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On-line webináře k modulům KEO4 
(září–říjen 2022) 

 

 Vyplnit přihlášku  
 

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. Začátek školení je stanoven  
na 9:00 a ukončení dle rozsahu daného školení. Přihlásit se můžete kliknutím na tlačítko „Vyplnit přihlášku“ výše. 

 

13.9.2022 Volby v modulu Evidence obyvatel KEO4 

• zpracování voleb v modulu Evidence obyvatel KEO4, 

• základní pojmy v program, kontroly, 

• evidence voličských průkazů, 

• tvorba seznamů pro doručování, tisk štítků a obálek, 

• tvorba seznamů pro volební komise, možnosti tisku. 

Cena včetně DPH: 1.100,- Kč Čas: 9:00 – 10.30 (1,5h) Školitel: Michal Fousek 

 

15.9.2022 Volby v modulu Mzdy KEO4 

• předpoklady pro správné zpracování 

• založení pracovních vztahů členů volebních komisí, 

• pracovní vztahy členů zastupitelstva, 

• odměny a krácení 

Cena včetně DPH: 1.100,- Kč Čas: 9:00 – 11.00 (1,5h) Školitel: Michal Fousek 

 

20.9.2022 Evidence smluv KEO4, Objednávky KEO4 

• základy práce s modulem Evidence smluv,  

• možnosti rozšíření údajů na kartě smlouvy, 

• evidence a tisk objednávek z KEO4, 

• alokace rozpočtu pro objednávky, 

• schvalování objednávek. 

Cena včetně DPH: 1.400,- Kč Čas: 9:00 – 11.00 (2h) Školitel: Michal Fousek 
 

27.9.2022 Zpracování DPH v modulu Účetnictví KEO4 

• základní parametry, 

• číselník typů DPH, 

• postupy evidence DPH, 

• tvorba daňového přiznání a kontrolního hlášení 

• dodatečná, opravná a následná podání 

Cena včetně DPH: 1.400,- Kč Čas: 9:00 – 11.00 (2h) Školitel: Jiří Pleskač 

http://prihlasky.okznojmo.com/
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29.9.2022 Spisová služba KEO4 – základy 

• zápis došlých dokumentů v modulu Podatelna, 

• vyřizování a tvorba vlastních dokumentů v modulu Referent, 

• nastavení spisového a skartačního plánu, 

• tvorba a používání spisů. 

Cena včetně DPH: 2.000,- Kč Čas: 9:00 – 12.00 (3h) Školitel: Michal Fousek 

 

4.10.2022 Zálohové faktury a jejich vyúčtovaní v Účetnictví KEO4 

• možnosti evidování zálohových faktur, 

• nastavení a evidence platebních kalendářů, 

• vyúčtování zálohových faktur, 

• možnosti vedení záloh vydaných a jejich vyúčtování v příjmových agendách 

Cena včetně DPH: 1.400,- Kč Čas: 9:00 – 11.00 (2h) Školitel: Jiří Pleskač 
  

6.10.2022  Spisová služba KEO4 – skartační řízení 

• předání vyřízených dokumentů do modulu Spisovna KEO4 

• práce s modulem Spisovna,  

• výstupní formát dokumentů, 

• skartační řízení, 

• Archiv SSL. 

Cena včetně DPH: 2.000,- Kč Čas: 9:00 – 12.00 (3h) Školitel: Jiří Pleskač 

 

 


