program MAJETEK od firmy DATAX

novinky 3.031 17.10.2012
oprava
Při tisku protokolu o zařazení majetku se mohla za určitých okolností objevit chyba, která znemožnila
vlastní tisk.

novinky 3.030 27.9.2012
oprava
Ve volbě Změny - Hromadné - 4.převod mezi pracovníky se na konci celého zpracování mohla za
určitých okolností objevit chyba, která znemožnila vlastní převod.

novinky 3.029 26.9.2012
oprava tisku speciální výstupy některých KÚ pro odpisový plán 2013
Ve volbě Změny - C:přechodový OP k 31.12.2013 – 1. příloha č.3 Návrh OP roku 2013 se špatně
stránkovalo a tak se nevytisklo vše co se sestava obsahovala.

protokol o vyřazení
Ve volbě Obsluha - Základní údaje. Lze v pravém dolním rohu nastavit princip tisku záhlaví Protokolu o
vyřazení.
- A = do údaje doklad o vyřazení se bude nabízet pořadové číslo protokolu. SW jej bude sám
zvyšovat o 1. Za pětimístné číslo dokladu můžete do zbývající délky údaje (12 znaků) zapsat
další potřebné údaje
- J = automatické číslování se neprovádí, ale do záhlaví protokolu se vytiskne vše co je uvedeno
v údaji doklad o vyřazení
- N = nic se ani nenabízí ani netiskne

účet majetkového okruhu
Ve volbě Tabulky - Tabulky - Pohyby účtování lze pro standardní pohyby nabytí : pořízení / vytvoření
vlastní činností pomocí klávesy <F4> opravit standardní nabízený okruhový účet 416, například na
416300. Chcete-li provést změnu u všech tří pohybů, musíte tak učinit postupně jeden po druhém. Tím si
nastavíte standardní okruhový účet, který se bude nabízet při zápisu nového majetku do evidence, takže
jej nebudete muset vždy opravovat.
Ve volbě Změny - Hromadné změny - F:změna čísel účtů se nově SW dotáže, zda chcete opravovat
všechny účty, respektive opravit okruhové.
- Ano čísla účtů = nabídnou se všechny kombinace zařazovací + odpisový + okruhový účet a
vy můžete provést hromadnou (individuální ) změnu jakéhokoliv účtu
- Pouze účet okruhu = nabídnou se všechny kombinace kód zařazení + okruhový účet a vy
můžete provést hromadnou (individuální ) změnu okruhového účtu. Takže máte-li například u
všech karet majetku uveden okruhový účet 416 a přitom byste měli mít 416 300, je tato volby
přímo skvostná. Jednoduše hromadně změníte tento údaj u všech aktivních majetků.
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novinky 3.028 22.9.2012
speciální výstupy některých KÚ pro odpisový plán 2013
bramboračka : aneb tak už je to tady
Už před 3 měsíci bylo jasné, že se musí dostat stávající systém odepisování do problému. Na jedné
straně jsou odpisy zřizovatelem záměrně snižovány, aby se ponížili náklady. Na straně druhé je tu
MFČR s ČÚS č.708, jejichž snahou je donutit KÚ, aby odepisovali majetek rozumně i když s následkem
vyšších nákladů. A k tomu se ještě přidala iniciativa náměstkyně ministra školství, která vydala vyhlášku,
v níž nařizuje odepisování majetku jen do 5% vstupní ceny. Proč? To nikdo neví ani nechápe. A navíc, I i
když je to vyhláška pro příspěvkové organizace zřízené MŠMT, některé krajské úřady tuto vyhlášku
přijaly za svou. Nejspíše díky tomu, že pracovnice, které dnes pracují na KÚ, sem přešly z původních
Okresních školských úřadů, které původně spadaly po MŠMT. Takže teď tu máme dokonalou
„bramboračku“, kdy každý KÚ chce něco jiného, a navíc honem - honem, všichni se zblázněte.

