přepsat - např. v případě zaškrtnutí check boxu Částečná úhrada se
zde zapíše aktuálně zaplacená částka. Údaj Zbývá uhradit se
automaticky přepočítá po uložení záznamu tlačítkem OK-uzavřít.

· Je nutné zadat Datum platby - vybere se z kalendáře.

· Datum vystavení a Datum plnění DPH - je přednastaveno aktuální datum,
lze vybrat z kalendáře jiné datum.

· Číslo bankovního výpisu/číslo pokladní dávky - v souladu s tím, jestli
je poplatek hrazen bankou nebo pokladnou, je možné zadat číslo
bankovního výpisu anebo se přiřadí číslo pokladní dávky.

· Obsluha má možnost připojit k záznamu dokument - v tabulce pro
dokumenty použije pravé tlačítko myši a zvolí možnost Nový.

· Na záložce Poznámka je možné zapsat textovou poznámku.

· Prostřednictvím tlačítka Tisk... je možné vytisknout Stvrzenku nebo
Příjmový doklad. Po stisknutí tl. Tisk... se nejdříve zobrazí formulář
pro pořízení nového dokumentu - po stisknutí tl. Vložit dokument je
třeba vybrat potřebnou šablonu:

 

Doklad se otevře v textovém editoru, odtud se vytiskne. Po jeho
vytisknutí a uzavření se uloží jako připojený dokument. Zařadí se do
tabulky s dokumenty:
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Po provedení úhrady se doplní záznam platby do tabulky s přehledem úhrad -
viz detail poplatku, záložka Úhrady:

 

 

ad 7 a 8) Úhrada z výpisu

 

Obsluha zvolí, jestli jde o úhradu bankou nebo případně pokladnou.

 

Platba bankou:

Lze postupovat těmito způsoby:
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a) Je třeba vyplnit číslo bankovního výpisu, datum platby a částku a poté
použít tlačítko Vyhledat. Zobrazí se přehled neuhrazených poplatků, zde
je třeba najít odpovídající záznam (po označení poplatku se do spodní
části formuláře převezmou údaje pro tento poplatek - údaje Hrob,
Nájemce, Za rok, Splatnost a Zbývá uhradit) a potvrdit tlačítkem Ok-
uzavřít (nebo OK-další).

b) Údaje Variabilní symbol, Specifický symbol a Konstantní symbol slouží k
vyhledání poplatku, jehož úhrada má být zaevidována. Tudíž je možné
jako první zapsat variabilní symbol a stisknout enter - je-li
odpovídající variabilní symbol nalezen, zobrazí se tento konkrétní
poplatek a vyplní se spodní část formuláře. Je možné zadat např. i jen
část hodnoty VS - pokud se zadá např. č. 1, vyhledají se všechny
poplatky s VS, které končí jedničkou.

Dál je nutné vyplnit číslo bankovního výpisu, datum platby a částku,
stisknout enter a potvrdit tlačítkem Ok-uzavřít nebo Ok-další. V
případě použití Ok-další, se otevře další formulář pro provedení
úhrady, a to s předvyplněným číslem bank. výpisu a datem platby
(dosazeno dle první úhrady).

c) Poplatek lze vyhledat také pomocí jména a příjmení plátce. Nalezený
poplatek, jehož úhrada má být zaznamenána, se označí, dále se doplní č.
bank. výpisu, datum úhrady a výše úhrady a stiskne OK-uzavřít nebo OK-
další.

 

Platba pokladnou:

a) Použije se tlačítko Vyhledat a v tabulce poplatků se zobrazí přehled
neuhrazených poplatků. Po označení poplatku se do spodní části
formuláře převezmou údaje pro tento poplatek (údaje Hrob, Nájemce, Za
rok, Splatnost a Zbývá uhradit).

Obsluha vyplní číslo pokladní dávky, datum platby, částku a platební
symboly. Stiskne tlačítko OK-uzavřít. Poplatek je uhrazen.

b) Nebo, stejně jako u platby bankou, je možné poplatek vyhledat pomocí
jména a příjmení plátce.

 

 

7.5 Evidence úhrad poplatků

Přehled úhrad poplatků se zobrazí pomocí tlačítka Úhrady vpravo od seznamu
hrobových míst:
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Zobrazí se vstupní filtr do evidence úhrad:

 

 
Filtrem je možné omezit rozsah následně zobrazených záznamů úhrad.

