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Pozvánka na roční školení uživatelů 

Vážená paní starostko, vážený pane starosto, vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,  
 
zveme Vaše pracovníky na tradiční školení uživatelů informačního systému KEO4 k ukončení roku 2022, 
novinkám pro rok 2023 a tématu zpracování voleb prezidenta republiky. 

 

Školení opět proběhnou formou webináře (on-line školení přes internet) a k absolvování školení je tedy 
třeba počítač připojený k internetu. Den před termínem konání budou přihlášeným účastníkům,  
na emailovou adresu uvedenou v přihlášce, rozeslány podrobné pokyny k připojení. 

 

 

 

 

Vaše případné dotazy ohledně školení můžete posílat na emailovou adresu fousek@okznojmo.cz. 
 

Těšíme se na Vaši účast. 
 

Termíny 
 

Termín Čas Téma Školitelé 

4.1.2023 9:00 – 13:00 Účetnictví, Příjmové agendy, Majetek, Volby Michal Fousek, Jiří Pleskač 

5.1.2023 9:00 – 13:00 Účetnictví, Příjmové agendy, Majetek, Volby Michal Fousek, Jiří Pleskač 

18.1.2023 9:00 – 11:00 Mzdy Michal Fousek, Jiří Pleskač 

19.1.2023  9:00 – 11:00 Mzdy Michal Fousek, Jiří Pleskač 
 

Účastnický poplatek 
 

Účetnictví, Příjmové agendy, Majetek 2.100 Kč 

Mzdy  1.400 Kč 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH  
 

Přihláška 
 

Přihlásit se můžete vyplněním formuláře zde: Vyplnit přihlášku 
 

mailto:fousek@okznojmo.cz
http://prihlasky.okznojmo.com/
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Program školení: Účetnictví, Příjmové agendy, Majetek, Volby 
(4.1.2023 a 5.1.2023) 

 

 
1. Připravované změny v KEO4 

o KEO4 a podpora 32bitových verzí Windows. 
o Změny ve vazbě na základní registry. 
o Doporučení pro bezpečné přihlašování uživatelů. 
o Limity pro ukládání souborů. 
o Nové moduly (Matrika, Evidence hřbitovů, Sklady, Podpisová kniha). 

 
2. Účetnictví 

o Pořízení dokladů na přelomu roku. 
o Inventura. 
o Opravné položky k pohledávkám. 
o Příprava rozpočtu na rok 2023. 
o Roční uzávěrka a počáteční stavy.  
o DPH – zvýšení limitu pro povinnou registraci. 
o Novinky a pracovní postupy. 

 
3. Příjmové agendy 

o Inventury a kontrola nezaplacených předpisů na účetnictví. 
o Opravné položky k pohledávkám. 
o Změna ceny na přelomu roku. 
o Generování předpisů na nový rok. 
o Zrušení vazby poplatníků na KEO-X. 
o Novinky a pracovní postupy. 

 
4. Majetek 

o Zpracování inventur, včetně souborů hmotných movitých věcí. 
o Odpisy a transfery. 
o Novinky a pracovní postupy. 

 
5. Zpracování voleb prezidenta republiky v modulu Evidence obyvatel 

o Založení nových voleb. 
o Doručovací seznamy, tisky, obálky, štítky. 
o Překážky. 
o Seznamy pro volební komise. 
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Program školení: Mzdy  
(18.1.2023 a 19.1.2023) 

 

 

 

 

1. Legislativní změny pro rok 2023 
o Změny v sociálním pojištění  
o Číselníkové a parametrické změny  

 
2. Pracovní postupy na konci roku 

o Potvrzení o zdanitelných příjmech. 
o Prohlášení poplatníka daně z příjmu 
o Roční zúčtování daně. 
o Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti. 
o ELDP 

 
3. Pracovní postupy 

o Evidence předchozí praxe 
o Zpracování exekučních srážek 
o Odměňování členů volebních komisí 
o Dočasná pracovní neschopnost u dohod konaných mimo pracovní poměr 

 

4. Novinky v modulu KEO4 Mzdy 
o Nárok na dovolenou mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou zaměstnance 
o Změny v souvislosti se zaměstnáváním občanů z Ukrajiny 
o Nové možnosti hromadného ukončení a pořízení ve vybraných evidencích 

 
 

 


