Majetek příspěvkových organizací k 31. 12. 2012 v programu KEO – Majetek
Příspěvkové organizace spustí na konci roku 2012 úlohu Ukončení dooprávkování a to bez ohledu na
to, jestli majetek dooprávkovaly přes nabídku Dooprávkování nebo dooprávkování neprováděly. Po
ukončení dooprávkování si organizace vytvoří počáteční stavy transferů.
Pokud má příspěvková organizace pouze majetek, který se neodpisuje, například drobný majetek,
tak následující nabídky nebude spouštět.
Popis jednotlivých nabídek Dooprávkování příspěvkových organizací

1. Příprava dooprávkování (nabídka 1-D-2-1-1 a nabídka 1-D-2-2-1)
V úloze si lze provádět dooprávkování. Zároveň se výše dooprávkování porovnává na stávající
oprávky k 31. 12. 2012.

2. Provedení dooprávkování k 31. 12. 2012 (nabídka 1-D-2-1-2 a nabídka 1-D-2-2-2)
Úloha provede přenos údajů z Dooprávkování do karet majetku.
Údaje životnost a sazba se převezmou z dooprávkování, tzn. původní hodnoty budou přepsány
hodnotami z dooprávkování.
Výše dooprávkování se zapíše do údaje účetní oprávky k 31. 12. 2012 podle následujících podmínek:
 je-li částka dooprávkování rovna účetním oprávkám k 31. 12. 2012, tak údaj účetní oprávky
zůstane v původní hodnotě (varianta A),
 je-li částka dooprávkování větší než účetní oprávky k 31. 12. 2012, tak se dooprávkování
zapíše do údaje účetní oprávky (varianta B)a
 je-li částka dooprávkování menší než účetní oprávky k 31. 12. 2012, tak údaj účetní oprávky
zůstane v původní hodnotě (varianta C).

Pokud účetní jednotka nebude chtít převést hodnoty z dooprávkování a bude chtít zůstat u
původních hodnot, tak tuto úlohu nespustí.

3. Ukončení dooprávkování (nabídka 1-D-2-3)
Úloha slouží k označení majetku (pouze odpisovaného), který příspěvková organizace
nedooprávkovala přes úlohu Dooprávkování nebo nechce převzít hodnoty z úlohy Dooprávkování .

4. Příprava MS Transferů pro rok 2013 (nabídka 1-D-2-4)
Do konce roku 2012 si příspěvkové organizace vedly pouze účetní evidenci transferů. Od roku 2013 si
příspěvkové organizace mohou tuto evidenci zpracovat přímo v programu KEO – Majetek. Proto je
nutné si připravit počáteční stav transferů k 31. 12. 2012. Pokud si příspěvková organizace prováděla
dooprávkování přímo v úloze Dooprávkování, tak se naplnění transferů provede automaticky.
Postup pro naplnění údajů
a) Příspěvková organizace provedla dooprávkování v úloze Dooprávkování
Protože při dooprávkování se porovnávají hodnoty účetních oprávek k 31. 12. 2012 a hodnoty
dooprávkování k 31. 12. 2012, tak se stejným způsobem postupuje i u transferů:
 je-li částka dooprávkování rovna účetním oprávkám k 31. 12. 2012, tak údaj účetní oprávky
zůstane v původní hodnotě (varianta A),
tzn. hodnota dotace a rozpuštěné dotace zůstane ve výši, jaká byla vypočítaná při
dooprávkování,
 je-li částka dooprávkování větší než účetní oprávky k 31. 12. 2012, tak se dooprávkování
zapíše do údaje účetní oprávky (varianta B),

tzn. hodnota dotace a rozpuštěné dotace zůstane ve výši, jaká byla vypočítaná při
dooprávkování a
 je-li částka dooprávkování menší než účetní oprávky k 31. 12. 2012, tak údaj účetní oprávky
zůstane v původní hodnotě (varianta C)
tzn. hodnotu dotace a rozpuštěné dotace musí uživatel zadat ve výši své účetní evidence
k 31. 12. 2012.
b) Příspěvková organizace neprovedla dooprávkování v úloze Dooprávkování
Všechny transfery včetně rozpuštěné hodnoty je nutné pořídit.
Popis práce ve formuláři
Hodnoty se vyplňují ve stavu k 31. 12. 2012. Veškeré hodnoty lze upravovat. Přes klávesu F2 lze věty
přidávat.
Popis údajů:
Inventární číslo
Pořadové číslo transferu

-

Datum transferu
AU 403 (výše transferu)

-

AU pro rozpuštění transferu

-

Částka transferu
Výše rozpuštěného transferu
Procento transferu

-

kontroluje se na existenci
pokud je u jednoho majetku více transferů, tak se každému
transferu v rámci inventárního čísla přidělí pořadové číslo
analytický účet k účtu 403, na kterém je zachycena celková
výše transferu
analytický účet k účtu 403, na kterém je zachyceno
rozpouštění transferu
celková výše transferu
celková výše rozpuštěného transferu
program si automaticky dopočítá

Pokud je úloha spuštěna opakovaně, tak se nejprve objeví dotaz „ Rozpuštění transferů již bylo
provedeno. Chcete je zrušit a znovu provést?“
Pokud uživatel odpoví Ne, tak zůstanou pořízené transfery ve stavu po úpravách, pokud je
odpovězeno Ano, tak se veškeré uživatelské úpravy ztratí a zůstanou pouze původní hodnoty a
uživatel si je musí znovu doplnit.
Nabídka je přístupná jen, pokud byl majetek dooprávkován a nebo byl v nabídce 1-D-2-3 Ukončení
dooprávkování označen jako vyřazen z dooprávkování.

Zpracovala: I. Mrtková
Dne: 4. března 2013