V první řadě je možné zaškrtnutím políčka Výběr vybrat hřbitov (nebo více
hřbitovů).

Lze vymezit období (datum od - datum do), ve kterém byla úhrada provedena,
anebo podobně vybrat úhrady se splatností od-do.

Mohou být zobrazeny buď všechny úhrady anebo pouze úhrady provedené bankou
anebo pokladnou - nastaví se přepínač (radiobutton) u příslušné volby.

Dále lze vyhledat konkrétní záznam úhrady dle čísla smlouvy, dokladu,
variabilního anebo specifického symbolu.

 

Po potvrzení tlačítkem OK-hledat se nalezené záznamy úhrady zobrazí v
tabulce Úhrady:
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Název osoby  - uvedení plátce

Vystaveno    - datum zaevidování platby

Platba       - datum platby

Částka       - zaplacená částka

Bankou       - pokud byla úhrada provedena bankou, je zde zaškrtnutý check
box (zaškrtávací políčko)

Částečná     - zaškrtnutí check boxu v tomto sloupci znamená, že šlo pouze
o částečnou úhradu poplatku

Doklad       - číslo dokladu o úhradě.

 

Při použití pravého tlačítka myši na označeném záznamu se nabídne menu:

Detail   - zobrazení detailu úhrady

Zrušit   - možnost odstranění záznamu úhrady (nenávratného smazání).

 

Pod seznamem úhrad jsou k dispozici tlačítka:

Ukončit - uzavření seznamu úhrad

Detail - zobrazení detailu úhrady - formulář shodný s
formulářem pro pořízení nové úhrady - viz kap.
Úhrada poplatků - odst. Nová úhrada

Filtr - otevření formuláře filtru pro zadání podmínek
pro zobrazení seznamu úhrad
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Úhrada poplatku z výpisu - možnost provedení úhrady poplatku z výpisu -
viz kap. Úhrada poplatků, odst. Úhrada z výpisu
(lze pouze při neexistenci napojení na KEO-W
Poplatky)

Aktualizace úhrad - tlačítko je naopak k dispozici pouze v případě
provozování vazby na KEO-W Poplatky. Umožňuje
načítat úhrady provedené v programu KEO-W
Poplatky - viz odst. Aktualizace úhrad poplatků z
IS KEO - Poplatky.

Tisk... - Tisk sestavy úhrad - v sestavě jsou přehledně
odděleny úhrady bankou a úhrady pokladnou a jsou
zde uvedeny součty těchto aktuálně zobrazených
úhrad. Záznamy jsou řazeny dle data platby.

 

 

Aktualizace úhrad poplatků z IS KEO-W Poplatky

Pokud je provozována vazba na program KEO-W Poplatky, je možné tlačítkem
Aktualizace úhrad načíst úhrady z KEO-W Poplatků.

 

Je třeba zadat rok, pro který se požaduje aktualizovat úhrady a stisknout
tlačítko Ok-aktualizovat.

Z KEO-W Poplatků se vyexportují všechny úhrady provedené v zadaném roce, do
textového souboru. Záznamy z tohoto souboru se nahrají do KEO-X a u
jednotlivých poplatků se přepočítá údaj Zbývá uhradit.

Tuto akci je možné opakovat i vícekrát za den.

V případě, že by v KEO-W byla některá úhrada zrušena (např. z důvodu
omylu), v KEO-X se opět musí použít tlačítko Aktualizace úhrad. Záznam o
úhradě bude odstraněn i z KEO-X a údaj Zbývá uhradit u konkrétního poplatku
se vrátí na původní částku.
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7.6 Export poplatků do KEO-W

1) Nastavení parametrů Evidence hřbitovů

Systémové nastavení - Moduly - Evidence hřbitovů - Parametry

Na záložce KEO/KEOW zaškrtnout check box Exportovat poplatky do KEO
nebo KEO-W.

2) Nastavení parametrů exportu pro jednotlivé uživatele:
 

 

Uživatelské parametry musí být nastaveny pro každé pracovní místo.

