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Úvod 

 1 ÚVOD 
Vážený  zákazníku,  jsme  pot šeni  Vaší  d v rou  projevenou  zakoupením  programu  ě ů ě GRAND,  který  byl  vytvo en  seř  
zám rem ulehčit Vám vedení účetnictví aě  pomocných evidencí. Doufáme, že Vám bude sloužit k plné spokojenosti.

 1.1 Technické požadavky

Minimální požadavky na technické vybavení jsou: počítač kompatibilní se standardem IBM PC, obsahující pevný disk.

Operační  systém musí  podporovat  OS  DOS.  Tuto  podmínku  spl ují  iň  32.  bitové  operační  systémy  MS 
Windows (nap íklad Windows 98, 2000, XP, Vista ař  Windows 7).  

GRAND nebude pracovat na 64. bitových verzí Windows XP a Vista. Ve Windows 7 verze 64 bite je mimo 
verze Home Premium, v n mž ě GRAND spustit nelze v bec, provoz možný v tzv. ů XP Mode, což je virtuální 
počítač.

 1.2 Licenční ujednání

Licenční ujednání  je  právní  smlouva mezi  Vámi,  konečným uživatelem programu  GRAND a firmou Daniel  Redlich, 
uzav ená na základ  autorského zákona. Licenční ujednání je  zobrazeno p i  prvním startu programu po provedeníř ě ř  
instalace na pevný disk počítače a je vyžádán Váš souhlas, bez n hož nelze program používat.ě

Licenční ujednání lze zobrazit v menu Konec - O programu.
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 2 INSTALACE ÚČETNICTVÍ
P ed instalací programu (jakéhokoliv) je vhodné zálohovat d ležitá data zř ů  pevného disku a spustit libovolný program na 
kontrolu konzistence pevného disku - nap íklad SCANDISK (ve Windows zř  menu  Start - Programy - P íslušenství -ř  
Systémové nástroje).

Pokud program instalujete z CD v prost edí Windows, pravd podobn  se zhruba p l minuty po vložení instalačního CDř ě ě ů  
do  mechaniky  spustí  instalační  program.  Pokud  k jeho  startu  nedojde,  uči te  tak  manuáln  nap íklad  pomocíň ě ř  
pr zkumníka,  vů  n mž  naleznete  disk  CD  aě  na  n m  nap íklad  poklepem  myší  odstartujete  program  ě ř SETUP.EXE. 
Instalační obrazovka obsahuje tlačítka, spoušt jící instalátory dodaných program . Stiskn te tlačítko sě ů ě  nápisem Grand 
verze 20.

Ve formulá i pro instalaci zadáte následující volby:  ř

Typ instalace ponecháte na Nová instalace.

Sepnutím volby Založit spoušt cí povelový soubor G20.BATě  docílíte vytvo ení povelového souboru, kterým se ř GRAND 
spouští. Povelový soubor bude umíst n p ímo vě ř  adresá i účetnictví. ř

Spínač  Národní  prost edíř  nastavte  do  polohy  odpovídající  kódové  tabulce  používané  vašimi  ovladači  klávesnice, 
obrazovky a tiskárny. V operačním systému Windows je to obvykle LatinII.

Ovladače  obrazovky  a klávesnice  je  nutné  instalovat  obvykle  pouze  v prost edí  DOS nebo  vř  p ípad ,  že  používáteř ě  
kódování Kamenických. V operačním systému Windows je vhodn jší používat systémové ovladače spoušt né p i startuě ě ř  
počítače. Pokud se rozhodnete používat ovladače národního prost edí dodané sř  účetnictvím GRAND, bude p i instalaciř  
v adresá i účetnictví založen podadresá  CS ař ř  do spoušt cího povelového souboru bude dopln no spušt ní ovladačě ě ě ů 
i jejich odinstalování po ukončení účetnictví. Bližší dokumentaci k ovladač m naleznete vů  souboru CS\CTI.MNE. Tyto 
ovladače nebudou fungovat ve Windows 98 a Windows ME - proto je neinstalujte.  

Na záv r stiskn te tlačítko ě ě <Start instalace>. 
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Instalace účetnictví

 2.1 Spoušt cí ikonaě

 2.1.1 Vytvo ení spoušt cí ikonyř ě

Pokud jste účetnictví instalovali z CD, je spoušt cí ikona již pravd podobn  založena aě ě ě  tento bod m žete p eskočit.ů ř

Ukažte kurzorem myši na volné místo pracovní plochy Windows a stiskn te pravé tlačítko myši. Vě  rozbaleném menu 
zvolte nabídku Nový a v dalším menu Zástupce. 

Ve formulá i stiskn te tlačítko  ř ě <Procházet>. V další obrazovce pomocí rozbalovacího seznamu  Oblast hledání zvolte 
disk  C:.  Pak  v seznamu  složek  a soubor  nalezn te  složku,  do  které  jste  účetnictví  instalovali  (standardnů ě ě 
C:\GRAND20).  V ní zvolte soubor  G20.BAT.  Je možné, že prohlížeč nezobrazuje p ípony soubor  - pak vř ů  seznamu 
uvidíte pouze G20. Nakonec stiskn te tlačítko ě <Otev ít>ř .

Stiskn te tlačítko ě Další, potvr te název zástupce aď  zvolte jeho ikonu. Nakonec použijte tlačítko <Dokončit>. Nyní by se 
m l zástupce objevit na pracovní ploše.ě

 2.1.2 Úprava spoušt cí ikonyě

Op t programu ukažte  kurzorem myši  na  zástupce,ě  
stiskn te její  pravé tlačítko aě  v menu zvolte poslední 
nabídku Vlastnosti. 

Aby  na  počítačích  s vícejádrovým  procesorem 
nedocházelo  k zatuhnutí  programu,  je  nutné  p iř  
ručním vytvo ení zástupce zm nit spoušt cí povel z:ř ě ě

C:\GRAND20\G20.BAT

na povel

C:\GRAND20\SETCPU.EXE  C:\GRAND20\G20.BAT

Bližší  podrobnosti  naleznete  v kapitole  Omezení  
.

V záložce  Možnosti zm te zp sob použití  na  ěň ů Celou 
obrazovku (ve  Windows  Vista  ponechte  Okno -  viz 
následující  odstavec),  vypn te  ě Režim rychlých  úprav 
a Režim vkládání.
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V záložce  Písmo zvolte  písmo  Alis  Fand a jeho 
velikost zkušebn  nastavte na ě 24.

Písmo Alis Fand je vytvo eno firmou Alis s.r.o., kterář  
je poskytla bezplatn  k používání. Font eší p edevšímě ř ř  
problém s „vypadáváním“ českých znak  ve Windowsů  
7.

V záložce  Rozvržení nastavte  v údajích  Vyrovnávací 
pam  zobrazeníěť  i Velikost okna ší ku ř 80, výšku 25. 
Pokud  záložka  Rozvržení ve  formulá i  není,ř  
postupujte  dle  následujícího  odstavce.  Jestliže  toto 
nastavení  není  provedeno,  m že  být  programů  
v celoobrazovkovém režimu vykreslován pouze v horní 
polovin  obrazovky.ě

 2.2 Nastavení celoobrazovkového režimu aplikace ve Windows 
2000 a XP

Ve  Windows  2000 a n kdy  iě  ve  Windows  XP není 
záložka  Rozvržení zobrazena ve vlastnostech ikony 
na  ploše  a program  je  sice  spušt ně  
v celoobrazovkovém režimu, ale je zobrazován pouze 
v horní polovin  obrazovky. Opravu provedete tak, žeě  
program spustíte,  pak  ukážete  kurzorem myši  na 
tlačítko  označující  GRAND20 na  lišt  úloh.  Pokudě  
jste  program spustili  v celoobrazovkovém rozlišení 
a lištu úloh nevidíte, stiskn te klávesy ě Alt+Tab, čímž 
se p epnete do Windows.   ř

Jestliže  tedy kurzor myši  ukazuje na lištu úloh na 
tlačítko s účetnictvím, stiskn te pravé tlačítko myšiě  
a v menu  zvolte  Vlastnosti.  Zde  již  v záložce 
Rozvržení m žete zadat pot ebné hodnoty. ů ř

P i  uložení  obrazovky  budete  vř  další  obrazovce 
vyzváni  k určení  platnosti  nastavení  -  zda  se  mají 
zadané  hodnoty  aplikovat  pouze  na  aktuální  b hě  
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programu, nebo se má zm nit zástupce.ě   Nechejte zm nit zástupceě . Úprava nastavení se projeví až po novém startu 
účetnictví.

 2.3 Nastavení velikosti formulá e aplikace ve Windows Vista ař  
Windows 7

Ve  Windows Vista a Windows 7 nelze použít  celoobrazovkový režim, nebo  jej  nepodporuje ovladač grafické karty.ť  
Z tohoto d vodu lze ů GRAND spoušt t jen ve formulá i (okn ), jehož velikost m žete upravit zm nou velikosti písma.ě ř ě ů ě

Provedete to tak, že spustíte účetnictví, kurzorem myši najedete do titulkového pruhu okna a stisknete pravé tlačítko 
myši. V rozbaleném menu vyberte nabídku Vlastnosti. V záložce Písmo nyní m žete volit velikost písma, podle n hožů ě  
se bude m nit velikost okna. ě

Zvolte font Alis Fand zkušebn  oě  velikosti 24. 

Po stisku tlačítka <OK> se zm ny uloží aě  m la by se upravit velikost formulá e sě ř  účetnictvím. Tento postup nastavení 
velikosti obrazovky použijte i ve Windows XP v p ípad , že program chcete spoušt t veř ě ě  formulá i.ř

 2.4 Instalace do operačního systému Windows 7

 2.4.1 Výb r vhodného operačního systémuě

Je-li to možné, zvolte 32. bitové verze Windows.  V 64. bitové verzi  Windows 7 Professional a Ultimate je  GRAND 
spustitelný  pouze v  tzv.  XP modu, což je  v podstat  virtuální  počítač.  ě Ve verzi  Home Premium 64.  bit   GRAND 
nespustíte v bec!ů

 2.4.2 Nastavení zástupce

V t chto  operačních  systémech  není  podporován celoobrazovkový režim aě  program je  možné  provozovat  pouze  ve 
formulá i.  Jeho  velikost  zv tšíte  zm nou  písma  ař ě ě  velikosti  dle  p edchozí  kapitoly  ř Nastavení  velikosti  formulá eř
aplikace ve Windows Vista a Windows 7.

Pokud bude docházet ke ztrát  českých znak  na obrazovce nap íklad po tisku, načtení informací o partnerovi z ARES aě ů ř  
podobn , p esv dčte se, že máte v zástupci nastaveno písmo  ě ř ě Alis Fand nebo  rastrové písmo.  Lucida console díky 
chyb  vě  operačním systému nejde použít.

 2.4.3 Jak vypnout okamžité ukončení aplikace p i zav ení formulá e veř ř ř  
Windows 7

P i stisknutí tlačítka pro uzav ení formulá e s  ř ř ř GRANDem (tlačítko  X vpravo naho e) není ve Windows 7, na rozdíl odř  
p edchozích verzí Windows, vydáno žádné upozorn ní a ř ě GRAND se okamžit  ukončí. Nápravu m žete docílit tak, že poě ů  
instalaci  verze  alespo  20.030  upravíte  v  menu  ň Konec  -  Nastavení  programu  -  Systémové  soubory  -  G20.BAT 
(spoušt cí soubor)ě  obsah povelového souboru, kam p ed ádek ř ř GRAND20.EXE +X doplníte p íkaz ř WINPROC.EXE X. 
Obsah povelového souboru by mohl vypadat po úprav  takto (úprava je zvýrazn na). ě ě

KB16 cz, 852
C:
cd C:\GRAND20\
DPAKBD.COM /T20 /I
WINPROC.EXE   X
GRAND20.EXE   +X
cd \

Uzavírací tlačítko po úprav  sice z stane viditelné, ale nebude funkční a Grand tak vždy ukončíte ádným zp sobem. ě ů ř ů
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 2.5 První spušt ní programuě

GRAND se spouští ikonou GRAND20 z pracovní plochy nebo povelem G20 z adresá e ř C:\GRAND20.

P i  prvním startu programu budete vyzváni kř  zadání registračních údaj ,  které naleznete na štítku uvnit  krabičkyů ř  
s programem. Jestliže registrační údaje nebudou zapsány, lze program provozovat v režimu časov  omezené demoverzeě  
nebo prohlížecí verze bez možnosti m nit data.ě

Následn  budete  vyzváni  kě  výb ru  archivačního  programu  aě  tiskárny.  Pokud  dodatečn  zjistíte,  že  jste  archivačníě  
program zvolili chybn  aě  budete chtít provést výb r znovu, postupujte dle kapitoly ě Nastavení zálohování  .  

Pokud tisknete pomocí programu DOSPrint (doporučeno) a v menu Konec - Nastavení programu - Tisk není zapnuta 
volba  Tisk pomocí programu PRNFILE.EXE, zadejte do nastavení  DOSPrintu adresá  sř  verzí GRAND 20 dle kapitoly 
Tisk pomocí spušt ného DOSPrintuě  .  

 2.6 Problémy spojené s instalací

 2.6.1 V celoobrazovkovém režimu je program zobrazen v horní polovině 
obrazovky

Upravte vlastnosti spoušt cí ikony (rozvržení) dle kapitoly ě Úprava spoušt cí ikonyě  .  

 2.6.2 Program se spouští ve formulá i, ne p es celou obrazovkuř ř

Ve  Windows Vista a Windows 7 celoobrazovkový režim není  podporován,  je  možné  pouze  dle  kapitoly  Nastavení
velikosti formulá e aplikace ve Windows Vista a Windows 7ř  upravit velikost formulá e. Vř  ostatních verzích Windows 
upravte spoušt cí ikonu dle kapitoly ě Úprava spoušt cí ikonyě  .  .

 2.6.3 Program zatuhává

Problém obvykle nastává u počítač  sů  vícejádrovým procesorem. Zde  p ekontrolujte, že  ř GRAND v zástupci spouštíte 
programem SETCPU.EXE (viz. kapitola Zatuhávání programu na PC s vícejádrovými procesory).

 2.6.4 V GRANDu je v úvodní obrazovce vypsáno upozorn ní kě  pam tiě

P ekontrolujte,  že vř  povelovém souboru, kterým se program spouští,  je  uveden parametr  +X u spustitelného (EXE) 
souboru GRANDu dle následujícího ádku:ř

C:\GRAND20\GRAND20.EXE    +X

 2.6.5 Klávesnice nepíše znaky s českou diakritikou

Spus te ť GRAND. V menu Konec – Nastavení programu – Systémové soubory – G20.BAT zrušte @REM u ádku ř @REM 
KB16 cz, 852. Výsledný ádek by po úprav  m l vypadat takto (velikost písmen není d ležitá):   ř ě ě ů KB16 cz, 852

V operačním systému Windows 98 a 95 je tento povel odlišný a m l by být:   ě keyb cz
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 3 INSTALACE OSTATNÍCH PROGRAMŮ
Násludující  programy  lze  instalovat  z  téhož 
instalátoru, jako účetnictví GRAND.

 3.1 DOSPrint

DOSPrint  je  podp rný  program  ešícíů ř  
problémy  s tiskem,  umož ující  tisk  na  USBň  
tiskárnách  i výstup  do  PDF.  Program 
doporučujeme instalovat. P i instalalaci stačíř  
potvrdit  licenční  ujednání,  ostatní  volby 
m žete ponechat beze zm ny. Pro nastavení aů ě  
používání  DOSPrintu  si  p ečt te  kapitoluř ě  
Instalace programu DOSPrint.

 3.2 Tisk ve Windows

Program umož uje p edevším tisk n kterýchň ř ě  
sestav, které nelze p ímo z účetnictvíř  
vytisknout, nap íklad evidenční list d chodového pojišt ní a p ihlášku kř ů ě ř  nemocenskému pojišt ní. ada dalších tiskě Ř ů 
vypadá díky grafickému prost edí lépe, p ípadn  se p esn ji shoduje se vzorovým formulá em. ř ř ě ř ě ř P i instalalaci op t stačíř ě  
potvrdit licenční ujednání a ostatní volby ponechat dle p edvolených hodnot. Další podrobnosti získáte vř  kapitole 
Program pro tisk v     prost edí Windowsř  .  

 3.3 Elektronické podání

Epodání je určeno k elektronickému podávání dokument  na Portál ve ejné správy ČR (dále jen PVS)ů ř , tedy p edevšímř  
ELDP, p ihlášek k nemocenskému pojišt ní a p ehled  o pojistném. Program spolupracuje s ř ě ř ů Tiskem ve Windows. Další 
informace naleznete v kapitole Podání dokument  pomocí portálu ve ejné správyů ř  .  

 3.4 PDFCreator

PDFCreator je open source projekt vytvo ený jinými autory. Jeho licence vám umož uje jeho bezplatné používání. Poř ň  
instalaci vytvo í virtuální tiskárnu, kterou m žete používat pro ř ů Tisk ve Windows ale i všechny další programy Windows 
(Excel, Word a podobn ).ě

 3.5 P íručka k účetnictvíř

M žete si zobrazit, p ípadn  kopírovat na plochu počítače úplnou p íručku k programu i rozdílové p íručky k n kolikaů ř ě ř ř ě  
posledním verzím.

Tip

V  PDF  dokumentu  m žete  využívat  barevn  zvýrazn né  odkazy  na  jiné  kapitoly.  Návrat  na  p edchozí  stránkuů ě ě ř  
provedete klávesou Alt+šipka vlevo. Pro op tovný posun vp ed použijte  Alt+šipka vpravo.ě ř
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 4 OVLÁDÁNÍ PROGRAMU 
Po spušt ní programu se vě  horním ádku obrazovky objeví tzv. vodorovné menu, datum ař  hodiny, ve spodním ádku jsouř  
uvád ny informace oě  významu nabídky menu a d ležitých funkčních kláves. ů

Vodorovné menu je podrobn  člen no dalšími svislými menu. Ke každé položce menu je na spodním ádku  obrazovkyě ě ř  
uveden vysv tlující komentá  popisující hlavní funkce nebo evidence, které jsou nabídkou spoušt ny.ě ř ě

 4.1 Ovládání menu systému

Aktivní  položka menu je  vždy výrazn  odlišena od ostatních.  Vě  systému menu se  pohybujte  klávesami  pro  pohyb 
kurzoru (šipkami), jednotlivé položky aktivujte klávesou  Enter. Krom  toho lze menu ovládat  ě levým tlačítkem myši. 
Klávesou Esc opustíte aktivní menu a dostanete se o jednu úrove  výše. Je-li aktivní pouze vodorovné menu, klávesouň  
Esc ukončíte  činnost  programu.  Stejnou  funkci  má  též  levé  tlačítko  myši,  je-li  kurzor  mimo  aktuální  menu. 
Nejrychlejším  zp sobem  práce  sů  menu  je  ovšem  používání  tzv.  horkých  kláves.  Jsou  to  zvýrazn ná  písmenaě  
v jednotlivých položkách menu. Po jejich stisku dojde k okamžitému provedení nabídky. 

 4.2 P idávání, oprava ař  mazání záznamů

Program umož uje dvojí zp sob ovládání p i p idávání, opravách aň ů ř ř  mazání záznam . ů

Nejd íve si zvolíte evidenci nebo číselník, který chcete m nit, vř ě  dalším menu si vyberete činnost - opravení záznamu, 
p idáníř  či mazání. V zobrazeném seznamu klávesou Enter provedete odpovídající činnost. Tedy v režimu Nový záznam 
bude po stisku klávesy  Enter zobrazena editační obrazovka pro zadání nového dokladu (záznamu), v režimu Oprava 
budete po zmáčknutí Enter záznam opravovat, v režimu mazání Enter odstraní aktuální (barevn  zvýrazn ný) záznam.ě ě  
P i  akceptování  tohoto  zp sobu  ovládání  si  uživatel  vystačí  vř ů  podstat  sě  klávesou  Enter a Esc.  Nevýhodou  je 
zdlouhav jší  postup p i  zm n  činnosti  (mezi  opravami se rozhodnete  vkládat  nebo mazat  aě ř ě ě  musíte klávesou  Esc 
p ehled opustit, zvolit p íslušnou nabídku vř ř  menu a pokračovat v činnosti).

P i druhém zp sobu editování zvolíte režim ř ů Oprav, v n mž budete používat klávesu ě Insert nebo F5 pro p idávání, ř Enter 
nebo  F2 pro  opravu a Delete pro  mazání.  Kopii  záznamu vytvo íte  pomocí  ř Ctrl+Insert nebo  Ctrl+F5.  Hromadné 
odstran ní označených záznam  provedete ě ů Ctrl+Delete. 
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 4.3 Významné funkční klávesy p ehledř ů

U v tšiny evidencí, které mají podobu vícestránkových seznam , jsou kě ů  ovládání použity funkční klávesy.  Nejd ležit jšíů ě  
klávesy jsou podle možnosti uvedeny ve spodním ádku obrazovky.ř

PgUp Vzestupné listování seznamem.

PgDn Sestupné listování seznamem.

Home P esun na první záznam.ř

End P esun na poslední záznam.ř

Tab P esun po položkách seznamu ve vodorovném sm ru zleva doprava. Hlavní význam má uř ě  seznam ,ů  
jejichž ší ka p esahuje ší i zobrazení na monitoru.ř ř ř

Shift+Tab Obdobný význam jako u p edchozí klávesy. P esun je zprava doleva.ř ř

Esc Opušt ní p ehledu.ě ř

F4 Hledání ve sloupci, v n mž bliká kurzor.ě

Ctrl+F4 Pokračování v hledání.

F6 Výb r zě  knihovny filtr  (uů  v tšiny podstatných p ehled ). ě ř ů

Ctrl+F6 Rychlá definice filtru (u v tšiny podstatných p ehled ). ě ř ů

F7 Zm na se azení (uě ř  v tšiny podstatných p ehled ). ě ř ů

F8 Tisk.

Ctrl+F8 Tisk jednotlivého dokladu (nap . faktury) nebo tisk p ehledu sř ř  pod ízeným seznamem (nap . pohybř ř  
na skladových kartách).

Alt+F8 Hromadný tisk doklad  (faktur).ů

F9 Součty.

F10 Vyvolání Menu funkcí sdružující n které obecné funkce (export dat, počty ádk ) aě ř ů  funkce individuální 
p íslušnému p ehledu.ř ř

mezerník Označení nebo zrušení značky (pouze u seznam  obsahujících sloupec značky).ů

F11 Definice sloupc  seznamu (viditelnosti, ší ky, umíst ní).ů ř ě

Ctrl+Up, 
Ctrl+Down 

V n kterých seznamech je možné pomocí t chto kláves m nit po adí záznam  (nap íklad číselníkě ě ě ř ů ř  
druh  doklad ).ů ů

Ctrl+N Nastavení vyhledávání/filtrování psaním požadovaného textu p ímo vř  seznamu (viz kapitola   Hledání  
a).

 4.3.1 Funkční klávesy p ehled  vř ů  režimu oprav

Enter, F2 Provedení opravy. 

Ins, F5 P idání nového záznamu. ř

Ctrl+Ins, 
Ctrl+F5

Kopie aktuálního záznamu.

Delete Odstran ní záznamu.ě

Ctrl+Delete Vymazání označených záznam  (pouze uů  seznam  obsahujících sloupec značky).ů

 4.3.2 Funkční klávesy p ehled  vř ů  režimu nový

Enter Nový záznam.

Ctrl+Enter Nový záznam  s p enosem údaj  zř ů  aktuálního.
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 4.3.3 Funkční klávesy p ehled  vř ů  režimu mazání

Enter Odstran ní záznamu.ě

Ctrl+Enter Odstran ní všech označených záznam .ě ů

 4.3.4 Ostatní funkční klávesy p ehledř ů

V n kterých p ehledech fungují iě ř  další klávesy a bude na n  dále upozorn no. Jsou to p edevším: ě ě ř

Ctrl+P Zobrazení poznámky (v části evidence a doklady).

Ctrl+S Současné zobrazení hlaviček a pod ízeného seznamu (ař  návrat k jednoduchému p ehledu) - nap íkladř ř  
pohyb  na skladové kart , společn  se seznamem skladových karet.ů ě ě

Ctrl+D Nalezení odpovídajícího dokladu nebo p íslušné úhrady dokladu (vř  deníku a dokladech).

Ctrl+T Stav dokladu.

Ctrl+F9 Jiné součty (nap . po jednotlivých m nách vř ě  dokladech).

 4.4 Ovládání seznam  myšíů

Obdobu navigačních funkcí pro práci se seznamem nabízí ovládání myší. Je v mnoha p ípadech výhodn jší než použitíř ě  
klávesnice, zejména pokud nevkládáte nová data, ale jen prohlížíte zadané údaje. Na okrajích p ehled  se vyskytujeř ů  
n kolik standardních značek ovládaných myší: ě

Obdélníček Vlevo naho e nahrazuje funkci klávesy ř Esc.

Šipky Na dolním a pravém okraji jsou šipky, umož ující listování seznamy vň  obou sm rech iě  rovinách.

Kosočtverec P ímý p esun na požadované místo seznamu.ř ř

 4.5 Zadávání údaj  (editace)ů

P i zadávání údaj  vř ů  editační obrazovce je nejvhodn jší používat klávesu ě Tab pro p esun na následující údaj, klávesuř  
Shift+Tab pro p esun na p edchozí údaj, klávesu ř ř F2 nebo Ctrl+End na uložení zm n. Pro pohyb po údajích lze použítě  
i Enter nebo kursorové šipky, v n kterých prvcích ale použití t chto kláves m že zp sobit jiný účinek (nap íklad ě ě ů ů ř Enter 
v poznámce vloží nový ádek).ř

Datumové položky vypl ujte číseln  ve form  ň ě ě DD.MM.RRRR (den.m síc.rok). Datum m že z stat nevypln né, neboě ů ů ě  
musí být správn  zadané (nelze zadat nap . 31.02.2010). P i zadání nesmyslného data budete upozorn ni aě ř ř ě  musíte 
chybu opravit.

 4.5.1 Funkční klávesy p i editování datř

Tab P esun na následující údaj. Po standardním ukončení poslední položky prob hne zápis právř ě ě 
vložených údaj .ů

Shift+Tab Návrat na p edchozí položku.  ř

Delete Vymazání znaku, na n mž je kurzor. ě

Back space Vymazání znaku vlevo od kurzoru. 

Mezerník V dalším textu je zmínka o tzv. p epínačích, vř  nichž lze vybírat z p edem zadaných možností. Zm nař ě  
se provádí práv  mezerníkem nebo prvním písmenem požadované možnosti. Takto se nap íkladě ř  
zadává, zda je doklad DPH (ano / ne).

Esc Opušt ní obrazovky bez uložení zm n.ě ě

Ctrl+End, F2 Okamžité uložení  bez ohledu na pozici práv  zadávané položky.ě

Ctrl+C Vyvolání kalkulátoru nebo p i vyvolaném kalkulátoru jeho odstran ní. Funguje pouze uř ě  n kterýchě  
numerických položek.

10



Ovládání programu 

Ctrl+Y Rychlé vymazání obsahu editovaného údaje.
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 4.6 Prvky obrazovek

V obrazovkách  se  setkáte   s p epínači,ř  
spínači,   poznámkami,  tlačítky, 
vodorovným a svislým menu.

Pro  vysv tlení  práce  sě  t mito  prvkyě  
použijeme obrazovku  vpravo  pro  definici 
výb ru (filtru).ě

 4.6.1 P ekryvné menuř

Vpravo naho e je p ekryvné menu sloužícíř ř  
k výb ru azení. Nejprve se na tento prvekě ř  
p esunete  pomocí  kláves  ř Tab nebo 
Shift+Tab a stisknete  Enter.  Rozbalí  se 
nabídkové menu, ve kterém se pohybujete 
kurzorovými šipkami. Výb r ukončíte op tě ě  
klávesou Enter. Výb r pomocí myši je mnohem snadn jší. Po p esunu kurzoru na objekt stiskn te ě ě ř ě levé tlačítko myši 
a držte. Nyní pohybem myši vzh ru nebo dolu nalezn te žádaný prvek aů ě  pus te tlačítko myši.ť

 4.6.2 Nabídkový seznam

Uprost ed je nabídkový seznam. Vř  n m se pohybujete shodným zp sobem jako vě ů  p edchozím p ípad . Vybraný prvek jeř ř ě  
po opušt ní seznamu indikován šipkou zcela vlevo. Ovládáte-li program myší, lze použít iě  posuvníku vpravo. 

 4.6.3 Tlačítko

Pod seznamem jsou umíst na tlačítka. Po p esunu na tlačítko klávesou ě ř Tab nebo Shift+Tab a po stisku klávesy Enter je 
provedena p íslušná akce. Pokud je tlačítko ohraničeno dvojitou šipkou, lze jej zvolit klávesovou kombinací ř Ctrl+Enter. 

 4.6.4 Spínač

Na výše uvedené  obrázku vidíte  spínač označený nadpisem  A=a.  M že  nabývat  dvou stav .  Je-li  hranatá  závorkaů ů  
prázdná, je vypnutý. Obsahuje-li závorka k ížek, je zapnutý (vř  tomto p ípad  spínač určuje, že se výb r provede bezř ě ě  
ohledu na velikost písma). 

V n kterých obrazovkách spínač indikuje, zda je určitá hodnota zadána, nap íklad na skladové kart  bude zaškrtnutýě ř ě  
spínač Poznámka informovat o tom, že poznámka obsahuje n jaký text. Do textu poznámky vstoupíte p i standardnímě ř  
nastavení programu mezerníkem. 

 4.6.5 P epínačř

Dalším použitým prvkem je  p epínač určený pro výb r  zř ě  n kolika  možností.  Vybraná hodnota  je  označena tečkouě  
a zvolíte ji stiskem mezerníku.

Z statek uvád t v:ů ě   ( • ) Kč (   ) Cizí m ně ě

 4.6.6 Poznámka

Poznámka se zadává v ad  evidenčních karet ař ě  je určena k zaznamenání rozsahem v podstat  neomezeného textu.ě  
Problémy m že zp sobit pouze pokus oů ů  ukončení editace a p esun na následující položku. Klávesa ř Enter, po níž téměř 
automaticky sáhnete, zp sobí pouze p idání nového ádku. Opušt ní docílíte klávesou ů ř ř ě Tab nebo Shift-Tab!

