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2 Evidence smluv - úvod

Modul  Evidence  smluv  je  dílčím  produktem  systému  KEO-X.  Řeší  pořízení,
evidenci  a  správu  smluv  organizace.  Uživatelé  mohou  v  tomto  modulu
zpracovávat jednu centrální evidenci smluv, které mohou  vznikat  v  různých
modulech systému KEO-X (např. evidence pozemků a nájemní smlouvy, evidence
hřbitovů  a  smlouvy  v  rámci  této  evidence  vznikající)  nebo  v  ostatních
běžných agendách organizace.

Evidence  smluv  spolupracuje  s  modulem  KEO-X  Spisová  služba.  Uživateli  je
umožněno  jednoduše  předat  vytvořenou  smlouvu  do  evidence  spisové  služby
určenému  referentovi  a  tím  zajistit  její  evidované  odeslání  (poštou,
elektronickou podatelnou nebo datovou schránkou).

Centrální  evidence  smluv  slouží  k  zachycení  budoucích  (a  potenciálních)
pohledávek a závazků a pro plánování cash-flow (toku hotovosti). 

Díky  centrální  evidenci  smluv  vyhovíte  požadavkům  legislativy  na
podrozvahovou  evidenci,  kontrolu  úplnosti  účetnictví  a  účtování  do
správného období. 

Vedení této agendy umožní uživateli nejen komplexní přehled nad uzavřenými
smlouvami,  ale  i  jejich  vytváření  a  tisk  a  v  neposlední  řadě  sledování
jejich vlivu na účetnictví a rozpočet organizace. 

Důležitou  vlastností  modulu  Evidence  smluv  je  jeho  vazba  na  účetnictví
úřadu s podporou výstupů nutných pro účetní audit úřadu.
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3 Uživatelská práva k modulu

• Přístup k modulu

- právo, které obsluze umožní spustit modul a prohlížet data.

 

• Možnost editace

- právo, které umožní obsluze vytvářet, rušit a upravovat smlouvy (pokud
to stav smlouvy dovolí).

 

• Rozšíření možností modulu (placené rozšíření)

- bez tohoto práva může obsluha pořizovat pouze „nájemní smlouvy“,

-  s  tímto  právem  může  obsluha  pořizovat  libovolné  typy  smluv  z
číselníku.
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4 Parametry pro Evidenci smluv

Nastavení  parametrů  může  provést  pouze  uživatel  s  administrátorským
přístupem.  Spustí  se  z  menu  Nastavení  -  Systémové  nastavení  -  Moduly  -
Evidence smluv - Parametry.

 

Parametry  jsou  rozloženy  na  třech  záložkách  Smlouva,  Bankovní  spojení  a
KEO.

  

Záložka Smlouva
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Záložka  Smlouva  obsahuje  údaje,  které  se  automaticky  doplňují  do  smluv:
jméno starosty, doba splatnosti (ve dnech), doba výpovědi (v měsících).

Dále se  zde  zadává,  jestli  je  požadováno  jednotné  číslování  všech  smluv,
které  se  budou  v  programu  evidovat  anebo  jestli  každý  typ  smluv  bude
číslován samostatně.

· Pokud bude číslování jednotné, vytvoří se zde maska čísla smlouvy (dle
návodu ve spodní části okna) a zadá aktuální číslo smlouvy.

· Pokud  se  zvolí  samostatné  číslování  různých  typů  smluv,  je  třeba
nadefinovat tyto typy smluv v číselníku Číslování. Pro každý typ smluv
se musí vytvořit maska čísla.
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Záložka Bankovní spojení
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Zde se zadávají údaje týkající  se  bankovního  spojení  -  číslo  účtu,  sídlo
banky,  konstantní  symbol  a  je  třeba  vytvořit  masky  pro  variabilní  a
specifický symbol.

 

Záložka KEO
 

Zatržením check boxu Exportovat záznamy do KEO / KEO-W se nastaví vazba na
IS  KEO  nebo  KEO-W.  Záznamy  se  mohou  exportovat  do  agendy  poplatků  a  zde
následně zpracovat.
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5 Evidence smluv - pracovní plocha

 

Přehled smluv je tvořen tabulkou s těmito sloupci:

Číslo smlouvy -  číslo  smlouvy  vytvořené  dle  masky  zadané  v
parametrech

Název smlouvy - název smlouvy

Stav -  jeden  ze  tří  stavů,  ve  kterém  se  smlouva  může
nacházet  (návrh  smlouvy,  smlouva  podepsaná  nebo
archivní)
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Smluvní vztah -  druh  smluvního  vztahu  -  závazek,  pohledávka  nebo
jiný

Platnost od - datum počátku platnosti smlouvy

Akt. platnost do - aktuální datum konce platnosti smlouvy - tzn., že
pokud  byl  konec  platnosti  smlouvy  upraven  dodatkem
smlouvy, je zde uveden konec platnosti vyplývající z
dodatku

Akt. platnost - platná x neplatná

Nejbližší  končící  dodatek  -  datum  konce  platnosti  nejbližšího  platného
dodatku. Pokud ke smlouvě žádný dodatek  neexistuje,
je zde uvedeno "bez platných dodatků"

Smluvní strana 2 - jméno či název smluvního partnera.

 

Další  sloupce  si  může  obsluha  přidat  dle  potřeby  -  stejně  jako  ve  všech
modulech KEO-X  pomocí  pravého  tlačítka  myši  na  záhlaví  tabulky  a  výběrem
nabídky Sloupce.
 

 

Menu při použití pravého tlačítka myši:

Nová smlouva - pořízení nové smlouvy

Detail - zobrazení detailu vybrané smlouvy

Odstranění smlouvy -  smazání  vybrané  smlouvy  -  lze  použít  pouze  u
neplatné smlouvy.

 

Tlačítka ve spodní části obrazovky:
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Ukončit - ukončí modul Evidence smluv

Nová smlouva - zobrazí detail pro pořízení nové smlouvy

Filtr -  zobrazí  formulář  filtru  pro  vyhledávání  smluv  dle
zadaných údajů:

Vyhledávat  lze  mezi  všemi  typy  smluv  dle  různých
kritérií  (dle  čísla  smlouvy,  typu  smlouvy,  smluvních
stran, platnosti smlouvy atd.).

