
Úprava nových závazných ukazatelů v KEO4 Účetnictví 
 
Úprava nových závazných ukazatelů je určená pro přidání nových závazných ukazatelů do rozpočtu. 
Provádí se v nabídce Rozpočtové změny pod tlačítkem Úprava závazných ukazatelů.  
 
Formulář pro úpravu závazných ukazatelů je rozdělen na dvě části. 
V horní části formuláře jsou zobrazeny položky rozpočtové změny. V dolní části formuláře jsou 
zobrazené závazné ukazatele patřící k položkám rozpočtové změny. Nové jsou označené zeleně a 
šedivé jsou již existující závazné ukazatele. Nové závazné ukazatele jsou automaticky programem 
upravené na odpovídající paragraf se sloupci Pol a Org „XXXX“, viz obrázek například Par 2123, Pol 
XXXX. To znamená, že ve většině případech se již nemusí úprava provádět. 
 
 

 
 
 
 
Při opuštění formuláře pro úpravu závazných ukazatelů a také při uzavírání rozpočtové změny 
probíhá kontrola na křížení závazných ukazatelů.  
Když je při kontrole zjištěna chyba, vytvoří se protokol a je potřeba závazný ukazatel upravit. 
 
Příklad: 
V rozpočtu je závazný ukazatel s Par 2123, Pol 5XXX, Org XXXXXX.  
Rozpočtovou změnou se pořídí položka Par 2123, Pol 6121. Tato položka se vyhodnotí jako nový 
závazný ukazatel, ten se do úpravy zapíše jako Par 2123, Pol XXXX, Org XXXXXX a je potřeba ho 
opravit. Závazný ukazatel může mít nejvyšší úroveň Par 2123, Pol 6XXX, Org XXXXXX. 
 
 
 
 



 
Vytvoření nového závazného ukazatele „z toho“ 
 
Nový závazný ukazatel s úrovní z toho se také pořídí ve formuláři pro úpravu nových závazných 
ukazatelů. Lze jej pořídit jak k existujícímu závaznému ukazateli, tak i k novému závaznému ukazateli.  
Na ukazatel se klikne pravou myší a zadá se „Nový“. Otevře se formulář „Závazný ukazatel 2. úrovně“, 
ve kterém se pořídí ukazatel „z toho“.  
Například je vytvořený nový závazný ukazatel z toho (zelený řádek) u existujícího závazného 
ukazatele (Par 2117 zbarvený šedivě) a také nový závazný ukazatel z toho k novému závaznému 
ukazateli (Par 2123 - oba řádky jsou zelený), viz obrázek. 
 
 
Tisk rozpočtové změny je již včetně úpravy nových závazných ukazatelů ještě před jejím uzavřením.  
Po uzavření rozpočtové změny jsou nové závazné ukazatele zapsané do upraveného rozpočtu. 
 
 