12



Ovládání programu 

 4.7 Hledání, azení ař  filtrování záznam , aj.ů

Zde uvedeme pouze odkaz na kapitoly, které podrobn ji popisují n které užitečné činnosti aě ě  funkce programu.

Hledání je uvedeno v kapitole  Hledání a     filtrování v     p ehledechř   a     Hledání pomocí F4 (starší zp sob)ů  , zm na azeníě ř  
seznam  vů  kap.  azeníŘ ,  výb r  (filtrování  záznam )  popisuje  kapitola  ě ů Hledání  a filtrování  v p ehledechř  a Filtry
(knihovna filtr )ů .

Význam a práce se značkami je oz ejmena vř  kap. Značky, smysl a použití tzv. zat íd ní popisuje kapitola ř ě Zat íd níř ě  .  

V kapitole Kontrola číselné adyř     se dočtete, jak si zkontrolujete úplnost číselné ady (nap íklad faktur).ř ř

Export dat do Excelu a dalších formát  je popsaný vů  kap. Export dat     
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Grand 20

 5 ZAČÍNÁME
Program byl p i svém návrhu pod ízen požadavku p izp sobivosti pot ebám uživatele. Zř ř ř ů ř  tohoto d vodu byl vybavenů  
množstvím  číselník  aů  nastavení  významn  ovliv ujících  chování  programu  p i  jednotlivých  činnostech.  Jednotlivéě ň ř  
číselníky na sebe navazují nebo se v zadané hierarchii p ekrývají.ř

Program dovoluje  kdykoliv  cokoliv  opravit  nebo  zrušit.  Protikladný  požadavek na  ochranu  dat  je  ešen  vř  n kolikaě  
úrovních -  p ístupovými právy obsluhy programu, zavíráním účetních  období,  auditací  ař  zaknihováním jednotlivých 
záznam  (auditace se nezabývá ov ením správnosti dat, ale chrání nap íklad fakturu p ed manipulací osobou sů ěř ř ř  nižší 
p ístupovou úrovní, zaknihování znemožní jakoukoliv manipulaci sř  dokladem).

Na  začátku  používání  programu  doporučujeme  pečlivou  p ípravu  číselník  ař ů  soub žný  provoz  nap íklad  po  dobuě ř  
jednoho m síce sě  ručn  vedeným účetnictvím nebo sě  jiným programem. Na konci  zkušebního období pak konfrontujte 
výsledky obou zp sob . Uchráníte se tak p ed zbytečnými komplikacemi plynoucích zů ů ř  nejasností p i používání software.ř  

Tip

Založte si podle následující kapitoly novou pokusnou firmu, ve které m žete bez nebezpečí cvičit aů  zkoušet.

 5.1 Založení firmy

Pro účtovanou firmu nejprve vytvo íte samostatnou složku, do níž se budou ukládat veškerá firemní data. ř

V menu Konec - Zm na účtované firmyě  zvolíte libovolnou pozici s textem neobsazeno a stiskn te ě Enter. 

Zvlášt  uě  účetních firem doporučujeme ponechat první pozici volnou, protože si zde m žete nastavit výchozí číselníkyů  
a nastavení pro založení dalších účtovaných firem.

Po dotazu,  z které  účtované firmy mají  být  p evzaty vzorové číselníky,  se  vytvo í  datové soubory.  Nakonec budeteř ř  
vyzváni k zadání firemních údaj  - názvu, adresy, účetního roku, aj.ů

Účetní jednotky s podvojným účetnictvím si nejprve v menu Finance - Číselníky - Účetní rozvrh upraví účetní rozvrh dle 
svých pot eb. Pokud budete používat st ediskové člen ní, zadejte st ediska vř ř ě ř  menu Finance - Číselníky - St ediskař .

Dále zave te cizí m ny vď ě  menu Doklady - Číselníky - Kurzový lístek.

Následn  vě  menu Konec - Firemní údaje - Bankovní účty - Oprava zadejte číslo účtu, název banky a další údaje. Pokud 
máte více bankovních účt , je vhodné p ed jejich zápisem vytvo it číselné ady (počítadla) pro automatické číslováníů ř ř ř  
bankovních výpis  (viz kap.ů    Počítadla (číselné ady)ř  ). Obdobn  postupujte p i založení více pokladen.ě ř

V da ové evidenci  si  vň  menu  Finance -  Analytika  -  Opravy m žete  upravit   analytické  člen ní  deníkových zápis .ů ě ů  
Doporučujeme  členit  p edevším  zdravotní  ař  sociální  pojišt ní  podle  jednotlivých  plátc ,  zálohy  dan  zě ů ě  p íjmu  dleř  
poplatník , provozní režii aů  další kódy dle pot eb firmy.ř

Projd te  si  nastavení  uě  jednotlivých evidencí  v menu  Doklady (nap íklad  ř Faktury  vydané -  Nastavení)  a upravte  si 
chování programu (pozor, n která nastavení nap íklad číselné ady, počet dn  splatnosti mohou být prioritn  p evzatyě ř ř ů ě ř  
z číselníku  Doklady  –  Číselníky  -  Druhy  dokladů).  Pokud  p i  fakturaci  nepoužíváte  skladovou  evidenci  ani  ceník,ř  
vypn te spínač ě Automaticky nabízet sklad. Údaj Použít účetní skupiny je vhodné zaškrtnout v da ové evidenci, protožeň  
s tímto nastavením program umožní zadat do položek dokladu zp sob účtování úhrady p i rozúčtování dokladu do víceů ř  
skupin. 

V menu  Doklady - Počítadla si nastavte svoje číselné ady p edevším pro faktury. Pokud možno nem te označeníř ř ěň  
počítadla, nebo  na n j odkazuje číselník ť ě Druh  dokladů ů a n která další nastavení, která by bylo zapot ebí opravit.ě ř

Tím by byly v zásad  p ipraveny nejd ležit jší číselníky aě ř ů ě  nastavení. Pokud zadáváte firmu, která není nov  založenaě  
následuje zápis neuhrazených faktur (menu  Doklady - Faktury vydané (p ijaté)ř ,  dlouhodobého a drobného majetku 
(Evidence - Dlouhodobý majetek - Karty, Evidence - Drobný majetek - Nová karta) a počátečních stav . ů

Počáteční stavy se v podvojném účetnictví zadávají do účetního deníku v menu Finance (viz kap. Počáteční stav účtů), 
do položkového saldokonta  v menu  Doklady (viz  kap.  Automatické vytvo ení  seznamu doklad  p ed uzáv rkou vř ů ř ě  
účetním deníku) a do číselníku pokladen v menu Konec - Firemní údaje – Pokladny.

V da ové evidenci  se  počáteční  stav  pokladny  aň  účt  zadají  na  t i  místa  -  do  pen žního deníku  (viz  kap.ů ř ě    Zadání  
počátečního stavu pokladen a účtů), do jm ní vě  menu Finance - Výkazy a do číselníku pokladen menu Konec - Firemní 
údaje – Pokladny. Neuhrazené pohledávky a závazky je zapot ebí položkov  zadat do  do menu  ř ě Doklady – Faktury 
vydané (p ijaté).ř

Na záv r  si  projd te,  zadejte  aě ě  nastavte  i ostatní  evidence  -  mzdy,  sklad,  evidenci  jízd  v menu  Evidence,  číselník 
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Začínáme

partner  aů  další v menu Doklady - Číselníky.

V další kapitole jsou uvedeny číselníky, které je vhodné zadat nebo p ekontrolovat.ř

 5.2 Jak postupovat p i nastavení číselník  programuř ů

Vzhledem k tomu, že číselníky a nastavení jsou umíst ny vě  r zných nabídkách menu uů  evidencí, ke kterým se vztahují, 
je  počáteční  nastavení  programu spojeno s nutností  pohybu po menusystému.  Protože jednotlivé číselníky  mohou 
hierarchicky odkazovat na číselníky jiné, p ípadn  je obsah jednotlivých obrazovek uzp soben dle zadání uživatele, jeř ě ů  
vhodné dodržet následující  postup. V tabulce naleznete název číselníku, nabídku menu pro práci s číselníkem, pro 
kterou evidenci je číselník podstatný (není-li nic zadáno, je používán ve více místech programu) a číslo kapitoly této 
p íručky pojednávající oř  dané problematice.

název číselníku menu pro strana

účetní rozvrh Finance - Číselníky - Účetní rozvrh PU 100

účetní p edkontaceř Finance - Číselníky - P edkontaceř PU 103

účetní období Finance - Číselníky - Účetní období účet. PU 108

účetní skupiny Finance - Číselníky - Účetní skupiny PU 110

st ediskař Finance - Číselníky - St ediskař PU 108

nastavení účetnictví Finance - Nastavení PU 111

analytické člen níě Finance - Analytika DE 32

st ediskař Finance - St ediskař DE 33

účetní skupiny Finance - Pen žní deník - Účetní skupinyě DE 30

firemní údaje Konec - Firemní údaje 289

bankovní účty a pokladny Konec - Firemní údaje 290

obecné nastavení Konec - Nastavení - Prost edíř 300

číselné adyř Doklady - Číselníky - Počítadla 272

cizí m nyě Doklady - Číselníky - Kursový lístek 273

druhy dokladů Doklady - Číselníky - Druhy dokladů 277

druhy mzdových složek Evidence - Mzdové listy - Druhy složek mzdy 151

zdravotní pojiš ovnyť Evidence - Mzdové listy - Pojiš ovnyť mzdy 155

mzdové účetní skupiny Evidence - Mzdové listy - Účetní skupiny mzdy 155

nastavení mezd Evidence - Mzdové listy - Nastavení mzdy 158

skupiny majetku Evidence - Dlouhodobý majetek - Skupiny majetku, Evidence 
- Drobný majetek - Skupiny majetku majetek

majetek 167

číselník místností Evidence - Dlouhodobý majetek - Místnosti majetek 167

odpov dné osobyě Evidence - Dlouhodobý majetek - Odpov dné osobyě majetek 167

sklady Evidence - Sklad - Číselník skladů sklad 192

15



Grand 20

 5.2.1 Ostatní nastavení

Po zadání základních číselník  je pot eba p izp sobit chování programu, které se zadává vů ř ř ů  obrazovkách Nastavení. Tyto 
volby  ovliv ují  nap íklad  vazby  doklad  aň ř ů  skladu  (zda  se  bude  p i  zápisu  dokladu  vysklad ovat)  ař ň  další  d ležitéů  
okolnosti. Všechny volby m žete pochopiteln  pozd ji zm nit.ů ě ě ě

název nastavení menu strana

nastavení každého typu 
dokladu

Doklady - Faktury vydané - Nastavení, Doklady - Faktury p ijaté - Nastavení,ř  
atd.

226

nastavení evidence DPH Doklady - Evidence DPH - Nastavení, Finance - Evidence DPH – Nastavení 
DPH

Chyba:
zdroj

odkazu
nenalezen

nastavení vzájemných 
zápočtů

Doklady - Vzájemné zápočty - Nastavení 266

nastavení majetku Evidence - Dlouhodobý majetek - Nastavení, Evidence - Drobný majetek - 
Nastavení

nastavení skladu Evidence - Sklad - Nastavení 196

nastavení partnerů Doklady - Číselníky – Partne i - Nastaveníř 270

nastavení platebních 
p íkazř ů

Doklady - Platební p íkazy - Nastaveníř 265

nastavení provozu vozidel Evidence - Provoz vozidel - Nastavení 179

nastavení zakázek Evidence - Zakázky - Nastavení 202

p ístupová hesla ař  práva Konec - Nastavení - Obsluha programu 299

zálohování Konec - Nastavení - Zálohování 301

termínový kalendář Konec - Termínový kalendář 307
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Daňová evidence

 6 DA OVÁ EVIDENCEŇ

 6.1 Pen žní deníkě

 6.1.1 Základní popis

Pen žní deník umož uje sledování finančních operací na hotovosti,  bankovních účtech aě ň  pr b žných položkách. Doů ě  
pen žního deníku se účtují jen skutečn  provedené platby, nikoliv p edpisy plateb, jako je nap íklad vystavení faktury.ě ě ř ř  
Program  zárove  umož uje  účtovat  do  pen žního  deníku  iň ň ě  nepen žní  operace  pro  zadání  uzáv rkových  operacíě ě  
a dalších, mén  obvyklých p ípad .ě ř ů

P íjmy iř  výdaje jsou rámcov  člen ny pevnými účetními kódy. Každý kód je možné jemn ji rozlišit pomocí analytickéhoě ě ě  
člen ní.ě

Program poskytuje i možnost st ediskového vyhodnocení náklad  ař ů  p íjm .ř ů

P ímo  do  pen žního  deníku  budete  účtovat  pouze  p i  zadání  počátečního  stavu  pokladny  ař ě ř  bankovního  účtu, 
p ípadných  opravách  ař  zápisech  uzáv rkových  operací.  B žné  účtování  probíhá  tak,  že  se  úhrady  p enášejíě ě ř  
z hotovostních  doklad  aů  bankovních  výpis  zapsaných  vů  části  Doklady.  Mzdy  mohou  být  zaúčtovány  ze  mzdové 
evidence nebo do pen žního deníku zapsány ručn .ě ě

Údaje zadané do pen žního deníku jsou zpracovány aě  použity pro:

 Výpočet p ehledu deníku ař  grafy.

 Stanovení hospodá ského výsledku firmy pro zjišt ní dan  zř ě ě  p íjmu.ř

 Vyhotovení oznámení o platbách fyzickým osobám.

 St ediskové vyhodnocení.ř

 Výpočet analytického člen ní.ě

 6.1.2 Vztah DPH a pen žního deníkuě

Pen žní deník není podkladem pro zpracování p iznání DPH. Evidence DPH je obsažena vě ř  části programu DOKLADY 
a bude  popsána  podrobn  dále.  Plátci  DPH  musí  zapsat  všechny  doklady  vztahující  se  kě  DPH  nejprve  do  části 
DOKLADY a teprve potom jejich úhradu zaúčtovat i do pen žního deníku.ě

 6.1.3 Účtování do pen žního deníkuě

Účtovat do pen žního deníku m žete následujícími zp soby: ě ů ů

 Zaúčtováním pokladního dokladu z evidence Doklady. Nejd íve do části  ř Doklady zapíšete faktury, ostatní závazky 
a pohledávky viz kap. Vystavení. Pak zadáte hotovostní doklady, p i jejichž uložení program nabídne zaúčtování doř  
pen žního  deníku.  P i  účtování,  zvlášt  p i  používání  účetních  p edkontací,  se  v tšina  hodnot  automatickyě ř ě ř ř ě  
p ednastaví.ř

 Z bankovního výpisu. Nejprve p epíšete bankovní výpisř  
do  části  Doklady.  Pro  každou  bankovní  operaci 
p ednastavíte účetní skupinou zp sob účtování ař ů  platbu 
spárujete s pohledávkou nebo závazkem.

 Z mezd. Po  zpracování  mezd  m žete  zaúčtovatů  
odpovídající účetní doklady do pen žního deníku, neboě  
vytvo it doklady vř  evidenci ostatních závazk .ů

 Ručn .ě  P ímo  do  pen žního  deníku  budete  účtovatř ě  
p edevším počáteční stavy pokladen ař  bankovních účt .ů  
Do  deníku  vstupujete  dále  p i  opravách  ař  zápisech 
uzáv rkových operací. ě

P ímé účtování vynecháním části ř Doklady použijí pouze 
zpracovatelé účetnictví neplátce DPH v p ípad , kdy svému klientovi nevedou pokladní knihu ani knihu pohledávekř ě  
a závazk .ů
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 Ze stálých operací.  Opakující se účetní p ípady bez vztahu kř  DPH si m žete zanést do stálých operací aů  odtud je 
opakovan  účtovat do pen žního deníku. Tato možnost je používaná z ídka aě ě ř  je uvedena spíše z historických d vod .ů ů

Účetní doklad pen žního deníku obsahuje tyto údaje: ě

číslo Po adové číslo zápisu je nastaveno automaticky. ř

datum Datum účetní operace. V Nastavení pen žního deníkuě  lze omezit rozmezí zadávaných hodnot. 

účetní skupina Účetní skupina je volitelný údaj sloužící k p ednastavení účetního kódu, analytického člen níř ě  
a st ediska. Skupinu m žete ponechat nevypln nou. P i zobrazené nabídce skupin jsou kř ů ě ř  dispozici 
klávesy Insert a F5 pro p idání nové skupiny, ř F2 pro opravu.

kód Kód finanční operace člení z účetního hlediska zápisy v pen žním deníku aě  je v následujícím článku 
podrobn  vysv tlen. Kód lze zadávat výb rem zě ě ě  menu nebo ručn . Volbu, zda budete zadávat kódyě  
ručn  nebo výb rem zě ě  menu, provedete v Nastavení deníku.

analytika Po zvolení účetního kódu je možné zadat analytické člen ní odpovídajícího účetního kódu. Jestližeě  
pro účetní kód není zadaná žádná analytika, výb r analytiky se p eskočí.ě ř

st edisko ř Označení st ediska lze vložit pouze p i napln ném číselníku st edisek. P i ručním zadání budeř ř ě ř ř  
st edisko op t p ekontrolováno ař ě ř  pokud není nalezeno, jsou místo jeho názvu vypsány otazníky.

doklad Označení účetního dokladu. Čísla doklad  by m la tvo it ucelené ady. M žete je zadat pomocíů ě ř ř ů  
počitadel, která vyvoláte klávesou F3.

poznámka Stručné vysv tlení účetní operace. Nabídku číselníku účetních text  zobrazíte klávesou ě ů F3.

faktura Jedná-li se o proplacení faktury nebo ostatní pohledávky (závazku), zadejte variabilní symbol. 
V opačném p ípad  ponechte tento údaj nevypln ný. Pokud je vř ě ě  nastavení deníku povoleno párování 
faktur, budete po opušt ní položky vyzváni ke spárování úhrady.ě

partner Číslo partnera je nutno zadat v p ípad , že požadujete zpracování zákonem uložené oznamovacíř ě  
povinnosti nezdan ných plateb fyzickým osobám. Pokud program neumožnil zadat číslo partnera,ě  
upravte Nastavení deníku.

hotovost Probíhá-li finanční operace v hotovosti, vložte její výši v Kč. Zadáte-li tuto částku nulovou, program 
automaticky p edpokládá, že jde oř  operaci na bankovním účtu.

účet Zadejte platbu v Kč. Nezadáte-li ani tuto položku, je to programem považováno za chybu a kurzor 
se vrací zp t na hotovost. ě

DPH Plátci DPH zadají da  zň  p idané hodnoty.ř

Popsané člen ní  účetního zápisu je  minimální.  P i  založení  více  než jednoho účtu nebo pokladny budete  zadávatě ř  
i označení pokladny nebo účtu. 

Další rozší ení zadávaných údaj  vznikne zpracováním plateb vř ů  cizí m n . Program umožní zadávat cizí m nu pouzeě ě ě  
v p ípad  p íslušného nastavení vř ě ř  menu Konec - Nastavení - Prost edíř . P ed účtováním rovn ž naplníte kurzový lístek.ř ě  
P i zaúčtování platby vř  cizí m n  vyberte označení m ny aě ě ě  program sám v kursovním lístku nalezne odpovídající kurs 
a zobrazí jej vedle m ny. Pokud nebude odpovídající kurs nalezen, budete vyzváni kě  jeho zadání.

Částky  m žete  vkládat vů  korunách nebo v cizí  m n .  Zbývající  částka  je  dopočtena.  P ípadná DPH musí  být  vždyě ě ř  
uvedena v korunách.

Spárování faktur p i zápisu nového ádku pen žního deníkuř ř ě

Funkce spárování je p ístupná pouze p i účtování ř ř nového účetního zápisu p ímo vř  pen žním deníku. Na rozdíl od úhradě  
faktur provád ných p es část  ě ř Doklady neposkytuje tato funkce n které služby (možnost rozúčtování, výpočet penále,ě  
vyrovnání, vytvo ení ař  tisk hotovostního dokladu úhrady).

P i spárování je zapot ebí zadat číslo faktury. Program se podívá do evidence pohledávek ař ř  závazk  (typ seznamu seů  
určí  účetním  kódem)  a pokud  nalezne  neuhrazený  doklad  odpovídajícího  čísla,  zobrazí  jej  pro  kontrolu  v další 
obrazovce.  Když  se  spárováním  souhlasíte,  stačí  stisknout  klávesu  Enter.  Pokud  jste  ponechali  nevypln ný  textě  
poznámky, je do textu vložen název partnera z dokladu. Z hlediska spárování je podstatné, že se vedle čísla faktury 
vypíše  text  spárováno.  Jakmile  dokončíte  zápis  účetního  dokladu,  je  pohledávka  nebo  závazek  faktury  snížen 
o uhrazenou částku.

Složit jší p ípad nastane, pokud je číslo faktury (variabilní symbol) zkomoleno či jde oě ř  fakturu již uhrazenou, apod. 
Tehdy program zobrazí seznam neuhrazených pohledávek a závazk  aů  je zapot ebí požadovaný doklad dohledat. Proř  
usnadn ní práce jsou kě  dispozici p ednastavené filtry na číslo ař  stav dokladu. P i zm n  požadovaného kritéria výb ruř ě ě ě  
nezapome te stisknout tlačítko ň <Vyber>. Pokud chcete párování zrušit, stiskn te klávesu ě Esc.

Poznámka:
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U p ijatých faktur lze vř  Nastavení p ijatých fakturř  zvolit, zda se do pen žního deníku bude zapisovat dodavatelské čiě  
interní číslo faktury. Program toto nastavení bere v úvahu i p i párování ař  nabídce faktur ke spárování.
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Účetní kódy

Druhy účetních operací jsou rozlišeny pomocí kód  vů  člen ní, které bylo povinné vě  p edchozích letech. Vř  současnosti 
není  nutné z hlediska dan  zě  p íjmu podrobn  členit  nap íklad zdanitelné  p íjmy,  vř ě ř ř  programu však člen ní  z staloě ů  
zachováno  i pro  svou  praktičnost.  Účetní  kódy  jsou  pro  snazší  orientaci  rozd leny  podle  účetního  charakteru  doě  
n kolika skupin.ě

P íjmy zdanitelnéř

PZ Prodej zboží.

PV Prodej vlastních výrobk  aů  služeb.

PO P íjem ostatní.ř

Výdaje započitatelné

MA Nákup materiálu. Veškeré materiálové náklady na podnikatelskou činnost.

ZB Nákup zboží. Nákup zásob zboží pro obchodní činnost.

MZ Mzdové náklady. Do této položky zásadn  neúčtujte výdaje pro osobní pot ebu podnikatele, či jiné spolupracujícíě ř  
osoby.

FP Platby do fondu zdravotního a sociálního pojišt ní ě zam stnancě ů.  Do roku 2007 se sem zapisovalo i pojistné 
OSVČ.

PR Provozní režie. Sem pat í veškeré režijní náklady. Nap íklad spot eba energie, p epravné, poštovné, telefony ař ř ř ř  jiné 
spojové poplatky, ostatní nakupované služby, nájemné, úroky z úv ru, p ísp vky sdružení podnikatel , pojišt níě ř ě ů ě  
provozovny, zákonné pojišt ní zam stnanc , inzerce, reklama, apod.ě ě ů

P íjmy nezdanitelnéř

PS P íjmy zdan né uř ě  zdroje srážkou (úroky z vklad ).ů

PD P íjem DPH.ř

UV P íjem úv ru nebo p jčky.ř ě ů

VK Pen žní vklad vlastníka firmy, počáteční kapitál.ě

OP Ostatní nezdanitelné p íjmy, které nepat í do p edchozích čty  skupin, nap íklad finanční dary nebo bankovníř ř ř ř ř  
úroky z b žného účtu.ě

Výdaje nezapočitatelné

NM Nákup majetku. Do této položky se účtují výdaje na po ízení dlouhodobého majetku včetn  výdaj  na jehoř ě ů  
technické zhodnocení. Jestliže jste po ídili nový majetek, zobrazí se automaticky nabídka na zapsání majetku doř  
evidence. 

DP Do této položky pat í výhradn  zaplacené zálohy dan  zř ě ě  p íjmu podnikatele! Program zaúčtované zálohy zohledníř  
p i výpočtu da ové povinnosti - proto by chybné zaúčtování dan  zř ň ě  mezd zam stnanc  tímto kódem vedloě ů  
k nesprávnému výpočtu da ové povinnosti podnikatele.ň

RE Výdej z rezervních fond .ů

VD Výdej DPH (jen u plátc  DPH).ů

OS Osobní pot eba podnikatele ař  spolupracujících osob.

DA Vydané pen žní dary.ě

OV Ostatní výdaje. Výdaje, které nemají charakter náklad  na dosažení aů  udržení p íjm  ař ů  nepat í do žádnéř  
z p edchozích šesti položek. Od roku 2008 se kód používá iř  pro pojistné OSVČ.

Pr b žné položkyů ě

HU Složení hotovosti na bankovní účet. Jde zejména o skládání tržeb do pen žního ústavu.ě

UH Vybírání hotovosti z účtu.

Nepen žní operace bez vlivu na stav pokladny aě  účtu

PN Zdanitelný p íjem - nepen žní. Typické použití spočívá vř ě  zaúčtování uzáv rkových operací. Je lhostejné, zdaě  
částku zapíšete do sloupce pokladny či účtu. Na obrazovce se sice zaúčtovaná částka zobrazí v jednom z t chtoě  
údaj , vů  tisku a ve výpočtech však stav pokladen a účt  neovlivní.ů

VN Započitatelný výdej - nepen žní. Použití je analogické p edchozímu kódu sě ř  tím, že se používá pro da ovň ě 
uznatelné náklady. Tímto kódem se rovn ž účtují uzáv rkové operace.ě ě

NN Nezdanitelný p íjem - nepen žní.ř ě
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ZN Nezapočitatelný výdej - nepen žní.ě

Pen žní operace bez vlivu na náklady aě  výnosy

PP Pen žní p íjem. Používá se pro zaúčtování počátečního stavu pokladen aě ř  bankovních účt .ů

VP Pen žní výdej.ě

P íklady účtování jednotlivých účetních p ípadř ř ů

Počáteční stav pokladny a účtu

Zápis počátečních stav  se provede odd lenými zápisy pro všechny pokladny aů ě  bankovní účty. P i zápisu zadejte datumř  
posledního dne z p edchozího roku, než je účtovaný rok. Účtujete-li nap íklad rok 2010, bude datum počátečních stavř ř ů 
31.12.2009.

P i účtování použijte kód  ř PP - Pen žní p íjemě ř , do poznámky zadejte text  Počáteční stav, do údaje hotovost či účet 
vložte odpovídající částku.

Mzdy

Zaúčtování mezd zam stnanc  je rozd leno na účetní p ípady tak, jak postupn  vznikají:ě ů ě ř ě

 Výplatu mezd (dobírek nebo záloh) zaúčtujete celkovou sumou vyplacených čistých mezd. P itom použijete kód ř MZ - 
Mzdy. Účetním dokladem je zam stnanci podepsaná výplatní listina dobírek nebo záloh.ě

 Platbu záloh dan  zě  mezd zam stnanc  zaúčtujte (za všechny zam stnance celkem) rovn ž pod kód ě ů ě ě Mzdy. Doklad je 
bankovní výpis, na kterém platba prob hla (platíte-li p evodem zě ř  účtu). Nelze použít kód DP - Platba dan  zě  p íjmř ů, 
který je určen pouze pro zaúčtování záloh na da  zň  p íjmu podnikatele ař  program s ním pracuje p i výpočtu danř ě 
z p íjmu podnikatele.ř

 Odvod sociálního a zdravotního pojišt ní zam stnanc  zaúčtujte vě ě ů  celkové výši (částku, kterou strhnete zam stnanciě  
+ částku doplácenou zam stnavatelem) pod kód  ě FP - Platby do fondu pojišt níě . Účtujte zvláš  sociální ať  zvlášť 
zdravotní pojišt ní. ě

Velmi vhodné je používat analytické člen ní kódu ě Mzdy i kódu Platby do fondu pojišt níě .

Sociální a zdravotní pojišt ní podnikatele aě  spolupracujících osob.

P íslušné částky zaúčtujete kódem ř OV - Ostatní nezapočitatelné výdaje. Je vhodné analytickým člen ním rozlišit platbyě  
na  sociální  a na  zdravotní  pojišt ní,  p ípadn  iě ř ě  po  jednotlivých  spolupracujících  osobách.  Dokladem je  zaplacená 
složenka nebo bankovní výpis.

Da  zň  p íjmu podnikateleř

 Da  zň  p íjmu.ř  Vyrovnání da ové povinnosti za uplynulé období (rok) po podání da ového p iznání - zaúčtujte vždyň ň ř  
kódem  OV - Ostatní nezapočitatelné výdaje! Použitím kódu DP - Platba zálohy dan  zě  p íjmuř  by došlo ke zkreslení 
zaplacené zálohy dan  uzavíraného účetního roku.ě

 Záloha na da  zň  p íjmu.ř  Platbu účtujte kódem DP - Platba zálohy dan  zě  p íjmu.ř  S údaji, zaúčtovanými pod tímto 
kódem, pracuje program p i výpočtu dan  zř ě  p íjmu podnikatele (vř  menu DANĚ) tak, že od  celkové částky vypočtené 
dan  odečte již zaplacené zálohy aě  vypočítá zbývající da ovou povinnost. ň

Pr b žné položkyů ě

Do pr b žných položek budete  zapisovat  vklad aů ě  výb r zě  bankovního účtu.  Částky zadávejte  v absolutní  hodnot  -ě  
použitím odpovídajícího kódu zajistíte i správné znaménko zaúčtování. 