Poslední  možnost  ve  filtru  (Hledat  podle  parcely)  se
týká pouze smluv o  pronájmu  pozemků.  Použitím  tlačítka
se třemi tečkami se otevře podokno filtru, které slouží
k  vyhledání  pozemku  a  následně  po  převzetí  nalezeného
pozemku  do  základního  filtru  (tlačítkem  Předat  do
filtru)  se  vyhledají  smlouvy  vztahující  se  k  tomuto
pozemku:
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Detail - zobrazí detail již existující smlouvy

Tisk ... -  menu:  Tisk  smluv  (tisk  seznamu  smluv  -  kompletních
detailů smluv)

Tisk  opisu  smluv  -  jednoduchý  přehled  aktuálně
zobrazených (vyfiltrovaných) smluv

Export do CSV - možnost exportu seznamu smluv do
excelovské tabulky.

 

Tlačítka v pravém menu:

Slouží pro přístup do položek účetnictví.

Položky  pod  těmito  tlačítky  jsou  zobrazovány  v  závislosti  na  nastavení
filtru smluv v hlavním seznamu.

Rozvaha - zobrazí rozvážné položky ke smlouvám. Ke každé položce lze
zobrazit  detail  položky  a  detail  smlouvy,  ke  které  položka
patří  (pomocí  pravého  tlačítka  myši).  Přehled  položek  lze
vytisknout tlačítkem Tisk přehledu rozvahy.

Podrozvaha - zobrazí položky podrozvahy. Ke  každé  položce  lze  zobrazit
detail  položky  a  detail  smlouvy  (pomocí  pravého  tlačítka
myši). Přehled položek lze vytisknout tlačítkem Tisk přehledu
podrozvahy.

Rozpočet - zobrazí seznam rozpočtových položek.  Ke  každé  položce  lze
zobrazit  detail  položky  a  detail  smlouvy  (pomocí  pravého
tlačítka  myši).  Přehled  rozpočtových  položek  lze  vytisknout
tlačítkem Tisk přehledu rozpočtu.

Záznamy - zobrazí seznam "poplatků" vyplývajících ze smluv. Ke každé
položce lze zobrazit detail položky a detail smlouvy (pomocí
pravého tlačítka myši). Je možné vytisknout přehledy záznamů
tlačítkem Tisk... - možnosti Tisk zaplacených záznamů a Tisk
nezaplacených  záznamů.  V  obou  případech  lze  navíc  vymezit
období zadáním dat od-do.
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6 Pořízení nové smlouvy

Stavy smlouvy

Během své existence prochází smlouva následujícími fázemi.

· Návrh smlouvy - v této fázi smlouva ještě není podepsaná -  lze  volně
editovat údaje - nelze však pořizovat dodatky ke smlouvě.

· Platná  smlouva  -  smlouva  se  stává  platnou,  je-li  „podepsána“  -  od
okamžiku podepsání již není možné měnit údaje smlouvy - všechny změny
smlouvy a jejích položek se provádí přes dodatky.

· Zneplatněná smlouva - smlouva, která byla z nějakého důvodu předčasně
ukončena

· Archivní smlouva - smlouva, které skončila platnost; smlouvu již nelze
dále upravovat.

Pořízení smlouvy

Pro pořízení nové smlouvy obsluha klikne na tlačítko Nová smlouva - zobrazí
se detail nové smlouvy:
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Pokud má obsluha rozšířené uživatelské právo, může zvolit Typ smlouvy (typy
smluv  jsou  definované  v  uživatelském  číselníku  Typy  smluv).  Každý  typ
smlouvy má definované vlastní pojmenování smluvních stran.

Po zvolení typu smlouvy je potřeba nastavit Smluvní vztah (je možné zvolit:
“závazek”, “pohledávku” nebo ”jiný”).

V  případě  neplaceného  základního  uživatelského  práva  je  možné  pracovat
pouze s nájemními smlouvami.

 

Číslo smlouvy -  dosadí  se  automaticky  v  souladu  s  tím,  jestli  je
používáno jednotné číslování pro všechny typy smluv anebo
má každý typ smluv svoji číselnou řadu. Číslo je vytvořené
dle předem vytvořené masky v parametrech  (nebo  dle  masek
pro každý typ smluv v číselníku Číslování). Dosazené číslo
lze přepsat.
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Název smlouvy - povinný údaj, je možné použít libovolný popis.

 

Doplnění smluvních stran

Pozn.: Před výběrem smluvních subjektů se smlouva uloží.

V  případě  výběru  “smluvní  strany  1”  je  automaticky  přednastaven  vlastník
KEO-X. Subjekty stran se vybírají z adresáře.

Každá smluvní strana může mít libovolný počet subjektů. Další subjekt  lze
přidat pomocí tlačítka Přidat subjekt - nabídne se filtr adresáře, z něj se
vybere požadovaný subjekt.

 

Další údaje

Obsluha dále vyplní potřebné údaje.

Datum  splatnosti  je  vhodné  vyplnit  v  tom  případě,  kdy  je  zvolen  způsob
platby jednorázově. V případě způsobu platby v podobě splátek se toto datum
týká pouze první splátky.

Údaj Výpovědní doba je přebírán z parametrů.

Způsob  platby  se  volí  podle  toho,  jakým  způsobem  bude  placena  částka
plynoucí ze smlouvy. Tento údaj je klíčový pro generování rozpisu  plateb.
Je také potřebný pro detail položky smlouvy, kde představuje časový  úsek,
za jaký bude uhrazena částka za položku. Pro zadání způsobu platby je třeba
použít tlačítko se třemi tečkami - zobrazí se  okno,  ve  kterém  se  označí,
jestli půjde o platbu jednorázovou anebo formou splátek (a jakých).
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Záložky

V případě nepodepsané smlouvy je možné pracovat pouze se záložkami Položky,
Poznámka a Dokumenty.

 

Položky smlouvy

Pozn.:  Před  pořízením  položek  smlouvy  se  provede  kontrola  a  smlouva  se
uloží.

 
Zadání položky (obsahu smlouvy) je povinné - bez doplněné položky (či více
položek) nelze smlouvu podepsat.