Nové pracovní místo se pořídí tlačítkem Přidat. Otevře se okno:
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Pracovní místo              - ze selectu se vybere funkce pro
konkrétního pracovníka

Cesta k souboru databáze    - absolutní umístění souboru EO08_data.

 

Poznámka:

Pokud je zapnut export poplatků do KEO-W, není možné v KEO-X pořizovat
úhrady poplatků!

3) Nastavení sazeb

Musí se nastavit vazba mezi Sazbami v KEO-X a položkami na číselnících v
KEO-W. 

V KEO-X v seznamu sazeb (pod tlačítkem Sazby) se vybere konkrétní sazba
a stiskneme tlačítko Detail. 

Ve formuláři detailu sazby se stiskne tlačítko se třemi tečkami vedle
údaje Číselník KEO-W, vybere se položka z číselníku v KEO-W a stiskne
tlačítko Převzít.
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Tím je vytvořena vazba mezi sazbou a položkou. Tuto akci je třeba
provést pro všechny sazby. 

4) Nastavení Typu výpočtu

Další akcí je vytvoření vazby mezi Typem výpočtu a číselníkem. Každý Typ
výpočtu musí mít odpovídající číselník v KEO-W.

Vybere se typ výpočtu a stiskne tlačítko Detail.  
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Ve formuláři detailu typu výpočtu se použije tlačítko se 3 tečkami vedle
údaje Číselník KEO-W. 

V následně zobrazeném číselníku poplatků KEO-W se vybere odpovídající
položka číselníku a stiskne se tlačítko Převzít. 

Tím je dokončeno nastavení propojení mezi aplikací Evidence hřbitovy
KEO-X a Ostatními příjmy KEO-W. 
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5) Vytvoření poplatku

Poplatek se vytváří obvyklým způsobem. V případě, že se generují
poplatky v modulu Evidence hřbitovů a je nastavená vazba na KEO-W,
automaticky se vytvářejí evidenční záznamy v KEO-W - poplatcích. 

V Evidenci hřbitovů se vybere a označí jeden nebo více hrobů, u kterých
má být vytvořen poplatek. Použije se pravé tlačítko myši a zvolí nabídka
Generovat poplatky.

Zvolí se období, za jaké mají být poplatky generovány, a nastaví se
datum plnění DPH (v KEO-W datum U) a datum splatnosti poplatku. V
případě, že je zvoleno generování poplatků za období a nastaví se datum
plnění DPH a splatnost, budou mít tyto poplatky pro všechna období
stejné datum plnění DPH a splatnost (tzn. poplatky generované za období
2012-2015 budou mít ve všech letech stejné datum plnění DPH a datum
splatnosti, a to data nastavená v této nabídce).

Je možné změnit datum plnění DPH nebo datum splatnosti.

Po stisknutí tlačítka Ok-generovat se připraví návrh na vygenerovaní
poplatků. Zde je nutné provést kontrolu, zda se vygenerovaly všechny
poplatky, které měly být vytvořeny a zda se vygenerovaly správně. 

Po provedení kontroly se stiskne tlačítko Ok-generovat - tím se vytvoří
všechny poplatky, které byly na návrhu. Ve stejnou chvíli se vytvoří
evidenční záznamy v KEO-W.

Je založen poplatek v KEO-X:
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Zároveň také evidenční záznam v KEO-W:
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V případě, že je třeba upravit takto vytvořený poplatek, je nutné
provést změnu v KEO-X. Program hlídá, v jaké fázi se poplatek nachází v
KEO-W, zda se jedná ještě o evidenční záznam bez vazby na Účetnictví,
nebo je z něj i v KEO-W poplatek, s vytvořeným předpisem v účetnictví. 

a) Je-li poplatek v KEO-W ve stavu Evidenčního záznamu, lze v KEO-X
poplatek zrušit a zároveň se zruší evidenční záznam v KEO-W.

b) Je-li z něj v KEO-W již poplatek, musí se nejprve provést storno v
účetnictví, z poplatku v KEO-W se stane Evidenční záznam a následně
lze zrušit poplatek v KEO-X. Tím dojde i ke zrušení evidenčního
záznamu v KEO-W.

6) Import neuhrazených poplatků do KEO-W

Aby přenos dat a napojení mezi KEO-X a KEO-W byl úplný, je nutné převést
i neuhrazené poplatky za hřbitovy do KEO-W, aby bylo možné je kdykoli v
budoucnu uhradit, a to pomocí pokladny v KEO-W. 

