
Úpravy v KEO4 Příjmové agendy v souvislosti ze změnou rozpočtové 

skladby u poplatku za odpad 

Smyslem následujících úprav je, aby „staré“ poplatky za odpad byly od 1.1.2022 vybírány s 

položkou 1349 a nové s položkou 1345. 

 

„Staré“ poplatky na položku 1349 

V automatické operaci, která je nastavena pro výběr tohoto poplatku (obvykle 011), 

upravte na začátku ledna položku z 1340 na 1349, aby případné platby „starých“ 

poplatků v novém roce byly účtovány s touto položkou.  

„Nové“ poplatky na položku 1345 

Tyto kroky je třeba provést před tím, než vygenerujete předpisy poplatků na rok 2022. 

1. Založte novou automatickou operaci  

• buď pomocí tlačítka Kopie z původní automatické operace pro odpad a upravte 

položku na 1345. 

• nebo převezměte z distribučního číselníku automatickou operaci 013. 

2. Upravte ceník – ve všech cenících týkajících se odpadu, ukončete položku ceníku k 

31.12.2021 a založte položku novou, kde můžete upravit cenu (pokud se cena mění) a 

nastavte novou automatickou operaci, kterou jste si připravili v předchozím kroku. 

 



 

3. Upravte položky poplatkový povinností: tento krok provedete, pokud jsou 

poplatkové povinnosti správně zatříděné do příjmové řady (má nastaveno poplatek dle 

daňového řádu). Takové povinnosti zůstávají platné, pouze se u nich změní nastavení 

automatické operace, případně ceny. 

- Cena poplatku zůstává: vyfiltrujte všechny platné povinnosti za odpad, běžte 

na záložku Položky a pomocí tlačítka Akce/Hromadná změna -  nastavte ke 

všem položkám automatickou operaci, kterou jste si připravili s novou 

položkou. 

 

- Cena poplatku se mění: vyfiltrujte povinnosti za odpad (postupně dle typu 

příjmu, pokud máte různé ceny), běžte na záložku Položky a pomocí tlačítka 

Akce/Vytvořit potomky ukončíte stávající položky k 31.12.2021 a založíte 

nové s novou ceníkovou položkou (nová cena a automatická operace) 

 

4. Založte nové poplatkové povinnosti: tento krok provedete, pokud jste dosud vybírali 

odpad v příjmové řadě, která byla nastavena jako smluvní  (ostatní pohledávka plynoucí 

se smluvních vztahů). 

1. Založte novou příjmovou řadu s nastavením „poplatek dle daňového řádů“ 

2. Založte typ příjmů (případně více dle vaší vyhlášky), použijte ceník se správnou 

cenou a automatickou operací pro rok 2022 

3. Ukončete stávající povinnosti za odpad k 31.12.2021 a založte nové s novou 

příjmovou řadou a typem příjmu. To nejlépe provedete takto: Vyfiltrujte 

povinnosti (postupně dle typu příjmu, pokud máte různé ceny), označte a 

použijte tlačítko Akce / Ukončit povinnost a založit novou. 

 