K  pořízení  nové  položky  se  použije  buď  tlačítko  Nový...  -  nabídka  Nová
položka anebo Nový pozemek (v případě nájemní smlouvy):

 

anebo  na  záložce  Položky  se  použije  pravé  tlačítko  myši  a  vybere  Nová
položka anebo Nový pozemek:
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Nová položka - položka obecná - společná položka pro všechny evidované
typy smluv mimo “Nájemní smlouvy”.

Novou položku je třeba specifikovat (vyplnit údaj Popis)
a  zadat  její  cenu.  Způsob  platby  (měsíčně,
jednorázově...)  je  přebírán  z  předvoleného  způsobu
platby  v  dialogu  smlouvy.  Nová  položka  smlouvy  se
potvrdí tlačítkem Ok-Uzavřít.

Nový pozemek -  tuto  položku  je  možné  pořídit  jen  v  případě  pozemkové
nájemní smlouvy.

Pokud  je  přítomen  modul  Evidence  nemovitostí,  je
umožněno  převzetí  pozemku  z  tohoto  modulu  -  tlačítko
Převzít  pozemek.  Zobrazí  se  filtr  modulu  Evidence
nemovitostí, jeho  prostřednictvím  se  vyhledá  požadovaný
pozemek.  Po  označení  záznamu  a  použití  tlačítka  Vybrat
se  převezmou  informace  o  vybraném  pozemku  do  položky
smlouvy.

Dále je třeba zadat Cenu za m2. Způsob platby (měsíčně,
jednorázově...)  je  přebírán  z  předvoleného  způsobu
platby z dialogu smlouvy.
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Pro potvrzení se použije tlačítko Ok-Uzavřít.

Plocha  v  m2  a  Cena  za  m2  jsou  po  uložení  položky
přepočítány na celkovou cenu položky pozemek.

 

Po  pořízení  položek  smlouvy  se  automaticky  vyplní  pole  Položky  smlouvy
celkem  -  částka  odpovídá  zvolenému  způsobu  platby  (měsíčně,  ročně,
jednorázově...).

Pokud  je  smlouva  na  dobu  určitou,  je  možné  pomocí  tlačítka  Vypočítat
doplnit údaj Celkem za platnost smlouvy.
 

 

Spodní část dialogu smlouvy

Jedná  se  o  další  údaje,  které  nejsou  nezbytně  nutné  pro  pořízení  nové
smlouvy.

Hodnoty  pro  údaj  Schvalující  orgán  se  přebírají  z  číselníku  Schvalující
orgány,  obdobně  pak  hodnoty  údaje  Akce  z  číselníku  akcí.  Číselníky  jsou
uživatelsky editovatelné.

Použitím tlačítka Ok-Uzavřít se dokončí pořízení smlouvy.

 

Podepsání smlouvy

Podepsat lze smlouvu, u které jsou zadány položky smlouvy a jsou vyplněné
všechny povinné údaje.

Podepsání smlouvy se v programu provede tlačítkem Podepsat ve spodní části
formuláře.
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Po  podepsání  smlouvy  nelze  ve  smlouvě  již  nic  změnit.  Jedná  se  o  stejný
stav  jako  v  případě  podepsání  smlouvy  “na  papíře”.  Všechny  změny  jsou
následně realizovány prostřednictvím dodatků.

Po podepsání smlouvy je umožněno pořizovat dodatky a položky účetnictví  a
rozpočtu.



Evidence smluv22

© 2016 ALIS spol. s r.o., Česká Lípa

7 Rozpisy plateb

Jsou-li zadány položky smlouvy a smlouva je podepsána, je možné přistoupit
k vygenerování rozpisu plateb.

K tomu lze použít buď tlačítko Nový... - nabídku Nový rozpis plateb:

anebo na záložce Rozpisy použít  pravé  tlačítko  myši  a  zvolit  Nový  rozpis
plateb:

Otevře se okno pro generování rozpisu plateb:
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Ve  formuláři  je  rozlišeno,  jestli  jde  o  rozpis  příjmový  nebo  výdajový
(oranžový nadpis).

Údaje o smlouvě jsou předvyplněny - údaj Smlouva.

Je nutné vyplnit povinnou osobu - údaj Povinný - vybere se ze selectu.

Check  box  Všechny  položky  -  je-li  zaškrtnutý,  budou  se  rozpisy  plateb
generovat pro všechny položky smlouvy (má-li jich smlouva víc). Pokud se má
rozpis týkat pouze některé z nich, je třeba check box odznačit. Následně je
možné vybrat požadovanou položku - pomocí selectu Jen pro položku.
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Na záložce Platby obsluha vyplní platební údaje. Především je třeba pomocí
check  boxu  Placeno  bankou  určit,  jestli  platba  proběhne  prostřednictvím
banky  anebo  jinou  formou.  Pokud  bankou,  musí  být  check  box  zaškrtnutý  a
obsluha může zadat číslo bankovního účtu a platební symboly.

Způsob platby je předvyplněn dle zadání ve formuláři smlouvy.

Rozpis plateb se vytvoří tlačítkem Vygenerovat nový rozpis.

Následně je třeba zadat částky a termíny plateb v prvním a dalším období:

Platba v prvním období -  zde  se  předvyplňuje  částka  z  detailu
smlouvy.  Je-li  ve  formuláři  smlouvy  zadáno
datum  splatnosti,  rovněž  se  převezme.  Není-
li, je třeba datum splatnosti zadat.

Tlačítkem  Poměr  je  možné  uvedenou  částku
přepočítat na částku poměrnou - tedy dle data
se z částky na první období vypočítá  poměrná
část pro zbývající dobu.

Platba v dalším období - jedná se o datum a částku druhé následující
platby  -  od  tohoto  data  se  již  generují
splátky automaticky dle nastaveného období.

Rozpis plateb se vytvoří stisknutím tlačítka Vygenerovat.

· Pokud jsou generovány platby pro smlouvu na dobu neurčitou, následuje
ještě dotaz na datum, do kterého se mají platby vygenerovat.

