
OPRAVA OPRÁVEK, TRANSFERŮ A ROZPUŠTĚNÝCH TRANSFERŮ (DP 399) 

Verze 8.04 nabízí nový druh pohybu 399, který slouží k opravě výše oprávek i transferů a jejich 

rozpuštěné hodnoty. 

Úlohou 2. Změny stavu majetku a DP 399 Oprava oprávek a transferů lze u vybraného inventárního 

čísla opravit: 

 celkovou hodnotu oprávek, 

 stav oprávek k 1.1., 

 celkovou výši transferu, 

 výši rozpuštěného transferu, 

 výši rozpuštění v aktuálním roce. 

Požadované změny se zadávají do opravného formuláře a teprve potvrzením se tyto nové hodnoty 

uloží do matričních souborů. 

POPIS OPRAVNÉHO FORMULÁŘE. 

Formulář je rozdělen na 2 části. První slouží k opravě oprávek, v druhé části lze upravovat hodnoty 

týkající se transferů.  

1. Oprava oprávek 

Formulář zobrazuje aktuální stav oprávek a umožňuje editovat upravené hodnoty, které jsou 

přednastaveny podle skutečnosti. Oprávky k 1.1. lze však měnit pouze při změně hodnoty 

účetních oprávek. Provedené opravy se uloží Entrem nebo volbou F10 lze přejít k úpravě 

hodnot transferů. 

Automatické změny po úpravě hodnot účetních oprávek: 

a) od následujícího měsíce se odpisy budou počítat ze zůstatkové ceny a zbývající doby 

používání, 

b) přepočítá se transferový podíl, a to ze zůstatkových hodnot. 

2. Oprava transferů  

Druhá část opravného formuláře obsahuje řádkový seznam všech transferů k vybranému inv. 

číslu. Vybraný transfer lze upravovat v jeho detailu po stisknutí klávesy F10. Uživatel zadává 

hodnoty, o které chce upravit celkovou výši transferu, výši rozpuštěného transferu nebo výši 

rozpuštění v aktuálním roce. Podle zadaných hodnot se automaticky změní upravená hodnota. 

Klávesou ESC návrat do seznamu transferů. Opětovným stiskem ESC opuštění opravy 

transferů a návrat do první části opravného formuláře pro uložení všech změn klávesou Enter, 

případně zrušení a ponechání stávajících hodnot klávesou ESC. 

Automatické změny po úpravě hodnot transferů: 

Pokud dojde k úpravě hodnot celkové výše transferu nebo výše rozpuštěného transferu a jsou-

li zároveň u opravovaného inv.č. oprávky, dojde k přepočtu transferového podílu, a to ze 

zůstatkových hodnot. 

Po uložení upravených hodnot je k dispozici opis dokladu se záznamem o provedených změnách. 