Postup při importu poplatků je náročnější a vyžaduje několik kroků,
které je potřeba udělat, aby byl import do KEO-W úspěšný a nebylo
potřeba provádět následné opravy, které by mohly narušit vazbu mezi KEO-
X a KEO-W.
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1. V KEO-X doplnit odkazy na položky KEO-W u všech typů sazeb (v
případě, že předpis na daný poplatek již byl vytvořen, je nutné
mít v KEO-W pro přenos dat speciální číselník automatického
rozúčtování, protože se předpis nebude vytvářet znovu, musí se
vytvořit prvotní doklad bez předpisu).

2. Doplnit odkazy na číselníky KEO-W do všech typů výpočtů (v
případě, že předpis na daný poplatek již byl vytvořen, je nutné
mít v KEO-W pro přenos dat speciální číselník automatického
rozúčtování, protože se předpis nebude vytvářet znovu, musí se
vytvořit prvotní doklad bez předpisu).

3. Na seznamu smluv spustit kontrolu - tlačítko Kontrola smluv.

4. Vytisknout si přehled zjištěných chyb.

5. Odstranit zjištěné chyby.

6. Spustit přenos poplatků do KEO-W (Poplatky – tlačítko Export
neuhrazených poplatků do KEO-W).

Po provedení této akce budou všechny neuhrazené poplatky z KEO-X
založeny v KEO-W.
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7.7 Tisk složenek, evidence složenek

Modul Evidence hřbitovů umožňuje tisk složenek pro úhradu poplatků za
hrobová místa.

 

K neuhrazenému poplatku se složenky založí buď:

1) z detailu poplatku tlačítkem Složenka

2) ze seznamu poplatků tlačítkem Tisk... - Tisk složenek:

 

3) ze seznamu nájemců:

- použitím pravého tlačítka myši a výběrem nabídky Tisk složenek.

- tlačítkem Akce... - Tisk složenek pod seznamem nájemců.

V obou případech je možné vybrat více nájemců najednou a vygenerovat
složenky hromadně!

 

4) z detailu smlouvy, záložky Rozpisy plateb - vybere se rozpis platby,
použije pravé tlačítko myši a vybere nabídka Vytvořit složenku.
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5) z detailu hrobu, záložky Rozpis plateb - vybere se rozpis platby,
použije pravé tlačítko myši a vybere nabídka Vytvořit složenku z rozpisu
platby.
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6) z detailu hrobu, záložky Poplatky - vybere se poplatek, použije pravé
tlačítko myši a vybere nabídka Vytvořit složenku z poplatku.
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Hromadné generování složenek

V seznamu nájemců je možné označit větší počet nájemců najednou (klávesa

Shift nebo Ctrl + levé tlačítko myši) a poté použít pravé tlačítko myši +
nabídku Tisk složenek nebo tlačítko Akce... - Tisk složenek. Založí se
složenky pro všechny vybrané nájemce najednou.

Obsluha má také možnost při vstupu do Evidence hřbitovů pomocí filtru
vyhledat všechny nájemce, kterým se mají posílat složenky:
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Program vyhledá ty nájemce, kteří mají v detailu zaškrtnutý check box
Zasílat nájemci složenku.

Následně je lze označit pomocí kombinace kláves Ctrl+A a vygenerovat
složenky pro všechny najednou.

 

V souladu s vygenerovanými poplatky je obsluze oznámeno: "Bylo založeno xx
nových složenek".

Po stisknutí OK se zobrazí přehled všech založených složenek za aktuální
den (tzv. skupina složenek).

 

Tabulku se seznamem složenek tvoří sloupce Tištěno (zaškrtnutím políčka
jsou označené složenky, které už byly vytištěny), sloupce se jménem,
příjmením a adresou plátce a s částkou.

 

Vlastní tisk složenek se provede:

1) ze seznamu složenek tlačítkem Tisk... 

- Tisk vybraných složenek (tisknou se jen označené složenky (pomocí myši

a klávesy Shift nebo Ctrl)

- Tisk všech složenek (tisk všech složenek ze seznamu)

2) ze seznamu složenek použitím pravého tlačítka myši a výběrem z možností
Tisk vybraných složenek anebo Tisk všech složenek.