 Vklad na bankovní účet zaúčtujte kódem HU P evod hotovosti na účetř :

Vybíráte-li peníze z pokladny, účtujete odpovídající částku do kolonky hotovost (v absolutní hodnot ), dokladem jeě  
výdajový pokladní doklad. P i  zaúčtování použijete kód  ř HU.  Na pr b žné položky program automaticky započítáů ě  
p ír stek.ř ů

P i  zaúčtování  bankovního  výpisu,  na  kterém je  vklad  zúčtován,  zapíšete  částku  do  položky  účet,  kód  ř HU.  Na 
pr b žné položky se zaúčtuje úbytek.ů ě

 Výb r zě  účtu zaúčtujete kódem UH Výb r hotovosti zě  účtu:

P íjem pen z zř ě  účtu do pokladny zaúčtujete do údaje hotovost, kód UH,  dokladem je p íjmový pokladní doklad.ř

P i zápisu bankovního výpisu, na kterém je výb r zúčtován, zapište částku doř ě  položky účet (v absolutní hodnot ), kódě  
UH.

Dobropisy
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Dobropisy účtujte obvyklým zp sobem tak, že částku zadáte vů  záporné hodnot . Kód odpovídá operaci, kterou chceteě  
stornovat (nap . storno nákupu materiálu zaúčtujete kódem ř MA Nákup materiálu).

Majetek 

P i nákupu dlouhodobého majetku ař  účtování kódem  NM Nákup majetku program umožní p ímý zápis doř  evidence 
majetku. 

Nákup drobného majetku lze účtovat dvojím zp sobem:ů

 P i účtování po ízení drobného majetku použijete (nesprávný) kód ř ř NM Nákup majetku, kdy program umožní p ímýř  
zápis  do  Evidence  majetku a po  uložení  evidenční  karty  drobného  majetku  bude  v další  obrazovce  nabídnuto 
p eúčtování zápisu pen žního deníku kódem ř ě MA Nákup materiálu nebo PR Provozní režie.

 Drobný  majetek  účtujete  p ímo do  náklad  kódem  ř ů PR Provozní  režie a do Evidence  majetku provedete   zápis 
inventá e b žným zp sobem p es část ř ě ů ř Evidence.

Prodej dlouhodobého majetku účtujete jako p íjem započitatelný vř  celkové prodejní cen . P ípadná z statková hodnotaě ř ů  
bude p i výpočtu dan  zř ě  p íjmu zohledn na vř ě  uzáv rkových operacích (vě  menu  DANĚ) za p edpokladu, že provedeteř  
vy azení majetku iř  na kart  vě  Evidenci majetku.

Odvod DPH finančnímu ú adu, vrácení p eplatku DPH ř ř

 Pro  zaúčtování  odvodu  DPH finančnímu ú adu  použijte  kód  ř VD Výdej  DPH.  Částka  účtu  (hotovosti)  je  shodná 
s odvedenou DPH. Tuto hodnotu je nutné zadat i do položky DPH.

 Pro zaúčtování nadm rného odpočtu DPH použijte kód ě PD P íjem DPH.ř  

Zaúčtování samotné DPH

V n kterých p ípadech (nap íklad uě ř ř  nulové konečné faktury s odpočtem zálohy) pot ebujeteř  zaúčtovat pouze DPH bez 
částky na pokladn  nebo účtu. Vě  takovém p ípad  zapište účetní doklad stejn , jako vř ě ě  jiných p ípadech, pouze sř  tím 
rozdílem, že p i zadání částky hotovosti nebo účtu nezadáte žádnou hodnotu ař  klávesou Enter vždy položku opustíte. 
Kursor se tak bude st ídat mezi údaji  hotovosti  ař  účtu.  P i  druhém pr chodu položkou bankovního účtu stiskneteř ů  
klávesu Ctrl+End a program umožní zadat samotnou částku DPH.

Úv rě

 Pro p ijetí úv ru použijte účetní kód ř ě UV - P íjem úv ru nebo p jčky.ř ě ů

 Pro splátku úv ru, která již není započitatelným nákladem, použijte kód ě OP - Ostatní nezdanitelné p íjmyř , u n hož siě  
zavedete samostatné analytické člen ní pro platby všech poskytnutých úv r  aě ě ů  p jček.ů

Uzáv rkové operace vě  deníku

Uzáv rkové operace lze  voliteln  uvést  vě ě  pen žním deníku (pokud vě  PD uvedeny  nebudou,  stačí  si  vytisknout  jako 
součást podklad  pro p iznání dan  zů ř ě  p íjmu sestavu ř Dan  - Uzáv rkové operaceě ě ). Jejich zaúčtování m žete provéstů  
ručn  sě  použitím kód  ů PN a VN, nebo automaticky p enosem údaj  zř ů  uzáv rkových operací části ě DANĚ. P edpoklademř  
správnosti výpočtu dan  zě  p íjmu by m lo být odpovídající nastavení spínače ř ě Uzáv rkové operace uvedeny vě  pen žnímě  
deníku v obrazovce  Dan  - Uzáv rkové operace - Nastavení.ě ě  Pokud by jste uzáv rkové operace zaúčtovali ručn  doě ě  
pen žního deníku aě  výše uvedený spínač ponechali vypnutý, program by uzáv rkové operace napočítal dvakrát - jednouě  
z pen žního deníku, podruhé zě  obrazovky uzáv rkových operací vě  daních!

 Ruční zaúčtování uzáv rkových operací. ě Uzáv rkové operace se účtují stejn  jako ostatní účetní doklady sě ě  tím, že pro 
zaúčtování použijete kód PN a VN. Datum účetní operace je poslední den účetního roku. Protože výše uvedené kódy 
mohou být použity i v pr b hu roku ků ě  účtování jiných operací, musíte zaúčtované uzáv rkové operace ješt  označit.ě ě  
Označení provedete tak, že v režimu Opravy deníku stisknete na každém ádku dokladu uzáv rkových operací klávesuř ě  
Ctrl+T a v další  obrazovce sepnete odpovídající  spínač.  Takto označené účetní  zápisy budou v daních a v tiskové 
sestav  ě Součty pen žního deníkuě  vyčísleny zvláš . Vť  p ehledu pen žního deníku jsou uzáv rkové operace označenyř ě ě  
textem UO ve sloupci na pravém okraji.

 Automatické  zaúčtování  uzáv rkových  operací.  ě P i  automatickém  zaúčtování  uzáv rkových  operací  si  nejprveř ě  
p ekontrolujte obrazovku uzáv rkových operací vř ě  menu  Daně.  Jestliže jsou zadány všechny hodnoty a v Nastavení 
uzáv rkových operacíě  je  sepnut spínač  Uz.  operace uvedeny v pen ž.  deníku,ě  lze  nabídkou  Dan  -  Uzáv rkovéě ě  
operace  -  Zaúčtování  do  deníku p enést  kumulativní  hodnoty  uzáv rkových  operací  do  pen žního  deníku.  P iř ě ě ř  
zaúčtování jsou v pen žním deníku automaticky zrušeny všechny d íve po ízené uzáv rkové operace.ě ř ř ě

Nepen žní operace vě  pen žním deníkuě

Problematika zachycení nepen žních operací vě  PD prošla v pr b hu let adou protich dných zm n. Vů ě ř ů ě  současnosti by se 
podle striktního výkladu účetních p edpis  do pen žního deníku nepen žní operace nem ly zapisovat v bec, jiný výkladř ů ě ě ě ů  
p ímo zř  Ministerstva financí to naopak umož uje. Vň  každém p ípad  by však odd lená evidence nepen žních úhradř ě ě ě  
(nap íklad  vzájemných  zápočt )  vedla  spíše  kř ů  menší  p ehlednosti  ař  funkčnosti  účetnictví  i programu.  Proto  se  do 
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pen žního deníku vě  účetnictví GRAND i nadále zapisují pen žní iě  nepen žní operace aě  využívá se p íznaku ř Uzáv rkovéě  
operace.

Smyslem uzáv rkových operací je možnost rozlišit jednotlivé operace vě  PD na pen žní aě  nepen žní aě  umožnit odd lenéě  
zpracování  a tisk obou skupin doklad . Zů  tohoto d vodu je možné vybrat pomocí volby  ů Operace ve v tšin  sestavě ě  
a p ehled  po ízených zř ů ř  pen žního deníku pouze pot ebné záznamy. Pro b žnou účetní činnost, kdy je výhodné mítě ř ě  
k dispozici všechny záznamy, tak m žete pracovat sů  celým pen žním deníkem aě  pouze v p ípad  striktního požadavkuř ě  
na tisk pen žního deníku aě  pomocné evidence nepen žních operací m žete pomocí této volby jednoduše požadavkuě ů  
dostát.

Označení záznamu v PD provedete tak, že v menu Finance - Pen žní deník - Oprava ádkuě ř  stisknete na požadovaném 
záznamu klávesu  Ctrl+T nebo  F10 a v menu akcí zvolíte nabídku  Stav dokladu. V následující obrazovce pak m žeteů  
sepnout volbu Uzáv rková operace.ě

P i častém účtování vzájemných zápočt  by taková manipulace nebyla pohodlná. Proto si m žete vř ů ů  menu  Doklady - 
Vzájemné zápočty - Nastavení zapnout volbu  Účtovat jako uzáv rkové operace.ě  Tím bude každá úhrada provedená 
pomocí evidence vzájemných zápočt  automaticky označena jako uzáv rková.ů ě
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 6.1.4 Prohlížení pen žního deníku ě

P ed  prohlížením  deníku  lze  jednoduše  zadatř  
podmínky, pro které chcete p ehled sestavit. Mimoř  
počátečního a koncového data účetních doklad  lzeů  
voliteln  zadat vzájemné kombinace účetních kód ,ě ů  
analytik,  st edisek,  účetních  skupin,  zakázek,ř  
partner ,  atd.  Se azení  lze  nastavit  hierarchicky,ů ř  
nap íklad nejprve podle data vystavení,  pro stejnéř  
datum  dle  účetního  kódu  a nakonec  podle  čísla 
dokladu.

V p ehledech  jsou  součty  obrat  ař ů  z statků ů 
pokladen a bankovních účt  zobrazeny klávesou ů F9 
a Ctrl+F9.  P i  tisku  klávesou  ř F8 m žeteů  
v obrazovce,  kde  se  zadává  počet  kopií,  tisková 
sestava, atd. určit, zda bude tisk proveden včetně 
počátečních  stav .  P i  tisku  sů ř  počátečními  stavy 
program  nejprve  dopočítá  hodnoty  všech  údajů 
uvedených  v sestav  kě  počátečnímu  období 
p ehledu.  Takovým  zp sobem  m žete  tisknoutř ů ů  
pen žní  deník  nap íklad  po  m sících  sě ř ě  tím,  že 
budou počáteční a konečné stavy navazovat. Pokud 
nápočet počátečních stav  proveden nebude, budou vů  tiskové sestav  uvedeny pouze obraty.ě

 6.1.5 Funkční klávesy pen žního deníkuě

mezerník značka

Ctrl+D zobrazení primárního dokladu, k n muž se vztahuje úhradaě

F4 hledání

Ctrl+F4 pokračuj v hledání

Alt+F4 rychlé hledání dle sloupce použitého pro se azeniř

F6 filtr

Ctrl+F6 rychlý filtr

F7 azeníř

F8 tisk

F9 z statek hotovosti aů  účtu

Ctrl+F9 z statek po jednotlivých pokladnách aů  bankovních účtech

F10 aktivace menu akcí

F11 definice sloupc  seznamu (viditelnosti, ší ky, umíst ní)ů ř ě

Ctrl+N Nastavení vyhledávání/filtrování psaním požadovaného textu p ímo vř  seznamu.
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 6.1.6 Tisk deníku

Pen žní deník lze vytisknout ve dvou podobách. První vě  podstat  odpovídá strukturou sloupc  klasickému papírovémuě ů  
deníku. Tiskne se obvykle na jednu až t i  strany A4 vedle sebe vř  závislosti  na možnostech tiskárny a požadavcích 
účetního.

Druhou možností je tisk deníkových záznam  azených podle kategorií, účetních kód , p ípadn  analytik aů ř ů ř ě  st edisek.ř  
Tento tvar je zvlášt  výhodný p i podrobn jším člen ní účetních zápis , protože sdružuje doklady se stejným kódemě ř ě ě ů  
(analytikou, st ediskem) ař  usnad uje jejich kontrolu.ň

 6.1.6.1 Tisk klasického deníku

Zvolíte menu Finance - Pen žní deník - Tisk deníku - Pen žní deník.ě ě  Dále zadáte výb rové podmínky obdobn , jakoě ě  
v p ehledu deníku. Zvolením tiskové sestavy ř Součty pen žního deníkuě  m žete získat sumární podobu, nebo použitímů  
dalších nabídek sestavu odpovídající klasickému sloupcovému formulá i. Ten je p ipraven ve čty ech variantách podleř ř ř  
toho, jaká tiskárna bude pro tisk použita:

 Tiskárna formátu A3 - sestava je označena symbolem A3.

 Tiskárna  umož ující  tisk  160  znak  na  ádek  (vň ů ř  tom p ípad  vytisknete  dv  stránky  formátu  A4,  sestavy  jsouř ě ě  
označeny  písmeny  CC na  konci  názvu sestavy),  pokud bude  tisk  proveden na  tiskárnu  (ne  na obrazovku  či  do 
souboru),  m žete  zvolit  dvojici  tiskových sestav  končící  písmeny DM CC -  tyto  sestavy tisknou desetinná místaů  
i u sloupc  sů  podrobným člen ním.ě

 Tiskárna, která tiskne kondenzované písmo (deník vytisknete na t ech stránkách A4, kondenzovan  bude vytišt nař ě ě  
sestava člen ní výdaj  aě ů  p íjm ).ř ů

Neplátci DPH pravd podobn  zvolí sestavy  ě ě Deník - p íjmy, výdaje Cř ,  Deník - člen ní výdaj  Cě ů  a Deník - člen níě  
p íjm .ř ů

Plátci DPH využijí sestavy Deník - p íjmy, výdaje, DPH Cř , Deník - člen ní výdaj  Cě ů  a Deník - člen ní p íjm .ě ř ů

 Tiskárna neumož ující tisk kondenzovaného písma (deník vytisknete na čty i stránky formátu A4, které složíte vedleň ř  
sebe).

 6.1.6.2 Tisk pen žního deníku podle kóduě

Tisk  pen žního deníku  podle  účetních  kód  byl  zpracován tak,  aby  se  sestava  podobala  výsledovce  zě ů  podvojného 
účetnictví. Nejprve jsou azeny zdanitelné p íjmy, pak započitatelné výdaje, nezdanitelné p íjmy, nezapočitatelné výdaje,ř ř ř  
atd. Program u každé skupiny účetních kód  vyčíslí součet. Na konci sestavy je uveden souhrn částek podstatných proů  
výpočet dan  zě  p íjmu.ř

M žete zvolit t i úrovn  mezisoučt  - dle účetních kód , dle kód  aů ř ě ů ů ů  analytik, dle kód , analytik aů  st ediska. Vř  p ehleduř  
dle kód  aů  analytik program pro každý účetní kód seskupí stejné analytiky a uvede jejich součet. Na záv r vyčíslí součetě  
za účetní kód.

 6.1.6.3 Ostatní tisky

Mimo výše uvedených sestav pen žního deníku program tiskne pokladní knihu aě  p ehled bankovního účtu. P ehledř ř  
bankovního účtu je výborná pom cka pro hledání chybn  zaúčtovaného nebo zapomenutého výpisu zp sobujícího, žeů ě ů  
se neshoduje z statek účtu vů  deníku s bankovním výpisem.

Dále je možné vytisknout kontrolní sestavu obrat  neplátce. ů
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 6.2 Jak na to

 6.2.1 Zadání počátečního stavu pokladen a účtů

Počáteční stav zadejte b žnými účetními zápisy pomocí kódu ě PP Pen žní p íjem.ě ř  V údaji datum uve te poslední denď  
z roku p edcházejícímu roku zř  firemních údaj .ů

 6.2.2 Stornování účetního zápisu

Účetní  zápis  lze  stornovat  protizápisem -  tedy  zcela  shodným,  ručn  vytvo eným nebo  p ekopírovaným zápisemě ř ř  
s částkou s opačným znaménkem.

 6.2.3 Vytišt ní pokladní knihyě

Pokladní knihu vytisknete pomocí menu Pen žní deník - Tisk deníku - Pokladní kniha.ě

 6.2.4 Nalezení chybn  zaúčtovaného bankovního výpisuě

Vytiskn te si p ehled účtu nabídkou ě ř Pen žní deník - Tisk deníku - Výpis bank.účtu.ě

P ehled  nechte  zpracovat  od  data,  kdy  z statek  účtu  souhlasí  sř ů  výpisem.  Pak  kontrolujte  z statky  vytisknutéhoů  
p ehledu ař  bankovních výpis  tak dlouho, dokud nezjistíte nesrovnalost.ů

 6.2.5 U vytišt ného deníku p etéká ádkaě ř ř

P íčinou jsou ídící  kódy tiskárny.  Program m ní b hem tisku hustotu znak  na ádku ale tiskárna na ídící  kódyř ř ě ě ů ř ř  
nereaguje. P ed tiskem zkuste tiskárnu manuáln  p epnout na kondenzované písmo ař ě ř  tisk zopakovat. Pokud se tisk na 
ádku vešel, nefungují ídící kódy. ř ř

Nejjednodušším ešením problém  sř ů  tiskem obvykle spočívá v použití programu DOSPrint podle kapitoly Tisk pomocí
programu Dosprint  .  

 6.2.6 P i tisku deníku chybí kus ádkyř ř

Tento stav se projevuje u laserových a inkoustových tiskáren. P íčina je obdobná, jako vř  p edchozím p ípad . Navícř ř ě  
n které tiskárny nedokáží tisknout 17 nebo dokonce 20 znak  na palec. Pak je jediným ešením použít tiskové sestavyě ů ř  
bez tohoto druhu písma nebo využít DOSPrint.

 6.2.7 Kontrola správného zaúčtovaní všech dokladů

Nejprve spus te funkci  ť Pen žní deník - Porovnání úhrad.ě  Dále p ekontrolujte souvislost všech ad účetních dokladř ř ů 
účtovaných v pen žním deníku (viz kap.ě    Kontrola číselné adyř  ) a z statky bankovních účt  aů ů  pokladen.

 6.2.8 Označení účetního dokladu jako uzáv rkové operaceě

U účetních doklad  zaúčtovaných kódem sů  PN a VN m žete deníku vů  režimu oprav stisknout klávesu  Ctrl+T. V další 
obrazovce  sepnete  volbu  Uzáv rková  operace.ě  Takto  označené  účetní  doklady  jsou  vykazovány  zvláštní  položkou 
v tiskové sestav  Součty pen žního deníku. Zárove  jsou aktualizovány p i automatickém účtování uzáv rkových operacíě ě ň ř ě  
do pen žního deníku.ě
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 6.3 Pomocné funkce pen žního deníkuě

Ve všech režimech práce lze v p ehledu deníku vyvolat klávesou ř F10 tzv. menu akcí obsahující prost edky pro značeníř  
záznam ,kontrolu číselných ad, zobrazení primárního dokladu, audit, počet záznam  aů ř ů  export dat. 

Dále je v režimu oprav p ístupná nabídka hromadné opravy ař  p episu čísel doklad . ř ů

 6.3.1 Zobrazení dokladu 

Funkce slouží pro rychlou kontrolu primárního dokladu z části DOKLADY, tedy faktur, hotovostních doklad , ostatníchů  
pohledávek a závazk . Funkci vyvoláte klávesou ů Ctrl+D.

Program p ednastaví typ evidence, ve které bude doklad vyhledáván. Pokud je odpovídající doklad nalezen, zobrazí seř  
v režimu prohlížení.

 6.3.2 Hromadné opravy

P ed použitím hromadných oprav doporučujeme data zálohovat, aby bylo možné se vř  p ípad  necht ných zm n vrátitř ě ě ě  
k p vodnímu stavu.  Vů  pen žním deníku si  pomocí  filtru  aě  značek omezte  rozsah p ístupných účetních  doklad  nař ů  
nezbytný rozsah tak, aby omylem nedošlo k nežádoucímu p epsání ostatních doklad .ř ů

P i oprav  určete, které údaje chcete zm nit (vř ě ě  hranaté závorce m n ných údaj  budou k ížky), aě ě ů ř  zadejte jim nové 
hodnoty. Pak zvolte rozsah zm n.ě

Funkci si p iblížíme na p íkladu hromadné opravy analytiky. Zjistili jste, že uř ř  kódu FP pro platby do fondu pojišt ní bylaě  
u n kolika zápis  chybn  zadána analytika. ě ů ě

 Nejprve v p ehledu deníku zrušte p ípadný filtr - klávesou ř ř F6 vyvolejte obrazovku knihovny filtru a stiskn te tlačítkoě  
<Zrušit>.

 Pak v celém deníku pro jistotu odstra te značky - klávesou ň F10 vyvolejte Menu akcí, zvolte nabídku Značky a  nechte 
odstranit značky v celém p ehledu.ř

 Zobrazte  pouze  deníkové  zápisy,  v nichž  bylo  účtováno  kódem  FP (použitím  filtru  nebo  v režimu  prohlížení 
jednotlivého kódu). Výb r ádk  sě ř ů  kódem FP není povinný, ale je vhodný pro lepší orientaci.

 Mezerníkem označte  záznamy,  u nichž chcete  nahradit  analytiku,  stiskn te  ě F10 a v menu  akcí  použijte  nabídku 
Hromadné opravy.

 V obrazovce oprav sepn te spínač ě Analytika a napište označení analytiky, kterou bude stávající nahrazena. Rozsah 
zm ny  nastavte  na  volbu  Pouze  uě  označených  a stiskn te  tlačítko  ě <Prove >.ď  Program kontroln  spočítá  početě  
záznam , které bude m nit, aů ě  po potvrzení bude úprava nevratn  provedena.ě

 6.3.3 P epis čísel dokladuř

P epis  čísel  slouží  p edevším pro neplátce DPH nebo uř ř  interních doklad  ků  vytvo ení interní  číselné ady doklad .ř ř ů  
V ostatních p ípadech (nap íklad p i p ečíslování výdajových pokladních doklad ) použijte ř ř ř ř ů P ečíslováníř  v Dokladech viz. 
kapitola P ečíslování fakturř  .  

 P edpokládaný postup práce p i p ečíslování vř ř ř  PD je následující: 

 P i účtování dávky do pen žního deníku nezadáte čísla doklad .ř ě ů

 Po ukončení účtování vyberete zápisy, které chcete očíslovat (op t je pomocí filtru aě  značek omezíte na nejnutn jšíě  
možnou míru).

 Se adíte deník dle data ař  vyvoláte tuto funkci.

 Zadáte číselnou adu pro očíslování doklad . Pro kontrolu program ukazuje první použité číslo, tlačítkem ř ů <Oprava 
čísla> jej m žete zm nit.ů ě

 Vhodn  zvolíte rozsah p ečíslování aě ř  stisknete tlačítko <OK>.

Po provedeném p episu nezapome te opsat interní čísla na  primární účetní doklady!ř ň
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 6.3.4 Audit

Smysl  auditu  spočívá  v ochran  vybraných  dat  p ed  opravou  aě ř  zrušením.  P i  sí ovém provozu  se  m že  stát  tatoř ť ů  
dopl ková funkce nezbytnou.ň

Princip spočívá ve využití  číselníku  obsluhy (viz  kap.  Obsluha programu)  a p ístupové úrovn  záznamu. Každémuř ě  
záznamu v pen žním deníku lze p id lit číslo od ě ř ě 0 do 9. Vyšší číslo vyjad uje vyšší odbornost nebo d ležitost toho, kdoř ů  
číslo záznamu p id lil. Čím vyšší číslo, tím mén  lidí by m lo mít možnost záznam zm nit nebo zrušit. M jme dvař ě ě ě ě ě  
pracovníky nazvané účetní  a finanční. Účetní  zpracovává b žnou agendu aě  finanční nese odpov dnost za správnostě  
údaj ,  za  výpočty  daní,  apod.  Oba pracovníci  mají  založeno  svoje  p ístupové heslo  do programu (menu  ů ř Konec - 
Nastavení - Obsluha programu) a účetní má v položce prioritu auditu hodnotu 0, finanční hodnotu 5.

Nov  po ízené  účetní  záznamy  budou  mít  audit  rovný  nule,  tedy  je  kdokoliv  m že  opravit  aě ř ů  zrušit.  Po  kontrole 
správnosti  zaúčtování  provedené  finančním,  vyvolá  finanční  v libovolném  p ehledu  deníku  funkci  ř Audit a p i adíř ř  
p ekontrolovaným záznam m hodnotu auditu ř ů 5. Takto upravené záznamy nem že účetní opravit ani zrušit, ani nelzeů  
zm nit audit záznamu aě  tím si jej uvolnit k oprav . Naopak finanční m že libovoln  pracovat se všemi záznamy. Pokudě ů ě  
chce mít finanční jistotu, že omylem nezruší d íve p ekontrolovaný zápis, musí používat dv  p ístupová hesla (jednoř ř ě ř  
nastavené na vyšší audit a používané pouze pro p id lení auditu záznam m, druhé heslo sř ě ů  nižším auditem pro b žnouě  
práci), nebo zvyšovat a snižovat audit ve své  Obsluze programu. P i použití druhého zp sobu je nutné se po zm nř ů ě ě 
auditu znovu do programu p ihlásit. ř

 6.3.5 Časové se azeníř

Do pen žního deníku m žete zadávat finanční operace bez ohledu na jejich časovou posloupnost. Provedením tétoě ů  
funkce  m žete  kdykoli  požadované  set íd ní  obnovit.  P i  set íd ní  je  po adové  číslování  zápis  pen žního  deníkuů ř ě ř ř ě ř ů ě  
uvedeno  do  souladu  s datem zápisu.  Tato  funkce  nep ečísluje  doklady  -  kř  takovému  účelu  použijte  P ečíslováníř , 
viz kap. P epis čísel dokladuř  .  

 6.3.6 Porovnání úhrad

Porovnání skutečných úhrad pohledávek a závazk  evidovaných vů  pen žním deníku aě  části DOKLADY umož uje naléztň  
chybné, scházející nebo duplicitní zápisy. Zp sob porovnání lze zvolit. Rozdíl spočívá vů  tom, která evidence se prochází 
a ve které se dohledávají odpovídající informace. Budete-li porovnávat doklady proti deníku, budou se procházet faktury 
a zjiš ovat, zda úhrady zapsané ve fakturaci jsou vť  p íslušné výši zapsány iř  v deníku. To znamená, že program neodhalí 
úhrady faktur nezapsaných v části Doklady. P i druhém zp sobu porovnání se prochází pen žní deník ař ů ě  stav v deníku je 
porovnáván s doklady. Lze použít i vzájemnou kombinaci t chto metod.ě

Porovnání se provádí pouze pro úhrady s datem odpovídajícím firemnímu roku!

O výsledku kontroly bude v p ípad  nesrovnalostí vydán protokol, vř ě  n mž je uveden stav vě  deníku a stav v dokladech. 
V protokolu  se  objeví  doklady,  u kterých  je  odpovídající  uhrazená  částka  v části  DOKLADY odlišná  od  úhrady 
v pen žním deníku. Program Vám pro snazší kontrolu vypíše úhrn úhrad faktury zě  pen žního deníku aě  odpovídající 
úhradu  z modulu  DOKLADY.  U plátc  DPH  program  porovnává  iů  DPH.  Pokud  je  úhrada  v po ádku  ař  vzájemn  siě  
neodpovídá DPH, bude v kontrolní zpráv  vypsán text DPH označující, že jde oě  nekorektní DPH.

Dále  rozebereme  d vody,  pro  které  programů  
vyhodnotí úhrady jako nekorektní. 

 M že jít oů  opomenutí ze strany uživatele, kdy byl 
doklad označen jako uhrazený, ale úhrada nebyla 
zapsána  do  deníku  nebo  nebyla  zapsána 
v odpovídající částce. Taktéž m že jít oů  nep esnéř  
a zkomolené  číslo  faktury.  Protože  program p iř  
porovnávání zohled uje iň  kódy deníku, budou jako 
nesprávné  vyhodnoceny  i úhrady  pod 
neodpovídajícím  kódem  (nap .  p i  ručnímř ř  
účtování úhrady dobropisu).

 Obdobn  jsou vypsány hotovostní doklady zapsané vě  části Doklady, které dosud nebyly zaúčtovány do PD (v seznamu 
hotovostních doklad  vů  menu Hotovost výdej, Hotovost p íjemř  je sloupec U prázdný.

 U plátc  DPH se porovnává zaúčtovaná DPH sů  pomocnou částkou DPH evidovanou u každé  úhrady pohledávky 
a závazku (ve  faktu e menu  ř Historie  úhrad).  D vodem je  požadavek p ednostního zaúčtování  DPH uů ř  částečných 
úhrad.

 Program bude hlásit i p ípady, kdy došlo zř  d vodu ruční opravy vů  pen žním deníku ke zm n  datumu, čísla dokladuě ě ě  
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nebo faktury a n který zě  t chto údaj  již nesouhlasí sě ů  prvotním dokladem.

 Častou  p íčinou  jsou  drobné  zaokrouhlovací  chyby.   Dále  to  mohou  být  nedokonalosti  vř  algoritmu porovnávání. 
Program totiž musí vzájemn  p i adit  ádek zě ř ř ř  pen žního deníku kě  odpovídající  úhrad  faktury.  Kě  tomu účelu má 
k dispozici  tyto údaje:  datum úhrady,  účetní  kód (podle  charakteristiky  kódu program hledá v p ijatých nebo veř  
vydaných  fakturách),  zaúčtovanou  částku  a číslo  faktury  (p i  zadaném  čísle  faktury  program  hledá  vř  evidenci 
pohledávek a závazk , není-li faktura zadána, hledá se vů  hotovostních dokladech). Problémy mohou vznikat u faktur 
placených hotov ,  kdy program zjistí  rozdíl  vě  DPH mezi účetním dokladem (tady je  zadáno DPH) a hotovostním 
dokladem (ten neobsahuje DPH). Dále problémy obvykle vznikají u dobírek.