· V případě smlouvy na dobu určitou se vygenerují platby na celou dobu
platnosti smlouvy.
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Existují-li již nějaké platby, zobrazí se nejdříve upozornění:

Po stisknutí OK je nutné dříve vygenerované platby zrušit (pravé  tlačítko
myši  -  nabídka  Zrušit  platbu)  a  znovu  použít  tlačítko  Vygenerovat  nový
rozpis.

Vygenerované platby se seřadí do tabulky:

Vkládat platby lze i samostatně, a to výběrem nabídky Nová platba z menu na
pravém tlačítku myši.
Případně lze vybranou platbu zrušit (nabídka Zrušit platbu).
 

 
Všechny pořízené platby je možno dále editovat v detailu položky.
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Součet  jednotlivých  plateb  se  obnovuje  po  jakékoliv  změně  v  částkách
položek.

Ve  formuláři  smlouvy,  na  záložce  Rozpisy,  je  nyní  záznam  vygenerovaných
rozpisů plateb.

 

Znovu vstoupit do detailu rozpisu je možné buď dvojklikem na záznamu anebo
pomocí pravého tlačítka myši a výběrem nabídky Detail položky:
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V detailu rozpisu je možné některé údaje změnit, opravit a je možné znovu
vygenerovat rozpisy plateb (předtím je ale nutno zrušit již dříve vytvořený
rozpis).
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8 Záznamy
Pokud nastane období, ve kterém má dojít k uskutečnění platby, lze

přistoupit k vygenerování záznamu z rozpisu platby.

Na označené položce rozpisu se použije pravé tlačítko myši a zvolí nabídka 

Vytvořit záznam.

Z  označené  položky  se  stane  záznam  (poplatek)  a  přesune  se  na  záložku
Záznamy.
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Detail záznamu se zobrazí buď dvojklikem anebo pomocí pravého tlačítka myši
a volbou nabídky Detail položky:
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Ve formuláři detailu záznamu je možné např. doplnit platební symboly  nebo
pozměnit datum vystavení, plnění DPH nebo datum splatnosti.

Spodní  část  okna  detailu  záznamu  tvoří  tabulka  úhrad.  Novou  úhradu  lze
pořídit pomocí pravého tlačítka myši a výběrem nabídky Nový:

Zobrazí se formulář pro pořízení úhrady:
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Po vyplnění  potřebných  údajů  se  stiskne  tlačítko  Ok-Uzavřít  a  do  tabulky
úhrad se doplní právě pořízená úhrada.

Detail záznamu se uzavře tlačítkem Ok-Uzavřít.

Ve formuláři rozpisu plateb (na  záložce  Záznamy)  je  vidět,  že  záznam  byl
již zaplacen:
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Přehled všech záznamů (poplatků) z evidovaných smluv  se  zobrazí  tlačítkem
Záznamy vpravo od seznamu smluv.
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9 Dodatek smlouvy

Shrnutí

 Dodatek lze vytvořit pouze k platné smlouvě.

 Dodatek  k  sobě  eviduje  změny,  které  byly  v  rámci  něj  vytvořeny  a  při
zobrazení dodatku jsou tyto změny promítnuty do původních údajů smlouvy.

 Při vytváření dalšího nového dodatku jsou do něj promítnuty změny všech
předešlých  dodatků.  Jsou  zde  také  zohledněny  změny  položek  smlouvy  v
rámci dodatku.

 

Stavy dodatku

Nabývá  stejných  stavů  jako  smlouva  (Návrh,  Podepsáno,  Zneplatněno,

Archivováno). Editační omezení je zde stejné.

 

Pořízení dodatku

Nový dodatek lze pořídit:

a) pomocí  tlačítka  Nový...  -  nabídka  Nový  dodatek  ve  spodní  části
formuláře pro pořízení smlouvy

b) nebo na záložce Dodatky použitím pravého tlačítka myši a výběrem volby
Nový dodatek.

 

Zobrazí se dialog pro úpravu údajů smlouvy - Příprava nového dodatku.
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V tomto dialogu provede obsluha  potřebné  úpravy  ve  smlouvě  -  jak  dodatek
mění smlouvu. Po stisknutí tlačítka OK-Uzavřít se provede porovnání údajů a
obsluha je přepnuta do okna detailu dodatku.

 

Dodatek – detail
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Záložka Obsah dodatku – nutno vyplnit. Text z této záložky je použit
při tvorbě šablony. Zde je potřeba sepsat slovy
změny, které dodatek provádí.

Po  podepsání  dodatku  již  nelze  tento  zápis
editovat.

Záložka Změny – zde jsou evidovány změny v rámci dodatku.

Záložka Dokumenty -  k  dodatku  smlouvy  (stejně  jako  k  původní
smlouvě)  lze  připojit  elektronické  dokumenty
(použitím pravého tlačítka myši).

Záložka Poznámka - možnost zapsat slovní poznámku - text na této
záložce je editovatelný vždy.

Po  stisknutí  Ok-Uzavřít  se  detail  dodatku  uzavře,  dodatek  bude  ve  stavu
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návrhu.

Nepodepsaný dodatek je dále možné upravovat (tlačítko Upravit dodatek).

Aby se stal dodatek platným, je nutné jej podepsat (tlačítko Podepsat).

Obsluha má možnost podepsaný dodatek zneplatnit (tlačítko Zneplatnit).

 

Pozn.:

Když  byl  ke  smlouvě  vytvořen  dodatek,  zůstává  původní  formulář  smlouvy
(detail smlouvy) nezměněn. Chce-li obsluha vidět dodatkem pozměněnou podobu
smlouvy, musí použít tlačítko Zobrazit smlouvu upravenou o dodatky.
 

 

Zrušení dodatku smlouvy

Zrušit lze pouze neplatný dodatek, a to na záložce Dodatky, pomocí pravého
tlačítka myši a nabídky Zrušit položku:
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Dodatek bude nenávratně smazán.
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10 Zneplatnění smlouvy či dodatku

Zneplatnit  je  možné  pouze  podepsanou  (platnou)  smlouvu  nebo  dodatek
smlouvy.

Pokud byly ze smlouvy exportovány záznamy, je nutné nejdříve tyto  záznamy
zrušit.

Zneplatnění smlouvy se provede pomocí tlačítka Zneplatnit.

