
Popis úlohy Změna zbytkové hodnoty, životnosti a způsobu výpočtu odpisů 
(verze 8.08 programu KEO – Majetek) 
 
K 31. 12. 2014 je nutné si upravit zbytkovou hodnotu (dříve vyřazovací zůstatková cena) a výpočet 
odpisů pro rok 2015. Důvodem je novela ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku. Informace o 
ČÚS č. 708 byla zveřejněna na stránkách MF ČR dne 23. 1. 2014. Ve verzi 8.08 programu  
KEO–Majetek je zpřístupněna úloha pro změnu zbytkové hodnoty, životnosti a způsobu výpočtu 
odpisů. 
 
Postup práce s dlouhodobým majetkem na konci roku 2014: 

 Dokončení inventarizace 

 Vytisknutí sestav k 31. 12. 2014 (stavy majetku, pohybové sestavy, karty apod.) 

 Spuštění pomocné úlohy pro úpravu zbytkové hodnoty (dříve vyřazovací zůstatkové ceny) a 
výpočtu odpisů. 

 Zpracování odpisových plánů pro rok 2015  
 
 
Úloha Změna zbytkové hodnoty, životnosti a způsobu výpočtu odpisů je přístupná v nabídce 1-P a 
to pouze v období 12/2014 . 
Do úlohy vstoupí pouze majetek, který se odpisuje a k 31. 12. 2014 má účetní zůstatkovou cenu větší 
než nulu. 

 
Postup v úloze  

1. Práce se zbytkovou hodnotou 
2. Nastavení výpočtu odpisů s odečtením zbytkové hodnoty 
3. Úprava životnosti a způsobu výpočtu odpisů  

 
 
1. Zbytková hodnota  
Zbytkovou hodnotu si lze upravit podle potřeb účetní jednotky, tzn. buď vynulovat v celém majetku a 

zadat skutečnou zbytkovou hodnotu nebo postupovat podle přechodného ustanovení bodu 9.2. 
ČÚS č. 708, tzn. ponechání zbytkové hodnoty u majetku pořízeného do 31. 12 .2013. 
 
Varianta A – vynulování zbytkové hodnoty v celém majetku a zadání zbytkové hodnoty u majetku, 
kde si chce účetní jednotka zadat zbytkovou hodnotu dle bodu 3.1. písm. f)  ČÚS č. 708. 
 
Varianta B –  ponechání zbytkové hodnoty u majetku pořízeného do 31. 12. 2013, pokud se účetní 
jednotka rozhodne postupovat podle přechodného ustanovení bodu 9.2. ČÚS  č. 708, tzn. U majetku 
pořízeného od 1. 1. 2014 by se zbytková hodnota měla uvádět podle bodu 3.1. písm. f)  ČÚS č. 708. 
 

 
 Možnosti úprav zbytkové hodnoty v programu 

 Vynulování zbytkové hodnoty jednotlivě 
Přes F8 se označí věty a přes F10 nabídku 1. Vynulovat údaje Zbytková hodnota v Kč a v % se 
provede vynulování u vybraných vět. 

 Vynulování zbytkové hodnoty u všech vět 
Přes Shift + F8 se označí věty a přes F10 nabídku 1. Vynulovat údaje Zbytková hodnota v Kč a 
v % se provede vynulování u všech vět. 

 Zadání nebo úprava zbytkové hodnoty 



Pokud u některého majetku je nutné zadat nebo upravit zbytkovou hodnotu dle bodu 3.1. 
písm. f)  ČÚS č. 708, pak hodnotu uvést pouze v Kč (v hodnotě % bude nula). Úprava se 
provádí pomocí Ctrl+F5. 

 
 

 
2. Nastavení výpočtu odpisů s odečtením zbytkové hodnoty 
 
Nastavení výpočtu odpisů s odečtením zbytkové hodnoty se musí provést u všech vět. Nastavení se 
provede označením všech vět přes Shift + F8 a následně pomocí  F10 přes volbu 
2. Nastavit výpočet odpisů s odečtem zbytkové hodnoty. 
 
 

3. Úprava životnosti a způsobu výpočtu odpisů 
 
Pro aktualizaci údajů, které ovlivňují výpočet odpisů, slouží funkce Ctrl + F5. 
Lze upravovat: 

 zbytkovou hodnotu v % a v Kč, 

 parametr Výpočet odpisů s odečtem zbytkové hodnoty, 

 parametr Výpočet ze zůstatkové ceny a zbývající životnosti a 

 životnost a sazbu. 
 
Postup: 

a) Vytisknout si některou ze sestav, která je tříděná podle období posledního odpisu přes Shift + 
F6 a zkontrolovat si, zda se některý majetek neblíží k nulové zůstatkové ceně nebo se 
majetek odpisuje například příliš rychle. 

b) Pomocí Ctrl + F5 si lze například úpravou životnosti zkoušet odpisy, aniž by se údaje hned 
uložily. Slouží k tomu pravá část formuláře.  Pokud údaje pro odpisování vyhovují, tak při 
opuštění formuláře se pouze potvrdí souhlas s uložením 

c) Pokud se často upravuje u majetku životnost, tak si lze upravit i hodnotu Výpočet ze 
zůstatkové ceny a zbývající životnosti na hodnotu Ano. Tento parametr zajistí, aby se 
zohlednila celková životnost. 

d) Po odsouhlasení údajů si lze vytisknout opis přes Shift+F6 a odpisové plány pro rok 2015. 
 
 
Popis údajů v hlavním formuláři 
Údaje nelze měnit přímo na větě, ale přes funkční klávesy. V hlavičce se vždy zobrazuje detail 
k aktuální větě. 
 
Význam údajů v seznamu: 
Hodnota měsíčního odpisu  - Hodnota odpisu od 1/2015 
 
Význam údajů v hlavičce: 
Opr.    - Oprávky k 31. 12. 2014 
ZC    - Zůstatková cena k 31. 12. 2014 
Datum zařazení   - Červeně zobrazené Datum zařazení se vyskytuje u majetku, který byl  

dooprávkován  variantou 7.1.4., to znamená, nebyl znám datum 
zařazení. 

Výpočet ze zůst.ceny a zbýv.živ. - Je-li nastavena hodnota Ano, pak výpočet ovlivňuje pouze životnost,  
nikoliv sazba. U této varianty je v závorce počet měsíců, kolik zbývá      
do odepsání. 



Zbýv.doba odpis.  - Zbývající doba odpisování v letech a měsících (váže na počet měsíců  
       uvedených v závorce u předcházejícího údaje. 
 
 
 
Popis funkcí 
Ctrl + F5  - změna zbytkové hodnoty, životnosti, sazby a způsobu výpočtu odpisů 
Shift + F6  – nabídka sestav Opis údajů, které ovlivňují výpočet odpisů 
F8   – označení vět jednotlivě 
Shift + F8  – označení vět hromadně 
F10  - provést akci nad označeným věty: 

1. Vynulovat údaje Zbytková hodnota (v Kč a v %)  
2.  Nastavení výpočtu odpisů s odečtem zbytkové hodnoty  

 
 
Sestavy přes Shift + F6 
 
1. Opis údajů, které ovlivňují výpočet odpisů podle inventárních čísel 
2. Opis údajů, které ovlivňují výpočet odpisů podle období posledního odpisu 
3. Opis údajů, které ovlivňují výpočet odpisů podle typu majetku a období posledního odpisu 
 
 
Zpracovala: I. Mrtková 
Dne: 27. ledna 2015 