3) z detailu konkrétní složenky tlačítkem Tisk.
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Pozn. k tisku:

Pro tisk složenek musí být:

- nainstalován v počítači font OCR-B

- musí být nastaven delší okraj stránky, jinak se nevytiskne
poslední řádek na složence. Nastavení se provede: Tiskárna -
předvolby tisku - Papír / kvalita - Vlastní velikost - 210x305mm
(lze předdefinovat).

 

Detail složenky:

Detail konkrétní složenky se zobrazí buď:

1) dvojklikem na označeném záznamu

2) tlačítkem Detail pod seznamem složenek

3) použitím pravého tlačítka myši a volbou nabídky Detail.

 

 

V detailu složenky lze přepsat Účel platby, Částku, údaje o odesílateli a
platební symboly.

Údaje o příjemci, datum založení a vytištění složenky upravit nelze.

 

 

Evidence složenek

 



Evidence poplatků za hrobová místa 155

© 2020 ALIS spol. s r.o.

Vpravo od seznamu hrobových míst je umístěno tlačítko Složenky, kterým se
zobrazí seznam všech vytvořených složenek.

 

 

Jde o přehled skupin složenek, tedy seznamů složenek vytvořených v
jednotlivých dnech:

 

 

V tomto přehledu je vidět, kolik složenek bylo který den založeno a kolik z
nich jich bylo vytištěno.
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Tlačítkem Detail se zobrazí seznam složenek za vybraný den.

 

Na seznamu je možné použít pravé tlačítko myši - nabídne se menu:

Detail

Smazat - smazání záznamu.
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8 GRAFIKA HŘBITOVŮ

8.1 Grafika hřbitovů -  úvod

verze   2.07

 

Modul Grafika hřbitovů je datově vázán na Evidenci hřbitovů.

Umožňuje uživatelům zobrazovat grafická data - mapu hřbitova se
zakreslenými hrobovými místy.

Předností modulu Grafika hřbitovů je kromě jiného také možnost vlastních
grafických úprav, které může zakreslovat sám uživatel.

V souladu s přidělenými uživatelskými právy lze s modulem pracovat buď
pouze v režimu prohlížení anebo v editačním režimu.

 

8.2 Stručný pracovní postup - Grafika-editace

1. Založení nového hřbitova v Evidenci hřbitovů - viz kap. Pořízení
hřbitova.

2. Pořízení seznamu hrobů v Evidenci hřbitovů - viz kap. Pořízení hrobu.  

3. Nastavení uživatelských práv pro práci s Grafikou hřbitovů (správce
systému).

4. Spuštění modulu Grafika, výběr požadovaného hřbitova.

5. Vložení podkladu: nastavení vrstev – pravé tlačítko na vrstvě a vybrat
Vložit podklad (doporučené rozlišení cca 4000 x 2000 px, je třeba
zvolit správně orientaci)

6. Založení a pojmenování nové vrstvy pro kreslení hrobu (není podmínkou,
ale je vhodné oddělit vrstvu s podkladem od vrstvy s kresbou).

7. Editace – pomocí tlačítka Editace.

9. Nastavení měřítka hřbitova.

10. Kreslení:

a/ Hrob (polygon, čtverec nebo obdélník) – hrob je k zakreslenému
tvaru možné přiřadit pomocí pravého tl. myši - nabídka Přiřadit
hrob.

b/ S pomocí čar, obdélníků a polygonů dokreslit další objekty (zdi,
ploty, cesty …), u těchto objektů je možné měnit barvu a výplň
(pravé tl. myši).

c/ Objekty lze posouvat (ctrl + myš).

d/ U objektů je možné měnit jejich velikost (myší se uchopí roh
obrazce...).
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11. Možnost tisku nakresleného hřbitova - na různé formáty, v různé
velikosti.

 

8.3 Spuštění modulu Grafika

Modul Grafika hřbitovů se spouští pomocí tlačítka s ikonou:

V prvním kroku je třeba vybrat hřbitov, s jehož mapou se bude pracovat:

Hřbitov se označí a stiskne se tlačítko OK.

 

Při prvním vstupu se automaticky se vytvoří základní vrstva, uživateli se
zobrazí prázdná pracovní plocha.

