
Rozpočtové změny – úprava nových závazných ukazatelů v KEO-W Účetnictví 

Po uzavření (schválení) rozpočtu se dále už pracuje v režimu úprav rozpočtu. Vytváří se rozpočtové 
změny, a to buď změny rozpisu rozpočtu nebo rozpočtová opatření.  
Jednotlivé změny se samostatně číslují a mohou obsahovat libovolný počet záznamů. Rozpočtové 
změny se uzavírají obdobně jako rozpočet. 
Vyhodnocení, zda se jedná o změnu rozpisu nebo rozpočtové opatření, se provede ve chvíli, kdy se 
uzavírá editace rozpočtové změny. Zároveň se vyhodnocují nové závazné ukazatelé. Při uzavírání 
rozpočtové změny (tlačítko Uzavřít) se provede i vyhodnocení a přepočet následujících otevřených 
rozpočtových změn. 
 
 
Úprava nových závazných ukazatelů 
 
V hlavním formuláři rozpočtu jsou u každé změny v dolní části formuláře zobrazeny jednotlivé 
položky vybrané rozpočtové změny. Na konci řádku položky je sloupec „Nové ZU“, který se 
automaticky zaškrtne v případě, že položka je vyhodnocena jako nový závazný ukazatel. 
 
Obrázek č. 1: 

 
 
 
 

Úpravu nových závazných ukazatelů doporučujeme provést, až je jisté, že se nebude provádět další 
editace rozpočtového opatření. Jakmile se otevře editace rozpočtového opatření, zruší se pořízená 
úprava nových závazných ukazatelů a tato úprava se pak musí provést znovu. 
 
Upravené nové závazné ukazatele se nabídnou k tisku před uzavřením rozpočtové změny v sestavách 
06x, 06y, 19ru a 08u. 



Po uzavření rozpočtové změny se upravené závazné ukazatele zapíší do formuláře rozpočtu se 
závaznými ukazateli (Rozpočet) a jsou zahrnuty do sestav bez návrhu rozpočtové změny dle období 
uzavření.  
Když se do rozpisu rozpočtu přidá nový záznam např. Par 0000, Pol 1345 (viz obrázek č. 1) a k tomuto 
záznamu již existuje závazný ukazatel (např. Par 0000, Pol 1XXX, Org XXXX), tak se nejedná o nový 
závazný ukazatel. V rozpočtu a sestavách se napočítá do existujícího závazného ukazatele. 
 
 
Formulář pro úpravu nových závazných ukazatelů: 
 
Přes tlačítko Úprava nových závazných ukazatelů se otevře editační formulář.  
Při úpravě nových ZU probíhají kontroly. Pokud se objeví chyba (žlutě označený sloupec „Chyba“), je 
potřeba zkontrolovat rozpočet se závaznými ukazateli a podle toho pak provést úpravu nového 
závazného ukazatele. Detail chyby se otevře přes lupu. 
V horní části formuláře jsou položky z editace rozpočtové změny (detailní rozpis) viz obrázek č. 2. 
V dolní části formuláře jsou položky pro úpravu nových závazných ukazatelů, viz obrázek č. 2. V této 
části je možné upravit nové závazné ukazatele do podoby, jak je veden schválený rozpočet, např. 
výdaje se vedou na paragrafy - Par 1023, Pol XXXX, Org XXXX. 
V případě, že jsou dvě výdajové položky se stejným paragrafem a u první položky se napíše do údaje 
Pol a Org „XXXX“, hodnota z obou položek se automaticky sečte do upravené položky, viz obrázek č. 
3. Další položku se stejným paragrafem je pak nutné vymazat. 
Lze upravit i název, ve kterém je automaticky nasazen název položky. Můžeme ho ručně změnit na 
název paragrafu. 
 
Obrázek č. 2 - stav před změnou nových závazných ukazatelů:  

 
 

 

 



Obrázek č. 3 - stav po změně nových závazných ukazatelů: 

 

 

 

 