Z t chto  d vod  je  pot eba  chápat  výsledky  porovnání  pouze  jako  podklad  pro  kontrolu  -  zjišt né  nesrovnalostiě ů ů ř ě  
nemusejí nutn  znamenat chybný zápis.ě

 6.3.7 Oznámení

V p ípad , že platíte fyzickým osobám zákonem stanovených kategorií, musíte sestavit hlášení oř ě  takto provedených 
platbách.

Podmínkou pro sestavení p ehledu je zadání čísla partnera do účetního dokladu vř  pen žním deníku p inejmenšímě ř  
u partner  spadajících do oznamovací povinnosti (zápis partnera musí být povolen vů  Nastavení pen žního deníkuě ).

Zákon  požaduje  výpis  jednotlivých  nezdan ných  plateb  fyzickým  osobám  zaě  p edpokladu,  že  souhrn  celkovř ě 
proplacených částek za jeden kalendá ní rok p evýší stanovenou částku. Zř ř  této povinnosti jsou vyjmuty nákupy zásob. 
Vzhledem k n kterým nejednoznačnostem p i účtování lze p ímo zadat v tšinu parametr  vyhodnocení.ě ř ř ě ů

Obtížn jší je eliminovat nákupy zásob. Bu  ze zpracování vyloučíte ádky sě ď ř  kódem  ZB,  nebo si v pen žním deníkuě  
nastavíte filtr na pot ebnou analytiku, apod. ř

Dalším úkolem je identifikovat v seznamu firem fyzické osoby. 

Vzhledem k tomu, že i fyzická osoba, která není plátcem DPH, má p id leno DIČ, lze jako první kritérium posuzovat,ř ě  
zda  IČO  je  obsaženo  v DIČ  (fyzická  osoba  má  na  rozdíl  nap .  od  s.  r.  o.  DIČ  nesouvisející  sř  IČO).  Bohužel  lze 
p edpokládat, že uř  ady firem DIČ není vř  adresá i uvedeno v bec. ř ů

Druhou možností je označit si fyzické osoby kódem uvedeným v položce Zat íd níř ě  v adresá i firem.ř

Poslední  zp sob  spočívá  ve  vložení  libovolného  textu  do  poznámky  nap .  ů ř #FO (text  m že  se  nacházet  kdekolivů  
v poznámce). 

Tyto t i výb rové možnosti jsou spojeny podmínkou  ř ě AND (musí platit všechny najednou) nebo  OR (stačí, aby platila 
alespo  jedna).  Samoz ejm  pokud  naň ř ě  obrazovce  pro  zpracování  oznámení  nevyplníte  položku  zat íd ní  neboř ě  
poznámky, je tato podmínka ignorována.

Ve výsledném výpisu lze jednotlivé ádky mazat klávesou ř Ctrl+Del a  vybrané údaje (popis operace, adresa apod.) je 
možné editovat.

 6.3.8 Zaknihování

V rámci zabezpečení účetních doklad  p ed nežádoucí zm nou je vů ř ě  programu zaveden volitelný režim zaknihování. 
Tento režim odpovídá striktní  metodice,  která dovoluje provád t opravy pouze p idáváním nových zápis  (účetnímě ř ů  
stornem).

Zaknihované doklady nelze opravovat a mazat jinak, než účetním protizápisem. Zaknihování doklad  pen žního deníkuů ě  
m žete provést pomocí menu ů Finance – Pen žní deník - Zaknihovatě . V obrazovce zaknihování zadejte datum, k n mužě  
budou všechny deníkové zápisy zaknihované.

 6.3.9 Historie zm n - opravené aě  vymazané účetní doklady

Novela  Zákona o účetnictví z roku 2001 zp ísnila  podmínky provád ní  oprav účetních záznam  ař ě ů  požaduje uvád tě  
takové informace, které umožní zjistit osobu odpov dnou za vytvo ení (opravu), okamžik vyhotovení aě ř  v p ípad  opravyř ě  
i p vodní stav dokladu. ů

Zákon požaduje podepsání účetního záznamu, což v praxi  znamená opakované vypl ování identifikačního hesla p iň ř  
uložení každého dokladu. Vzhledem k tomu, že se program  GRAND používá ve firmách, kde s účetnictvím pracuje 
omezený počet lidí v tšinou sě  jasn  danými kompetencemi, aě  dále s p ihlédnutím keř  zvýšené obtížnosti a pracnosti 
související se stálým opakováním identifikace, se do doklad  zapisuje zkratka osoby, která se do programu p ihlásila.ů ř  
Pokud se tento zp sob ukáže jako nevyhovující, sepn te vů ě  menu Konec – Nastavení programu - Prost edíř  volbu Zápis 
účetního dokladu potvrdit heslem a v číselníku obsluhy (menu  Konec - Nastavení programu - Obsluha programu - 
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Oprava) zadejte podpisová hesla.

Zákon  o účetnictví  umož uje  vést  účetnictví  pouze  vň  počítačové  form .  Doporučujeme  však  zachování  výstupě ů 
v papírové podob  nebo ve ě form  tiskových výstup  do formátu PDFě ů . D vod  pro vytišt ní je n kolik: jednak se žádnáů ů ě ě  
kontrola  nebude  učit  váš  program  a bude  chtít  pracovat  se  standardními  tiskovými  sestavami,  za  druhé  je  to 
bezpečn jší  iě  pro vás,  protože tím finalizujete  účetnictví  ve stavu,  který odpovídá da ovému p iznání.  Navíc nelzeň ř  
p edpokládat,  že po mnoha letech naleznete všechny instalační diskety (CD),  p íslušné datové zálohy, že programř ř  
nainstalujete nap íklad do Windows 2020 ař  on bude okamžit  pracovat. Schváln  - jste dnes schopni zprovoznit účetníě ě  
program, který jste používali nap íklad vř  roce 1995? Uvážíte-li, že se t eba mzdová evidence má skladovat 30 let, pakř  
bude po takové dob  zázrak, vzpomeneme-li si, kde by "ty papíry" vlastn  mohly být. Navíc pr b žné tišt ní nap íkladě ě ů ě ě ř  
doklad  záznamní povinnosti DPH současn  sů ě  odevzdáním p iznání DPH m že zamezit t žkým nep íjemnostem p iř ů ě ř ř  
ztrát  dat (krádež výpočetní techniky, požár, virus, aj.) aě  určit  pat í kě ř  dobrým zásadám účetního.

Vzhledem k absenci provád cích p edpis  Zákona oě ř ů  účetnictví není zcela jasné, v jakých tiskových sestavách by se 
p ípadn  m la objevit informace oř ě ě  osob  odpov dné za její zápis, oě ě  okamžiku zápisu a v p ípad  opravy p edchozí stav.ř ě ř  
V GRANDu byly tedy provedeny jen nezbytn  nutné zm ny aě ě  tyto údaje jsou zobrazovány pouze ve speciálních tiskových 
sestavách  historie  oprav,  v účetním  p edpisu  (košilce)  ař  v jedné  zvláštní  p ehledové  sestav  kř ě  evidenci  (nap íkladř  
v účetním deníku v sestav  ě Pen žní deník - datum zápisuě ).

Seznam opravených  a vymazaných  doklad  účetního  deníku  zobrazíte  pomocí  menu  ů Finance  –  Pen žní  deník  -ě  
Historie zm ně .

Historii zm n jednoho dokladu získáte vě  pen žním deníku stiskem klávesy ě Ctrl+I   (menu Finance - Pen žní deník -ě  
Oprava ádkuř ) nebo tamtéž po stisku klávesy F10 a zvolení nabídky Historie zm ně .

Historie doklad  se programem čistí pouze provedením roční ů Záv rkyě . Tehdy program odstraní d ív jší verze doklad ,ř ě ů  
které jsou v rámci záv rky vymazány, aě  zárove  zmizí d íve vymazané doklady sň ř  datem spadajícím do uzavíraného roku.

Poznámka:

Pokud budete chtít možnost oprav zcela vyloučit, m žete si zm nit p ístupová práva ků ě ř  programu a zakázat pro účetní 
deník opravy i mazání (menu Konec - Nastavení programu - Obsluha programu - Oprava, v obrazovce obsluhy tlačítko 
<P ístupová práva>ř ).

Další informace ohledn  ochrany doklad  naleznete vě ů  kapitole o auditování Audit  .  

Identifikace účetního

Aby program dokázal rozpoznat, kdo s ním pracuje, je zapot ebí vyplnit číselník vř  menu Konec - Nastavení programu - 
Obsluha programu.  V n m se standardn  nachází implicitní  uživatel  označený  ě ě SUPER.  Opravte jej  a dopl te svojeň  
jméno a p íjmení ař  zkratku. Ta bude zapisována k účetním záznam m. ů

Pokud s programem pracuje více lidí, založte pro každého z nich v číselníku Obsluhy programu nový záznam, v n mžě  
op t vyplníte jméno, p íjmení, zkratku, vstupní heslo aě ř  jeho kontrolní opis. 

Budete-li chtít u každého účetního dokladu potvrzovat p i jeho zaúčtování heslo osoby odpov dné za provedení zápisuř ě  
dokladu,  vypl te  také  heslo  pro  zápis.  Toto  heslo  program použije  pouze  tehdy,  je-li  vň  menu  Konec  –  Nastavení 
programu - Prost edíř  sepnuta volba Zápis účetního dokladu potvrdit heslem.

 6.3.10 Účetní texty

Číselník využijete k zadání opakujících se text  účetních doklad  vů ů  pen žním deníku. Vě  účetním dokladu jej v Poznámce 
vyvoláte klávesou F3. P i zobrazené nabídce klávesou ř F5 doplníte nový text, klávesou F2 text opravíte.  

 6.3.11 Účetní skupiny

Účetní skupiny jsou určeny k p ednastavení účtováníř  
úhrad.  Používají  se  i pro  p edkontování  faktur,ř  
hotovostních doklad , aj. účetními skupinami již p iů ř  
jejich vystavení. 

P i  zápisu  úhrady  p edkontovaného  dokladu,ř ř  
bankovního  výpisu,  vzájemného  zápočtu,  atd.  do 
pen žního deníku program p ednastaví účetní kód,ě ř  
analytiku, st edisko, text ař  částky.
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 6.3.12 Nastavení

V nastavení m žete zvolit údaje, které mají být p i po ízení nových záznam  p evzaty zů ř ř ů ř  naposledy ručn  vytvo enéhoě ř  
účetního dokladu. P ebírání hodnot je potlačeno p i kopírování záznam  ař ř ů  zápisu úhrad z části Doklady. 

Rozdíl v p ebírání čísla dokladu ař  počítadla dokladu tkví v tom, že p i p ebírání čísla se číslo nem ní. Naopak, pokudř ř ě  
jste v p edchozím ádku zadali číslo dokladu pomocí počítadla, bude vř ř  následujícím zápisu p ipraveno nové číslo stejnéř  
ady.ř

Dále  lze  stanovit,  zda  budete  p i  účtováníř  
zadávat kód, analytiku a st edisko ručn  neboř ě  
výb rem zě  menu.

Zapisovat  číslo  partnera  do  deníku  je  nutné 
v p ípad ,  že  budete  zpracovávat  oznámeníř ě  
o platbách  fyzickým  osobám.  Bez  zadávání 
čísla partnera tuto funkci nelze použít.

P i sepnutém spínači  ř Párovat faktury bude p iř  
vkládání  nových  účetních  zápis  umožn noů ě  
spárování  úhrady  s pohledávkami  a závazky 
z části doklady.

Volba  Používat  účetní  skupiny určuje,  zda 
bude  možné  p ednastavit  účetní  dokladř  
pen žního  deníku  pomocí  účetní  skupiny.ě  
Budete-li  číselník  používat,  m žete  zvolitů  
i zp sob azení skupin vů ř  nabídkovém seznamu. 
Jestliže  vybíráte  účetní  kódy,  analytiku 
a st ediska zř  menu, m žete nabídkové menu uů  účetních skupin potlačit. To je  výhodné p edevším tehdy, jestliže siř  
účetní skupiny pamatujete nebo je p i účtování používáte jen z ídka.ř ř

P i zápisu faktur,  hotovostních doklad , bankovních výpis ,  aj.  lze p edvolit  zp sob účtování.  D je se tak zadánímř ů ů ř ů ě  
účetní skupiny nebo účetního kódu a analytiky. V nastavení si m žete zvolit, který zp sob je primární. Pokud se máů ů  
nabízet  číselník  účetních  skupin,  bude  se  nap íklad  p i  zápisu  hotovostního  dokladu  vř ř  údaji  P edkontaceř  nabízet 
stiskem klávesy F3 číselník účetních skupin, stiskem Ctrl+F3 účetní kódy a analytiku. Bude-li v nastavení PD zvoleno, 
že  se  mají  nabízet  účetní  kódy  s analytikou,  bude  se  v Dokladech nabízet  klávesou  F3 seznam  účetních  kódů 
a analytiky, klávesou Ctrl+F3 číselník účetních skupin.

Dále lze zadat rozmezí,  kterému musí odpovídat datum všech nových a opravovaných účetních doklad  pen žníhoů ě  
deníku. Vzhledem k tomu, že se p i výpočet dan  zř ě  p íjmu počítá pouze sř  účetními doklady firemního roku, bylo by 
nežádoucí omylem zadat v účetním dokladu datum jiného roku. Datum v nastavení se automaticky aktualizuje p i ročníř  
záv rce aě  zm n  účetního roku ve firemních údajích.ě ě

 6.4 P ehled deníkuř

Sestava poskytuje rychlou informaci o výši částek účtovaných na jednotlivé kódy pen žního deníku. P ed sestavenímě ř  
p ehledu jste vyzváni kř  zadání výb rových podmínek stejn , jako p i prohlížení aě ě ř  tisku pen žního deníku. P ehled takě ř  
m žete získat pouze za část roku, za zvolené st edisko, atd.ů ř

Po zadání podmínek si m žete vybrat, jaké období chcete zobrazit. Volba  ů Celý rok je  význačná tím, že zobrazuje 
hodnoty po jednotlivých m sících aě  součet celkem. Stisknete-li v p ehledu klávesu ř Enter, bude zobrazen graf  z hodnot 
aktuálního ádku p ehledu.ř ř

Poznámka

V p ehledu je p íjem ař ř  výdej DPH rozčlen n na dva údaje:ě

 DPH účtované kódem PD (p íjem DPH) ař  VD (výdej DPH) používané pro zúčtování DPH s finančním ú adem.ř

 DPH účtované ostatními účetními operacemi (tržby, nákupy, atd.)
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 6.5 Stálé operace

Stálé  operace  použijete  pro  účtování  opakujících  se  účetních  zápis ,  které  nemají  vztah  ků  DPH,  pohledávkám 
a závazk m. Je to vů  podstat  odd lený pen žní deník bez jakékoliv další návaznosti. To, co si zde zaúčtujete, se nikdeě ě ě  
dále  neprojeví.  Do  stálých  operací  zapište  nap íklad  výplaty  mezd,  nájemné,  leasing  (pouze  neplátci  DPH),  atd.ř  
Podstatnou výhodou je, že si p ednastavíte kód, analytiku, p ípadn  st edisko ař ř ě ř  částku pro všechny pot ebné účetníř  
p ípady. ř

Vlastní zaúčtování do deníku provedete pomocí volby Zaúčtovat do deníku z Menu akcí (v p ehledu stálých operací jejř  
vyvoláte klávesou  F10). V obrazovce pro zaúčtování pravd podobn  vždy zvolíte nahrazení data zápisu. Taktéž určíteě ě  
rozsah účtování a zp sob kontroly jednotlivých zápis . Kontrola je provedena tak, že vás program nechá postupnů ů ě 
zaúčtovat  všechny  účetní  p ípady stejn ,  jako p i  vystavení  nových zápis  sř ě ř ů  tím,  že  p íslušn  p ednastaví  všechnyř ě ř  
hodnoty.

Ve v tšin  p ípad  však bude výhodn jší používat namísto stálých operací  ě ě ř ů ě Bankovní výpisy s p edem definovanýmiř  
účetními skupinami.

 6.6 Výkaz jm ní aě  výsledovky

Na základ  zm ny da ového p iznání za rok 2001 byl program upraven tak, aby dokázal tyto sestavy vě ě ň ř  možné mí eř  
poskytnout.  Da ové  p iznání  od  roku  2002  již  takový  podrobný  p ehled  p íjm  aň ř ř ř ů  výdaj  nepožaduje,  nicménů ě 
v programu tato sestava z stala. Pro svoji podrobnou rozpracovanost by se mohla hodit iů  pro jiné účely, než je pouze 
da ové p iznání.ň ř

Do výpočtu nejsou zahrnuty ádky pen žního deníku označené jako ř ě Uzáv rková operace.ě

Položky obsahující text *ručně není program schopen vypočítat a musíte je doplnit manuáln . ě

 6.7 Grafy

Grafický výstup umož uje rychlé aň  p ehledné vyhodnocení obratu jednotlivých položek deníku dle účetních kód  ař ů  též 
dvou variant stanovení zisku. Grafy jsou člen ny po m sících.ě ě

Výpočet hodnot grafu bude proveden z účetních doklad  sů  datem odpovídajícím účetnímu roku.

Grafy lze využít ke kontrole plateb pojišt ní, záloh dan  zě ě  p íjmu, apod. Pokud je vř  deníku nastaven filtr, je možné grafy 
zobrazit  pouze  pro  zápisy  vyhovující  tomuto  filtru.  Takto  vyhodnotíte  platby  sociálního  a zdravotního  pojišt níě  
(samoz ejm , pouze pokud máte jednotlivé druhy plateb analyticky člen ny).ř ě ě

 6.8 Analytické člen ní ě

Analytické  člen ní  zápis  vě ů  pen žním  deníku  umož ujeě ň  
podrobn jší  sledování  aě  vyhodnocení  náklad  aů  výnos .  Každýů  
základní  kód  je  možno  rozčlenit  dvoumístnou  analytikou. 
Doporučujeme  zavést  analytiku  pro  platby  pojišt ní,  mzdyě  
a ostatní nezapočitatelné p íjmy ař  výdaje.

Menu Analytika obsahuje následující položky: 

P ehled ř Výpočet a zobrazení součtových položek analytického člen ní za celý rok jednotlivé m síce vě ě  abecedním 
azení. Výpočet je proveden zř  účetních doklad , jejichž datum odpovídá účetnímu roku. Vů  p ehleduř  

získáte graf  stiskem klávesy Enter, p ehled vytisknete klávesou ř F8.

Opravy Definice analytického člen ní. ě

Nastavení Určení počtu míst analytiky.
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P íklad analytického člen ní vybraných kód :ř ě ů

Platby do fondu pojišt ní - kód ě FP

SZ Sociální pojišt ní ě zam stnancě ů

ZZ Zdravotní pojišt ní ě zam stnancě ů

Mzdy - kód MZ

DA Záloha dan  zě  p íjmuř

DO Dobírka výplaty

DZ Záloha dan  zě  p íjmu zvláštní sazby danř ě

VP Výplata mzdy bankovním p evodemř

ZA Záloha výplaty

Ostatní nezapočitatelné výdaje - kód OV

DD Doplatek dan  zě  p íjmu za p edchozí da ový rokř ř ň

ON Ostatní nezapočitatelné výdaje

PV Výplata náhrad provozu vozidel (v p ípad , že vř ě  programu vedete knihu jízd)

SV Splátka úv ruě

SO Sociální pojišt ní OSVČě

ZO Zdravotní pojišt ní OSVČě

 6.9 St ediska ř

St ediskové člen ní zápis  vř ě ů  pen žním deníku dovoluje sledovat náklady aě  výnosy podle samostatn jších organizačníchě  
celk  firmy, pop ípad  podle druh  činností nebo zakázek. St edisko je definováno dvoumístným kódem aů ř ě ů ř  názvem. 

Menu St ediskař  nabízí následující položky: 

P ehled ř P ehled umož uje výpočet ař ň  prohlížení náklad  aů  výnos  jednotlivých st edisek vů ř  abecedním azení.ř  
Pokud v p ehledu stisknete ř Enter, budou zobrazeny výsledky st ediska po jednotlivých m sících. Tiskř ě  
seznamu je klávesou F8.

Opravy P idání, oprava ař  zrušení st ediska. ř

Poznámka

Pokud  budete  účtovat  na  st edisko  kódem  pro  výdej  ř VD nebo  p íjem  DPH  ř PD,  bude  program  počítat  s celou 
zaúčtovanou částkou jako s p íjmem nebo vydáním.ř

Pokud nepoužíváte st ediska, m žete číselník využít kř ů  evidenci zakázek.

Podrobné položkové p ehledy jednotlivých doklad  jednotlivého st ediska získáte vř ů ř  menu  Finance - Pen žní deník –ě  
Prohlížení. 

 6.10 Jiné p ehledy – statistikař

Sestava souhrnn  uvádí počty doklad  pro zadaný rok vě ů  základním druhovém člen ní. M že být užitečná nap íklad proě ů ř  
vyúčtování zpracovatele účetnictví s klientem.
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 7 PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ

 7.1 Účtování

Program je  koncipován tak,  aby se  do n j  zapsaly  nejprve  primární  doklady  (vydané  aě  p ijaté  faktury,  hotovostníř  
doklady, atd) a ty se poté zaúčtovaly do účetního deníku. 

Program a číselníky by m ly být nastaveny tak, aby opakující se doklady byly účtovány vě  podstat  automaticky, bezě  
nutnosti ručního zásahu účetního. Ten by m l vě  ideálním p ípad  pouze účetní doklad p ipravený programem vizuálnř ě ř ě 
odsouhlasit a zapsat.

P ímé účtování do účetního deníku je určeno p edevším pro zadání počátečního stavu, kř ř  účtování interních a opravných 
doklad  aů  všech účetních operací, které se nep enáší zř  jiných evidencí programu.

 7.1.1 Princip počátečních stav  aů  účetních období

Ve  v tšin  p ehled  aě ě ř ů  výkaz  sestavovaných  vů  programu  zadáváte  počáteční  a konečné  období,  pro  které  má  být 
sestava vyhotovena. To co v časové ose p edchází počátečnímu období, je programem uvedeno jako počáteční stav.ř  
Data v rozmezí od počátečního do konečného období jsou chápána jako obrat a účetní doklady zapsané do období 
vyššího než období konečné jsou z p ehledu zcela vynechána.ř

Součástí programu je číselník účetních období. Každý účetní rok by m l obsahovat jedno nulté období pro zadáníě  
počátečního stavu účt ,  obvykle  dvanáct  b žných období  (pro  každý  m síc)  aů ě ě  dv  období  uzáv rková.  Do  nultéhoě ě  
období se zaúčtuje doklad rozúčtování počátečního účtu rozvážného nebo opis počáteční p edvahy. Do dalších obdobíř  
se účtují b žné účetní doklady. Do t ináctého záv rkového období se zaúčtuje uzav ení výnosových aě ř ě ř  nákladových účt ,ů  
do čtrnáctého pak uzav ení účetních knih.ř

Takový systém umož uje zvolit účetní rok, období aň  zp sob výpočtu účetních p ehled  aů ř ů  výkaz  zcela podle pot ebů ř  
účetní jednotky. Lze zjistit zárove  výsledky jak za období leden až prosinec (pro účely tuzemského účetnictví), tak zaň  
jiný fiskální rok nap íklad b ezen - únor, jak je obvyklé uř ř  firem se zahraniční účastí. 

Pokud tedy nap íklad zadáte p i  výpočtu rozvahy období od 01.10 do období do 08.10, bude jako počáteční stavř ř  
k období 01.10 vypočítán obrat všech doklad  účtovaných do  období menších (starších) než 01.10 - tj. 00.10, 14.09,ů  
13.09, 12.09, 11.09 atd.

Obrat  je  pak  určen  z doklad  účtovanýchů  
v období  01.10  včetn  až  08.10  včetn .ě ě  
Konečný  stav  je  součet  počátečního  stavu 
a obratu.

Z tohoto d vodu se počáteční stav účtu musíů  
zadat  do  období  p edcházejícího  prvnímuř  
b žnému období, do n hož se budou účtovatě ě  
doklady  b žného  roku  aě  do  kterého  nebude 
účtováno nic jiného.

 7.1.2 Popis obrazovky účetního dokladu

Obrazovka je rozd lena do dvou částí - hlavičky aě  položek, mezi kterými se p epíná klávesou ř Ctrl+P. Hlavička obsahuje 
pevný počet údaj , počet položek ( ádk ) se m ní podle pot eb uživatele. Vů ř ů ě ř  závislosti na nastavení účetnictví (menu 
Finance  -  Nastavení)  se  v položkách  mohou  zobrazovat  sloupce  pro  zápis  st ediska,  p ípadu  (zakázky),  činnosti,ř ř  
partnera  a zkratky  DPH.  Plátc m DPH  doporučujeme  účtovat  na  DPH  aů  využít  možnosti  vzájemné  kontroly  DPH 
vyhodnoceného z menu Doklady a z Finance.

Účetní doklad je založen na složeném účetním zápisu, jehož p ednosti jsou nejz eteln jší uř ř ě  doklad  DPH, kde se naů  
jedné stran  účtuje nap íklad pohledávka (tedy celá částka faktury), na druhé n kolik účt  tržeb, DPH atd. P i účtováníě ř ě ů ř  
vidíte celý doklad pohromad , což umož uje snadn jší kontrolu aě ň ě  lepší orientaci. 
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Hlavička dokladu obsahuje tyto údaje:

období Období je základní časová jednotka, podle které se provádí sestavení účetních sestav. 
Období se obvykle ručn  nem ní, nebo  jej program automaticky dopl uje vě ě ť ň  závislosti na 
datu účetního dokladu. Z tohoto d vodu program p i otev ení formulá e účetního dokladuů ř ř ř  
umístí kurzor až do položky datum. Výjimkou je účtování b žných doklad  zě ů  prvního dne 
roku (nap íklad 1. 1. 2010), kdy program nastaví období pro otev ení účetních knih ař ř  je 
zapot ebí je zm nit na první b žné období (nap íklad 01.10).ř ě ě ř
Pokud pot ebujete období zm nit, stiskn te vř ě ě  údaji datum klávesu Shift+Tab, čímž se 
p esunete zp t do údaje období. Zde lze klávesou ř ě F3 vyvolat menu neuzav ených účetníchř  
období.  Účetní období se zadává ve tvaru MM.RR (m síc.rok).ě

datum Datum účetního dokladu je p i účtovaní primárního dokladu zapsaného vř  jiné evidenci 
programu p ednastaveno dle tohoto dokladu. P i ručním účtování je obvykle p ednastavenoř ř ř  
systémové datum počítače nebo datum z posledního dokladu.

druh dokladu Číselník druhu dokladu slouží k pomocnému člen ní doklad  dle jejich charakteruě ů  
a umož uje snazší orientaci vň  účetnictví. Klávesou F3 m žete vyvolat nabídku, do nížů  
m žete klávesou ů F5 p idat p ímo zř ř  dokladu nový druh, nebo klávesou F2 druh opravit. 

doklad Číslo dokladu. V nastavení účetnictví lze určit, zda se číslo musí povinn  vyplnit. Klávesouě  
F3 lze vyvolat menu číselných ad, které odpovídají zvolenému druhu dokladu. Číselnouř  
adu ř v nabídce opravíte tlačítkem F2.

p edkontaceř Protože bude p edkontacím v nována ada následujících kapitol, omezíme se nař ě ř  
nejstručn jší. Klávesou ě F3 lze zobrazit nabídku p edkontací odpovídajících zadanému druhuř  
dokladu. V menu m žete klávesou ů F5 p idat novou p edkontaci, ř ř Ctrl-F5 vytvo it novou jakoř  
kopii a F2 provést opravu. P edkontace m že ovlivnit adu údaj  dokladu - číslo, typ DPH,ř ů ř ů  
m nu, popis aě  další. 

typ DPH U účetních doklad , majících vztah ků  DPH, zadejte označení typu dokladu DPH.  Klávesou 
F3 m žete aktivovat nabídku.ů

období DPH Položka je p ístupná pouze p i zadaném údaji ř ř typ DPH. Automaticky je p ednastavena podleř  
m síce data dokladu. Zadává se ve tvaru m síc.rok (MM.RR).ě ě

m naě M nu lze vložit p i odpovídajícím nastavení programu (menu ě ř Konec - Nastavení - Prost edíř , 
volba Devizové účetnictví). Klávesou F3 m žete vyvolat seznam používaných m n aů ě  v n mě  
klávesou F2 opravit kurs. Po výb ru m ny se program pokusí nalézt vě ě  historii m ny kursě  
odpovídajícího data. Pokud není nalezen, jste vyzváni k jeho zadání. To neplatí, je-li ve výše 
uvedeném nastavení sepnuta volba Stálý kurs.

kurs P i zadané m n  program vedle m ny zobrazí typ kursu ař ě ě ě  jeho hodnotu. Mezerníkem 
m žete typ kursu zm nit. Jsou použity následující zkratky: ů ě DN - devizy nákup, DP - devizy 
prodej, DS - devizy st ed ř VN - valuty nákup, VP - valuty prodej, VS - valuty st ed, ř nic - kurs 
lze zadat ručn . P estože zě ř  hlediska účetnictví toto rozčlen ní není vě  současné dob  nutné,ě  
lze jej využít nap íklad pro odlišení kursu banky ař  ČNB.

popis Popis slouží k orientaci v p ehledech doklad  ař ů  je uvád n ve v tšin  účetních sestav. M žeteě ě ě ů  
využít číselníku text , který zobrazíte klávesou ů F3. V menu m žete p idat text klávesou ů ř F5 
a opravit F2.

celkem Celkovou částku nemusíte zadávat - program si ji p i ukládání dokladu vypočítá sám jakoř  
součet strany Má dáti (která se musí rovnat stran  ě Dal).

celkem v m ně ě P i zadané m n  obdobn  program vypočítá součet vř ě ě ě  cizí m n  p ipadající na jednuě ě ř  
účtovanou stranu (strana se použije ta, na niž jste účtovali v korunách).