Je třeba vybrat a vložit podklad pro vytváření nové mapy - viz kap.
Nastavení vrstev, vložení podkladu.

 

Při následných vstupech se již zobrazí mapa hřbitova.

Mapa se po načtení zobrazuje vystředěná a oddálená tak, aby byla vidět
celá.
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8.4 Pracovní plocha modulu Grafika hřbitovů

V levém horním rohu pracovní plochy jsou umístěna následující tlačítka:

Hřbitov - výběr hřbitova, jehož mapa má být zobrazena:

 

Filtr - slouží k vyhledávání hrobů na mapě dle zadaného kritéria:
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Zobrazení - zaškrtnutím check boxů lze vybrat, co má modul aktuálně
zobrazovat:

 

Legenda - zobrazí se přehled použitých barev a symbolů pro typy hrobů
a způsoby pohřbení:

 

Editace - spuštění editačního módu, zobrazení panelu kreslících
nástrojů:

Podrobně viz kap. Kreslení (editace) prvků hřbitova.
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V pravém horním rohu má uživatel k dispozici select pro výběr aktuální
vrstvy a tato tlačítka:

Nastavení vrstev - správa vrstev - viz kap. Nastavení vrstev, vložení
podkladu.

Tisk - možnost tisku vytvořené mapy hřbitova - viz kap.
Tisk mapy.

 

Zobrazení mapy

Po spuštění modulu se mapa vybraného hřbitova zobrazuje vystředěná a
oddálená tak, aby byla vidět celá.

Mapu lze libovolně posouvat, přibližovat a oddalovat - k tomu slouží
nástroje umístěné v pravé části obrazovky (směrová růžice a posuvník pro
přiblížení či oddálení náhledu).

 

 

8.5 Nastavení vrstev, vložení podkladu

Modul Grafika hřbitovů umožňuje pracovat současně s libovolným počtem
grafických vrstev, které si uživatel sám založí a pojmenuje. Editace vrstev
je přístupná i mimo režim editace.

Mapový podklad se vkládá do základní vrstvy, která se pro daný hřbitov
vytvoří automaticky.

Založení nové vrstvy pro kreslení hrobu není podmínkou, ale je vhodné
oddělit vrstvu s podkladem od vrstvy s kresbou.

Vložení mapového podkladu

V pravé horní části pracovní plochy je umístěno tlačítko Nastavení vrstev:

Po jeho stisknutí se zobrazí okno Nastavení vrstev:
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Prozatím nebyl vybrán žádný podklad, proto je v tabulce uvedeno "Vybraný
podklad nevložen".

Je třeba kliknout pravým tlačítkem myši na záznamu základní vrstvy a
následně vybrat nabídku Vložit podklad:

Podkladem se rozumí např. oskenovaná mapa hřbitova, tedy obrázek ve formátu
např. png, jpg, bmp apod... - doporučené rozlišení cca 4000 x 2000 px.

Tento obrázek se vyhledá v adresářové struktuře počítače a stiskne tl.
Otevřít.

Může následovat upozornění:
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Po stisknutí OK je obrázek načten a vložen jako podklad do základní
grafické vrstvy a lze podle něj v další (následně vytvořené) vrstvě kreslit
mapu hřbitova.

Tento vybraný podklad je možné odstranit - opět použitím pravého tlačítka
myši na záznamu vrstvy a výběrem nabídky Odstranit podklad.

 

Založení nové vrstvy

V okně Nastavení vrstev se použije tlačítko Nová vrstva.

Založí se nový záznam, novou vrstvu je třeba pojmenovat. To se provede v
editačním řádku dole:

Vrstvy se začínají číslovat od nuly. Dle pořadí se vrstvy vykreslují.

Zaškrtnutím check boxů je možné nastavit, jestli bude vrstva viditelná,
případně uzamčená (uzamčením vrstvy se znemožní její editace, nelze v ní
provádět výběr). Oba režimy lze kombinovat.

Vytvoření nové vrstvy se potvrdí tlačítkem OK-uzavřít.

Nyní jsou k dispozici dvě grafické vrstvy, mezi nimi je možné se přepínat a
zakreslovat buď do jedné nebo druhé (či další) vrstvy):
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U vrstev je možné měnit jejich pořadí - pomocí pravého tlačítka myši a
nabídek O vrstvu nahoru nebo O vrstvu dolu.