Obsluha bude dotázána:

       

Po potvrzení dotazu stisknutím tl. ANO se změní stav smlouvy nebo dodatku
na Zneplatněno. Nelze v ní již provádět žádné změny.
 

Zneplatněné smlouvy lze vyhledat a zobrazit pomocí základního filtru:
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11 Archivace smlouvy

Archivovat  je  možné  pouze  podepsanou  (platnou)  smlouvu,  a  to  pomocí
tlačítka Archivovat.

Obsluha bude dotázána:

Archivované smlouvy lze dohledat a zobrazit pomocí filtru:
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12 Návaznost na Spisovou službu

Všechny pořízené smlouvy vč. dodatků lze okamžitě evidovat v modulu  KEO-X
Spisová služba.

Po připojení elektronického dokumentu ke smlouvě je obsluha dotázána:

Pokud se zvolí možnost Zapsat do SSL KEO-X, vytvoří se písemnost, která se
zařadí do sekce Písemnosti v modulu Referent.

S takto připravenou písemností lze provést veškeré operace nutné pro  její
zpracování.

Podrobný popis práce s písemnostmi naleznete v uživatelské dokumentaci pro
modul KEO-X Spisová služba.
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13 Položky účetnictví a rozpočtu

 Někdy  již  přímo  ze  smlouvy  vyplývá  závazek  z  přijatých  plnění  nebo
pohledávka z poskytnutých plnění –  toto  se  ihned  účtuje,  projeví  se  v
rozvaze, výkazu zisku a ztráty, rozpočtu.

 Někdy  ze  smlouvy  vyplývají  budoucí  závazky,  pohledávky.  To  se  pak
projeví  v  rozpočtu  a  rozpočtovém  výhledu.  Lze  účtovat  také  na
podrozvaze.

 A  dále  se  vyskytují  smlouvy,  ze  kterých  vyplývají  pouze  potenciální
závazky,  pohledávky.  V  těchto  případech  má  účetní  zajímat  až  skutečné
plnění závazků (když přijde smlouva, faktura první dodávky atd.). Účetní
by měli vědět o plánovaných závazcích dopředu,  aby  zajistili  evidenci:
připravovat  na  budoucnost  rozpočty  a  rozpočtové  plány,  mělo  by  se
zaúčtovat  na  podrozvaze.  K  tomuto  sledování  potenciálních  závazků  a
pohledávek lze také využít program KEO-X Evidence smluv.

 

Ke každé smlouvě lze doplnit údaje ohledně zaúčtování v rozvaze, podrozvaze
a  pro  rozpočtový  výhled.  Následně  se  z  programu  vytisknou  přehledové  a
kontrolní sestavy o plnění rozpočtového výhledu, plán očekávaných příjmů a
výdajů, doklady a podklady pro účetnictví a kontrolní orgány.

Pomocí  této  evidence  se  včas  dozvíte  o  potřebách  upravit  rozpočty,  o
nutnosti včasného vymáhání smluvně  zajištěných  závazků  od  dodavatele  atd.
Lze  průběžně  sledovat  vaše  dlouhodobé  investice,  včas  informovat  účtárnu
nebo zastupitelstvo.
 

 Po  podepsání  smlouvy  je  možné  pořizovat  položky  rozvahy,  podrozvahy  a
rozpočtu.

 Jednotlivé  položky  se  pořizují  v  detailu  smlouvy  na  záložce  Rozvaha,
Podrozvaha, Rozpočet.

 Částky položek nemohou převyšovat celkovou cenu smlouvy.

 Souhrn  příslušných  položek  ze  všech  smluv  je  přístupný  ze  základní
obrazovky Evidence smluv.
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V  přehledech  Podrozvaha,  Rozvaha  a  Rozpočet  lze  tisknout  přehledové
sestavy. V přehledu rozpočtu pak rozpočtový výhled.

Položky  na  sestavách  jsou  ovlivněny  hlavním  filtrem  smluv.  Vždy  jsou
zobrazeny položky vztahující se k zobrazeným smlouvám.

 

Číselníky

Modul využívá uživatelské číselníky:
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 Typy smluv

- obsahuje jednotlivé typy smluv včetně pojmenování smluvních stran,

-  tento  číselník  dodáváme  částečně  předvyplněný  -  je  možné  doplnit
libovolný typ smlouvy (nebo odstranit).

 Schvalující orgány

- číselník orgánů, které schvalují smlouvy,

- tento číselník dodáváme částečně předvyplněný -  je  možné  přidat  nebo
ubrat záznamy.

 Typy rozvahových operací

- tento číselník dodáváme nevyplněný – uživatel jej  vyplní  podle  svých
potřeb.

 Účty podrozvahy

-  tento  číselník  dodáváme  předvyplněný  -  je  možné  přidat  nebo  ubrat
záznamy.

 Rozpočtové třídy

-  tento  číselník  dodáváme  předvyplněný  -  je  možné  přidat  nebo  ubrat
záznamy.

 Číselník akcí

- jedná se o  číselník  „realizovaných“  akcí,  který  dodáváme  nevyplněný,
uživatel doplní dle potřeby.

  

Sestavy

Rozvaha detail položky

 

Datum Datum pro účetnictví.

Částka Celková  částka  za  smlouvu  z  „detailu"  smlouvy.
Může  být  rozdělena  do  více  období  (varování  v
případě,  že  částky  položek  převyšují  celkovou
částku smlouvy).

Druh operace Druh rozvahové operace dle číselníku.

Příjem Zda dojde k toku hotovosti.

Vyřazení Zaškrtnuto v případě, že došlo k plnění smlouvy.
Např. k úhradě pohledávky nebo závazku. Zpravidla
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se vyplní až po uzavření smlouvy.

Pravděpodobno
st

Pravděpodobnost, že k plnění smlouvy dojde.

 

Podrozvaha detail položky

 

Datum Datum pro účetnictví.

Částka Může  být  uvedena  celková  částka  z  detailu
smlouvy,  případně  je  rozdělena  do  více  období
(varování v případě, že částky položek převyšují
celkovou částku smlouvy).

Účet Zvolíme účet z číselníku.

Strana Strana MD/D.

Vyřazení Ve  chvíli,  kdy  se  účetní  případ  stává  případem
rozvahy, se z podrozvahy vyřadí.