V pravém horním rohu obrazovky jsou umíst ny součty stran aě  jejich p ípadný rozdíl.ř
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Položka dokladu m že obsahovat následující údaje:ů

účet Číslo účtu z účetního rozvrhu. Lze zadat účty, které nejsou sumační a nejsou blokované. 
Klávesou F3 m žete vyvolat menu účetního rozvrhu, do n hož klávesou ů ě F5 p idáte novýř  
účet, Ctrl+F5 vytvo íte kopii, ř F2 opravíte.

protiúčet Sloupec je p ístupný pouze uř  doklad  se sepnutým spínačem ů Zadávat protiúčet v obrazovce 
Stavu dokladu a lze jej použít p i zadání počátečního stavuř . V b žných typech doklad  jeě ů  
protiúčet automaticky dopln n programem. Další viz  kapitola ě    Vytvá ení protiúčtu vř   
účetním dokladu.

st ediskoř Číslo st ediska slouží kř  paralelnímu člen ní účetních zápis  aě ů  následnému vyhodnocení. 
Op tovn  lze klávesou ě ě F3 vyvolat nápov dnou nabídku, do níž m žete klávesou ě ů F5 p ímoř  
z dokladu p idat nové st edisko nebo klávesou ř ř F2 opravit. Povinné účtování na st ediskoř  
u jednotlivého účtu nastavíte v účetním rozvrhu.

p ípadř Číslo p ípadu (zakázky). Iř  zde jsou k dispozici klávesy F3, F5 a F2 pro zobrazení a editaci 
číselníku. V účetním rozvrhu m žete určit, zda je účtování na p ípad uů ř  určitého účtu 
povinné.

partner Číslo, název nebo signatura partnera (co se bude zobrazovat zm níte vě  Nastavení financí 
viz. kapitola Účtování na st ediska, činnosti,..ř . ). Údaj je zajímavý p edevšímř  
u saldokontních účt . Vů  účetním rozvrhu m žete stanovit nap íklad to, zda má být partnerů ř  
u účtu povinn  zadán.ě

činnost Označení činnosti lze použít k jemn jšímu člen ní aě ě  vyhodnocení náklad  aů  výnos  bezů  
nutnosti komplikovat účetní rozvrh.

DPH Položka je p ístupná pouze p i zadaném typu DPH. Klávesou ř ř F3 vyvoláte nabídku sazeb 
DPH p i azených zvolenému typu DPH. Zkratka DPH slouží programu kř ř  tomu, aby dokázal 
najít k částce DPH odpovídající základ - ten bude na ádcích se stejnou zkratkou ař  účtem 
odlišným od účtu DPH. Stejné označení DPH by se m lo tedy vě  b žných dokladechě  
u nenulových sazeb zadat alespo  do dvou ádk  - kň ř ů  účtu 343 částku DPH, k jinému účtu 
jeho základ.

má dáti Do sloupce lze zadat částku v p ípad , že je sloupec ř ě Dal v položce nulový.

dal Do sloupce lze zadat částku v p ípad , že sloupec ř ě Má dáti je nulový.

var.symbol Variabilní symbol se zapisuje pouze u saldokontních účt  (vů  účetním rozvrhu je účet 
označen jako saldokontní). Variabilní symbol slouží pro pot eby saldokontař  
vyhodnocovaného z účetnictví a k párování úhrad. P i účtování faktur zadaných ř v Dokladech 
m že být variabilní symbol očišt n oů ě  nenumerické znaky. Tak se snadn ji párují úhradyě  
provedené bankou. Klávesou F3 lze vyvolat obrazovku s uvedením podrobn jších údajě ů 
o spárovaném dokladu nebo obrazovku pro ruční výb r pohledávek aě  závazk  zů  části 
Doklady ke spárování úhrady. Klávesou Ctrl+F3 lze vyvolat obrazovku pro párování 
nevyrovnaného saldokonta v rámci účetního deníku. Toho lze využít k vedení saldokonta 
pouze v rámci účetních doklad  bez nutnosti zápisu odpovídajících primárních dokladů ů 
v části Doklady.

pp Sloupec se vztahuje k variabilnímu symbolu. Pokud není symbol zadán, je sloupec prázdný. 
P i zaúčtování p edpisu pohledávky ař ř  závazku je u variabilního symbolu v tomto sloupci 
uvedena pomlčka. Tím je označeno, že se nejedná o úhradu.  P i účtování úhrady, nap íkladř ř  
bankovního výpisu, m že sloupec obsahovat ů otazník nebo písmeno P. Otazník je zobrazen 
v p ípad , že dosud není p i azena kř ě ř ř  úhrad  žádná pohledávka nebo závazek - jedná seě  
o tzv. nespárované úhrady. Naopak velké P u nových doklad  znamená, že program našelů  
a k úhrad  p i adil primární doklad zě ř ř  evidence Doklady a p i zápisu nového účetníhoř  
dokladu zapíše odpovídající úhradu do pohledávky či závazku v části Doklady. V režimu 
oprav písmeno P íká, že již došlo ke spárování ař  zápisu úhrady do faktury. Sloupec nelze 
opravovat z p ehledu, pouze zř  podrobn jší obrazovky variabilního symbolu (viz ě var.symbol).

v m ně ě Pokud je zadána cizí m na, program p i zm n  částky ě ř ě ě Má dáti, Dal p epočítá p íslušnýmř ř  
kursem částku v m n .ě ě

poznámka Poznámka slouží k up esn ní účtovaných částek. Uvádí se pouze na n kterých sestavách.ř ě ě

Nacházíte-li  se  v seznamu  položek  dokladu,  lze  klávesou  F5 nebo  Ctrl+Insert p idat  novou  položku,  klávesouř  
Ctrl+Delete položku vymazat. Klávesami Ctrl+šipka nahoru nebo  Ctrl+šipka dolu m žete ádky p esunout.ů ř ř

P i  oprav  účetního  dokladu,  kterým se  účtoval  primární  doklad  zadaný  vř ě  jiné  evidenci  programu,  se  v hlavičce 
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zobrazuje i tlačítko <Doklad>, kterým si m žete primární doklad zobrazit. ů

Klávesa  F9 je  určena  k zobrazení  kontrolního  součtu  základ  DPH  aů  DPH  za  celý  doklad.  To  m že  mít  významů  
u složit jších doklad , p ípadn  p i rozúčtování dokladu na více st edisek, činností aě ů ř ě ř ř  podobn .ě

Nastavení účetnictví m žete zm nit p ímo zů ě ř  účtovaného dokladu klávesou  Ctrl+N.  To je  výhodné použít p edevšímř  
v p ípad , že chcete vypnout nebo zapnout p ednastavení nevyrovnané částky na nové položce dokladu ař ě ř  pro ovlivn níě  
nabídky tisku účetního dokladu (razítka) p i uložení.ř

Účetní doklad uložíte tak, že v hlavičce sepnete tlačítko  <Uložit> nebo stisknete klávesy Ctrl+End, Ctrl+Enter nebo F2.

P i uložení program p ekontroluje existenci účt , st edisek ař ř ů ř  další údaje. Zárove  uň  doklad  DPH ov í správnost sazbyů ěř  
DPH pom rem základu aě  částky DPH. 

V dokladech, v nichž se účtovaly úhrady, dojde p i zápisu kř  nalezení odpovídající pohledávky či závazku v Dokladech 
a k odpovídající úprav  částky kě  úhrad . ě

Zapnete-li zadávání st ediska ař  partnera v položkách, bude seznam položek účetního dokladu vypadat takto:

 7.1.3 Princip párování úhrad dokladů

Párování  (p i azení)  úhrad  mář ř  
význam v p ípad , že zadáváteř ě  
závazky  a pohledávky  do 
evidencí  v menu  Doklady 
(doporučeno).  Tehdy 
pot ebujete  uř  doklad  úhradů  
(bankovního  výpisu, 
hotovostního  dokladu, 
vzájemného  zápočtu,  interního 
dokladu)  zapsat  na  základě 
zaúčtovaného účetního dokladu 
úhradu  do  odpovídající 
pohledávky nebo závazku.

Párování  se  provádí  ve  dvou 
fázích.

 První je provedena vnit ním p i azením faktury ř ř ř z Dokladů k ádku účetního dokladu vř  n mž se účtuje na saldokontníě  
účet a je zadán variabilní symbol. P i této fázi program zohled uje nastavení účetnictví (kdy ař ň  podle čeho se má 
párovat).  U nového dokladu se  úsp šný  výsledek této  fáze  projeví  zobrazením velkého písmena  ě P ve  sloupci  P 
(sloupec vedle  var.symbolu). P i azení faktury m že být provedeno automaticky programem, nebo ručn  výb remř ř ů ě ě  
požadované faktury ze seznamu neuhrazených faktur.

 Druhá  fáze  nastane  p i  uložení  účetního  dokladu  uř  položek,  u nichž  úsp šn  prob hla  fáze  první.  Tehdy  dojdeě ě ě  
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k zápisu úhrady a snížení pohledávky nebo závazku v evidenci Doklady.

Pokud první fáze není provedena v po ádku, z stává ve sloupci  ř ů P otazník a je možné provést dodatečné spárování 
funkcí  Finance - Účtování - Nespárované úhrady (v p ehledu nespárovaných úhrad stiskn te pro spárování klávesuř ě  
F10).

Z uvedeného vyplývá, že ke spárování ve smyslu snížení pohledávek nebo závazk  uů  faktur v evidenci Doklady nedojde 
ihned po zápisu bankovního výpisu s t mito úhradami, ani po zápisu hotovostního dokladu úhrady, ale až po zaúčtováníě  
t chto doklad  do účetního deníku. ě ů

stav sloupce P kdy význam

? vždy zatím neprob hla první fáze párování nebo nebyla úsp šnáě ě

- vždy párování nebude provedeno - u doklad  účtujících vystavení (p edpis) fakturů ř

P nový doklad první fáze párování v po ádku vykonána, program nalezl ař  p i adil fakturuř ř  
z Dokladů, zápis úhrady do faktury zatím neučin ně

P uložený doklad ob  fáze vě  po ádku uskutečn ny, úhrada zapsána do fakturyř ě

nic vždy bez vztahu k úhradám a párování

 7.1.4 Počáteční stav účtů

Počáteční stav se zadává b žným účetním dokladem jako rozúčtování počátečního účtu rozvážného, nebo vě  pr b huů ě  
roku (p echázíte-li zř  jednoho programu na jiný) opisem p edvahy. ř

Nový doklad počátečního stavu rozúčtováním počátečního účtu rozvážného vytvo íte nejlépe tak, že vř  p ehledu účetníhoř  
deníku stisknete klávesu F10 a v menu funkcí zvolíte nabídku Nový počáteční stav účtů. Po výb ru nabídky lze zadatě  
nový účetní doklad.

V hlavičce  dokladu  je  nutné  zadat  účetní  období  p edcházející  prvnímu  období  roku,  do  n hož  budete  účtovat.ř ě  
Standardn  je to období  ě 00.10,  00.11 atd. Datum je obvykle prvého ledna roku - nap íklad  ř 01.01.2010. Do  druhu 
dokladu zadejte libovolný interní doklad.  P edkontaciř  ani  typ DPH nezadávejte. Pak stiskn te klávesu  ě Ctrl+N, čímž 
vyvoláte obrazovku nastavení účetnictví a zapn te si volbu ě Kopírovat účet a P ednastavit částkuř  (p i tomto nastaveníř  
bude po stisku klávesy  Enter ve sloupci poznámka posledního ádku účetního dokladu automaticky vytvo ena ádkyř ř ř  
nová, v níž bude účet a protiúčet z ádky p edchozí vzájemn  zam n n ař ř ě ě ě  doplní se rozdílová částka dokladu). Tlačítkem 
<OK> nebo  klávesami  Ctrl+End nebo  F2  nastavení  uložte.  Nyní  jste  se  vrátili  zp t  do  účetního dokladu,  vě  n mžě  
zadáváme počáteční stav účt . Stiskn te tlačítko  ů ě <Položky> a postupn  od prvého ádku zadávejte  ě ř účet,  protiúčet, 
st ediskoř  a částku počátečního stavu účtu. P i rozúčtování počátečního účtu rozvážného m žete do sloupce ř ů protiúčet 
zadat účet, proti n muž bylo účtováno, p i opisu p edvahy zadejte do protiúčtu pomlčku či hv zdičku. Zadávejte pouzeě ř ř ě  
účty, které mají nenulový počáteční stav na p íslušnou stranu. Vř  p ípad  st ediskového ař ě ř  jiného rozlišení (nap íkladř  
u majetkových účt ) zadáte účet n kolikrát, pokaždé sů ě  jiným st ediskem ař  odpovídající částkou. Po zapsání všech účtů 
se  klávesou  Ctrl+P nebo  Esc vra te  do hlavičky  dokladu,  kde  stisknete  tlačítko  ť <Uložit>.  V režimu oprav  m žeteů  
počáteční stav pozd ji opravit nebo doplnit (na začátku roku p i p echodu zě ř ř  jiného programu m žete zadat pouzeů  
počáteční  stav  bankovního  účtu  a pokladny  proti  účtu  jm ní  -  tím m žete  kontrolovat  z statky  t chto  účt ,  aě ů ů ě ů  po 
uzav ení p edchozího roku doplnit stav všech ostatních účt ).ř ř ů

Pokud pot ebujete zadat počáteční stavy vř  cizí m n , musíte vytvo it pro každou m nu jeden doklad počátečního stavu.ě ě ř ě  
Jeden bude pro koruny bez zadání m ny, druhý aě  další pro m nu zahraniční. Do dokladu sě  cizí m nou se do sloupceě  
Má dáti,  Dal zadává p epočet vř  korunách, do sloupce V m ně ě, který se zobrazí po zadání m ny vě  hlavičce dokladu, 
částka v p íslušné m n .ř ě ě

Jestliže jste již d íve zadali doklad sř  počátečními stavy, lze jej zobrazit a opravit stejn , jako obyčejný účetní dokladě  
(menu Finance - Účtování - Oprava dokladu).

Na záv r se p esv dčte, že z statek počátečního rozvážného účtu (ě ř ě ů 70100) je nulový!

doklad rozúčtování počátečního účtu rozvážného

období 00.10 typ DPH

datum 1.1.2010 obd. DPH

druh dokladu iuo m naě

doklad ID100001 popis Počáteční stav účtů

účet proti účet st ediskoř má dáti dal var.symbol P poznámka

01000 70100 15 000,00
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70100 01000 15 000,00

02201 70100 158 604,20

70100 02201 158 604,20

21100 70100 5 005,15

70100 21100 5 005,15

22100 70100 898 567,50

70100 22100 898 567,50

 doklad pokračuje pro všechny účty s nenulovým počátečním stavem

Pokud zavádíte účetnictví v pr b hu roku (nap íklad budete účtovat firmu, která se do června včetn  zpracovávala naů ě ř ě  
jiném programu) a nechcete zadávat všechny doklady od počátku roku, zadejte dva doklady s počátečním stavem. 
První  doklad do nultého období,  který  bude obsahovat  skutečný  počáteční  stav  k začátku účetního roku,  druhým 
dokladem pak zaúčtujete celkové obraty od počátku roku (tedy nap íklad obraty od ledna do června včetn ).ř ě

P i zadání t chto účetních doklad  si vř ě ů  nastavení (klávesa Ctrl+N) vypn te volby ě Kopírovat účet a P ednastavit částku.ř

doklad počátečních stav  - opis p edvahyů ř

období 00.10 typ DPH

datum 1.1.2010 období DPH

druh dokladu iuo m naě

doklad ID100001 popis Počáteční stav účt  ků  1.1.2010

p edkontaceř celkem

účet st ediskoř má dáti dal var.symbol P poznámka

01000 15 000,00

02201 158 604,20

21100 5 005,15

22100 898 567,50

doklad pokračuje pro všechny účty s nenulovým stavem k 1.1.2010

doklad počátečních stav  - obratyů

období 06.10 typ DPH

datum 30.6.2010 období DPH

druh dokladu iuo m naě

doklad ID100002 popis Obraty k 30.6.2010

p edkontaceř celkem

účet st ediskoř má dáti dal var.symbol P poznámka

21100 56 121,13

21100 3 658,45

22100 64 654,40

22100 25 116,39

31100 256 119,30

31100 89 365,20

doklad pokračuje s nenulovým obratem k 30.6.2010

 7.1.5 Ruční vytvo ení účetního dokladuř

Ruční účtování, jak již bylo ečeno, se používá p edevším uř ř  interních doklad  aů  podobn . Vě  programu zvolte menu 
Finance - Účtování - Nový doklad a v p ehledu účetního deníku stiskn te klávesu ř ě Enter.

Hlavička účetního dokladu
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Do hlavičky účetního dokladu program p ednastaví ř datum a k n mu vybere odpovídající ě účetní období. P i zm n  datař ě ě  
je na základ  číselníku účetních období (menu  ě Finance - Číselníky - Účetní období) podle pot eby upraveno účetníř  
období dokladu. Pokud nebylo účetní období nalezeno (nebylo zadáno nebo je uzav eno), je vypsána varovná zpráva.ř  
Klávesou  Shift+Tab se m žete p esunout zp t na položku účetní období aů ř ě  upravit jej, p ípadn  klávesou  ř ě F3 vyvolat 
nápov dné menu.ě

Do položky druh dokladu zadejte požadovaný druh (klávesa F3 vyvolá nabídku, do níž lze klávesou F5 a Ctrl+F5 p idatř  
nový druh, klávesou F2 opravit). Údaj je povinný a musí být zadán. V návaznosti na druh dokladu budou p ednastavenyř  
nabídky účetních p edkontací ař  číselných ad.ř

Číslo dokladu zadejte podle pot eby. M žete využít počítadel číselných ad (klávesa ř ů ř F3).

Nezadávejte p edkontaciř  a pokračujte typem DPH, který vyplníte pouze v p ípad , že se interní doklad vztahuje kř ě  DPH. 
Období DPH lze zadat pouze p i vypln ném typu dokladu DPH ař ě  automaticky se p ednastaví jako m síc ař ě  rok z data 
účetního dokladu.

U dokladu účtovaného v korunách m nuě  nezadávejte (údaj ponechte prázdný). Po zadání cizí m ny (musí být p edemě ř  
napln n číselník cizích m n - menu ě ě Doklady-Číselníky-Kursový lístek) bude automaticky nebo dotazem nastaven kurs. 
V položce  typ kursu (následuje v ádku za označením m ny) m žete mezerníkem dodatečn  kurs zm nit.  Je-li  typř ě ů ě ě  
kursu prázdný, m žete kurs zadat p ímo. Vů ř  ostatních p ípadech je kurs vyhledán vř  kursovém lístku m ny.ě

Popis dokladu by m l obsahovat výstižný text. Opakující se texty m žete uložit do číselníku, který vyvoláte klávesou ě ů F3.

Celková částka m že z stat prázdná aů ů  bude automaticky vypočtena p i uložení dokladu.ř

Položky účetního dokladu

V položce účetního dokladu vypl te nejprve  ň účet.  Pokud jste zadali  celkovou částku dokladu, stiskli  klávesu  Enter 
a v nastavení účetnictví je sepnuta volba P ednastavit částku ř (nastavení lze vyvolat klávesou Ctrl+N), zeptá se program 
u prvé ádky dokladu, na kterou stranu má celkovou částku zapsat. Nejste-li sř  výsledkem spokojeni, m žete si účtováníů  
opravit. Jestliže pot ebujete zm nit stranu, musíte nejprve vynulovat stranu p vodní ař ě ů  pak program dovolí zadat stranu 
opačnou. 

Mezi sloupci se m žete pohybovat nejlépe klávesou ů Enter, Tab a Shift+Tab.

Stisknete-li ve sloupci účet klávesu Enter m že být p ednastavena hodnota ve sloupci ů ř Má dáti, Dal tak, aby byl doklad 
vyrovnaný (viz volba P ednastavit částkuř  v Nastavení financí).

Ve všech sloupcích m žete vyvolat klávesou ů F3 nabídku, v níž fungují b žné klávesy ě F2, F5 a Ctrl+F5. U účtu je navíc 
k dispozici klávesa F6, která zp sobí zrušení aů  op tovné nastavení filtru podle zadané hodnoty účtu vě  ádce dokladu.ř  
V zobrazeném menu účt  m žete vyhledávat nap íklad tak, že napíšete počáteční čísla hledaného účtu.ů ů ř

P i účtování na saldokontní účet m žete zadat variabilní symbol. Vř ů  p ípad , že se jedná oř ě  úhradu faktury zapsanou 
v Dokladech provede se (v závislosti na volbách nastavení) vyhledání a p i azení faktury. Nabídku pro ruční p i azeníř ř ř ř  
m žete vyvolat klávesou ů F3.

Postupn  tak zadejte všechny hodnoty prvého ádku. Na jeho konci ve sloupci poznámka stiskn te ě ř ě Enter. Pokud není 
doklad vyrovnaný, založí se automaticky nová ádka. Uř  vyrovnaného dokladu a sepnuté volb  nastavení ě Opustit položky 
vyrovn.dokladu se program po stisku klávesy  Enter ve sloupci  poznámka na poslední ádce automaticky p epne doř ř  
hlavičky dokladu (obvykle na tlačítko <Uložit>), v ostatních p ípadech se vytvo í další ádka dokladu.ř ř ř

Nové ádky  na  konec  dokladu  lze  manuáln  p idávat  klávesou  ř ě ř F5.  Vložení  další  ádky  za  aktuální  pozici  docílíteř  
klávesou Ctrl+F5. Polohu aktuálního ádku zm níte klávesami ř ě Ctrl+šipka nahoru,  Ctrl+šipka dolu.

Zadání dalších ádek se m že ovlivnit volba ř ů Kopírovat účet v nastavení účetnictví, která zp sobí p evzetí účtu zů ř  ádkyř  
p edchozí. ř

P i uložení dokladu se kontrolují vazby na číselníky, vyrovnanost stran ař  další údaje. Jak bude naloženo s položkami 
dokladu, u nichž chybí částka, určuje volba Mazat ádky bez částkyř  v nastavení účetnictví. Je-li sepnuta, budou tyto 
ádky vymazány bez vyzvání. Vř  opačném p ípad  se program uř ě  každé ádky zeptá.ř

P i uložení se zárove  provede p ípadné párování úhrad.ř ň ř

p íklad interního dokladu po ízeného ručnř ř ě

období 04.10 typ DPH

datum 5.4.2010 období DPH

druh dokladu iuo m naě

doklad ID100044 popis Mimo ádná splátka leas.ř

p edkontaceř celkem

účet st ediskoř má dáti dal var.symbol P poznámka
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38101 100 000,00 mimo .spl.ř

31401 100 000,00 mimo .spl.ř
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 7.1.6 Použití p edkontace uř  ručního účtování

P edkontaci  má  smysl  použít  pouze  uř  často  se  opakujících  účetních  p ípad .  Vř ů  p edkontaci  si  pro  tento  zp sobř ů  
účtování m žete nastavit účty aů  strany, na n ž bude účtováno (vě  podstat  si p ipravíte účetní razítko), p ípadn  zadatě ř ř ě  
st ediska, zakázky ař  další údaje. Práci si ukážeme na p edchozím p ípadu vyúčtování splátky leasingu.ř ř

Op t si založte nový účetní doklad, zadejte datum, druh dokladu (interní účetní doklady) aě  kurzor p esu te do údajeř ň  
p edkontace. Zde stiskn te klávesu ř ě F3. V zobrazené nabídce p edkontací stiskn te ř ě F5 nebo Insert. Program se zeptá, 
zda se má p edkontace p ipravit jako kopie stávající. Zde odpov zte ř ř ě Ne, takže bude vytvo ena p edkontace bez položek.ř ř

Poté zadejte údaje v hlavičce p edkontace dle následující tabulky. ř

p edkontace vyúčtování mimo ádné splátky leasinguř ř

označení vmimleas druh dokladu iuo  Interní účetní doklady

název Vyúčt. mimo . splátky leasinguř počítadlo Od Ostatní doklady

určeno pro Interní účetní doklady zruš ádky bez částkyř  [   ]

účet st ediskoř DPH vzorec rozúčtovat poznámka omezení

38101 M

31401 D

Jedná se o pom rn  jednoduchý p íklad bez účtování DPH, takže vě ě ř  položkách p edkontace stačí zadat dva účty ař  ve 
sloupci Omezení písmeny M a D určit stranu účtování (M znamená Má dáti, D stranu Dal). Sloupce vzorec a rozúčtovat 
nechte volné.

Vypln ním údaje  ě počítadlo docílíte automatického číslování doklad  zvolenou číselnou adou. Nakonec p edkontaciů ř ř  
uložte. (Podrobný popis obrazovky p edkontace naleznete vř  kapitole P edkontaceř  .  )

Nyní máme p edkontaci  p ipravenou ař ř  m la by se objevit  vě  seznamu p edkontací.  Zde stisknete  ř Enter,  čímž dojde 
k p enesení p edkontace do účetního dokladu. Vř ř  n m vyplníte zbývající údaje vě  hlavičce a částky v položkách. Nakonec 
doklad uložíte tlačítkem <Uložit>.

 7.1.7 Účtování z primárních dokladů

Pro účtování z d íve zapsaných primárních doklad  má rozhodující význam p edkontace. Vlastní zaúčtování je možnéř ů ř  
modifikovat adou číselník  ař ů  dosáhnout tak v podstat  automatického účtování p i minimální pracnosti se zachovánímě ř  
možnosti jednoduše provést manuální úpravy výsledného účetního zápisu.

Výčet všech vzorc  aů  další informace k p edkontacím naleznete vř  kapitole   Položky p edkontaceř  .  

Účtování vydané faktury - 1. p íkladř
Nejprve v menu Doklady - Faktury vydané zapište pohledávku dle následující tabulky (viz kap.   Vystavení  ). 

faktura

číslo faktury 10023 vystavena 20.3.2010

počítadlo D1 typ DPH U1 Prodej v tuzemsku

partner Aramis

st ediskoř 01 celkem 11 600,00

položky faktury bez DPH % DPH účet.skupina

potraviny 10 000,00 10 1000,00

papír 500,00 20 100,00

P i zápisu faktury program nabídne zaúčtování ař  zárove  vyzve kň  výb ru p edkontace. Zvolte p edkontaci ě ř ř fvzb.

Nejprve si ukážeme, jak tato p edkontace m že vypadat.ř ů

V hlavičce p edkontace je d ležitý údaj  ř ů Určeno pro a musí být nastaven na  Faktury vydané. Obdobn  ě druh dokladu 
musí obsahovat druh pro faktury vydané. Pokud je firma plátcem dan  zě  p idané hodnoty, zadejte do údaje ř typ DPH 
obvyklý  typ.  Pokud se  typ DPH na  účtované faktu e  bude  od typu  DPH vř  p edkontaci  lišit,  program automatickyř  
v účetním dokladu použije typ z faktury.
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p edkontace vydané fakturyř

označení fvzb druh dokladu FV faktury vydané

název B žná vydaná faktura za zbožíě typ DPH U1 Prodej v tuzemsku

určeno pro Faktury vydané zruš ádky bez částkyř  [ X ]

popis FV #TEXTVPOL #PARTNER

účet st ediskoř DPH vzorec rozúčtovat poznámka omezení

31100 CELKEM() celkem M       O

343* * DPH() DPH DPH D

60400 * * ZAKLAD() SKUPIN+DPH tržba DS

66801 ZAOKROUHL() zaokrouhlení D

Popis obsahuje výraz #TEXTVPOL #PARTNER. P i zpracování p edkontace program nahradí text ř ř #TEXTVPOL textem 
položek faktury a zbude-li ješt  vě  popisu místo, p idá nakonec název partnera zř  faktury.

V položkách  p edkontace  je  první  ádek  určen  pohledávce  účtované  na  účet  31100.  Ve  vzorci  je  uveden  výrazř ř  
CELKEM(), který zajistí, že do tohoto ádku bude dopln na celková pohledávka faktury. Hodnota ř ě M ve sloupci omezení 
stanoví, že částka bude zapsána na stranu  Má dáti. Písmeno O v tomto sloupci zárove  íká, že se bude účtovat naň ř  
saldokontní odb ratelský účetě .

Druhý ádek je určen pro účtování DPH. Za účtem  ř 343 je uvedena hv zdička. To je zě  toho d vodu, že program p iů ř  
zpracování  p edkontace  nalezne  vř  číselníku  sazeb  DPH  ke  každé  použité  sazb  DPH  odpovídající  analytický  účetě  
a použije jej pro účtování částky DPH této sazby. Účet  343* bude v účetním dokladu zobrazen pouze v p ípad , žeř ě  
v číselníku sazeb DPH není analytický účet zadán. Celou tuto popsanou funkčnost zajiš uje vzorec  ť DPH() a text DPH ve 
sloupci  rozúčtovat.  Pokud  se  na  faktu e  vyskytne  více  nenulových  sazeb  DPH,  bude  pro  každou  sazbu  vytvo enř ř  
samostatný ádek.ř

Ve sloupci DPH je uvedena hv zdičkaě , aby se zárove  sň  vyhledáním analytického účtu DPH do tohoto sloupce v účetním 
dokladu doplnila zkratka sazby DPH, která je d ležitá pro zpracování p iznání DPH zů ř  menu Finance.

Protože se bude účtovat na stranu Dal, je ve sloupce omezení hodnota D. 

ukázka z číselníku sazeb DPH

č. název sazba ú.ozn. typ účet

U1 Tuzemsko 10% 10% T10 uskutečn ná pln níě ě 34310

U2 Tuzemsko 20% 20% T20 uskutečn ná pln níě ě 34320

09 Ostatní, mimo DPH 0% OST uskutečn ná pln níě ě

Ve t etím ádku se účtují výnosy na účet ř ř 60400. Tento účet m že být nahrazen jiným účtem vů  p ípad , že jste jej zadaliř ě  
p i zápisu vydané faktury do položky (položek). Vř  takovém p ípad  bude vytvo en jeden nebo více ádk , vř ě ř ř ů  nichž se 
rozúčtují výnosy na požadované účty. Vzorec ZAKLAD() stanovuje, že se p i účtování bude zapisovat částka bez DPH,ř  
hodnota  SKUPIN+DPH ve  sloupci  rozúčtovat zajistí  rozepsání  ádk  podle  sazeb DPH ař ů  p ípadn  zadaných  účtř ě ů 
v položkách faktury.

