
Rozpočet a střednědobý výhled obcí a DSO v KEO-W Účetnictví - změny 

Ve verzi KEO-W Účetnictví 1.11.131 se upravilo zpracování rozpočtu. Kvůli režimu oddělených pokladen 
se rozpočet rozdělil na dvě nabídky, a to Rozpočet do 2015 a Rozpočet od 2016. To znamená data 
rozpočtu lze prohlížet a editovat v odpovídající nabídce. Sestavy v nabídce Sestavy jsou pouze pro 
rozpočet do roku 2015. Sestavy pro rozpočet 2016 a vyšší jsou pouze v nabídce Rozpočet od 2016. Při 
prvním spuštění nabídky Rozpočet od 2016 proběhne transformace dat. Transformace musí být 
provedena nejpozději před měsíční uzávěrkou. 
 
 
Změny ve zpracování rozpočtu 
 
1) Při vstupu do rozpočtu od 2016 se objeví dotaz na aktualizaci plnění rozpočtu. 
- ANO – provede se přepočet plnění rozpočtu včetně naplnění nových položek z účtového rozvrhu 

a naplnění názvů položek. 
Ve formuláři s dotazem na přepočet plnění rozpočtu je uveden datum poslední 
aktualizace. Pořízení v editaci rozpočtu a tvorba sestav pak pracuje s tímto posledním 
stavem plnění. 

- NE – neprovádí se přepočet plnění, pouze se otevře nabídka rozpočtu. 
- Storno – rozpočet od 2016 se neotevře a provede se návrat na hlavní menu KEO-W Účetnictví. 
 
2) Otevřením modulu rozpočtu od 2016 jsou uzamčeny některé akce KEO-W Účetnictví a nelze: 
- změnit organizaci, 
- vstoupit do parametrů, 
- spustit kartu rozpočtu z nabídky účetní deník, 
- vstoupit do nabídky Závěrečný účet, 
- spustit měsíční a roční uzávěrku. 
       Když modul rozpočtu zhavaruje, je nyní nutné pro uvolnění zámků volat naši zákaznickou  
       podporu nebo obchodního zástupce.  
 
3) Závazný ukazatel z toho: 

V editaci rozpočtové změny je nový sloupec „ZU z toho“. Slouží k označení nového závazného 
ukazatele s úrovní z toho. Jeho použití je popsáno v metodikách účetnictví. 
 

4) Byla upravena sestava 19ro Návrh rozpočtu včetně plnění předchozího roku. Dokud není 
rozpočet schválený, tak se tiskne sestava jako návrh. Po schválení se tiskne jako schválený 
rozpočet. 
Příklad naplnění sestavy pro rozpočet roku 2018: 

       1. sloupec - nový sloupec Schválený rozpočet 2017.  
       2. sloupec - původní sloupec Schválený rozpočet je přejmenován na Upravený rozpočet 2017.  
       3. sloupec - upraveno naplnění sloupce Plnění rozpočtu předchozího roku. Má dvě varianty: 

a) tisk sestavy v aktuálním roce 2017 - do tohoto sloupce vstupuje očekávané plnění roku 
2017, což je upravený rozpočet 2017 a 

b) tisk sestavy v roce 2018 - do sloupce vstupuje skutečné plnění roku 2017. 
       4. sloupec  - naplnění rozpočtu roku 2018. Má dvě varianty: 

a) není-li rozpočet schválený – je to Návrh rozpočtu 2018 a 
b) je-li rozpočet schválený – je to Schválený rozpočet 2018. 

 
Poznámka 
Pokud si chce uživatel 3. sloupec  upravit, tak lze  přes pravé tlačítko vybrat nabídku Propojení 
programů Office – Publikovat v dokumentu Microsoft Office Word. 
 



 
5) Pokud se objeví při otevírání rozpočtu od 2016 tento formulář, musí se vždy zadat „Otevřít“.  

 

 
 
 

6) Rozpočet je nyní samostatný modul. Uzavření se provádí přes tlačítko „Ukončit“. 
 
 
Zpracování střednědobého výhledu 
 

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

parametru se 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. 

 


