
 

 

Organizační kancelář Znojmo spol. s r. o. 

Dr. Milady Horákové 2239/12, 66902 Znojmo 

Tel.: +420 515 224 660, email: info@okznojmo.cz 

 

po prázdninové pauze opět vypisujeme další termíny on-line webinářů a také prezenčních školení 
k informačnímu systému KEO4. 

Přihlásit se můžete vyplněním online formuláře pod následujícím odkazem: Vyplnit přihlášku 

On-line webináře 

Školení budou probíhat formou on-line webinářů. Den před termínem konání budou přihlášeným 
účastníkům, na emailovou adresu uvedenou v přihlášce, rozeslány podrobné pokyny k připojení.  

Cena: 1210,- Kč včetně DPH (1 termín) 

Čas: 9:00 – 11:00 

 

14.9.2021 Šablony dokladů a ceníky v Účetnictví KEO4 Školitel: Michal Fousek 

• Zjednodušení práce v účetnictví tvorbou vlastních šablon dokladů a nastavení ceníkových položek v 
pokladně, bance a vydaných fakturách. Ukázka a příklady použití. 

 

16.9.2021 Evidence obyvatel KEO4, Volby KEO4 Školitel: Michal Fousek 

• Práce s novým modulem Evidence obyvatel KEO4. 
• Volby v KEO4 – postup zpracování voleb v novém prostředí (volební seznamy, sestavy pro volby). 

 

30.9.2021 
Filtry v KEO4 a jejich použití v přehledech a 
sestavách 

Školitel: Michal Fousek 

• Tvorba opravných položek k pohledávkám v modulech Účetnictví a Příjmové agendy KEO4. 

• Automatické zaúčtování a přenos do účetnictví. 

• Možnosti uživatelských úprav zaúčtování OP. 
 

 

Prezenční školení 

Školení budou probíhat prezenční formou v sídle naší společnosti na adrese Dr. Milady Horákové 2239/12, 
66902 Znojmo (1. patro). Každý z účastníků bude mít k dispozici zapůjčený notebook, na kterém si lze 
probírané téma ihned zkoušet. 

Cena: 2299,- Kč včetně DPH (1 termín) 

Čas: 9:00 – 13:00 
 

23.9.2021 Účetnictví KEO4 pro začátečníky Školitel: Jiří Pleskač 

• Základy práce s modulem a jeho ovládání. 

• Pracovní postupy a možnosti, Výkazy a sestavy. 
• Prostor na konkrétní dotazy 

 

29.9.2021 Příjmové agendy KEO4 pro začátečníky Školitel: Jiří Pleskač 

• Základy práce s modulem.  
• Evidence poplatníků, poplatkové a smluvní povinnosti, tvorba předpisů pohledávek. 
• Zaúčtování. 
• Úhrady v bance/pokladně. 

 

 

http://prihlasky.okznojmo.com/prihlaska/create
http://prihlasky.okznojmo.com/prihlaska/create