řešení
Abyste byli schopni zpracovat požadované přehledy a seznamy, přidali jsme, řekl bych v téměř
pekelném termínu, do SW Majetek rozsáhlou funkci, která vám má pomoci. Ve volbě Změny C:přechodový OP k 31.12.2013. Tato volba umožňuje tisk 4 sestav. V nich je vždy porovnáno
(vyčísleno), jak by dopadlo odpisování v roce 2013, kdyby se odepisovalo stávajícím způsobem (při
zachování stávajících odpisových dob a nastavených % (pomalu a levněji) oproti situaci, kdy se bude
odepisovat tak, jak je požadováno ČÚS č.708.
Zda se má při výpočtu užít 5% klausule pro zachování zůstatkové ceny až do vyřazení na hodnotě 5%
VS si určíte výběrem příslušné možnosti při tisku. V sestavách se pracuje pouze s těmi kartami, kde
nějaký odpis připadá v úvahu. Dvě ze sestav se jmenují Příloha a jsou tím myšleny přílohy tak jak je
požaduje KÚ Jihomoravského kraje. I když nejsou na 100% stejné, protože obsahují některé údaje
navíc. To aby se jednak vyhovělo přehledu jak jej požaduje KÚ Moravskoslezského kraje a pak aby
obsahoval důležité údaje, na které pracovníci KÚ nějak pozapomněli.
Moravskoslezský kraj
Na KÚ tohoto kraje vymysleli ještě větší zašmodrchanec. Chtějí aby karty majetku byly zařazeny
v stávajících 6 odpisových skupinách (daňových), jak je zná zákon o dani z příjmu, ale přitom požadují,
aby byly karty kategorizovány podle ČÚS 708, který pracuje se 7 účetními odpisovými skupinami. A aby
to nebylo tak jednoduché, ještě chtějí, aby se v jednotlivých skupinách odepisovalo jinak, než popisují
obě citované zákonné normy. Tomu opravdu vyhovět nelze.

skupina

1
2
3
4
5
6
7

doba odepisování
zákona
ČÚS
kraj
o příjmu 708
4
5
6
6
8
8
- 12
12
15
- 20
20
40
- 30
30
80
- 50
50
80
-není
80

Pokud přesto máte nějak vyplnit požadovaný přehled, musíte si ve volbě Tabulky - Tabulky Odpisové skupiny - Doba odepisování nastavit roky, tak jak je požaduje KÚ. To, že to bude proti
vyššímu zákonu, k němuž se KÚ tak vehementně hlásí, asi řešit nebudeme. Možná že to, co platí
v tomto kraji, vyhlásili , respektive teprve vyhlásí v i jiném. Nejsem jasnovidec, takže to teď nevím.

Majetek nakupovaný v roce 2013
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Některé KÚ požadují, abyste do přehledů zahrnuli i majetek, o němž již teď víte, že jej budete v roce
2013 pořizovat. To si musíte připočítat sami.
Speciálně odepisovaný majetek
KÚ MS kraje určuje že historické budovy máte odepisovat 500 let (tedy roční procento je 0,2 % . Takové
speciálnosti si budete moci podchytit, protože skutečné procento, kterým se odepisuje si můžete sami na
kartě toho kterého majetku individuálně změnit.

novinky 3.027 19.9.2012
změna % odpisu, při přechodu na kategorizaci dle ČÚS 708
teorie
Tím, že zařadíte majetek do správné účetní odpisové skupiny dle Českých účetních standardů č.708,
nenastane automaticky nic co se vlastního odepisování týká. Na kartě majetku zůstane vámi původně
nastavené % odepisování i připravený účetní měsíční odpis. V ČÚS se nikde nehovoří o době
odepisování ale o době používání. Každá účetní odpisová skupiny má tuto dobu stanovenu a ta vlastně
odpovídá době daňového odpisu. Aktuální %, které máte nastaveno, vychází z toho, co požaduje váš
zřizovatel. Protože chce minimalizovat vaše náklady, jistě jste natlačeni k tomu, že řadu majetků
odepisujete déle, než byste měli / mohli. MF ČR předpokládá, že se příspěvkové organizace budou
ČÚS. Z jejich pohledu byste měli majetek odepsat dříve (máte nastaveno vyšší %) než jak to požaduje
zřizovatel. Jak se j tomuto rozporu postavíte nevím.