Hv zdička ve sloupci ě st ediskoř  stanoví, že do tohoto ádku má být uvedeno číslo st ediska (st edisek) zadaného buř ř ř ď 
v hlavičce nebo v položkách faktury (viz kapitola   St edisko, p ípad ař ř   činnost v položkách).

Poslední ádek je určen pro účtování zaokrouhlení, které je vypočteno vř  závislosti na nastavení zaokrouhlování faktur 
(viz. Zaokrouhlení faktur a Ceny a     struktura  )  . Účtuje se napevno na účet 66801 bez ohledu na znaménko zaokrouhlení.

Výsledný účetní doklad, v n mž byla použita výše popsaná p edkontace, bude vypadat následovn . Jak vidíte, programě ř ě  
nahradil účty DPH, doplnil označení sazeb DPH a načetl odpovídající částky.
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účetní doklad k vydané faktu eř

období 03.10 typ DPH U1 Prodej v tuzemsku

datum 20.3.2010 období DPH 03.10

druh dokladu fv m naě

doklad 10023 popis Mimo ádná splátka leas.ř

p edkontaceř fvzb celkem FV potraviny, papír Aramis

účet st ediskoř DPH má dáti dal var.symbol P poznámka

31100 11 600,00 10023 - pohledávka

34310 T10 1000,00 DPH 10%

34320 T20 100,00 DPH 20%

60400 01 T10 10 000,00 tržba 10%

60400 01 T20 500,00 tržba 20%

Účtování vydané faktury - 2. p íkladř

Jestliže se na faktu e vyskytne odpočet zálohy nebo budete chtít fakturu rozúčtovat na více výnosových účt , zadejte p iř ů ř  
vystavení faktury tyto účty do jednotlivých položek faktury. Zadání lze provést bu  zápisem konkrétního účtu (nap íkladď ř  
60211) nebo použitím číselníku účetních skupin, který je určen p edevším laické obsluze (viz kap.ř    Zp sob zadání účtů ů  
v položkách prvotních dokladů). Oba p ístupy lze iř  na jedné faktu e kombinovat. ř

P íklad si ukážeme pro použití sř  číselníkem účetních skupin. Pokud by se p i zadání položky faktury žádné pole proř  
zadání účetní skupiny nezobrazilo, v menu Doklady - Faktury vydané - Nastavení povolte používání účetních skupin.

číselník účetních skupin

skupina název určeno pro text účet na druhou účetní 
stranu

potrav potraviny tržby potraviny 60401

papir papír tržby papír 60402

zaloha vyúčtování zálohy tržby vyúčt.zálohy 32400  [ X ]

zaokr zaokrouhlení tržby zaokrouhl 66801

Účetní skupina  záloh má sepnutý spínač  Na druhou účetní stranu, který zp sobí zám nu stran vů ě  dokladu (tržba se 
účtuje na stranu Dal, zaplacená záloha na stranu Má dáti).

Do menu Doklady - Faktury vydané - Nová zapište doklad dle následující tabulky.

faktura

číslo faktury 10023 vystavena 20.3.2010

počítadlo D1 typ DPH U1 Prodej v tuzemsku

partner Aramis

st ediskoř 01 celkem 6 600,00

položky faktury bez DPH % DPH účet.skupina

potraviny 10 000,00 10 1000,00 potrav (60401)

papír 500,00 20 100,00 papir (60402)

odpočet zálohy -5 000,00 0 0,00 zaloha (32400)

Pro zaúčtování použijeme stejnou p edkontaci, jako vř  p íkladu č.1. Ve výsledném účetním dokladu jsou tržby rozepsányř  
dle účetních skupin.
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účetní doklad k vydané faktu eř

období 03.10 typ DPH U1 Prodej v tuzemsku

datum 20.3.2010 období DPH 03.10

druh dokladu fv m naě

doklad 10023 popis FV potraviny, papír Aramis

p edkontaceř fvzb celkem 6 600,00

účet st ediskoř DPH má dáti dal var.symbol P poznámka

31100 6 600,00 10023 - pohledávka

34310 T10 1000,00 DPH 10%

34320 T20 100,00 DPH 20%

60401 01 T10 10 000,00 tržba 10%

60402 01 T20 500,00 tržba 20%

32400 01 OST 5 000,00 vyúčt.zálohy

Program p i tomto nastavení bez problému zvládne iř  rozúčtování podle účetních skupin pro odlišné sazby DPH.

Pokud bychom účtovali na st ediska, mohlo by být st edisko p evzato zř ř ř  prvotního dokladu (faktury), nebo z účetní 
skupiny.

Poznámka

Tak, jako bylo účtováno st ediskov , lze účtovat iř ě  na zakázky (p ípady), partnery ař  činnosti. V takovém p ípad  nejprveř ě  
v menu  Finance -  Nastavení zvolte  položky,  na  které  chcete  účtovat.  Poté  projd te  vě  menu  Finance -  Číselníky  - 
P edkontace - Opravař  ty, u nichž p edpokládáte účtování na tyto položky (nap íklad na zakázky) ař ř  v položce, kam má 
být p enesen údaj zř  primárního dokladu (nap íklad číslo zakázky zř  faktury) ud lejte ě hv zdičkuě  (tedy nap íklad uř  faktury 
vydané ud lejte hv zdičku ve sloupci p ípad vě ě ř  ádku výnos . Zárove  p ekontrolujte,  že vř ů ň ř  p edkontaci  je  ve sloupciř  
omezení zapnuto vkládání tohoto údaje (p i účtování na zakázky je vř  omezení na t etí pozici písmeno  ř P). P ípadnouř  
zm nu provedete nejlépe tak, že p esunete kursor do sloupce ě ř omezení a stisknete klávesu F3. V následující obrazovce 
pak lze prostým stiskem spínač  zvolit, které sloupce mají být pro účtování na tomto ádku p ístupné.ů ř ř

Pokud pot ebujete fakturu rozúčtovat na více st edisek, zakázek nebo činností,  postupujte dle  ř ř St edisko, p ípad ař ř  
činnost v     položkách  .  

Číselníky ovliv ující účtování fakturň

číselník význam v p edkontaci je zadánoř číselník naleznete v menu

sazby DPH rozúčtování účtu DPH rozúčtování dle DPH Doklady - Číselníky - Sazby DPH

účetní skupiny zm na účtu, st ediska,ě ř  
p ípadu, činnosti ař  textu

rozúčtování dle SKUPIN, 
SKUPIN+DPH 

Finance - Číselníky - Účetní 
skupiny

druhy dokladů stanovení saldokontního účtu Doklady - Číselníky - Druhy 
dokladů

počítadla (číselné 
ady)ř

dopln ní st ediskaě ř st edisko obsahujeř  
hv zdičkuě

Doklady - Číselníky - Počítadla

skladové a ceníkové 
karty

p ednastavení účetníchř  
skupin p i výb ru položek doř ě  
faktury

Evidence - Sklad - Karty
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 7.1.8 Účtování p ijatých fakturř

Princip a možnosti pøi úètování pøijatých faktur jsou shodné jako u faktur vydaných. Jediným rozdílem je možnost 
urèit, zda èíslem úèetního dokladu bude interní nebo dodavatelské èíslo faktury. Volbu provedete v menu  Doklady - 
Faktury pøijaté - Nastavení.

 7.1.9 Účtování hotovostních dokladů

V p ípad , že firma účtuje na více pokladen, zavedete pro každou pokladnu analytický účet vř ě  účetním rozvrhu (menu 
Finance - Číselníky - Účetní rozvrh). Pak v menu Konec - Firemní údaje - Pokladny zadáte číselník firemních pokladen 
a provedete  jejich  p i azení  kř ř  analytickým  účt m.  Účetní  p edkontace  bude  namísto  konkrétního  účtu  pokladnyů ř  
obsahovat hv zdičkuě . Ta bude automaticky nahrazena p íslušným účtem pokladny, pro niž byl doklad vyhotoven.ř

1. p íkladř

Zaúčtujeme p íjem zálohy od zákazníka. Hotovostní doklad není dokladem DPH ař  je vystaven z hlavní pokladny.

p íjmový pokladní dokladř

číslo dokladu HP10101 vystavena 28.3.2010

počítadlo D1 typ DPH U1 Prodej v tuzemsku

partner TWW s.r.o.

st ediskoř 01 celkem 10 000,00

položky bez DPH % DPH účet.skupina

platba zálohy 10 000,00 0 0,00

Účetní p edkontace pro p íjem záloh se od faktur vydaných liší p edevším účtem pokladny. Pokud účtujete na jednuř ř ř  
pokladnu, lze  zadat konkrétní  účet,  nap íklad  ř 21100.  Je-li  pokladen více,  je  nejjednodušším ešením provést výšeř  
uvedená nastavení a do p edkontace zadat hv zdičku nebo ř ě *POKL.

p edkontace kř  p íjmovému pokladnímu dokladuř

označení hpzaloha druh dokladu HP hotovost p íjemř

název Hotovostní úhrada zálohy typ DPH U1 Prodej v tuzemsku

určeno pro Hotovost p íjemř zruš ádky bez částkyř  [ X ]

popis HP #TEXTVPOL #PARTNER

účet st ed.ř DPH vzorec rozúčtovat poznámka omezení

*POKL * CELKEM() p íjem zálohyř MS

32400 * CELKEM() záloha DS     O

Účetní doklad je velmi jednoduchý a obsahuje pouze p íjem na pokladnu ař  zaúčtování p ijaté zálohy.ř

účetní doklad k p íjmovému pokladnímu dokladuř

období 03.10 typ DPH U1 Prodej v tuzemsku

datum 28.3.2010 období DPH 03.10

druh dokladu hp m naě

doklad HP10101 popis HP platba zálohy TWW s.r.o.

p edkontaceř hpzaloha celkem 10 000,00

účet st ediskoř DPH má dáti dal var.symbol P poznámka

21100 01 10 000,00 p íjem zálohyř

32400 01 10 000,00 záloha

Jestliže budeme účtovat st ediskov ,  lze vř ě  p edkontaci  zadat do sloupce st ed.  ř ř hv zdičkuě  u ádk , uř ů  nichž má být 
st edisko nahrazeno číslem st ediska zř ř  číselníku pokladen (menu Konec - Firemní údaje – Pokladny).
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2. p íkladř

Pokud hotovostní doklad sloužil k úhrad  d íve vystavené faktury, musí se p i vystavení hotovostního dokladu vyplnitě ř ř  
i položka úhrada faktury v hlavičce dokladu. 

p íjmový pokladní dokladř

číslo dokladu HP10102 vystavena 2.4.2010

počítadlo D1 typ DPH (není doklad DPH)

partner Aramis úhrada faktury 10023

st ediskoř 01 celkem 6 600,00

položky bez DPH % DPH účet.skupina

úhrada faktury 6 600,00 0 0,00

Pro zaúčtování si p ipravíme tuto p edkontaci:ř ř

p edkontace kř  p íjmovému pokladnímu dokladuř

označení hpuhrfakt druh dokladu HP hotovost p íjemř

název Hotovostní úhrada faktury typ DPH

určeno pro Hotovost p íjemř zruš ádky bez částkyř  [ X ]

popis HP #TEXTVPOL #PARTNER

účet st ediskoř DPH vzorec rozúčtovat poznámka omezení

*POKL * CELKEM() úhrada FV MS

31100 * CELKEM() úhrada FV DS     O

P i zápisu účetního dokladu by m lo dojít ke spárování úhrady ař ě  vystavené faktury. V závislosti na nastavení financí 
(menu Finance - Nastavení) prob hne vyhledání faktury ke spárování p i vytvá ení účetního dokladu, p i jeho ukládání,ě ř ř ř  
nebo pozd ji na pokyn obsluhy. Vě  tomto p íklad  velké písmeno  ř ě P označuje, že faktura byla vyhledána a p i uloženíř  
dokladu dojde ke spárování úhrady.

účetní doklad k p íjmovému pokladnímu dokladuř

období 04.10 typ DPH

datum 2.4.2010 období DPH

druh dokladu hp m naě

doklad HP10102 popis HP úhrada faktury Aramis

p edkontaceř hpuhrfakt celkem 6 600,00

účet st ediskoř DPH má dáti dal var.symbol P poznámka

21100 01 6 600,00 úhrada FV

32400 01 6 600,00 10023 P úhrada FV

Číselníky ovliv ující účtování hotovostních dokladň ů

číselník význam v p edkontaci je zadánoř číselník naleznete v menu

sazby DPH rozúčtování účtu DPH rozúčtování dle DPH Doklady - Číselníky - Sazby DPH

účetní skupiny zm na účtu, st ediska,ě ř  
p ípadu, činnosti ař  textu

rozúčtování dle SKUPIN, 
SKUPIN+DPH 

Finance - Číselníky - Účetní 
skupiny

pokladna dopln ní účtuě  a st ediskař účet obsahuje hv zdičkuě , 
st edisko obsahuje ř hv zdičkuě

Konec - Firemní údaje - Pokladny

skladové a ceníkové 
karty

p ednastavení účetníchř  
skupin p i výb ru položekř ě  
do dokladu

Evidence - Sklad - Karty
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 7.1.10 Účtování výdejek a p evodekř

V číselníku sklad  (menu ů Evidence - Sklad - Číselník skladů) zadáme t i sklady:ř

číselník skladů

číslo název st ediskoř účet zásob účet cenových rozdílů spot ebař

01  hlavní 01 13210 13215 50410

02  prodejna 02 13220 12225 50420

03  materiál 01 11200 11201 50101

1.p íklad - výdejkař

Z prvého skladu vyhotovíme následující výdejku.

výdejka

číslo dokladu SV10001 vystavena 10.1.2010

sklad 01 hlavní

partner Aramis celkem 1760,00

položky částka úč.skup.zás úč.skup.spotř

papír A4 800,00

poštovní obálka A5 960,00

Pokud má firma jediný sklad, m že p edkontace obsahovat konkrétní účty. Protože však máme sklad  více aů ř ů  nechceme 
pokaždé  m nit  p edkontaci  podle  toho,  zě ř  jakého  skladu  byl  výdej  proveden,  musíme  použít  číselník  skladů 
a v p edkontaci pouze up esnit, jaký účet se má dosadit.ř ř

p edkontace výdejkyř

označení sklvydej druh dokladu VY výdejky

název Výdej ze skladu typ DPH

určeno pro Výdejky zruš ádky bez částkyř  [ X ]

popis SV #PARTNER

účet st ediskoř DPH vzorec rozúčtovat poznámka omezení

*S * CELKEM() DS

*N * CELKEM() MS

účetní doklad výdejky

období 01.10 typ DPH

datum 10.1.2010 období DPH

druh dokladu vy m naě

doklad SV10001 popis SV Aramis

p edkontaceř sklvydej celkem 1 760,00

účet st ediskoř DPH má dáti dal var.symbol P poznámka

13210 01 1 760,00

50410 01 1 760,00

Program nahradil symbol  *S číslem účtu zásob z číselníku skladu, symbol  *N účtem náklad . Ve sloupci st ed. bylyů ř  
hv zdičky nahrazeny číslem st ediska zě ř  téhož číselníku.
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2.p íklad - výdejkař

V p ípad , že budete používat účetní skupiny zásob ař ě  spot eby (zadávají se na skladových kartách, odkud se p enášejíř ř  
do výdejky), musíte p edkontaci upravit tak, aby program účetní skupiny zohlednil.ř

číselník účetních skupin

skupina název určeno pro text účet st ediskoř

01A4 sklad 01 - papír A4 evidenci z. papír A4 132101

01ob sklad 01 - obálky evidenci z. obálky 132102

s01A4 spot . 01 - papír A4ř spot ebu z.ř papír A4 504101

s01ob spot . 01 - obálkyř spot ebu z.ř obálky 504102

Ve skladu bude zapsána výdejka se dv ma položkami sě  použitím účetních skupin zásob a spot eby.ř

výdejka

číslo dokladu SV10002 vystavena 12.1.2010

sklad 01 hlavní

partner Aramis celkem 1760,00

položky částka úč.skup.zás úč.skup.spotř

papír A4 800,00 01A4 s01A4

poštovní obálka A5 960,00 01ob s01ob

p edkontace výdejkyř

označení sklvydej2 druh dokladu VY výdejky

název Výdej ze skladu 2 typ DPH

určeno pro Výdejky zruš ádky bez částkyř  [ X ]

popis SV #PARTNER

účet st ediskoř DPH vzorec rozúčtovat poznámka omezení

*S * ZAKLAD() SKUPIN DS

*N * ZAKLAD() SKUPSPOTR MS

P edkontace bude pracovat tak, že vř  číselníku sklad  nalezne účet zásob. Bude-li ve výdejce použita účetní skupinaů  
zásob, bude účet p íslušn  modifikován. Obdobný postup bude použit iř ě  pro spot ebu.ř

účetní doklad výdejky

období 01.10 typ DPH

datum 10.1.2010 období DPH

druh dokladu vy m naě

doklad SV10002 popis SV Aramis

p edkontaceř sklvydej2 celkem 1 760,00

účet st ediskoř DPH má dáti dal var.symbol P poznámka

132101 01 800,00 papír A4

132102 01 960,00 obálky

504101 01 800,00 papír A4

504102 01 960,00 obálky
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Účetní skupiny m žeme za p edpokladu použití obdobné analytiky zapsat iů ř  tímto zp sobem:ů

číselník účetních skupin

skupina název určeno pro text účet st ediskoř

01A4 sklad 01 - papír A4 evidenci z. papír A4 +1

01ob sklad 01 - obálky evidenci z. obálky +2

s01A4 spot . 01 - papír A4ř spot ebu z.ř papír A4 +1

s01ob spot . 01 - obálkyř spot ebu z.ř obálky +2

V tomto p ípad  by program pouze doplnil účet zadaný vř ě  p edkontaci oř  analytické člen ní zě  účetní  skupiny:   *S se 
nahradí účtem  13210 a k n mu se doplní  ě 1 na  132101. Výsledek by byl stejný. Tento zp sob se uplatní p i v tšímů ř ě  
množství sklad , které jsou shodn  dále analyticky člen ny.ů ě ě

3.p íklad - p evodkař ř

U p evodky  budeme  postupovat  podobným zp sobem,  jako  vř ů  1.  p íkladu  výdejky.  Vzhledem kř  tomu,  že  se  jedná 
o p evod mezi dv ma sklady, budou se zde vyskytovat dva účty zásob ař ě  dv  st ediska.ě ř

p evodkař

číslo dokladu SV10003 vystavena 08.2.2010

sklad 01 hlavní p evod doř 02 prodejna

partner celkem 1760,00

položky částka úč.skup.zás úč.skup.spotř

papír A4 800,00

poštovní obálka A5 960,00

p edkontace p evodkyř ř

označení prevodka druh dokladu PRE p evodkyř

název P evodkař typ DPH

určeno pro Výdejky zruš ádky bez částkyř  [ X ]

popis SV #PARTNER

účet st ediskoř DPH vzorec rozúčtovat poznámka omezení

*S * CELKEM() DS

* SOD *SOD CELKEM() MS

Textem  *SOD  ve  sloupci  účet  jsme  programu  sd lili,  že  má  do  účtu  doplnit  zě  číselníku  sklad  účet  zásobů  
odb ratelského skladu (kam se p evádí). Obdobn  program pracuje uě ř ě  st ediska.ř

účetní doklad p evodkyř

období 02.10 typ DPH

datum 8.2.2010 období DPH

druh dokladu PRE p evodkyř m naě

doklad SV10003 popis P evod ze skladu 01 do 02ř

p edkontaceř prevodka celkem 1 760,00

účet st ediskoř DPH má dáti dal var.symbol P poznámka

13210 01 1 760,00 sklad 01

13220 02 1 760,00 sklad 02
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Číselníky ovliv ující účtování skladuň

číselník význam v p edkontaci je zadánoř číselník naleznete v menu

účetní skupiny zm na účtu, st ediska,ě ř  
p ípadu, činnosti ař  textu

rozúčtování dle SKUPIN,  SKUPSPOTR, 
VEDLNAKL

Finance - Číselníky - Účetní 
skupiny

sklady dopln ní účtuě  a st ediskař účet obsahuje: hv zdičkuě  - účet zásob 
*C, *V - účet cen.rozdíl  ů
*N - účet náklad  ů
*SOD - odebírající sklad (p evodka)  ř

st edisko obsahuje: ř hv zdičkuě -st ediskoř  
skladu  
*SOD - odebírající st edisko (p evodka)ř ř

Evidence - Sklad - Číselník 
skladů

skladové 
a ceníkové 
karty

p ednastavení účetníchř  
skupin p i výb ru položekř ě  
do dokladu

Evidence - Sklad - Karty

 7.1.11 Účtování p íjemekř

U p íjemek se musí uživatel rozhodnout, zda bude zapisovat vedlejší po izovací náklady na skladové karty ař ř  zvyšovat 
tak po izovací cenu, nebo bude vedlejší náklady účtovat na zvláštní účet, který bude odpovídající metodikou rozpoušt tř ě  
do náklad . Zvolené ešení my m lo být zohledn no vů ř ě ě  nastavení skladu (menu Evidence - Sklad - Nastavení) stavem 
spínače  Vedlejší  náklady  započítat  do  karet. Samoz ejm  pokud  nebudete  uř ě  p íjemek  zadávat  částky  vedlejšíchř  
po izovacích náklad , nemusíte na tento spínač brát z etel.ř ů ř

1.p íkladř

Budeme p edpokládat,  že  spínač  ř Vedlejší  náklady započítat  do karet  není  sepnut  a vedlejší  náklady se účtují  na 
zvláštní účet.

p íjemkař

číslo dokladu SP10004 vystavena 16.1.2010

sklad 01 hlavní celkem 250 000

partner Sepap VPN 5 000

položky částka VPN úč.skup.

papír A4 150 000,00 4 000,00

poštovní obálka A5 100 000,00 1 000,00

V p edkontaci je napevno nastaven účet po ízení zboží. Proto musíte mít pro po ízení materiálu druhou p edkontaciř ř ř ř  
nebo opravit účet 13100.

p edkontace p íjemkyř ř

označení prijemkazb druh dokladu PR p íjemkyř

název P íjemka zbožíř typ DPH

určeno pro P íjemkyř zruš ádky bez částkyř  [ X ]

popis SP #PARTNER

účet st ediskoř DPH vzorec rozúčtovat poznámka omezení

13100 CELKEM() D

*S * ZAKLAD() SKUPIN MS

*V * VEDLNAKL() VEDLNAKL MS

Text *S ve sloupci účet je nahrazen účtem zásob skladu, text *V účtem vedlejších nákladů. Hv zdička ve skladu je jakoě  
obvykle nahrazena st ediskem zř  číselníku sklad .ů
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účetní doklad p íjemkyř

období 01.10 typ DPH

datum 16.1.2010 období DPH

druh dokladu PR p íjemkyř m naě

doklad SP10004 popis SP Sepap

p edkontaceř prijemkazb celkem 255 000,00

účet st ediskoř DPH má dáti dal var.symbol P poznámka

13100 255 000,00

13210 01 250 000,00 sklad 01

13215 01 5 000,00 VPN

2. p íkladř

Stejnou p íjemku zaúčtujeme p i sepnutém spínači ř ř Vedlejší náklady započítat do karet, kdy se vedlejší náklady účtují 
na sklad (a do skladových karet).

účetní doklad p íjemkyř

období 01.10 typ DPH

datum 16.1.2010 období DPH

druh dokladu PR p íjemkyř m naě

doklad SP10004 popis SP Sepap

p edkontaceř prijemkazb celkem 255 000,00

účet st ediskoř DPH má dáti dal var.symbol P poznámka

13100 255 000,00

13210 01 255 000,00 sklad 01

13215 01 0,00 VPN

Tímto jsme demonstrovali, že hodnota výraz  ů ZAKLAD() a VEDLNAKL() ve vzorcích závisí na stavu výše uvedeného 
spínače.

Poznámka

P i účtování vedlejších náklad  na zvláštní účet se vedlejší náklady rozpoušt jí (obvykle jedenkrát za m síc) internímř ů ě ě  
dokladem.

 7.1.12 Účtování bankovních výpisů

P i účtování bankovních výpis  jsou kř ů  dispozici dv  alternativy - účtování celého bankovního výpisu jedním účetnímě  
dokladem, nebo účtování každé položky výpisu zvláštním účetním dokladem. P ednastavení vybrané varianty provedeteř  
v menu Doklady - Bankovní výpisy - Nastavení. P i účtování pomocí menu  ř Finance - Účtování - Účtování z dokladů, 
m žete p edvolbu zm nit aů ř ě  účtovat požadovaným zp sobem. P i volb  ů ř ě Účtování celého výpisu jedním dokladem dojde 
automaticky k jeho rozčlen ní podle data úhrady jednotlivých položek aě  podle m ny úhrady. Tato vlastnost se projevíě  
p edevším na bankovních výpisech sř  delším cyklem zpracování.  Pokud budete chtít  účtovat čtrnáctidenní bankovní 
výpis jedním účetním dokladem, musíte u všech položek bankovního výpisu uvést společné datum.

Účetní  p edkontace  se  m že  významn  lišit  podle  zvoleného  zp sobu  účtování  -  položkov  nebo  souhrnn .  P iř ů ě ů ě ě ř  
položkovém účtování si m žete pro každý typ bankovní operace p ipravit p edkontaci aů ř ř  p i účtování je m nit. Naopakř ě  
p i účtování celého výpisu jedním dokladem tuto možnost nemáte ař  musíte využívat účetní skupiny.

1. P íkladř

Na bankovním výpise bude položka úhrady vydané faktury. Bankovní výpis budeme účtovat položkov , tj. každé položceě  
lze p i adit p edkontaci ař ř ř  bude jí založen samostatný účetní doklad. 

položka bankovního výpisu

číslo dokladu B1028 ze dne 14.4.2010

bankovní účet 1 b žnýě
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ze dne typ operace částka var.symb. úč.skup. srážka úč.skup. 
srážky

14.4.2010 p íjemř 25 000,00 10023

Účetní  p edkontace  používá  jiné  vzorce  než  d íve  uvedené  doklady.  Iř ř  p i  položkovém účtování,  kdy  nebudete  nicř  
rozúčtovat je nutné zadat u saldokontních účt  do sloupce  ů rozúčtovat text  POLOZEK.  Jen tak je program schopen 
doplnit  variabilní  symbol  úhrady a následn  provést  její  spárování.  P i  účtování  úhrad faktur  vydaných  aě ř  p ijatýchř  
nemusíte zadávat účetní skupinu (účet), nebo  se použije účet zť  pohledávky či závazku. Není-li zadán, p evezme se doř  
účetního dokladu účet z p edkontace (ř 31100 a 32100).

p edkontace bankovního výpisuř

označení bvuhfv druh dokladu ban banka

název Bank. úhrada fakt. vydané typ DPH

určeno pro Banka zruš ádky bez částkyř  [ X ]

účet st ediskoř DPH vzorec rozúčtovat poznámka omezení

22100 CAST() M

31100  CAST() POLOZEK D       O

Otazník  u variabilního  symbolu  v účetním  dokladu  znamená,  že  se  zatím  program  nepokusil  nalézt  fakturu  ke 
spárování. Obvykle se tak stane až p i jeho uložení.ř

účetní doklad bankovního výpisu

období 04.10 typ DPH

datum 14.4.2010 období DPH

druh dokladu ban m naě

doklad B1028 popis Úhrada faktury

p edkontaceř bvuhfv celkem 25 000,00

účet st ediskoř DPH má dáti dal var.symbol P poznámka

22100 25 000,00 úhrada

31100 25 000,00 24088 ? úhrada

2. p íkladř

P i souhrnném účtování se používá jediná obecná p edkontace ař ř  povinn  se využívají účetní skupiny, které ovliv ujíě ň  
účtování p edevším na nákladové, výnosové ař  saldokontní účty.

bankovní výpis

číslo dokladu B1029 ze dne 15.4.2010

bankovní účet 1 b žnýě

ze dne typ operace částka var.symb. úč.skup. srážka úč.skup. 
srážky

15.4.2010 p íjemř 5 000,00 10027 3,20 bpopl

15.4.2010 výdej 12 800,00 124009

15.4.2010 výdej 12 000,00 26100

15.4.2010 p íjemř 350,00 burok

15.4.2010 výdej 50,00 bpopl

P i zápisu bankovního výpisu m žete použít  číselníku účetních skupin (vř ů  p íkladu text  ř burok a bpopl) nebo zapsat 
konkrétní účet (26100), p ípadn  oba zp soby podle pot eby kombinovat. Vř ě ů ř  závislosti na uzp sobení programu vů  menu 
Finance - Nastavení, zde tlačítko <Další> vyvoláte číselník skupin klávesou F5 a číselník účt  ů Ctrl+F5, nebo obrácen .ě  
Číselník  účetních  skupin  je  možné  dopl ovat  p ímo  zň ř  bankovního  výpisu  p i  zobrazené  nabídce  účetních  skupinř  
klávesami F5 a Ctrl+F5.

