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Takhle to naštěstí nefunguje!
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Vypadá to u Vás taky tak?
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Už jste si 
prohlédli všechny 

materiály, 
které jste 

dnes dostali?

S O L Ó N 
 

 
ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE PRO ÚČETNÍ, STAROSTY,  
ZASTUPITELE A OSTATNÍ PRACOVNÍKY VEŘEJNÉ SPRÁVY 

 

. 
 

 
Solón je určený pro každodenní činnost pracovníků obecních a městských úřadů.  

bsahuje aktuální znění předpisů, nařízení a hlavně metodických pokynů z finanční oblasti, legislativy obcí 
a měst a řadu dalších důležitých informací a dokumentů z oblasti působení místních správ. 

 
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE MÁTE KDYKOLI, IHNED K DISPOZICI  

VE VAŠEM POČÍTAČI. PRÁCI VÁM USNADNÍ FULLTEXTOVÉ VYHLEDÁVÁNÍ! 
 

 
 

 
Vzory obecních vyhlášek 
Informace o datových schránkách,  zákl. registrech 
Aktuální přehled dotačních programů EU 
 

 
Novinky z účetnictví 
Monitoring Deníku veřejné správy 
Soubor nejdůležitějších právních norem pro obce a města 
 

 
 

     
    NOVINKY                 Základní registry – postup pro správné připojení 
               Novinky v místních poplatcích 

   Aktualizované vzory právních předpisů obcí 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
S O L Ó N  v.  6. 0   OBJEDNÁVKA 
 

Jméno: _________________________________________ 
Úřad: _________________________________________ 
Adresa: _________________________________________ 
PSČ: __________________ 
Tel:  _____________    Email:  ________________________ 
 
Počet licencí:     
   1 3 5 10 neomezen 
Aktualizace:                   
    Ano         Ne    
Cena celkem:  .......…...... Kč + DPH        Datum:..…......…....   Podpis: ............................................ 
 

Ceník SOLÓN 
počet licencí cena 

1 1 250 
3 2 500 
5 3 500 

10 5 000 
větší individuální nabídka 

cena aktualizace: 22 % z ceny licence
ceny jsou uvedeny bez DPH 



-články upozorňující na důležitá témata 
-aktuality, bez kterých se na úřadě neobjedete

-přehled všech novinek
-anotace jednotlivých právních předpisů
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SOLÓN myslí za Vás…



nejdůležitější informace
ze státní správy a samosprávy:

- právní předpisy
- metodické pokyny
- vybrané dotační tituly
- základní dokumenty týkající se Evropské unie
- Zprávy Ministerstva financí

Informace jsou v rozsahu
cca 4 500 tiskových stran!
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SOLÓN obsahuje



Že je to pořád málo?

SOLÓN
www.solon.cz

Obsah SOLÓNA
existuje také v 
tištěné podobě!



Všechny texty obsahují přímou vazbu 
na právní předpisy týkající se dané problematiky

Praktické využití SOLÓNA
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Potřebujete napsat nebo změnit  
obecně závaznou vyhlášku nebo nařízení? 

Praktické využití SOLÓNA
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V Solónovi najdete:

- desítky vzorových právních předpisů obcí
- přehled zákonných zmocnění při tvorbě obecně

závazných vyhlášek
- pravidla pro vydávání právních předpisů obcí

Praktické využití SOLÓNA



www.solon.cz

SOLÓN

Praktické využití SOLÓNA
Jste správně připojeni k základním registrům?

1. Oznámení o vykonávané působnosti
2. Registrace Vašeho IS do ISVS
3. Získání a spárování certifikátu
4. Úprava vnitřních směrnic
5. …
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Praktické využití SOLÓNA
Jste správně připojeni k základním registrům?
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Praktické využití SOLÓNA
Jste správně připojeni k základním registrům?

Seznam obcí a měst 
připojených 

v Jm kraji do ISVS 
k 29. 10. 2012
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Solón je již několik let PROPOJEN

se všemi moduly systému

Praktické využití SOLÓNA
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Můžete využít 
akční slevu! 

Objednejte si dnes SOLÓNA 



Děkuji Vám
za pozornost
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(c) TRIADA, spol. s r.o., Mertova
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