možnosti SW
Pokud byste chtěli a měli vyhovět ČÚS, a přitom to nechcete dělat kartu po kartě, pak ve volbě Změny Hromadné změny - E: Změna % úč.odp. dle ČÚS 708 lze nastavit % podle jejich požadavků. Tuto
změnu lze provést pro vybranou skupinu karet stejným principem, jako u jiných hromadných změn. Tedy
nejdříve lze vybrat standardním výběrem libovolnou skupinu karet. SW karty rozškatulkuje do skupinek
podle toho, do jaké účetní odpisové skupiny karta patří a jaké má aktuálně nastaveno procento
odepisování. Hvězdičkou lze vybrat příslušnou skupinu, opravit, respektive spíše jen potvrdit %
vypočtené z požadovaných let používání a pak případně individuálně zakázat změnu u některých karet
z označené skupinky. Chcete-li provést změnu nahrubo, tedy u všech karet najednou, stačí stiskem
klávesy <F2> aktivovat funkci hromadného přepočtu.

oprava
Doladěna funkce odpisového plánu na příští rok. A to i s případným přihlédnutím na zavedení
odpisových limitů.

novinky 3.026 15.8.2012
odpisování jen do zvoleného zůstatku (např. do 5% VS)
teorie
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Na vznik účetních odpisů dle Českých účetních standardů č.708 reagují zřizovatelé různě. Ministerstvo
školství vydalo vyhlášku , kterou se musí řídit jím zřízené příspěvkové organizace, podle níž se již
majetek neodepisuje do 0 Kč, ale jen do zůstatkové ceny, která se rovná 5% ceny vstupní. Po celou
další dobu používání tak bude majetek evidován s touto zůstatkovou cenou. Ta se odepíše až
v okamžiku vyřazení majetku z evidence. Proč tomu tak je, tak to mi zcela uniká. Asi jen proto, aby se
něco dělo a měnilo a aby paní náměstkyně mohla být pod něčím podepsána.
Protože KÚ zřídili své odbory školství na organizační struktuře (včetně pracovníků) původních školských
úřadů (které patřily původně pod MŠMT), tak není divu, že některé KÚ princip, který požaduje MŠMT u
svých příspěvkových organizací, převzaly.

nastavení
Ve volbě Tabulky - Tabulky - Principy (%VS) jsou
dvě možnosti Hromadně / Individuálně . Obě
umožňují nastavit principy odepisování majetků.
Tedy určit, jestli se odepisuje standardně, tedy tak
jak dosud, až do úplného odepsání majetku,
respektive speciálně, tedy jen do nějaké zůstatkové
ceny. Pro speciální odepisování lze nastavit jedno
jediné %, které určuje, že se všechny majetky
odepisují jen do částky určené jako zadané
procento ze vstupní ceny.
Záměrně jsme do programu zapracovali
možnost nastavit si toto %. Už teď je
nám jasné, že dříve či později si někdo
další vymyslí jiný způsob odepisování. A
dokonce jsme to dohnali tak daleko, že
si můžete nastavit různé % pro každou
účetní odpisovou skupinu. A to buď
hromadně, zvolením varianty a případně
i zadáním %, respektive individuálně, zápisem % u každé odpisové skupiny. Budete-li chtít využít tento
princip, je nutné mít udělánu kategorizaci majetku podle účetních standardů č.708, aby tím bylo zřejmé,
do jaké účetní odpisové skupiny majetek náleží.

program hlídá automaticky výši odpisu
Je jasné, že program následně hlídá odepisování automatizovaně. Pokud dosáhne zůstatková hodnota
majetku zadaného % vstupní ceny, je majetek označen, aby se dále neodepisoval. Označen je tak, že
jeho původní způsob účetního odepisování L
(lineárně) nebo S (stejně jako daňově) se změní na
O (odepsán do zadaného %). Takové karty lze
následně snadno prezentovat při výběru ve volbě
Prohlížej - Zařazené / Vyřazené - Odepisování Typ odpisu účetní. Pokud byste změnily princip
odepisování a řekli, že už se nemá odepisovat do
5% VC, ale zase do nuly, tak musíte karty, které
jsou označeny „O“ převést na jiný způsob
odepisování . A to ve volbě Změny - Hromadné –
8.převod úč.odpisů: typ O -> typ L / 9.převod
úč.odpisů: typ O -> typ S. Tehdy se také nastaví zpět i hodnota měsíčního odpisu.

prezentace
Aby bylo vše jasné, tak při prezentaci či opravě karty majetku se
zobrazují v bloku o CENĚ doplňkové informace. Nastavené %
vstupní ceny (do jejíž výše se majetek odepisuje). A také hodnota
zadaného limitu, do nějž se majetek odepisuje.
Při tisku přehledu karet, které jsou v aktuálním měsíci odepsány
lze tisknout přehled v dvojřádkové variantě. Při ní se ve druhém
řádku tisknou informace o způsobu účetního odepisování a teoretický měsíční odpis, kdyby se majetek
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odepisoval standardně až do 0 Kč. Dále pak i jak by vypadaly oprávky a zůstatková cena při odpisu až
do 0 Kč a konečně rozdíl mezi teoretickým a skutečným měsíčním odpisem.