Pokud byla u vrstev nastavena neviditelnost anebo uzamčení, doplní se tato
informace k jejich označení:

 

Vrstvu lze odstranit tlačítkem Odstranit vrstvu - dojde k odstranění jak
vrstvy, tak objektů v ní obsažených!

 

Pozn.:

Výběrem nakreslených objektů z různých vrstev se uživatel automaticky
přepíná mezi jednotlivými vrstvami - tj. je-li současně zobrazeno více
viditelných vrstev na sobě, při kliknutí na objekt zakreslený např. v
základní vrstvě se tato základní vrstva nastaví jako aktuální. Nastaví se i
v rozbalovacím menu pro výběr vrstvy:

.

Při výběru objektu v jiné vrstvě se menu opět přenastaví. Výběrem jiné
vrstvy se zruší výběr objektu.
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8.6 Zadání měřítka mapy

1) Pro nastavení měřítka je nutné být v režimu Editace - stiskněte tlačítko
Editace:

 

2) Nakreslete čáru na mapě (nejlépe vodorovnou) přes nějaký objekt, jehož
rozměr je známý (pokud možno, co nejdelší – např. délka hřbitova). Čára
se nakreslí pomocí nástroje pro kreslení čar:

 

3) Na nakreslené čáře použijte pravé tl. myši (nebo stiskněte klávesu M) -
vyberte volbu Nastavení měřítka mapy:

 

4) Zadejte délku čáry v metrech a stiskněte tl. OK-změnit měřítko.

 

 
Program si sám přepočítá rozměry a v levém dolním rohu se zobrazí
aktuálně nastavené měřítko.
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5) Nyní je možné čáru odstranit - použijte opět pravé tl. myši - zvolte
nabídku Odstranit.

 

 

8.7 Kreslení (editace) prvků hřbitova

Pro kreslení mapy je nutné mít povolený režim "Editace".

Vyberte vrstvu, ve které chcete kreslit: .

 

Tlačítkem Editace se přepněte do editačního režimu.

 

Zobrazí se tlačítka pro výběr kreslících nástrojů:

Právě používaný nástroj je zvýrazněn modrou barvou. Jako výchozí je
nastaven nástroj pro výběr objektů určených k editaci (tlačítko se šipkou).

 

Kreslení:

Lze kreslit:

- prosté čáry,

- tvary (obdélníky, čtverce, mnohoúhelníky), které nebudou představovat
hrobová místa (nelze k nim přiřadit hrobové místo, lze vybrat barvu
obrysu a výplně)
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- hrobová místa v podobě čtverců, obdélníků či mnohoúhelníků (je třeba k
nim přiřadit hrobová místa; barva výplně se nastaví automaticky v
souladu se způsobem pohřbení v přiřazeném hrobě - viz legenda.

 
Čára:

· Kreslí se tahem myší se stisknutým levým tlačítkem.

· Při stisknuté klávese Ctrl je možné kreslit čáru svisle/vodorovně.

 
Mnohoúhelník:

· Každý bod je potřeba potvrdit levým tlačítkem myši.

· Lze vytvořit n bodů.

· Poslední bod se zadává pravým tlačítkem.

· Při stisknuté klávese Ctrl je možné kreslit čáru svisle/vodorovně.

 
Obdélník:

· Kreslí se tahem myší se stisknutým levým tlačítkem.

· Při stisknuté klávese Ctrl je možné kreslit čtverec.

 
Čtverec:

· Kreslí se stejně jako obdélník, se současným stisknutím klávesy Ctrl.

 

Přerušení kreslení

Stisknutím klávesy ESC během kreslení je možné kreslení přerušit.

 

Editace již nakreslených objektů

· Po jejich vybrání se zobrazí "editační čtverce"; kliknutím levým
tlačítkem myši lze tyto body přemisťovat a upravit tak velikost
objektu.

· Po vybrání objektu lze objekty přemisťovat tahem myší při stisknuté
klávese Ctrl.

 

Odstraňování:

Provede se výběr objektu a následně se stiskne klávesa DELETE nebo pravé
tlačítko myši - volba Odstranit.

