Rozpočet - závazné ukazatele v programu KEO-W Účetnictví
Rozpočet lze vést buď jen formou rozpisu rozpočtu, nebo formou rozpočtu se závaznými ukazateli.
Nastavení režimu vedení rozpočtu se závaznými ukazateli se zadá v parametrech přímo v rozpočtu.
Zaškrtne se parametr „Rozpočet na závazné ukazatele“.
Po uzavření rozpočtu nelze parametr měnit.

Pořízení rozpočtu se závaznými ukazateli
Rozpočet se závaznými ukazateli se pořizuje ve formuláři rozpočtu pod nabídkou Rozpočet od 2016.

Pořízení rozpočtu 2018
a) Uživatelé, kteří již v roce 2017 zpracovávaly rozpočet se závaznými ukazateli
Přes nabídku Příprava na nový rok se vytvoří řádek Rozpočet a Rozpis rozpočtu. Následně se buď
upraví rozpis rozpočtu a tlačítkem „Vytvořit záv. ukazatele se znovu vytvoří rozpočet, tzn. původní
rozpočet je přepsán, nebo oba řádky Rozpočet a Rozpis rozpočtu si uživatel upraví přes tlačítko
„Editovat“.
b) Uživatelé, kteří v roce 2017 zpracovávali pouze rozpis rozpočtu
Přes nabídku Příprava na nový rok se vytvoří řádek Rozpis rozpočtu. Pak se musí nastavit
v parametrech „Rozpočet na závazné ukazatele“. Následně si uživatel upraví rozpis rozpočtu a
tlačítkem „Vytvořit záv. ukazatele si vytvoří rozpočet. Rozpočet a Rozpis rozpočtu si uživatel může
upravovat přes tlačítko „Editovat“.
c) Nový uživatel
Při prvním najetí je k dispozici pouze Rozpis. Dále se musí nastavit v parametrech „Rozpočet na
závazné ukazatele“. Následně si uživatel upraví rozpis rozpočtu a tlačítkem „Vytvořit záv. ukazatele si
vytvoří rozpočet. Rozpočet a Rozpis rozpočtu si uživatel může upravovat přes tlačítko „Editovat“.

Dokud rozpočet a rozpis rozpočtu nejsou uzavřené, jsou sestavy vytvořené jako návrh. Uzavírat
rozpočet se musí v pořadí:
1. Rozpočet
2. Rozpis rozpočtu.
Uzavření rozpočtu se provede přes tlačítko "Uzavřít" - vloží se datum schválení a může se uvést i číslo
usnesení.

Editace rozpočtu
Příjmy – pořizují se na stranu Příjmy/MD.
Při pořízení daňových příjmů a transferů na položky a zároveň při pořízení ostatních příjmů na
paragrafy musí být u daňových příjmů a transferů v paragrafu uvedeno „0000“.
Tzn. - pokud se pořídí závazný ukazatel Par XXXX, Pol 1111, Org XXXX a další závazný ukazatel Par
1014, Pol XXXX, Org XXXX, program to nahlásí jako chybu s tím, že se jedná o nepřípustné křížení.
Výdaje – pořizují se na stranu Výdaje/Dal.
U výdajů není přípustná kombinace v případě, když se u jednoho ukazatele pořídí do paragrafu
„XXXX“ s položkou např. 5XXX a zároveň se u druhého ukazatele pořídí určitý paragraf např. 5212
s položkou XXXX. Jedná se o nepřípustné křížení a program to nahlásí jako chybu.
Příjmy i výdaje se stejnou rozpočtovou skladbou se mohou pořídit do jednoho řádku viz obrázek - Par
6171, Pol XXXX, Org XXXX.
Financování - pokud se do rozpočtu se závaznými ukazateli pořizuje financování, musí položka vždy
začínat číslem „8“, např. 8XXX. Hodnoty financování mohou být pořízeny na straně MD a zároveň i na
straně Dal.

Tlačítko Přepočítat – vždy se provede vyhodnocení úrovní závazných ukazatelů a součty nejvyšších
úrovní, včetně součtu CELKEM. Hodnoty nejvyšší úrovně, které vstupují do součtového řádku
CELKEM, jsou označeny zelenou barvou, viz obrázek.
Sloupce Příjmy/MD a Výdaje/Dal musí být vyrovnané.

PŘÍKLADY pořízení závazných ukazatelů:
1.příklad – výdaje/Dal
Hlavní závazný ukazatel
Par XXXX, Pol 5XXX, Org XXXX
K tomuto hlavnímu ukazateli se mohou vést ukazatelé „z toho“ např.
Par 5512, Pol 51XX, Org XXXX
Par 3XXX, Pol 52XX, Org XXXX
Par XXXX, Pol 5011, Org 0001

2.příklad – výdaje/Dal
Hlavní závazný ukazatel
Par 5512, Pol XXXX, Org XXXX
K tomuto hlavnímu ukazateli se mohou vést ukazatelé „z toho“ např.
Par 5512, Pol 5169, Org XXXX
Par 5512, Pol 6121, Org 0001

3.příklad výdaje/Dal
Hlavní závazný ukazatel
Par 6XXX, Pol XXXX, Org XXXX
K tomuto hlavnímu ukazateli se mohou vést ukazatelé „z toho“ např.
Par 61XX, Pol 5XXX, Org XXXX
Par 6171, Pol 6121, Org 0001
Par 6409, Pol 517X, Org XXXX