Pravděpodobno
st

Pravděpodobnost  budoucích  odtoků  nebo  přítoků
peněz.

 

Rozpočet detail položky

 

Datum Datum pro účetnictví.

Částka Předpokládaný  příjem  nebo  výdaj  ze  smlouvy
(varování  v  případě,  že  částky  položek
převyšují celkovou částku smlouvy).

Účelový znak Dle potřeby.

Rozpočtové
třídy

Třída položek rozpočtové skladby dle číselníku.

Pravděpodobno
st

Pravděpodobnost příjmu nebo výdaje.
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14 Napojení na KEO-Poplatky

Popis zpracování

Poplatky založené v Evidenci smluv se zapíšou do textového souboru. Ten je
ihned  automaticky  zpracován  programem  IPREDPIS,  který  provádí  kontroly  a
importuje  data  do  Poplatků.  Je-li  při  kontrole  dávky  zjištěna  chyba
neumožňující  přenos,  žádné  změny  se  neprovedou  a  uživatel  je  vyrozuměn
chybovým hlášením.
 

Předpoklady a systémové požadavky

Aby  bylo  možné  vazbu  realizovat,  je  třeba  mít  nainstalovanou  verzi  KEO-
Poplatky 7.71a a vyšší.

Popis je připraven pro verzi KEO-X Evidence smluv 1.07 a vyšší.

V  současné  době  je  možné  provádět  export  plateb  pouze  pro  smlouvy  typu
„Pronájem pozemku“.
 

Uživatelská omezení při zapojení vazby

Pokud  je  vazba  zapojena,  nejsou  povoleny  úpravy  exportovaných  záznamů  v
Evidenci smluv - záznamy lze pouze vytvářet a mazat.
 

Postup

1. Nastavení parametrů v KEO-X

V menu Nastavení zvolte Systémové nastavení - Moduly – Evidence smluv –
Parametry.
 
Zvolte záložku KEO a povolte export záznamů.

 

2. Nastavení parametrů pro pracovní místa

V menu Nastavení zvolte Systémové nastavení – Jádro systému – Parametry
exportu do IS KEO.
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Pomocí tlačítka Přidat se přidá uživatel.

 

Z  nabídky  se  vybere  pracovní  pozice  uživatele,  zadá  se  cesta  do
adresáře IS KEO a cesta k síťové verzi PC Fandu.

 

3. Otestování vazby

Export do KEO-Poplatky se provádí při vytváření záznamu z platby. Aby
bylo možné toto otestovat, je k tomu zapotřebí mít „podepsanou“ smlouvu
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o nájmu pozemku nebo takovou smlouvu vytvořit.

Na podepsané smlouvě se přepneme na záložku Rozpisy, kde vytvoříme nový
rozpis plateb. To se provede kliknutím pravým tlačítkem myši do oblasti
záznamů.

Následně se zobrazí nový rozpis plateb.
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Věnujte pozornost číslu a typu záznamu, to musí odpovídat číslu a typu
v KEO-Poplatky.

Po vyplnění dostupných údajů pořídíme novou platbu v právě vytvořeném
rozpisu.  Z  této  platby  se,  po  exportu  do  KEO-Poplatky,  vytvoří
„záznam“.

Po volbě položky Nová platba se zobrazí dialog nové platby, na kterém
se provede samotné vytvoření „záznamu“ exportem do KEO-Poplatky.
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Po  stisknutí  tlačítka  Vytvořit  záznam  proběhne  kontrola  údajů  a
následně proběhne samotný export platby do KEO-Poplatky.

Při správném průběhu generování poplatků se otevře DOSové okno, kde se
zobrazí průběh přenosu souboru.
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Po ukončení akce se DOSové okno samo uzavře a je zobrazena informační
zpráva.  Pokud  byl  export  úspěšný,  je  platba  přesunuta  na  záložku
Záznamy a je z ní vytvořen záznam.

 
 

Zrušení vytvořeného poplatku

Zrušení  poplatku  je  možné  pouze  v  případě,  že  to  KEO  Poplatky  dovolí.
Vytvořený záznam je možné dohledat na záložce Záznamy na příslušném rozpisu
plateb.

Pokud  chceme  záznam  odstranit,  klikneme  na  něj  pravým  tlačítkem  myši  a
vybereme položku Zrušit záznam.

Po potvrzení zrušení záznamu je zobrazeno DOSové okno.
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Jeho prostřednictvím je uživatel také informován o případné chybě. Dále je
uživatel informován o provedené akci dialogem přímo v KEO-X Evidence smluv.
Pokud  bylo  možné  záznam  z  KEO-Poplatky  odstranit,  byl  také  zrušen  v
příslušném  rozpisu  Evidence  smluv  a  je  znovu  dostupná  platba,  ze  které
záznam prvotně vznikl.

 

POZOR!

V případě, že je realizován  export  poplatků  do  KEO  Poplatky,  je  přenášen
pouze  počáteční  poplatek,  včetně  informací,  a  dále  je  poplatek  spravován
aplikací KEO-Poplatky.

Jakákoliv změna údajů nebo zrušení exportovaného poplatku z KEO-X Evidence
smluv se musí provádět prostřednictvím programu KEO-X Evidence smluv.
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15 Napojení na KEO-W Poplatky

1) Nastavení exportu do KEO-W

V  menu  Nastavení  -  Systémové  nastavení  -  Moduly  -  Evidence  smluv  -
Parametry - záložka KEO je třeba zatrhnout check box Exportovat záznamy
do KEO/KEOW.

2) Nastavení číselníku Příjmových agend v KEO-W

Pro každý typ nájmu je nutné mít vlastní číselník v KEO-W. Doporučujeme
mít pro každou kombinaci položek jeden typ číselníku v KEO-W.

3) Nastavení vazeb na rozpisech plateb

Je nutné určit, zda oprávněná osoba je plátcem DPH a zda je potřeba s
touto  položkou  pracovat.  V  případě,  že  oprávněný  je  plátcem  DPH,
proběhne kontrola na to, že v číselníku KEO-W je zatrženo DPH a zda je
vyplněn typ DPH a sazba DPH. 

