
Rozpočet a střednědobý výhled příspěvkových organizací v KEO-W – 

změny pro rok 2018 
 

Příspěvková organizace sestavuje rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu. Rozpočet příspěvkové 
organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok. Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové 
organizace je plán výnosů a nákladů na nejméně dva roky následující po roce, na který je sestavován 
rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech. 
 

Rozpočet příspěvkové organizace  
Rozpočet je umístěn pod nabídkou Plán. Od roku 2018 je názvosloví v programu upraveno v souladu 

s legislativou. To znamená místo výrazu „Plán“ se používá výraz „Rozpočet (plán výnosů a nákladů)“.  

Pořízení 
Rozpočet lze připravit buď ručně nebo převzít z rozpočtu předchozího roku. Úpravy rozpočtu 2018 se 

pak připravují přes tlačítko Nová změna. 

Sestavy 
Nabídka sestav byla rozšířena o další varianty třídění. 

V záložce Opis jsou opisy rozpočtových změn, rozpočtu a upraveného rozpočtu. Dokud není rozpočet 

schválený, sestava se tiskne jako návrh. Po schválení už jako schválený rozpočet. U některých sestav 

rozpočtu lze použít zatržítko S poznámkou - pak jsou na sestavě texty, které byly pořízeny při editaci 

plánu. 

Byla přidaná nová záložka Rozpočet. Zde je sestava Rozpočet včetně údajů předchozího roku, která 

vychází z § 5 odst. 3 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.  Dokud není 

rozpočet schválený, tiskne se sestava jako návrh, po schválení jako schválený rozpočet.  

Příklad sestavy pro rozpočet roku 2018 

Název sloupečku Vysvětlivka 

Schválený rozpočet 2017 zde vstupuje rozpočet roku 2017, bez ohledu na to, zda byl v 
programu schválený (některé PO měly rozpočet v KEO-W trvale 
otevřený) 

Upravený rozpočet 2017 zde vstupuje upravený rozpočet roku 2017, bez ohledu na to, zda 
byl schválený 

Třetí sloupeček má dvě 
varianty: 
a) tisk sestavy v roce 2017 
Očekávané plnění 2017 
b) tisk sestavy v roce 2018 
Skutečné plnění 2017 

 
 
 
zde vstupuje upravený rozpočet 
 
zde vstupuje plnění roku 2017 

Čtvrtý sloupeček má dvě 
varianty: 
a) je-li rozpočet neschválený 
Návrh rozpočtu 2018 
b) je-li rozpočet schválený 
Schválený rozpočet 2018 

zde vstupuje rozpočet 2018 



Střednědobý výhled příspěvkové organizace  
Střednědobý výhled je nová nabídka v hlavním menu.  

Prvotní nastavení 
Rok, na který se sestavuje rozpočet – např. v roce 2017 se sestavuje rozpočet na rok 2018, proto se 

do parametru musí zadat rok 2018. Rozpočtový výhled se pak tvoří na roky 2019 a výš. 

Parametry – zde se zadá počet roků, na které bude vypracován střednědobý výhled. Podle počtu roků 

program zpřístupní pole Rok1 a výš. 

Tisky 
U tisků lze nastavit možnost tisknout jako návrh. Lze zadat datum tisku a datum sestavení. 

Poznámky 
Buď se poznámka pořizuje u jednotlivých řádků, nebo je obecný komentář, který se tiskne na konci 

sestavy. 

Další rok lze převzít hodnoty pomocí tlačítka Převzít z minulého výhledu. 

 

 

 

 