Při tisku karet, které jsou již odepsány, se tiskne místo účetního měsíčného odpisu (který není)
informace o způsobu účetního odpisu, Díky tomu je patrné, které karty jsou a které nejsou skutečně
odepsané až do 0 Kč.

standard
Je jasné, že standardem v evidenci je princip, kdy se odepisuje tak jako dosud tedy až do 0 Kč. Pak je i
prezentace karet stejná jako doposud.
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účetní dopisové skupiny
kategorizace
Zavedením účetních standardů č. 708 se díky kategorizaci
majetku jednotlivé karty zařazují do 7 účetních odpisových
skupin (I. – VII.) To je něco zcela jiného než daňová odpisová
skupina, jak ji definuje zákon o DPH. Aby se dalo s účetními
skupinami správně pracovat a tisknout za ně požadované
sumáře a třídění, je nutné, abyste karty v SW kategorizovali.
Způsob kategorizace jsme popisovali u předchozí verze. Takže
teď jen krátce. Na kartě je údaj CZ-C. Což je hodnota kódu z číselníku kategorizace majetku
zavedeného právě účetním standardem č. 708. Tento číselník má stovky vět a vy u každého majetku
musíte vybrat to nejlepší určení. Pomocí <F1> si číselník necháte nabídnout a vyberete si z něj. Jak
z ukázky vyplývá, není to až tak jednoduché. Například do IV. Skupiny patří stroje a zařízení. Oddělit od
sebe Parní a Vodní turbínu asi složité není. Ale jaký je rozdíl mezi Hydraulickou sestavou a
Hydraulickým systémem, tak na to se mne neptejte. Myslím si však, že to až tak důležité není. Důležité
je, že náš stroj patří do účetní skupiny IV. Takže zařadíme-li jej jako cokoliv z této skupiny, bude to
formálně stačit. Je jasné, že se snažíte zvolit tu variantu, která nejvíce odpovídá skutečnosti. Některé
textové popisy jsou tak dlouhé, že se nevejdou do jednoho řádku. Proto jsou v číselníku někdy pro jeden
kód dva (ale i čtyři)
řádky, v nichž je plný
popis,
jaký
zadalo
ministerstvo
financí.
Respektive
Státní
statistický úřad, od
něhož MFČR tento
číselník
převzalo.
V ukázce je to vidět u
kódu 28.12.11.
Potvrdíte-li nějaký záznam klávesou <Enter>, příslušný kód se
vepíše na kartu. Spolu s ním se ukazuje i informace o účetní
odpisové skupině a konečně i počet let používání tohoto majetku
tak, jak jej stanovuje vyhláška MF ČR. Kód CZ-C (kategorizaci
majetku) lze kdykoliv opravit.

prezentace
Při výběru karet lze použít volbu
Odepisování - 6.účetní odpisová skupina
a pomocí ní vybrat karty jedné, či více
skupin. Respektive vybrat ty karty, které
ještě nejsou zařazeny do žádné skupiny.
Při tisku seznamu karet se důsledně
vypisuje číslo účetní a za tím i daňové odpisové skupiny. Navíc při tisku lze zvolit setřídění podle účetní
odpisové skupiny.

odpisový plán
Přibyly další dva typy přehledů: Sumář / Sumář i za účty.
Stávající způsob prezentace a třídění (členění) podle
daňových odpisů je rozšířen o prezentaci podle účetních
skupin (<F5>).
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Přibyly další dva typy přehledů: Sumář
/ Sumář i za účty. Stávající způsob
prezentace a třídění (členění) podle
daňových odpisů je rozšířen o
prezentaci podle účetních skupin
(<F5>).
Sumář
skupin

podle

účetních

odpisových

Sumář i za účty podle účetních odpisových skupin
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