4) Nastavení odpovídajícího číselníku KEO-W

Stiskne  se  tlačítko  se  třemi  tečkami,  čímž  se  zobrazí  dialog  pro
nastavení příslušného záznamu a položky.
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5) Po kliknutí na tlačítko Záznam se zobrazí číselník KEO-W:

6) Vybere  se  záznam  v  číselníku  a  jeho  převzetí  se  potvrdí  tlačítkem
Převzít.

7) Stejným  způsobem  se  postupuje  v  případě  položky  -  tl.  Položka  -
Převzít.

8) Nastavení obou údajů potvrdíme tlačítkem OK:
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Údaje se převezmou do rozpisu a je možné pořídit novou platbu.
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9) Export  lze  spustit  přímo  na  platbě  nebo  na  jejím  záznamu  z  menu  na
pravém tlačítku myši.

10) Pokud je třeba změnit datum plnění DPH nebo datum splatnosti,  zadají
se v následující tabulce.
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11) Tlačítkem Ok-generovat se spustí export.

12) Záznam byl exportován do KEO-W.
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16 Zveřejňování v Registru smluv

1.7. 2016 nabyla účinnosti vybraná ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. (Zákon
o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)).

Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní
podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo
územní samosprávný celek a další instituce definované tímto zákonem mají od
1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat  nově  uzavírané  smlouvy  s  plněním  nad  50
tis. Kč bez DPH v registru smluv.

Za předpokladu, že splňují podmínky pro povinné  uveřejňování,  je  nezbytné
uveřejňovat  smlouvy  uzavřené  od  1.  7.  2016  včetně.  Smlouvy  je  nutné  v
registru smluv uveřejnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů
od jejich uzavření.

Zveřejňují se:

Soukromoprávní smlouvy, smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční
výpomoci a metadata minimálně v rozsahu:

· identifikace smluvních stran,

· vymezení předmětu smlouvy,

· cena, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji
určit,

· datum uzavření smlouvy.

Podrobné informace jsou dostupné na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Zveřejňování smluv v ISRS je zpoplatněná funkčnost k modulu Evidence smluv.

Publikovat  smlouvy  může  z  KEO-X  -  Evidence  smluv  pouze  uživatel  s
přiděleným uživatelským právem - "Zveřejňování smluv". Kromě toho musí mít
tento uživatel právo přístupu k datové schránce.

Zveřejnění  probíhá  odesláním  předepsaných  metadat  a  smlouvy  formou
"technologické" datové zprávy do datové schránky Registru smluv (whbt3kp).
Pro odesílání  datových  zpráv  je  využívána  stejná  datová  schránka  jako  ve
Spisové službě.

Po zveřejnění v registru smluv odešle správce RS potvrzení zpět do datové
schránky  odesílatele  i  všech  uvedených  smluvních  stran.  Zároveň  může  být
potvrzení  odesláno  volitelně  i  e-mailem  na  adresu,  kterou  zveřejňující
subjekt uvedl.

Modul Evidence smluv dále umožňuje:

http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d
http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d
http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d
http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d
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· Sledování stavu zveřejnění smluv.

· Doplňování příloh a další úpravy i po zveřejnění smlouvy.

· Znepřístupnění smlouvy v ISRS.

· Mít dokonalý přehled o smlouvách ve všech fázích zveřejňovacího procesu.

Podmínky pro úspěšné zveřejnění smlouvy

Pro  správné  uveřejnění  smlouvy  v  registru  smluv  je  nezbytné  splnit
požadavky  na  formát  uveřejňované  smlouvy.  V  registru  smluv  se  uveřejňuje
elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném
formátu  (je  definován  v  zákoně  o  svobodném  přístupu  k  informacím).  V
registru  smluv  se  nemusí  uveřejňovat  konkrétní  smlouvy,  které  byly  např.
vytištěny a na jednání podepsány, ale jejich elektronické obrazy, tedy  ta
verze smlouvy, která je v  počítači  před  jejím  vytištěním  -  samozřejmě  po
zohlednění znečitelnění informací, které se v registru smluv neuveřejňují. 

Vzhledem  k  tomu,  že  správci  registru  smluv  jsou  smlouvy  k  uveřejnění
zasílány do datové schránky, je taktéž nezbytné dodržet maximální velikost
datové zprávy (20 MB) a přípustné textové formáty datové zprávy.

Skutečnosti,  které  se  neposkytují  podle  zákona  o  svobodném  přístupu  k
informacím  (osobní  údaje,  informace  podléhající  obchodnímu  tajemství,
utajované informace apod.), je nezbytné před odesláním smlouvy do registru
smluv  znečitelnit  (=  anonymizace).  Povinnost  provedení  znečitelnění  je
stanovena tomu, kdo smlouvu k uveřejnění v registru smluv zasílá. Praktické
znečitelnění  je  třeba  provést  již  v  textovém  editoru  při  psaní  textu
smlouvy.

Postup při zveřejnění smlouvy z KEO-X

1) Zobrazit detail smlouvy. 

Smlouva  musí  být  platná  (podepsaná)  a  na  záložce  Dokumenty  musí  mít
pořízen dokument - tedy elektronický obraz textového obsahu  smlouvy.  V
dokumentu  již  musí  být  provedena  anonymizace  údajů,  které  nemají  být
zveřejněny. 

2) V detailu smlouvy použít tlačítko Registr smluv... Z nabídek pod tímto
tlačítkem  jsou  dostupné  vždy  pouze  ty,  které  jsou  v  určitém  okamžiku
přípustné. 

3) Kliknout na volbu Zveřejnění - nabídne se formulář pro možnost editace
údajů dosazených ze smlouvy.

U subjektu musí být uvedeno ID datové schránky a musí se shodovat s ID
datové schránky organizace zadané v Základních parametrech programu KEO-
X. 

Je-li požadováno potvrzení zveřejnění smlouvy i formou e-mailu, uvede se
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e-mailová adresa v poli E-mail pro potvrzení.

V seznamu příloh se musí vybrat (zaškrtntím check boxu) dokument, který
bude zveřejněn.

4) Stisknout tlačítko OK-Zveřejnit.

5) Smlouva je prostřednictvím datové schránky odeslána do ISRS.