 

Funkce "vpřed / zpět"

Uživatel má možnost vrátit se o krok zpět (stisknutím kombinace kláves Ctrl
+ Z) nebo naopak zopakovat poslední akci (Ctrl + Y).
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Výběr prvku mapy:

· Výběr se provede kliknutím levého tlačítka myši na požadovaný objekt
(čára/hrobové místo). Je-li objekt vybraný, je jeho obrys čárkovaně
zvýrazněn.

· Objekty, které nepředstavují hrobová místa, je možné vybrat jen při
povoleném režimu editace.

Přepnutím na jinou funkci, případně při ukončení editace nebo kliknutím
mimo objekt, se výběr zruší.

 

 

Se zakreslenými objekty je možné provádět činnosti dostupné přes pravé
tlačítko myši. Nabídky menu se liší v případě zakresleného hrobového místa
a tvaru, které nepředstavuje hrob.

Použití pravého tlačítka myši na hrobovém místě:

Vybere-li se hrobové místo (výběr se provede kliknutím levým tl. myši na
nakresleném objektu), nabídne se po stisknutí pravého tlačítka myši
následující menu:

 

a)  Detail hrobu

Zobrazí se formulář detailu hrobu bez možnosti oprav či změn.

 

b)  Přiřadit hrob

· Zobrazí se seznam hrobů, v něm vyberte příslušný hrob.

· V seznamu hrobů je možné zaškrtnutím check boxu nastavit, aby se zde
nabízely pouze hroby, které nejsou dosud přiřazené k žádnému
nakreslenému objektu.

· Výběr hrobu potvrďte tl. Ok-uzavřít.
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· V případě, že by byl vybrán již přiřazený hrob, bude uživatel

upozorněn a dotázán:

Odpovědět lze ANO - NE.

 

c) Odstranit

Provede smazání nakresleného hrobového místa.

 

 

Použití pravého tlačítka myši na objektech, které nepředstavují
hrobové místo:

Nabídne se toto menu:
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a)  Barva výplně

Zobrazí se okno se škálou barev pro umožnění výběru barvy výplně
zakresleného tvaru.

 

b) Barva obrysu

Stejně jako barvu výplně lze vybrat i barvu obrysu.

 

c) Odstranit

Smazání nakresleného tvaru.

 

 

8.8 Tisk mapy

Vytvořenou mapu lze vytisknout pomocí tlačítka Tisk umístěného v pravém
horním rohu pracovní plochy modulu Grafika.

Otevře se náhled mapy s možností nastavení parametrů tisku:
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Lze vybrat formát papíru, orientaci papíru a určit, na kolik listů papíru
se má mapa rozložit.

Náhled mapy před tiskem se přizpůsobuje aktuálně zadaným požadavkům na tisk
- zobrazuje rozložení mapy na tisknutou plochu.

Po stisknutí tlačítka Tisk se zobrazí mapa ve formátu PDF. Tisk do PDF se
provádí s přihlédnutím na vrstvy.
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Pokud je některá z vrstev "neviditelná", je skrytá, ale lze ji v PDF
zobrazit kliknutím do čtvercového políčka:

Obdobně je možné dle potřeby skrýt jinou vrstvu anebo zobrazené měřítko.

Prostřednictvím programu Adobe Reader nebo Adobe Acrobat se mapa vytiskne.

 

 

8.9 Přehled funkčníchch kláves, ovládání

Horké klávesy:

L – legenda

ESCAPE – rušení výběru, přerušení kreslení

M – vyvolá menu na pravou myš (je-li dostupné)

F – vyvolá dialog pro Filtr

H – vyvolá dialog pro Výběr hřbitova

D – vyvolá dialog pro Detail hrobu (musí být vybrán konkrétní hrob)

N – vyvolá dialog pro Zobrazení

PLUS – ZOOM + (přiblížení mapy)

MÍNUS – ZOOM - (oddálení mapy)

ŠIPKY – posun mapy

HVĚZDIČKA – vycentrování a oddálení

Ctrl + Y – funkce VPŘED

Ctrl + Z – funkce ZPĚT.

 

Další možnosti ovládání mapy:
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Přiblížení / oddálení mapy - pomocí kolečka na myši

- posuvníkem + / - :

Posouvání mapy - myší se stisknutým levým tlačítkem

- pomocí směrové růžice:
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