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Změna šablon pro vidimační štítky a doložky 

Aktualizací (číslo 120 636) byly dodány uživatelům modulu Vidimace a legalizace šablony „štítků“ a „doložek“ 

odpovídající legislativním změnám platným od 1. 7. 2012. Do pátku 30. 6. používejte stávající šablony. Po 1. 7. 2012 

je nutné šablony ručně změnit.  

 Můžete to provést dvěma způsoby: 

I. Načtením nové distribuované šablony,   

která byla distribuovaná v rámci aktualizace 120636. Postup je následující: 

 Otevřete Nastavení/Uživatelské nastavení/Šablony 

 Vyberte štítky Matrika - Vidimace a otevřete Detail šablony.   

 

  Pod tlačítkem se třemi tečkami v řádku Cesta najdete místo uložení nových šablon. 

 

Šablony jsou ve složce, kde je nainstalováno KEO-X,  v podsložce templates/Matrika_vidimace. Zde si 

vyberete formát šablony (rtf7 je pro MS Office 2003 SP3 a vyšší, rtf je pro MS Office nižší verze, formát odt je 

pro OpenOffice a Libre Office). 

 

Postupně (po jedné) vyberete a načtete novou šablonu pro štítky i pro Doložku. Stačí pouze pro šablony, 

které používáte. Vybírejte stejný formát, jako měly stávající šablony (odt, rtf) se stejným počtem štítků. 
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II. Úpravou stávající šablony. 

 Postup je následující: 

 Otevřete Nastavení/Uživatelské nastavení/Šablony 

 Najeďte na šablony Matrika - Vidimace a myší vyberte šablonu k úpravě.   

 

 Pravým tlačítkem myši z nabídky vyberte “Šablona“, nebo na názvu šablony dvakrát klikněte myší. Nebo 

v dolní části “rámu Šablony“ klikněte na tlačítko „Šablona“. 

 
 

Tím se Vám otevře textový editor (Word MS Office nebo OpenOffice/Liber Office) s požadovanou 

šablonou. 

Návod, jak se pracuje se šablonami, najdete na webových stránkách 

http://www.alis.cz/keox/sablony/sablony.jsp. 

http://www.alis.cz/keox/sablony/sablony.jsp
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II.1.  Postup pro šablonu doložka ve Word Office 2007 
 

 V šabloně najeďte kurzorem myši na místo, kam budete vkládat nové slučovací pole. U doložky by to 

mělo být na novém řádku za řádkem, který začíná “«prvopisOverKopie»“ a před řádkem, který začíná “V 

«provedenoV»“. Na tento nový řádek je potřeba postupně vložit tři nová slučovací pole:  «t16», 

«hologramStrC» a pole «t17». 

 

 Vyberte záložku korespondence / Vložit slučovací pole.  Najeďte postupně na požadované pole a klikněte 

na tlačítko Vložit. Takto vložte za sebou všechna tři pole. Na obrázku je šablona s již doplněnými poli. 
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II.2.  Postup pro šablonu štítky (vidimace štítky A4 2x6 ) v Libre Office 

 V šabloně najeďte kurzorem myši na místo, kam budete vkládat nové slučovací pole.  U štítků by to mělo 

být na novém řádku za řádkem, který začíná “«t14»“ a před řádkem, který začíná “«t8»“. Na tento nový 

řádek je potřeba postupně vložit tři nová slučovací pole «t16», «hologramStrC» a pole «t17». 

 Zmáčkněte kombinaci kláves Ctrl+F2. Zobrazí se okno pro doplňování polí do dokumentu. 

 Vyberte záložku databáze, typ „Pole standardního dopisu“, databáze keox a v ní rozbalte seznam 

v SSLDopis01. 

 Najeďte postupně na požadovaná pole a klikněte na tlačítko Vložit. Takto vložte za sebou všechna tři 

pole. Toto musíte provést pro všechna políčka štítku. Na obrázku je šablona s již doplněnými poli.  

 

 