6) Sledování stavu zveřejnění:

Po  odeslání  datové  zprávy  je  pod  tlačítkem  Registr  smluv...  dostupná
pouze  nabídka  Stav  zveřejnění.  Ta  zobrazí  formulář  s  informacemi  o
aktuální stavu požadavku na zveřejnění smlouvy. 

Pozn.:

Komunikace s RS je asynchronní - t.zn., že  z  KEO-X  je  odeslána

datová zpráva do datové schránky ISRS s požadavkem na zveřejnění

smlouvy.  Druhým  krokem  uveřejnění  smlouvy  v  registru  smluv  je

uveřejnění  zaslané  smlouvy  v  registru  smluv  správcem  registru

smluv.  Tento  krok  se  děje  automatizovaně  a  smlouvy  jsou  v

registru  smluv  uveřejňovány  informačním  systémem  bezodkladně  po

jejich  doručení  (v  řádu  minut).  Následně  Registr  smluv  vrací

datovou  zprávu  s  odpovědí  (potvrzením)  o  zveřejnění  smlouvy  do

datové schránky, ze které mu byla smlouva zaslána. Současně pošle
potvrzovací  DZ  (nebo  e-mail)  i  ostatním  smluvním  stranám  dané

smlouvy.

Smlouva  uveřejněná  v  registru  smluv  obdrží  svůj  unikátní

identifikátor (ID smlouvy), který je využitelný např. pro hledání

smlouvy v registru smluv, pro její editaci anebo jinou činnost se

záznamem (přidání přílohy, znepřístupnění záznamu apod.). 

· Tlačítkem  se  3  tečkami  je  možné  zobrazit  detail  odeslané  datové
zprávy.

· Tlačítkem Aktualizace se vyvolá komunikace s ISDS a pokud již došlo ke
zveřejnění smlouvy, bude stažena příchozí datová zpráva s potvrzením o
zveřejnění (případně odmítnutí). Stav smlouvy se změní na "Zveřejněná
smlouva" a doplní se datum a čas jejího zveřejnění. 

· Tlačítkem  Poslední  operace  je  možné  zobrazit  potvrzovací  zprávu  od



Evidence smluv62

© 2016 ALIS spol. s r.o., Česká Lípa

ISRS.  Její  součástí  je  i  aktivní  odkaz  na  webovou  stránku  se
zveřejněnou smlouvou.

7) Pod tlačítkem Registr smluv... přestane být aktivní nabídka Zveřejnění a
naopak  se  zpřístupní  ostatní  volby  (Přidání  přílohy,  Modifikace,
Znepřístupnění, Zobrazit v Registru smluv.

Přidání přílohy

Ke zveřejněné smlouvě je možné dodatečně přidat přílohu. V detailu smlouvu
se  musí  pořídit  nový  dokument  a  poté  použít  tlačítko  Registr  smluv...  -
Přídání přílohy. Nabídne se podobný formulář jako  při  prvotním  zveřejnění
smlouvy. Obsahuje navíc ID smlouvy v RS a ID její verze v RS. ID  smlouvy
slouží k identifikaci smlouvy - díky němu dojde ke správnému spárování již
zveřejněné smlouvy a nové přílohy.

Ve formuláři je třeba zaškrtnutím check boxu vybrat přílohu, která má být
ke smlouvě přidána, a stisknout tlačítko Ok-Přidat přílohy.

Dojde opět k odeslání zveřejňovací datové zprávy.

Stejně jako v případě prvotního  zveřejnění  smlouvy  je  i  po  odeslání  nové
přílohy  možné  po  chvíli  (cca  1  minutě)  zkontrolovat  Stav  zveřejnění  -
tlačítkem  Aktualizace.  Pokud  se  již  vrátila  potvrzovací  datová  zpráva  od
ISRS, zobrazí se Protokol o aktualizaci:

Modifikace smlouvy

Stejným  způsobem  lze  změnit  některé  zveřejněné  údaje  smlouvy  -  tlačítkem
Registr smluv... - volba Modifikace.

Ve formuláři Modifikace smlouvy se provedou pořadované změny a použije  se
tl. OK-Modifikovat.
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Znepřístupnění smlouvy

Zveřejněnou smlouvu je možné  dodatečně  znepřístupnit  (mezitím  smlouvu  již
samozřejmě mohl někdo vidět).

Použije  se  tlačítko  Registr  smluv...  -  volba  Znepřístupnění.  V  dalším
formuláři se akce potvrdí tlačítkem OK-Znepřístupnit.

Přehled smluv zveřejněných v ISRS

Na záložce Registr smluv má uživatel pro přehlednost seznam smluv ve všech
fázích zveřejnění - tedy smlouvy, které:

· již byly zveřejněny v ISRS,

· mají zatím jen rozpracovaný koncept zveřejnění,

· čekají na zveřejnění (resp. na potvrzovací zprávu od ISRS), 

· případně byly zveřejněny a následně znepřístupněny.

Vedle tohoto seznamu je k dispozici tlačítko Aktualizace, kterým je  možné
hromadně stáhnout všechny datové zprávy týkající se zveřejňování smluv.

Po  jejich  stažení  je  uživatel  informován  o  tom,  které  smlouvy  byly
zveřejněny či aktualizovány:

Pod  seznamem  smluv  má  uživatel  dále  tlačítko  Datové  zprávy...  -  volby
Došlé,  Odeslané,  kterým  si  může  zobrazit  přehledy  všech  došlých  a  všech
odeslaných datových zpráv z/do ISRS.
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V  horní  části  detailu  došlé  datové  zprávy  je  tlačítko  Info,  kterým  se
zobrazí informace o zaevidování této zprávy.

Pozn.: 

Dojde-li k současnému  pokusu  o  stažení  nových  datových  zpráv  také

pracovníkem podatelny, může  se  stát,  že  se  datová  zpráva  Registru

smluv  nabídne  k  zaevidování  na  podatelně.  V  těchto  případech

doporučujeme  tuto  zprávu  vyřadit  ze  zpracování  podatelnou  -  není

potřeba ji evidovat v podacím deníku. Obsluha podatelny může použít

pravé tlačítko myši na datové zprávě a použít volbu Vyřadit.
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