
Verze programu KEO – Majetek 8.02 
Ve verzi programu KEO – Majetek 8.02 byly rozšířeny možnosti odpisování a doplněno zadání zůstatkové 
vyřazovací ceny v Kč. 

 

Přehled novinek: 
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 Úprava formulářů v souvislosti s novými variantami odpisování 

 Nová nabídka Změna výpočtu účetních odpisů (1-6-2) 

 Zadávání životnosti u majetku, který byl dooprávkován variantou 7.1.4. 

 Možnost vedení zůstatkové vyřazovací ceny v Kč 

 Úprava sestav Účetní odpisové plány 
 

 Nové varianty odpisování majetku 
 
Byly doplněny nové varianty odpisování: 

 Výpočet odpisů z ceny snížené o vyřazovací zůstatkovou cenu a 
 Výpočet odpisů ze zůstatkové ceny a zbývající doby používání. 

 
 U každého inventárního čísla jsou dva údaje, které ovlivňují výpočet odpisů: 

 Při výpočtu odpisů odečítat vyřazovací zůstatkovou cenu (A/N) a 
 Výpočet odpisů ze zůstatkové ceny a zbývající doby používání (A/N). 

 
Po nainstalování nové verze zůstanou oba údaje nastaveny na hodnotu “ N“. To znamená, že se 
odpisy budou počítat dle původní varianty: 
 

Pořizovací cena x Sazba 
------------------------------ 

100 x 12 
Upozornění! 
Odpisové plány lze měnit pouze před přechodem na nový rok nebo například v případě změny 
pořizovací ceny.   
 
a) Výpočet odpisů z ceny snížené o vyřazovací zůstatkovou cenu 
Pokud se zadá Výpočet odpisů z ceny snížené o vyřazovací zůstatkovou cenu, tak výpočet odpisů 
probíhá: 

 
(Pořizovací cena – Vyřazovací zůstatková cena) x Sazba 

------------------------------------------------------------------ 
100 x 12 

 
b) Výpočet odpisů ze zůstatkové ceny a zbývající doby používání 
Pokud se zadá Výpočet odpisů ze zůstatkové ceny a zbývající doby, tak výpočet odpisů probíhá: 
 

Pořizovací cena (*1) – Oprávky 
------------------------------------ 

Zbývající doba používání (*2) 
 

*1   Pokud je nastaven výpočet odpisů z ceny snížené o vyřazovací zůstatkovou cenu, tak se od 
pořizovací ceny odečte ještě vyřazovací zůstatková cena. 
*2   Pokud byl majetek dooprávkován variantou 7.1.4., tak se zbývající doba používání počítá od data 

dooprávkování. Popis viz Zadávání životnosti u majetku, který byl dooprávkován variantou 7.1.4. 



Odpisování ze zůstatkové ceny a zbývající doby používání program bude automaticky nastavovat u DP 
301, 302 a 303. To znamená například u technického zhodnocení. 
Hodnoty odpisů se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Poslední odpis může být včetně haléřů. 
 

 Úprava formulářů v souvislosti s novými variantami odpisování 

Byly upraveny formuláře tak, aby bylo možné zadat údaje pro nové varianty odpisování a možnost 
zadání vyřazovací zůstatkové ceny v Kč. 
 

 Nová nabídka Změna výpočtu účetních odpisů (1-6-2) 
 
V nabídce Změna výpočtu účetních odpisů je k dispozici řádkový seznam veškerého majetku, který se 
odpisuje.  U každého majetku lze změnit: 

 Výpočet odpisů z ceny snížené o vyřazovací zůstatkovou cenu A/N, 
 Výpočet odpisů ze zůstatkové ceny a zbývající doby používání A/N, 
 Vyřazovací zůstatková cena v % a 
 Vyřazovací zůstatková cena v Kč. 

 

 Zadávání životnosti u majetku, který byl dooprávkován variantou 7.1.4. 

U majetku, který byl dooprávkován variantou 7.1.4. (40% dooprávkování), se bude uvádět životnost 
jinou formou a to z důvodu neznámého data zařazení: 

 ÚSC a DSO budou zadávat Zbývající doba používání od dooprávkování (31.12.2011), 
 PO budou zadávat Zbývající doba používání od dooprávkování (31.12.2012). 

 
Po zadání zbývající doby, tj. 60 %, se do karty přepočítá životnost ve výši 100%. Například u ÚSC po 
zadání zbývající životnosti 60 roků se do karty uloží 100 roků. Je zachován stejný způsob, jaký byl 
použitý v úloze Dooprávkování. 
 

 Možnost vedení zůstatkové vyřazovací ceny v Kč 

Od verze 8,02 lze zadávat vyřazovací zůstatkovou cenu v korunách. Pokud je hodnota zadána 
v korunách, tak se vynuluje % vyřazovací zůstatkové ceny.  Pokud je zadané % zůstatkové vyřazovací 
ceny, tak se automaticky vypočítá hodnota v korunách a vždy, když dochází k úpravě pořizovací ceny, 
tak se hodnota automaticky přepočítá. 
 
Způsoby zadání vyřazovací zůstatkové ceny: 

 Vyřazovací zůstatková cena v % 
 Zadává se procento, které automaticky přepočítá vyřazovací zůstatkovou cenu z aktuální 
 pořizovací ceny a 

 Vyřazovací zůstatková cena v Kč 
 Zadává se hodnota, která se automaticky nepřepočítává a lze kdykoliv upravovat. 
 
Hodnoty lze zadat buď pro jednotlivý majetek v úloze 1-6-4 nebo hromadně přes řádkový seznam 
v úloze 1-6-2. 
 

 Úprava sestav Účetní odpisové plány 

Všechny sestavy odpisových plánů byly upraveny tak, aby respektovaly nové varianty odpisování. 
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