číselník účetních skupin
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skupina název určeno pro text účet st ediskoř

bpopl bankovní poplatky bank.výdej bank.popl. 56800

burok bankovní úrok bank.p íjemř bank.úrok 66200

nceste peníze na cestě bank.p íjemř na cestě 26100

Pro zaúčtování  banky  je  v programu p ipravena univerzální  p edkontace.  Je  na  první  pohled špatn  pochopitelná.ř ř ě  
Podstatné je, že v této p edkontaci byste m li p ípadn  m nit pouze účet pohledávek nebo závazk  (nap íklad kdyžř ě ř ě ě ů ř  
používáte t ímístnou analytiku ař  účtujete na 311000 a  321000) a účet bankovních srážek. Vyjma t chto je totiž nutnéě  
účet zadat již v položce bankovního výpisu.

p edkontace bankovního výpisuř

označení bv druh dokladu ban banka

název Bank. úhrada fakt. vydané typ DPH

určeno pro Banka zruš ádky bez částkyř  [ X ]

účet st ediskoř DPH vzorec rozúčtovat poznámka omezení

*BANKA CAST('P','S') BPOLOZEK p íjem na úč.ř M

*BANKA  CAST('V','S') BPOLOZEK výdej z účtu D

32100 CAST('V') POLOZEK úhr. závazku M       D

31100 CAST('P') POLOZEK úhr.pohledáv. D       O

5* SRAZKA() SRAZEK bank. srážka D

Podstatná  část  vzorc  p edkontace  je  založena  na  funkci  ů ř CAST(),  která  v závislosti  na  parametrech  (hodnotách 
v závorkách) počítá p íslušné částky. Protože vř  bankovních výpisech lze jednoduše zpracovat i bankovní srážky, musíte 
s ní počítat i v p edkontaci. Program p i účtování pracuje tak, že na každou položku bankovního výpisu uplatní celouř ř  
p edkontaci.ř

Výraz *BANKA bude v účetním dokladu nahrazen analytickým účtem uvedeným v číselníku firemních bankovních účt .ů

účetní doklad bankovního výpisu

období 04.10 typ DPH

datum 15.4.2010 období DPH

druh dokladu ban m naě

doklad B1029 popis Bankovní výpis

p edkontaceř bv celkem 30 200,00

účet st ediskoř DPH má dáti dal var.symbol P poznámka

22100 4 996,80 p íjem bez sr.ř

31100 5 000,00 10027 ? úhrada faktury

56800 3,20 srážka

22100 12 800,00 výdej

32100 12 800,00 124009 ? úhrada faktury

22100 12 000,00 výdej

26100 12 000,00 pen. na cestě

22100 350,00 p íjemř

66200 350,00 úrok

22100 50,00 výdej

56800 50,00 bank. popl.

Pokud by byl v uhrazené pohledávce nebo závazku (v primárním dokladu) uveden jiný saldokontní účet, program by jím 
nahradil výchozí účet 31100 (32100).

Číselníky mající vliv na účtování bank. výpisů
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číselník význam v p edkontaci je zadánoř číselník naleznete v menu

účetní skupiny zm na účtu, st ediska, p ípadu,ě ř ř  
činnosti a textu

rozúčtování dle POLOZEK, 
SRAZEK

Finance - Číselníky - Účetní skupiny

banky dopln ní účtuě účet obsahuje hv zdičkuě Konec - Firemní údaje - Bankovní 
účty

druhy dokladů zám na saldokontního účtu naě  
účet ady (nap . zahraničníř ř  
faktury)

Doklady - Číselníky – Druhy dokladů
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 7.1.13 Účtování mezd

Zaúčtování mezd m žete provést ručn  interním dokladem, nebo vů ě  p ípad , že vř ě  GRANDu vedete i mzdovou evidenci 
m že účetní doklad p ipravit program.ů ř

Pro správnou funkci účtování mezd je nutné p i adit do osobní karty každého zam stnance ř ř ě účetní mzdovou skupinu. 
Pokud pracovník odvádí zdravotní pojišt ní, zadejte iě  zdravotní pojiš ovnu. Vť  p edkontaci pro zaúčtování p edpisu mezdř ř  
je nutné zadat účet dan  zě  p íjmu ař  závazku sociálnímu zabezpečení. Ostatní účty se načítají z číselníku mzdových 
účetních skupin, zdravotních pojiš oven ať  mzdových složek.

Číselníky mající vliv na účtování mezd

číselník význam v p edkontaci jeř  
zadáno

číselník naleznete v menu

mzdové účetní 
skupiny

rozlišení mezd minimáln  naě  
zam stnance aě  majitele

účet obsahuje 
hv zdičkuě

Evidence – Mzdová evidencí – Další 
číselníky - Účetní skupiny

zdravotní 
pojiš ovnyť

zadat analytické účty jednotlivých 
pojiš ovenť

účet obsahuje 
hv zdičkuě

Evidence – Mzdová evidencí – Další 
číselníky – Zdravotní pojiš ovnyť

mzdové složky p i adit nákladové ař ř  závazkové účty Evidence – Mzdová evidencí – Druhy 
složek

p edkontaceř opravit analytické účty Finance – Číselníky – P edkontace -ř  
Mzdy

Program p i  účtování  postupuje  tak,  že  vř  závislosti  na  účetní  p edkontaci  prochází  jednotlivé  části  mzdy  ař  hledá 
v p íslušném číselníku  odpovídající  účty.  Účty  pro  pevné  údaje  mzdy  (hodinová,  m síční,  úkolová  mzda,  sociálníř ě  
a zdravotní pojišt ní, záloha dan  zě ě  p íjmu, zálohy, dobírky, hrubá mzda) se p ebírají zř ř  číselníku mzdových účetních 
skupin. Účty pro složkové údaje (podílová mzda, p íplatky, prémie, pokuty, jiné dávky, náhrady, absence, jiné p íjmy,ř ř  
srážky)  se  vyhledávají  v číselníku  mzdových  složek.  Závazkové  účty  zdravotních  pojiš oven  se  ídí  číselníkemť ř  
zdravotních pojiš oven.ť

Účtování sestává ze dvou částí:

 Zaúčtování mzdového p edpisu - lze provést automatizovan  na základ  p edkontace vř ě ě ř  menu  Finance - Účtování - 
Účtování z doklad .ů

 Zaúčtování vyplacených záloh, dobírek, úhrad odvod  sociálního aů  zdravotního pojišt ní, zálohové aě  srážkové daně 
z p íjmu, srážek ze mzdy apod. se provede manuáln  na základ  p íslušných doklad  (podpisová listina, bankovníř ě ě ř ů  
výpis apod.). Program dokáže vytisknout p edkontaci t chto úhrad vř ě  menu Evidence - Mzdové listy - Tisk - Účtování 
srážek, záloh.

 7.1.13.1 Číselník mzdových účetních skupin

V programu je  p ipravena mzdová účetní  skupina pro  účtování  mezd zam stnanc  ař ě ů  majitel .  Podle  pot eby si  jeů ř  
upravte.

číselník mzdových účetních  skupin

název údaje str. hodnota použije se p iř

skupina MD zam

název MD zam stnanciě

u složky mezd použít MD první sadu účtů

m síční mzdaě MD 52100 Mzdové náklady účtování p edpisu mezdř

hodinová mzda MD 52100 Mzdové náklady účtování p edpisu mezdř

úkolová mzda MD 52100 Mzdové náklady účtování p edpisu mezdř

sociální zam stnanecě MD 33100 Zam stnanciě účtování p edpisu mezdř

sociální zam stnavatelě MD 52402 Sociální pojišt níě účtování p edpisu mezdř

zdravotní zam stnanecě MD 33100 Zam stnanciě účtování p edpisu mezdř

zdravotní zam stnavatelě MD 52401 Zdravotní pojišt níě účtování p edpisu mezdř

zálohová da  zň  p íjmuř MD 33100 Zam stnanciě účtování p edpisu mezdř

56



Podvojné účetnictví

zvl. sazba dan  zě  p íjmuř MD 33100 Zam stnanciě účtování p edpisu mezdř

hrubá mzda Dal 33100 Zam stnanciě účtování p edpisu mezdř

zálohy Dal 21100 Pokladna tisku p edkontace úhrad ř

dobírky Dal 21100 Pokladna tisku p edkontace úhrad ř
Poznámka 

Náročným uživatel m program umož uje volbou vhodné p edkontace rozúčtovat mzdové náklady podle jednotlivýchů ň ř  
druh  mzdy.ů

 7.1.13.2 Číselník zdravotních pojiš ovenť

Číselník zdravotních pojiš oven si dopl te oť ň  pojiš ovny, ke kterým jsou pracovníci p ihlášeni. ť ř

Údaj bankovní účet obsahuje účet pojiš ovny, na který je platba provedena, ť účet plateb je účet firmy, z n hož je platbaě  
hrazena (využívá se v tiskové sestav  p ehledu pojistného),  ě ř účet závazků je analytický účet, který jste d íve založiliř  
v účetním rozvrhu.

Pro  správnou  funkci  programu  je  nutné  v osobním  listu  každého  pracovníka  p i adit  mzdovou  účetní  skupinuř ř  
a zdravotní pojiš ovnu (vyjma osob, za n ž se neplatí zdravotní pojišt ní).ť ě ě

 7.1.13.3 Číselník mzdových složek

V číselníku mzdových složek je možné p i adit každé složce dva účty účetního rozvrhu. P i účtování se použije ten,ř ř ř  
který je p edepsán vř  číselníku mzdových účetních skupin. Použití dvou účt  souvisí sů  nutností odd lit mzdové nákladyě  
za zam stnance aě  majitele firmy. P i zaúčtování program použije ta skupina účt , která je určena ve mzdové účetníř ů  
skupin  p i azené zam stnanci (ve mzdových údajích). ě ř ř ě

číselník mzdových účetních skupin

druh název druh složky 1. účet 2. účet

PPR Podíl na prodeji podílové mzdy 52101 52201

PRE P esčasř p íplatkyř 52102 52202

SVA Svátek p íplatkyř 52103 52203

PRE Prémie prémie 52104 52204

SPO Spo eníř srážky 325* 325*

PUJ P jčka (uů  jiného subjektu) srážky 325* 325*

VYD Vyúčtování dan  zě  p íjmuř jiné p íjmyř 325* 325*

MAN Manka, škody srážky 335* 335*

 7.1.13.4 P edkontaceř

Pro zaúčtování máte na výb r n kolik p ipravených p edkontací, které se liší podrobností vě ě ř ř  člen ní jednotlivých částíě  
mzdy. P edkontace mezd je vř  GRANDu pom rn  složitá. Je to dané odlišným pojetím významu p edkontace, kdy jeě ě ř  
v programu tento pojem použit jako komplexn jší p edpis stanovující nap íklad, zě ř ř  jakých číselník  má být použit účetů  
pro zaúčtování nap íklad m síční mzdy. Zř ě  tohoto d vodu m že být zvolený zp sob pro n které uživatele p íliš složitýů ů ů ě ř  
nebo nep ehledný ař  dají p ednost ručnímu zaúčtování podle částek zjišt ných ze mzdových sestav. Na druhou stranuř ě  
praxe ukazuje, že v b žných p ípadech stačí provést opravy analytických účt  použitých vě ř ů  p edkontaci ař  výše zmín nýchě  
číselnících a další hlubší znalost zpracování p edkontací není pro nastavení účtování mezd nutná.ř

p edkontace pro zaúčtování mezdř

označení mzda druh dokladu mz mzdy

název Mzda typ DPH

určeno pro Mzdy zruš ádky bez částkyř  [ X ]

účet st ediskoř DPH vzorec rozúčtovat poznámka omezení

 *  * HODINOVA() HODINOVE hodinová MS  C

 *  * MESICNI() MESICNI m síčníě MS  C

 *  * UKOLOVA() UKOLOVE úkolová MS  C
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 *  * PODILOVA() PODILOVE podílová MS  C

 *  * PRIPLATKY() PRIPLATKU p íplatkyř MS  C

 *  * PREMIE() PREMII prémie MS  C

 *  * POKUTY() POKUT pokuty MS  C

 *  * JINEDAVKY() JINDAVEK jiné dávky MS  C

 *  * NAHRADY() NAHRAD náhrady MS  C

 *  * ABSENCE() ABSENCI absence MS  C

 *  * SOCIALNIP() SOCPOJP soc.poj.prac MS  C

 *  * SOCIALNIZ() SOCPOJZ soc.poj.zam MS  C

 *  * ZDRAVOTNIP() ZDRPOJP zdr.poj.prac MS  C

 *  * ZDRAVOTNIZ() ZDRPOJZ zdr.poj.zam MS  C

 *  * ZALOHADANE() ZALOHYDANE záloha daně MS  C

 *  * ZVLSDANE() ZVLSDANE zvláštní saz MS  C

34201 ZALOHADANE() závaz. daň DS  C

34202 ZVLSDANE() závaz. zvl.s DS  C

33602 SOCIALNIP() závazek soc DS  C

33601 SOCIALNIZ() závazek soc DS  C

 * ZDRAVOTNIP() + 
ZDRAVOTNIZ()

POJISTOVEN závazek zdr DS  C

 * HRUBAMZDA() HRUBE zam stnan.ě DS  C

524* NEMOCNAHR() náhr.nemoc MS

33100 NEMOCNAHR() náhr.nemoc DS

524* -REFUNDNEM() refund.nemoc MS

336* -REFUNDNEM() refund.nemoc DS

Ve výsledném účetním dokladu dojde k rozúčtování jednotlivých částí mzdy (nap íklad podle mzdových účetních skupinř  
na zam stnance aě  majitel, kdy bude každá skupina uvedena na zvláštním ádku iř  p es to, že budou mít shodný účet). ř

Pokud používáte st ediskové člen ní ař ě  chcete st ediskov  účtovat iř ě  mzdové náklady, musíte nejprve do osobních karet 
zadat st edisko. Vř  účetní p edkontaci uř  ádk , kde chcete uř ů  náklad  provést st ediskové rozúčtování aů ř  dopln ní číslaě  
st ediska, zadejte do sloupce st edisko hv zdičku  ř ř ě *. Program u t chto ádk  automaticky rozúčtuje p íslušné částkyě ř ů ř  
podle jednotlivých st edisek (neplatí nap íklad pro náhrady za nemoc ař ř  refundace náhrad).

 7.1.14 Účtování majetku

V programu lze účtovat následující typ  účetních p ípad :ů ř ů

 po ízení dlouhodobého majetkuř

 po ízení drobného majetkuř

 uvedení do provozu dlouhodobého majetku

 uvedení do provozu drobného majetku a jeho jednorázový účetní odpis

 technické zhodnocení dlouhodobého majetku

 oprava ceny dlouhodobého majetku

 účetní odpis dlouhodobého majetku

 vy azení zř  používání dlouhodobého majetku
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Číselníky mající vliv na účtování majetku

číselník význam v p edkontaci je zadánoř číselník naleznete v menu

skupiny 
majetku

zm na účtu ě rozúčtování dle MAJETKU, ODPISU, 
OPRAVEK, KMAJETKU, KODPISU,  
KOPRAVEK

Evidence -  Dlouhodobý (drobný) 
majetek - Skupiny majetku

zp sobyů  
vy azeníř

zm na účtuě rozúčtování dle ZPVYRAZ Evidence -  Dlouhodobý (drobný) 
majetek - Zp soby vy azeníů ř

 karty dopln ní st ediskaě ř st ediskoř  obsahuje hv zdičkuě Evidence - Dlouhodobý (drobný) 
majetek - Karty

skupiny 
majetku

zm na účtu ě rozúčtování dle MAJETKU, ODPISU, 
OPRAVEK, KMAJETKU, KODPISU,  
KOPRAVEK

Evidence -  Dlouhodobý (drobný) 
majetek - Skupiny majetku

Poznámka

Začíná-li ve sloupci  Rozúčtování výraz písmenem K, nap íklad  ř KOPRAVEK,  budou částky uvedeny podle jednotlivých 
karet účtovaného majetku. V opačném p ípad  budou dosazeny částky po skupinách majetku.ř ě

 7.1.14.1 Číselník skupin dlouhodobého majetku

Tento číselník je používán p i všech účetních operacích dlouhodobého majetku.ř

označení název účet majetku účet oprávek účet odpisů

budovy Budovy 02100 08100 55100

stroje Stroje 02201 08201 55101

doprpr Dopravní  prost edkyř 02202 08202 55102

invent Inventář 02203 08203 55103

 7.1.14.2 Číselník zp sob  vy azeníů ů ř

Číselník se využívá p i stanovení nákladového účtu pro zaúčtování z statkové účetní ceny vy azeného majetku.ř ů ř

označení název účet

BP Bezúplatný p evodř 54300

LI Likvidace

PE Právní p evodř

PR Prodej 54100

SK Manko, škoda 58202

OV P evod do osobního vlastnictvíř 49100

 7.1.14.3 Účtování o po ízení majetkuř

Účtování o po ízení dlouhodobého nebo drobného majetku je provedeno dle dokladu oř  po ízení - faktury, hotovostníhoř  
dokladu, interního dokladu. Účtování nemá p ímý vztah kř  žádnému číselníku z evidence majetku a eší se odd len  p iř ě ě ř  
účtování  výše  uvedených  primárních  doklad .  Obdobn  se  účtují  iů ě  doklady  související  s technickým zhodnocením 
dlouhodobého majetku.
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 7.1.14.4 Uvedení dlouhodobého majetku do užívání

Účtování se provede na základ  d íve zavedené evidenční karty dlouhodobého majetku (menu ě ř Evidence - Dlouhodobý 
majetek - Karty), který byl za azený do užívání (vř  evidenční kart  je zadán datum do užívání).ě

Účtování si ukážeme na p íkladu po ízení auta.ř ř

karta dlouhodobého majetku

číslo IM0052 skupina doprpr

název Auto do užívání 1.4.2010

po ízenř 11.3.2010

po iz.cenař 298000

Pro účtování je p ipravena jednoduchá p edkontace:ř ř

p edkontace za azení majetku do užíváníř ř

označení zarazimaj druh dokladu ma majetek

název Za azení dlouh.maj. do používáníř typ DPH

určeno pro Majetek zruš ádky bez částkyř  [ X ]

účet st ediskoř DPH vzorec rozúčtovat poznámka omezení

022* PORCENA() MAJETKU majetek MS

04200 PORCENA() po ízení maj.ř DS

Ve výsledném účetním dokladu bude nahrazen majetkový účet účtem 022* z číselníku skupin majetku.

účetní doklad za azení majetku do užíváníř

období 04.10 typ DPH

datum 1.4.2010 období DPH

druh dokladu ma m naě

doklad popis Za az.maj.do užívání Auto ř

p edkontaceř zarazimaj celkem 298 000,00

účet st ediskoř DPH má dáti dal var.symbol P poznámka

02202 298 000,00 doprpr

04200 298 000,00 doprpr

Technické zhodnocení a oprava ceny dlouhodobého majetku

Oba p ípady se zř  hlediska programu účtují obdobným zp sobem, jako uvedení do provozu dlouhodobého majetku.ů  
P edkontace se navzájem liší pouze vzorcem.ř

Zaúčtujeme technické zhodnocení osobního auta provedené v druhém roce užívání. Zhodnocení se zadá nejprve do 
evidenční karty vozidla.

evidenční karta majetku - technické zhodnocení

číslo IM0052 skupina doprpr

název Auto do užívání 1.4.2010

po ízenř 11.3.2010 datum zhodnocení 20.2.2011

po iz.cenař 298000 cena zhodnocení 28000

Pro zaúčtování  je  p ipravena p edkontace,  ve které  se vzorcem  ř ř TECHZHOD() načte cena technického zhodnocení. 
V p ípad  opravy  ceny  je  použit  vzorec  ř ě OPRAVACENY().  Majetkový  účet  02200 se  up esní  podle  skupiny  majetkuř  
zadané v evidenční kart  auta.ě
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p edkontace technického zhodnocení majetkuř

označení tzhmaj druh dokladu ma majetek

název Technické zhodnocení maj. typ DPH

určeno pro Majetek zruš ádky bez částkyř  [ X ]

účet st ediskoř DPH vzorec rozúčtovat poznámka omezení

022* TECHZHOD() MAJETKU majetek MS

042* TECHZHOD() tech.zhodn. DS

účetní doklad technického zhodnocení majetku

období 02.11 typ DPH

datum 20.2.2011 období DPH

druh dokladu ma m naě

doklad popis Technické zhodnocení Auto

p edkontaceř tzhmaj celkem 28 000,00

účet st ediskoř DPH má dáti dal var.symbol P poznámka

02202 28 000,00 doprpr

04200 28 000,00

Účetní odpis dlouhodobého majetku

Na rozdíl  od p edchozích  p ípad ,  se  účetní  odpisy  účtují  hromadn  za  všechen odepisovaný majetek.  Vř ř ů ě  evidenci 
majetku se nejprve hromadn  nebo jednotliv  vyhotoví účetní odpisy, které se následn  zaúčtují.ě ě ě

Zaúčtujeme roční účetní odpis výrobní haly a auta.

roční účetní odpisy dlouhodobého majetku

číslo název skupina roční odpis

IM0051 Výrobní hala budovy 266 667,00

IM0052 Auto stroje 59 600,00

Protože  se  majetek  liší  účtem  oprávek,  p ípadn  iř ě  účtem  náklad  (odpis ),  je  nutné  rozúčtovat  odpisy  podleů ů  
jednotlivých účt  (skupin majetku).ů

p edkontace účetních odpis  majetkuř ů

označení odpismaj druh dokladu ma majetek

název Odpis majetku typ DPH

určeno pro Majetek zruš ádky bez částkyř  [ X ]

účet st ediskoř DPH vzorec rozúčtovat poznámka omezení

551* * ODPIS() ODPISU náklad MS

082* * ODPIS() OPRAVEK oprávky DS
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účetní doklad odpis  majetkuů

období 12.10 typ DPH

datum 31.12.2010 období DPH

druh dokladu ma m naě

doklad popis Účetní odpis majetku 12.2010

p edkontaceř tzhmaj celkem 326 267,00

účet st ediskoř DPH má dáti dal var.symbol P poznámka

55100 266 667,00 odpis budovy

08100 266 667,00 oprávka bud.

55102 59 600,00 odpis stroje

08202 59 600,00 oprávka stroje

Vy azení zř  používání majetku

P i  vy azení  zř ř  používání  se  do  p íslušné  evidenční  karty  majetku  zadá  datum ař  zp sob  vy azení.  Pak se  provedeů ř  
zaúčtování.

p edkontace vy azení zř ř  používání majetku

označení vyrazmaj druh dokladu ma majetek

název Vy azení dlouhodobého majetkuř typ DPH

určeno pro Majetek zruš ádky bez částkyř  [ X ]

účet st ed.ř DPH vzorec rozúčtovat poznámka omezení

082* * PORCENA() + 
OPRAVACENY()

OPRAVEK po .cenař MS

022* * PORCENA() + 
OPRAVACENY()

MAJETKU po .cenař DS

082* * ZUSTCENA() OPRAVEK z st.cenaů DS

551* * ZUSTCENA() ZPVYRAZ z st.cenaů MS

evidenční karta majetku -  vy azení zř  používání

číslo IM0052 skupina doprpr

název Auto do užívání 1.4.2010

po ízenř 11.3.2010 datum zhodnocení 20.2.2011

po iz.cenař 298000 cena zhodnocení 28000

vy azenř 31.7.2012

z statková cenaů 159 840,00

P i rozúčtování podle ř ZPVYRAZ (zp sobu vy azení) program postupuje tak, že nejprve zjistí, zda je vů ř  číselníku zp sobuů  
vy azení zadán účet. Pokud je zadán - použije jej. Vř  opačném p ípad  zjiš uje, zda je určen účet odpis  vř ě ť ů  číselníku 
skupin.

účetní doklad vy azení zř  používání majetku

období 07.12 typ DPH

datum 31.7.2012 období DPH

druh dokladu ma m naě

doklad popis Vy azení Autař

p edkontaceř vyrazmaj celkem 457 840,00

účet st ediskoř DPH má dáti dal var.symbol P poznámka

08202 298 000,00 po .cenař

02202 298 000,00 po .cenař

62



Podvojné účetnictví

08202 159 840,00 z st.cenaů

55102 159 840,00 z st.cenaů

 7.1.15 Další informace k účtování

 7.1.15.1 Párování na vnit ní variabilní symbolyř

P i zápisu účetního dokladu m žete vyhledávat nevyrovnané variabilní symboly zř ů  účetních doklad , které nemají vztahů  
k části DOKLADY. 

Zobrazení seznamu variabilních symbol  provedete tak, že ve chvíli, kdy kursor vů  účetním dokladu bliká v položkách ve 
sloupci variabilní symbol, stisknete klávesu Ctrl+F3. Po zvolení variabilního symbolu ponechte ve sloupci P (párování) 
pomlčku, aby program v d l, že variabilní symbol nemá žádný vztah kě ě  subsystému DOKLADY.

 7.1.15.2 Úhrada pohledávek a závazk , uů  nichž se liší m na vystavení aě  úhrady

P i úhrad  pohledávek ař ě  závazk , uů  nichž se liší m na pohledávky (závazku) aě  úhrady, zadejte v podrobné obrazovce, 
která se z variabilního symbolu zobrazí stiskem F3, i uhrazenou částku p epočtenou na m nu pohledávky (závazku).ř ě

 7.1.15.3 Součty DPH v účetním dokladu

P i zadání účetního dokladu, který je dokladem DPH, je kř  dispozici klávesa F9, která zobrazí formou tabulky základy 
a DPH všech účtovaných sazeb.

 7.1.15.4 Účet z p edkontace není nahrazen účtem účetní skupiny zř  primárního dokladu

Pokud nap íklad do faktury zapsané vř  evidenci DOKLADY zadáte účetní skupiny, avšak v účetním dokladu p esto nejsouř  
účty správn  p ednastaveny, p ekontrolujte vě ř ř  p edkontaci sloupec ř ROZÚČTOVAT. U ádku, vř  n mž má dojít kě  nahrazení 
účt , by m l být uveden text ů ě SKUPIN, SKUPIN+DPH nebo SKUP+DPH+Z.

Druhou p íčinou m že být  neuvedení  účtu  vř ů  číselníku  účetních skupin  (pokud tento  číselník v primárním dokladu 
využíváte a nezadáváte číslo účtu p ímo)ř .

 7.1.15.5 Program p i účtování nedovolí zapsat n kolikrát na stejné stran  účtuř ě ě

Pokud  pot ebujete  účtovat  tak,  že  si  sami  určíte  stranu  účtu  ař  strana  (částka)  p ednastavená  programem  vámř  
nevyhovuje, stiskn te vě  účetním dokladu klávesu Ctrl+N a vypn te volbu ě P ednastavit částkuř . Po dohotovení dokladu 
volbu vra te zp t, jinak z stane vypnuta iť ě ů  pro další doklady.

 7.1.15.6 Automatické uvedení variabilního symbolu vyúčtovaných záloh v konečné 
faktu eř

Program umož uje automaticky doplnit variabilní symbol zálohových faktur p i zaúčtování konečné faktury. Aby to byloň ř  
možné, je nutné p i vyúčtování záloh vř  položce konečné faktury zadat do účetní skupiny saldokontní účet záloh. Dále je 
zapot ebí upravit účetní p edkontaci pro konečnou fakturu, kde vř ř  ádku se vzorcem  ř ZAKLAD() zm níte hodnotu veě  
sloupci rozúčtovat ze SKUPIN+DPN na SKUP+DPH+Z. Pro snadn jší zadání výrazu m žete použít klávesu ě ů F3.

 7.1.15.7 Kontrola saldokontního účtu

P i zápisu účetního dokladu se uř  saldokontních účt  kontroluje p ítomnost variabilního symbolu. Kontrolu lze zrušitů ř  
u jednotlivého  účtu  v menu  Finance  -  Číselníky  -  Účetní  rozvrh,  kde  v podrobné  obrazovce  účtu  je  pod  typem 
saldokonta uveden spínač Kontroluj VS (variabilní symbol).

Celkové vypnutí kontroly provedete v Nastavení financí volbou Upozornit na sald. účet bez VS.

 7.1.15.8 Zobrazení názvu partnera v účetním dokladu

Jestliže  účtujete  na  partnery,  m žete  si  vů  nastavení  financí  určit,  zda  se  má v účetním dokladu zobrazovat  číslo 
partnera,  název nebo  signatura.  Volbu  provedete  v menu  Finance  -  Nastavení spínačem  Zadávat  partnery 
názvem/signaturou.
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 7.1.15.9 Kopírování údaj  zů  téhož sloupce z p edchozího ádku účetního dokladuř ř

V účetním dokladu m žete klávesou ů Ctrl+K kopírovat hodnotu z p edchozího ádku zř ř  téhož sloupce. 
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 7.1.15.10 Hromadná zm na sloupce vě  účetním dokladu

Klávesou  Alt+K m žete vů  účetním dokladu p i adit všem ádk m vř ř ř ů  aktuálním sloupci zvolenou hodnotu. Funkce má 
význam p edevším pro p i azení st ediska, zakázky, činnosti ař ř ř ř  poznámky.

 7.1.15.11 Zápis do karty dlouhodobého majetku p ímo zř  účetního dokladu

P i zaúčtování nového účetního dokladu, kterým jste po ídili majetek, dokáže program umožnit p ímý zápis na karty doř ř ř  
evidence majetku. Podmínkou je zadání účtu po ízení majetku do nastavení financí (menu ř Finance - Nastavení, tlačítko 
<Další>). 

 7.1.15.12 Vytvá ení protiúčtu vř  účetním dokladu

Účetní doklad obsahuje sloupec protiúčet. Zobrazuje se pouze v dokladech s p íznakem ř Zadávat protiúčet. V ostatních 
p ípadech protiúčet vid t není ař ě  je skryt  vytvá en programem. Protiúčet je informativn  vypsán vě ř ě  p ehledu účt , p iř ů ř  
tisku pokladní knihy a lze podle n j provád t výb ry vě ě ě  n kterých p ehledech. Protiúčet nemá vliv na účtování, proto neníě ř  
jeho význam zásadní. Aby bylo automatické vytvá ení protiúčtu vř  po ádku, je zapot ebí dodržet zásadu vyrovnanýchř ř  
stran. To znamená, že  p i  účtování  na  stranu  ř Má dáti budeme účtovat na stranu  Dal tak dlouho, dokud nedojde 
k vyrovnání částek zapsaných na ob  strany (aě  opačn  pro stranu Dal).ě

Pokud se chcete p esv dčit, jak program protiúčty vytvo il nebo je chcete zm nit, stiskn te vř ě ř ě ě  režimu oprav účetního 
deníku na zvoleném dokladu klávesu  Ctrl+T.  V obrazovce  stavu dokladu sepn te spínač  ě Zadávat protiúčet a zvolte 
tlačítko <OK>. Pak stiskn te klávesu ě Enter. Nyní podrobn  uvidíte účetní doklad včetn  protiúčt . Po p ípadné opravě ě ů ř ě 
je vhodné vrátit spínač Zadávat protiúčet do p vodního stavu.ů

 7.1.15.13 Storna a mazání účetních dokladů

Mazání a opravy pat í mezi často diskutované otázky, kdy účetní praxe ař  požadavky mohou být v rozporu s výkladem 
zákona. Program  dovoluje provád t všechny činnosti aě  je pouze na uživateli, jak bude možnosti programu využívat. 
S nesprávn  zaúčtovaným dokladem se m žete vypo ádat následujícím zp sobem:ě ů ř ů

 Opravou - nem lo by se použít uě  doklad  DPH za minulá období aů  u doklad  zů  období, za n ž byly p edány ú ad mě ř ř ů  
výkazy. Opravený doklad je uložen do historie oprav

 Vymazáním - vymazaný doklad zmizí z deníku beze stopy, zárove  je uložen do seznamu vymazaných doklad . P iň ů ř  
mazání je zobrazena obrazovka obsahující spínač  Primární doklad označit jako nezaúčtovaný. Spínačem m žeteů  
reverzovat stav primárních doklad  aů  úhrad (doklad je označen jako nezaúčtovaný) a primární doklad pozd ji znovuě  
zaúčtovat. Omezení použití jsou stejná, jako v p edchozím p ípad .ř ř ě

 Nastavením p íznaku stornoř  (obrazovka stavu dokladu -  v p ehledu úč.doklad  stiskn te  ř ů ě Ctrl+T)  -  lze použít  za 
podmínek p edchozího zp sobu. Uř ů  stornovaných doklad  bude ve sloupci Sů  (storno) p ehledu zobrazeno písmenoř  
S a tyto doklady budou vyloučeny ze zpracování výkaz  nebo budou vyčísleny odd len .ů ě ě

 Stornováním protizápisem do aktuálního období je nejkorektn jší zp sob, p i n mž nehrozí nebezpečí oprav doklad ,ě ů ř ě ů  
které  by  již  být  opraveny  nem ly.  Protizápis  vytvo íte  vyhotovením nového  účetního  dokladu,  vě ř  n mž zaúčtujeteě  
stornovaný doklad s mínusovými částkami (viz následující kapitola).

