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Máme pro Vás novinky před koncem roku. Matrika, výkazy a ještě něco navíc.

Vážení zákazníci,
od 1. ledna 2022 nás čekají legislativní novinky.
Nedočkavě vyhlížíme schválení novely zákona o matrikách. My jsme však již připravení a
úpravy jsme zapracovali přímo v HELIOS Fenix:

• Nově již nebude nutné odůvodňovat nepřechýlení příjmení u žen a dětí ženského pohlaví.
U žádosti o změnu příjmení není stanoven tiskopis. U změny příjmení probíhající v
souvislosti s uzavřením manželství je nová právní úprava promítnuta v Dotazníku k
uzavření manželství a v Protokolu o uzavření manželství.

• Dále se s ohledem na aktuální soudní judikaturu ve věci rodičovství osob téhož pohlaví

stanovují nové či upravené vzory matričních tiskopisů, včetně rodného listu, které
budou obsahovat dvě identické rubriky „rodič“.
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Přehled upravených tiskopisů:
Dotazník k uzavření manželství
Protokol o uzavření manželství
Protokol o vstupu do partnerství
List matriční knihy narození
List matriční knihy manželství
List matriční knihy partnerství
V důsledku změn je zcela nový tiskopis Rodný list.
Změna ve Výkaznictví - výkaz Pomocný analytický přehled (PAP)

• Novelou vyhlášky č. 383/2009 vydané dne 21. 9. 2021 se změnil pro rok 2022 závazný
vzor výkazu Pomocný analytický přehled.

• Ve výkazu byly zrušeny části IX a XVII, v části I byly u některých účtů zrušeny analytiky,
v částech IV až VIII byly zrušeny některé typy změn. Výkaz se bude podle nového vzoru
předávat za I. čtvrtletí roku 2022. Návod jak správně nastavit počáteční stavy Vám včas
dodáme.

Nezapomínáme ani na roční uzávěrku, se kterou si lehce poradíte s přispěním
Vzdělávacího portálu:

• Objednejte si Vzdělávací portál ještě v tomto roce a za odměnu dostanete přístup na
celý prosinec ZDARMA.
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Ohlasy z webinářů

Rádi bychom poděkovali všem zákazníkům,
kteří vyzkoušeli nové prezentační webináře.
Naše nabídka modulů a rozšíření je
poměrně široká a my si chceme být jisti, že
máte pro svou práci vše, co Vám opravdu
pomůže. Proto jsme se rozhodli vybrané
části produktů představovat online formou.
Do této chvíle jsme Vám již na 6ti
vzdálených setkáních ukázali, jaké výhody
v méně známých oblastech můžete najít.
Vaše spokojenost je nám vodítkem a
protože 75-100 % z posluchačů odchází z
prezentace spokojeno, budeme v online
setkáních dále pokračovat. Jsou pro Vás
zdarma, zaberou minimum času v pohodlí
kanceláře nebo domova a proto věříme, že
i s těmi, kteří váhali, se uslyšíme co
nejdříve. Stačí se pohodlně posadit a
připojit se. Další kroky jsou již na nás.
Nebudeme ukazovat, kam klikat, ostatně
nejedná se o školení, ale kde najít výhodu.
A to se vždy cení!
Těšíme se na Vás
Váš tým veřejné správy

Zveme Vás na nový web
HELIOS

V letošním roce jsme přešli na nový web
HELIOS, který Vám přinese zjednodušenou
orientaci zejména v části podpory, školení
a vzdělávání. Zároveň jsme uspořádali
všechny naše produkty tak, abyste co
nejsnáze našli ten, který ve své práci
nejlépe využijete.
Jak se Vám náš nový web líbí? Těšíme se
na Vaše reakce.

Přidáváme nový webinář na
leden 2021 - Roční uzávěrka

Proč se zúčastnit
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v modulu Pohledávky a
místní poplatky

Jelikož se jedná o nevratný proces, je
nutné se seznámit s jednotlivými nutnými
kroky, které bychom měli provést před
zahájením celého procesu Roční závěrky.
Webinář je určený zejména pro pracující s
modulem Pohledávky a roční poplatky,
kteří se chtějí dozvědět, co vše je nutné
zkontrolovat před nevratným procesem
závěrky.
Co se na webináři dozvíte

• Ukážeme Vám, co byste měli udělat před
započetím procesu uzávěrky –
aktualizace platebního kalendáře pro
následující rok, přiřazení ročních částek
pro daný typ poplatku a další kontroly.

Registrační formulář naleznete ZDE.

• Předvedeme, co musíte udělat u

Termín: 13. 1. 2022

předpisů pohledávek a realizovaných
plateb, jelikož v archivu pak již
nemůžete nic opravovat.

Čas: 10:00 - 12:00

• Názorně projdeme jednotlivé kroky

uzávěrky – archivace dat, výpočet a
převod neuhrazených zůstatků a let
minulých, vygenerování očekávaných
plateb pro následující rok.

Cena: 1240,- Kč bez DPH
Místo: v pohodlí Vaší kanceláře či domova

• Vysvětlíme si, jaký význam má

nastavení volby „Nepoužívat číselník
ročních poplatků“.

• Seznámíme se i s procesem uzávěrky u
jednorázových pohledávek.

Přejeme Vám příjemný a poklidný advent
Tým HELIOS

Kontaktujte nás na telefonu +420 244 104 111 nebo na
e-mailu: info@assecosol.com
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Asseco Solutions, a.s.
Zelený pruh 1560/99
140 02 Praha 4
Česká republika
tel.: +420 244 104 111
e-mail: info-cz@assecosol.com
www.assecosolutions.com
Pobočky ČR

Nepřejete-li si od nás nadále dostávat informace e-mailem, odhlaste se kliknutím na následující odkaz.
Odesláno z modulu CRM systému HELIOS Nephrite.
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