 7.1.15.14 Storno a oprava účetního dokladu protizápisem

Oprava  (vymazání)  účetních  doklad  nikoliv  p episem  (smazáním)  p vodního  záznamu,  nýbrž  vytvo ením  novéhoů ř ů ř  
dokladu s opačným znaménkem u částky, pat í kř  tradičním účetním technikám. Její použití bylo i v minulosti žádoucí, 
ba nezbytné nap íklad uř  doklad  DPH, které byly součástí p iznání DPH aů ř  u kterých poté došlo ke stornování - tedy 
k vystavení da ového dobropisu. Op t iň ě  v souvislosti s novelou Zákona o účetnictví  byl program vybaven technikami, 
které ulehčí vytvá ení storna ař  opravy novým účetním dokladem.

Nejjednodušší  situace  je  u zaknihovaných  doklad ,  kdy  program p i  pokusu  oů ř  vymazání  rovnou  nabídne  vytvo eníř  
stornovacího dokladu. P i pokusu oř  opravu zaknihovaného dokladu se nejprve vyhotoví stornovací doklad a poté kopie 
p vodního dokladu, kterou m žete podle pot eby upravit.ů ů ř

U b žných  (nezaknihovaných)  doklad  je  zapot ebí  použít  pro  účetní  opravy  následující  postup:  vě ů ř  režimu  oprav 
vyhledáte  v seznamu p íslušný  doklad,  stisknete  klávesu  ř F10 a v menu zvolíte  nabídku  Storno protizápisem nebo 
Oprava protizápisem.

U takto stornovaných doklad  program eviduje vzájemnou vazbu. Je využita vů  obrazovce  Stavu dokladu (v seznamu 
klávesa Ctrl+T nebo F10 a nabídka Stav dokladu), kde je uveden druhý, související doklad.
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 7.1.15.15 Blokování oprav účetních dokladů

V souvislosti  s p edchozím odstavcem chceme upozornit  na možnost ochrany dat p ed necht nou nebo nežádoucíř ř ě  
zm nou. Doklady lze chránit:ě

 Omezením p ístupových právř  v menu Konec - Nastavení programu - Obsluha programu viz Obsluha programu.

 Uzavíráním účetních období v číselníku účetních období (menu  Finance - Číselníky - Účetní období) viz  Uzav eníř
účetního období.

 Zaknihováním dokladů - viz kapitola   Zaknihování  .

 Nastavením tzv. auditu jednotlivých dokladů. Princip auditu spočívá ve využití číselníku obsluhy (Konec – Nastavení 
programu - Obsluha programu) a p ístupové úrovn  záznamu. Každému záznamu vř ě  účetním deníku lze p id lit čísloř ě  
od 0 do 9. Vyšší číslo vyjad uje vyšší odbornost nebo d ležitost toho, kdo číslo záznamu p id lil. Čím vyšší číslo, tímř ů ř ě  
mén  lidí by m lo mít možnost záznam zm nit nebo zrušit. ě ě ě

M jme dva pracovníky nazvané účetní aě  finanční. Účetní zpracovává b žnou agendu aě  finanční nese odpov dnost zaě  
správnost údaj , za výpočty daní apod. Oba pracovníci mají založeno svoje p ístupové heslo do programu (ů ř Konec - 
Nastavení programu - Obsluha programu) a účetní má v položce prioritu auditu hodnotu 0, finanční hodnotu 5.

Nov  po ízené účetní doklady budou mít audit rovný nule - m že je tedy kdokoliv opravit nebo zrušit. Po kontroleě ř ů  
správnosti  zaúčtování  provedené  finančním,  vyvolá  finanční  v p ehledu  deníku  menu  funkcí  (klávesa  ř F10),  zvolí 
nabídku  Audit a p i adí  p ekontrolovaným záznam m hodnotu  auditu  ř ř ř ů 5.  Takto  upravené  doklady  nem že  účetníů  
opravit, zrušit, ani nelze zm nit audit záznamu aě  tím si jej uvolnit k oprav . Naopak finanční m že libovoln  pracovatě ů ě  
se všemi záznamy. Pokud chce mít i on jistotu, že omylem neopraví d íve p ekontrolovaný doklad, nastaví audit na 6.ř ř

V p ípad  pot eby m že iř ě ř ů  finanční po zvýšení prioritu auditu v číselníku Obsluhy programu a novém p ihlášení opravitř  
i doklady s auditem 6.

 7.1.15.16 Hledání účetního dokladu

Program poskytuje adu možností, jak nalézt hledaný doklad:ř

 Znáte-li celkovou částku dokladu, název firmy, datum, atd. z hlavičky účetního dokladu, m žete vů  seznamu účetních 
doklad  vů  režimu prohlížení, p idávání, oprav iř  mazání hledat klávesou F4 (hledá se ve sloupci, kde bliká kurzor) nebo 
p ímým  psaním  hledaného  textu  vř  seznamu.  Pro  výb r  doklad  lze  použít  iě ů  filtr  (klávesa  F6 a Ctrl+F6).  Další 
možností je se adit seznam doklad  podle požadovaného sloupce (klávesa ř ů F7).

 Hledáte variabilní symbol, poznámku, atd. z položky účetního dokladu. Ve výše uvedeném seznamu stiskn te klávesuě  
Ctrl+S (obvykle se musí stisknout dvakrát). Tím dojde k současnému zobrazení hlavičky a položek účetního dokladu. 
V seznamu hledejte klávesou F4.

 Víte, že se v dokladu účtovala částka p ibližn  ř ě 100 Kč. Zvolte menu Finance - Hlavní kniha. V obrazovce podmínek 
zadejte rozmezí částek položek od a do v požadovaném rozp tí (nap íklad ě ř od 95 do 105 Kč).

 7.1.15.17 Označení primárních doklad  jako zaúčtovanýchů

V p ehledu faktur, hotovostních doklad , banky, atd. lze klávesou  ř ů Ctrl+T vyvolat stavovou obrazovku, v níž lze zadat, 
zda jsou doklady zaúčtovány.  Stav spínače ovlivní  pouze to,  zda se  budou p íslušné doklady nabízet  kř  zaúčtování 
v menu Finance - Účtování - Účtování z dokladů.

 7.1.15.18 Vytišt ní účetního p edpisu (razítka) účetního dokladuě ř

Účetní p edpis m žete vytisknout iř ů  z p ehledu účetních doklad  (menu ř ů Finance - Účtování - Oprava) klávesou Ctrl+F8. 
Program vytiskne p edpis aktuálního (barevn  zvýrazn ného) účetního dokladu. Pokud chcete vytisknout v tší množstvíř ě ě ě  
p edpis ,  označte  si  je  mezerníkem,  nastavte  filtr  na  označené účetní  doklady  ař ů  pak je  klávesou  Alt+F8 všechny 
najednou vytiskn te.ě

Stejného  výsledku  docílíte  tiskem  z p ehledu  deníkových  doklad  (menu  ř ů Finance  -  Deník).  Pouze  musíte  vybrat 
odpovídající tiskovou sestavu.

Razítka mohou být vytišt na ve dvou sestavách. Vě  jedné dojde po ukončení tisku k odstránkování a vysunutí papíru 
z tiskárny, u druhé sestavy bude další  tisk pokračovat za tiskem p edchozím. Vř  takovém p ípad  m že být razítkoř ě ů  
vytišt no iě  p es perforaci nebo okraj papíru.ř

V účetním p edpisu účetního dokladu (razítku) by se m lo uvést jméno osoby odpov dné za její  zápis ař ě ě  okamžiku 
zápisu. V menu  Finance - Nastavení stiskn te tlačítko  ě <Další>. V následující obrazovce m žete volbou  ů P i tisku úč.ř  
p edpisu uvád t datum ař ě  čas zm nyě  ovlivnit, zda se na účetním p edpisu tyto údaje objeví či nikoliv.ř
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 7.1.15.19 Hromadný p epis popisu účetního dokladuř

Podvojné účetnictví

V účetním deníku je možné dodatečn  hromadn  p epsat popis účetního dokladu u pohledávek, závazk  a hotovostníchě ě ř ů  
doklad .  Funkci naleznete v menu ů Finance - Účtování - Oprava dokadu, kde stiknete klávesu F10 a zvolíte nabídku 
P epis popisu účetního dokladuř . V následující obrazovce zadejte pomocí zástupných symbol  parametrický tvar, jaků  
má být popis vytvo en. Pro zadání m žete použít nabídku (klávesa ř ů F3). Význam zástupných symbol  je shodný jako uů  
účetní p edkontace.ř

 7.1.15.20 Tisk formulá e vzájemného zápočtuř

P i zaúčtování vzájemného zápočtu pohledávek ař  závazk  je možné vytisknout zvolením vhodné tiskové sestavy účetníů  
doklad (razítko), který obsahuje bližší podrobnosti o spárovaných dokladech. Je to datum vystavení (p ijetí), celkovář  
částka a údaje o odb rateli (dodavateli).ě

 7.1.15.21 Alternativní období

Alternativní období m žete použít pro vykazování p ehled  nap íklad zahraničnímu vlastníkovi, jenž chce zů ř ů ř  časového 
hlediska účtovat do jiného období, než dovolují naše zákony.

Účtování na alternativní období zapnete v menu Finance - Nastavení, kde stisknete tlačítko Další. Po zapnutí této volby 
m žete vů  číselníku financí naplnit seznam účetních období. P i zápisu účetního dokladu se alternativní období vypl ujeř ň  
obdobn  jako b žné období.ě ě

P i sestavení účetních p ehled  lze volit, pro které období se bude výb r provád t.ř ř ů ě ě

 7.2 Účetní deník

V této kapitole probereme nabídky menu, možnosti a funkce související s účetním deníkem.  

 7.2.1 Účtování z dokladů

Volba je  určena k dodatečnému účtování  d íve  zapsaných doklad  do knihy  faktur,  hotovostních  doklad ,  výdejek,ř ů ů  
p íjemek, bankovních výpis  atd. Dodatečné účtování využijete vř ů  p ípad , kdy jste nemohli nebo necht li  zaúčtovatř ě ě  
doklad p i jeho uložení. ř

Po výb ru nabídky  ě Finance - Účtování -  Účtování z dokladů program zobrazí  okno, v n mž centráln  uvede počtyě ě  
nezaúčtovaných  doklad  zů  jednotlivých  evidencí.  Počty  jsou  určeny  k zadanému  datu,  roku  nebo  období  a jsou 
zobrazeny v ádku vedle spínače sř  názvem odpovídající evidence.

Spínače  evidencí  obsahujících 
nezaúčtované doklady  jsou p ístupné.ř  
Klávesami  Tab,  Shift-Tab 
a kursorovými šipkami se p esu te nař ň  
spínač  evidence,  kterou  chcete 
zpracovat, a stiskn te ě mezerník.

V další  obrazovce  program  vybere 
a zobrazí  jednotlivé  nezaúčtované 
doklady.  Zvolte  doklad,  jenž  má  být 
zaúčtován,  a stiskn te  ě Enter nebo 
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tlačítko <Zaúčtuj>.

Není-li v dokladu (nap íklad faktu e) zadána p edkontace, nebo jste p ed zvolením dokladu kř ř ř ř  zaúčtování sepnuli spínač 
Zm na p edkontaceě ř , budete vyzváni k jejímu výb ru.ě

Program podle  zadané  p edkontace  zpracuje  primární  doklad  ař  vytvo í  doklad  účetní.  Ten  m žete  ve  standardníř ů  
obrazovce libovoln  upravit. Jestliže zjistíte, že použitá p edkontace není správná, stačí p ímo vě ř ř  účetním dokladu použít 
p edkontaci jinou. Zárove  m žete operativn  vytvá et ař ň ů ě ř  modifikovat účetní p edkontace (vř  aktivním menu p edkontacíř  
klávesami F5, Ctrl+F5, F2) a ihned je použít.

Na obrazovce účetního dokladu je tlačítko <Doklad>, kterým se m žete podívat na primární doklad, který účtujete.ů

Po uložení účetního dokladu nebo návratu bez uložení se vrátíte zp t do p ehledu nezaúčtovaných doklad .ě ř ů

V obrazovce  nezaúčtovaných  doklad  si  povšimn te  p ekryvného  menu  vů ě ř  levém spodním  rohu.  Slouží  k up esn níř ě  
doklad , které chcete účtovat, nap íklad:ů ř

 Doklady - b žné, stornované.ě

 Majetek - za azení do užívání, zhodnocení, oprava, odpis, vy azení.ř ř

 Bankovní výpisy (zp sob účtování) - položkov , souhrnn .ů ě ě

 7.2.2 Účtování z p edkontacíř

Účtování z p edkontací se m že použít pro ruční účtování nebo tehdy, jestliže nemáte kř ů  dispozici p íslušné evidenceř  
v programu.

Jediným smyslem této nabídky je ulehčit výb r p edkontace aě ř  druhu účetního dokladu použitého pro účtování. Hlavní 
nebo externí účetní m že p ednastavit menu aů ř  odpovídající p edkontace, jež bude mén  kvalifikovaná účetní používatř ě  
k samostatnému účtování b žných aě  opakujících se p ípad .ř ů

P edpokladem používání je:ř

 Zadání p edkontací ař  druh  účetních doklad  (menu ů ů Finance – Číselníky).

 Úprava číselníku Menu účtování (Finance - Číselníky - Menu účtování).

V číselníku  menu účtování si  rozčleníte účetní  p ípady do jednotlivých kategorií  (položek menu účtování),  které seř  
nabídnou po zvolení nabídky Finance - Účtování - Účtování z p edkontacíř .

Jestliže položka menu účtování obsahuje více p edkontací, je p i účtování uř ř  pravého okraje menu zobrazena šipka. Po 
výb ru této  nabídky  m žete  vybrat  jednu zě ů  p edvolených p edkontací.  Ta  bude použita  pro  p ednastavení  hlavičkyř ř ř  
účetního dokladu, účt , stran, st edisek, apod. stejn , jak je popsáno uů ř ě  ručního účtování.

 7.2.3 Prohlížení a opravy účetního deníku

Po zvolení jedné z nabídek Prohlížení,  Nový doklad,  Oprava dokladu a  Mazání dokladu bude zobrazen účetní deník 
obsahující údaje z hlaviček účetních doklad . Položky sů  účty a částkami uvidíte po stisku kláves Ctrl+S (n kdy musíteě  
stisknout dvakrát).

Funkční klávesy v účetním deníku

mezerník značky

F4 hledání ve sloupci, v n mž je kurzorě

Ctrl+F4 pokračuj v hledání

F6 filtr

Ctrl+F6 rychlý filtr

F7 azeníř

F8 tisk p ehledu hlaviček doklad , p i současn  zobrazených položkách tisk účetního deníkuř ů ř ě

Ctrl+F8 tisk p edpisu (razítka) dokladuř

Alt+F8 tisk p edpis  (razítek) doklad  p ehleduř ů ů ř

F9 součet

F10 menu funkcí
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F11 definice sloupc  seznamu (viditelnosti, ší ky, umíst ní).ů ř ě

Ctrl+D zobrazení primárního dokladu

Ctrl+S zobrazení položek účetního dokladu

Ctrl+T stav účetního dokladu (storno)

Ctrl+N nastavení vyhledávání/filtrování psaním požadovaného textu p ímo vř  seznamu.

Krom  uvedených jsou kě  dispozici obvyklé klávesy (nap . vř  režimu oprav Ins, Ctrl+Ins, Enter, Delete a Ctrl+Delete).

Vybrané sloupce p ehleduř

V p ehledu  účetních  doklad  se  zmíníme oř ů  sloupci  S vyjad ujícím stav  dokladu.  Uř  stornovaného dokladu obsahuje 
sloupec písmeno S. 

Sloupec  po .č.ř  (po adové  číslo)  je  programem  p id lené  informativní  číslo  sloužící  kř ř ě  lepší  orientaci  v rozsáhlém 
účetnictví. Nabídkou Finance - Účtování - Časové se azeníř  m žete sloupec p ečíslovat.ů ř

Standardn  první sloupec p ehledu jsou ě ř značky. Značku vytvo íte iř  zrušíte mezerníkem nebo nabídkou Značky v menu 
funkcí (klávesa F10). Slouží k výb r m pomocí filtru, kě ů  hromadným opravám a podobn .ě

 7.2.4 Tisk účetního deníku

Účetní deník lze vytisknout ve t ech odlišných formách:ř

 P ehled účetních doklad  (hlaviček) slouží kř ů  informativnímu p ehledu oř  účtovaných dokladech.

 Účetní deník včetn  uvedení účt , st edisek apod. tak, aby bylo z ejmé jak jste doklady účtovali.ě ů ř ř

 Tisk účetního p edpisu (razítka) - dokladu oř  zaúčtování, který se p ikládá kř  primárnímu (papírovému) dokladu.

 7.2.5 Časové se azení účetního deníkuř

Každému  účetnímu  dokladu  je  pro  lepší  orientaci  programem p id leno  po adové  číslo.  Pokud  nebudete  účtovatř ě ř  
chronologicky  a deník  se adíte  podle  období  nebo  data,  bude  po adové  číslo  nař ř  p eskáčku.  Tento  stav  m žeteř ů  
samoz ejm  ignorovat, protože po adové číslo nemá žádnou jinou, než výše uvedenou funkci.ř ě ř

Budete-li  chtít  uvést  do  souladu  období,  datum  a po adové  číslo,  nebo  budete  chtít  po  provedení  uzáv rkovýchř ě  
operacích p ečíslovat doklady nového roku, zvolte nabídku Časové se azení.ř ř

V obrazovce m žete zadat první po adové číslo aů ř  rozsah, pro který se má p ečíslování provést. Chcete-li p ečíslovat odř ř  
určitého dokladu, musíte p ed zvolením této funkce nastavit vř  p ehledu účetních doklad  kursor na odpovídající dokladř ů  
(je barevn  zvýrazn ný).ě ě

 7.2.6 Nespárované úhrady

Funkce  slouží  k zjišt ní  nespárovaných  úhrad  aě  jejich  dodatečnému  spárování  s fakturami  zapsanými  v evidenci 
Doklady. Funkci použijí p edevším zpracovatelé účetnictví vř  p ípad , kdy se úhrady do účetního deníku zapisovaly d íve,ř ě ř  
než faktury do Dokladů. V ostatních p ípadech se párování provádí obvykle již p i vystavení ař ř  zápisu účetního dokladu 
úhrady.

V p ehledu nespárovaných úhrad stiskn te klávesu  ř ě F10 a zvolte nabídku  Dopárování. Pokud se programu nepoda iloř  
nalézt k úhrad  odpovídající fakturu, m žete dopárování provést ručn .ě ů ě

 7.2.7 Účtování kursových rozdílů

Pokud účtujete pohledávky a závazky vystavené v cizí m n , bude p i  jejich úhrad  pravd podobn  vznikat kursovýě ě ř ě ě ě  
rozdíl. M žete jej zaúčtovat t emi zp soby:ů ř ů

 Tiskovou sestavou Doklady - Faktury vydané - Tisk - S kurs. rozdílem zjistíte kursový rozdíl. Ten manuáln  zaúčtujeteě  
interním dokladem.

 Pro  zaúčtování  bankovního  výpisu  použijete  p edkontaci  ř Bankovní  výpis  s kursovými  rozdíly,  nebo  si  svoji 
p edkontaci dopl te oř ň  následující ádky. Kursový rozdíl se pak bude účtovat automaticky uř  každé (i částečné) úhrady 
pohledávek a závazk , které byly vů  bankovním výpisu spárovány.
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účet vzorec rozúčtovat omezení

66300 KURSR('+') KURSROZD kursový zisk D       

56300 KURSR('-') KURSROZD kursová ztráta M

32100 KURSR('D+') KURSROZD kurs.zisk dodavatele M       D

32100 KURSR('D-') KURSROZD kurs.ztráta dodavatele D       D

31100 KURSR('O+') KURSROZD kurs.zisk odb rateleě M       O

31100 KURSR('O-') KURSROZD kurs.ztráta odb rateleě D       O

 Kursové rozdíly zpracujete hromadn  po zaúčtování úhrad pomocí menu ě Finance - Účtování - Účtování kurs. rozdílů. 
V následující  obrazovce zadáte  p edevším datum, kř  n muž se  mají  kursové rozdíly  zpracovat,  aě  datum účetního 
dokladu. Po stisku tlačítka  <OK> se kontroln  zobrazí  všechny odpovídající  kursové rozdíly.  Mezerníkem m žeteě ů  
zrušit značky u jednotlivých ztrát a vy adit je ze zpracování. Pro zaúčtování použijte následující p edkontaci:ř ř
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p edkontace vy azení zř ř  používání majetku

označení zkurzrozd druh dokladu iuo Interní účetní dokl.

název Zaúčtování kurs. rozd. typ DPH

určeno pro Interní účetní doklady zruš ádky bez částkyř  [ X ]

účet st ediskoř DPH vzorec rozúčtovat poznámka omezení

66300 KURSR('+') KURSROZD kursový zisk D       

56300 KURSR('-') KURSROZD kursová ztráta M

32100 KURSR('D+') KURSROZD kurs.zisk dodav. M       D

32100 KURSR('D-') KURSROZD kurs.ztráta dod. D       D

31100 KURSR('O+') KURSROZD kurs.zisk odb r.ě M       O

31100 KURSR('O-') KURSROZD kurs.ztráta odb r.ě D       O

Program nakonec vyhotoví b žný účetní doklad, který m žete dál opravit aě ů  doplnit.

 7.2.8 P epočet kurzu pohledávek ař  závazk   ků  31.12

Požadavek trvalé zm ny kurz  uě ů  pohledávek a závazk  vedených vů  cizí m n , p edpokládá, že se do dalšího účetníhoě ě ř  
roku p evádí pouze zbylá částka kř  úhrad . Tuto metodiku bohužel nelze jednoduše použít vě  systémech, kde se eviduje 
úplný p vodní stav doklad , nebo  p i částečných úhradách se zm nou kurzu m ní iů ů ť ř ě ě  částky d íve provedených úhradř  
a jejich kurzových rozdíl .ů

P ekurzování lze vř  GRANDu ešit dv ma hlavními zp soby, p edem je však vhodné íci, že ani jeden zř ě ů ř ř  nich není zcela 
ideální.

 7.2.8.1 Provede se p epočet kurzř ů

Nejprve spus te zaúčtování kurzových rozdíl  zť ů  b žných úhrad vě  menu Finance - Účtování - Účtování kurzových rozdílů 
- Kurzové rozdíly z úhrad.

Pak p ekontrolujte, že se shodují data vř  části Finance a Doklady, tedy že stav jednotlivých účt  pohledávek aů  závazků 
odpovídá analytické evidenci. P ípadné rozdíly ař  problémy je zapot ebí vy ešit vř ř  této fázi. 

Následn  se spustí výpočet kurzových rozdíl  vě ů  menu  Finance - Účtování - Účtování kurzových rozdíl  -  P epočetů ř  
kurzů, kde se ponechá vypnuta volba Trvale zm nit iě  kurz v dokladech. Výsledkem této operace jsou účetní doklady 
kurzových rozdíl , které se zárove  zapíší do historie úhrad jednotlivých pohledávek aů ň  závazk  ů v Dokladech. Nyní je 
vhodné provést znovu kontrolu evidencí a p ípadn  tisky pohledávek ař ě  závazk .  Vů  tiskových výstupech bude částka 
pohledávek a závazk  odpovídat p vodnímu kurzu, ale zárove  by zde m l být uveden kurzový rozdíl, oů ů ň ě  který je nutné 
výslednou pohledávku a závazek korigovat.

Po dohotovení účetnictví si t sn  p ed provedením roční záv rky data zálohujte, protože následující krok je nevratný.ě ě ř ě  
Pak znovu spus te menu ť Finance - Účtování - Účtování kurzových rozdíl  - P epočet kurzů ř ů, kde nyní zapnete volbu 
Trvale zm nit iě  kurz v dokladech.

Program upraví kurz odpovídajících pohledávek a závazk  vů  části  DOKLADY.  Aby to bylo technicky možné, zároveň 
nevratn  odstraní  zě  historie úhrad úhrady provedené k datu p epočtu (pouze je  informativn  zapíše do poznámky)ř ě  
a zárove  p ípadnou částečnou úhradu zapíše zápornou částkou do seznamu položek. ň ř

P i p epočtu mohou vzniknout halé ové odchylky zp sobené zaokrouhlováním, které se program pokusí oznámit ař ř ř ů  které 
je nutné ručn  zaúčtovat interním účetním dokladem.ě

Nevýhodou  tohoto  ešení  je  nutnost  zachovat  určitý  postup  zpracování  ař  hlavn  ztráta  n kterých  dat  -  p evedeníě ě ř  
p ípadn  d íve provedených úhrad do poznámky sř ě ř  jejich současným zápisem zápornou částkou do seznamu položek. 
Nevýhodu lze úsp šn  ešit zálohou dat provedenou p ed p epočtem kurz  sě ě ř ř ř ů  jejich p episem vř  části Doklady, kterou si 
v p ípad  pot eby nahrajete do jiné účtované firmy (uživatele).ř ě ř

 7.2.8.2 V menu DOKLADY jsou jednotlivé doklady vedeny v p vodním kurzu. ů

Na konci roku si účetní vytiskne seznam pohledávek a závazk  podle jednotlivých m n, ručn  vypočte kurzový rozdílů ě ě  
k 31.12. P ípadn  m že použít menu ř ě ů Doklady - Faktury vydané - Saldokonto, kde si mezerníkem sepne volbu Zadat 
kurzy. Program pak tiskne sestavu, kde jsou uvedeny částky jednotlivých doklad  vů  p vodním kursu vystavení aů  v kurzu 
novém, včetn  vyčíslení kurzového rozdílu.ě
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Zjišt ný kurzový rozdíl se ručn  zaúčtuje na analytické účty pohledávek aě ě  závazk  vů  člen ní podle jednotlivých m n. ě ě

V následujícím roce je nutné tento účetní doklad nejpozd ji p ed zaúčtováním kurzových rozdíl  ke konci roku zapsatě ř ů  
znovu, ale se zápornými částkami - jinak by se kurzové rozdíly kumulativn  p ičítaly.ě ř

Výhodou tohoto zp sobu je soulad mezi  částí  ů Finance a Doklady a plné  zachování všech informací.  Nevýhodou je 
evidence  pohledávek  a závazk  vů  p vodním  kurzu  aů  z toho  plynoucí  omezení,  kdy  položkové  sestavy  pohledávek 
a závazk  vů  cizí m n  p epočtené na koruny lze získat jen vě ě ř  menu Doklady - Faktury vydané - Saldokonto za podmínky 
zadání  p epočtových  kurz .  Další  nevýhodou  je  nutnost  ručního  zápisu  interních  doklad  zř ů ů  p epočtu  ař  kolísání 
kurzových rozdíl  plynoucích zů  úhrad, protože ty jsou vždy vypočteny k p vodnímu kurzu vystavení faktury.ů

 7.2.9 Účtování odpis  po jednotlivých kartách majetkuů

Program  umož uje  účtovat  odpisy  aň  další  údaje  souhrnn  po  skupinách  majetku,  nebo  po  jednotlivých  kartáchě  
majetku. Chcete-li nap íklad vř  účetním dokladu odpis  uvést odpisy pro každou kartu majetek zvláš , jd te do ů ť ě menu 
Finance – Nastavení. Zde stiskn te tlačítkoě  Další a v následujícím formulá i zapn te volbuř ě  Majetek účtovat po kartách.

Druhou možností je upravit p edkontaci, kde ve sloupci  ř rozúčtovat p idáte na začátek výrazu písmeno  ř K.  Tedy výraz 
ODPISU zm níte na ě KODPISU,  OPRAVEK na  KOPRAVEK a podobn .ě

 7.2.10 Zaknihování

V rámci zabezpečení účetních doklad  p ed nežádoucí zm nou je vů ř ě  programu zaveden volitelný režim zaknihování. 
Tento režim odpovídá striktní  metodice,  která dovoluje provád t opravy pouze p idáváním nových zápis  (účetnímě ř ů  
stornem).

Zaknihované doklady nelze opravovat a mazat jinak, než účetním protizápisem. Zaknihování doklad  účetního deníkuů  
m žete provést pomocí  menu  ů Finance -  Účtování  -  Zaknihovat.  V obrazovce zaknihování  zadejte období,  k n mužě  
budou všechny deníkové zápisy zaknihované. Zárove  je možné uzav ít p íslušná účetní období aň ř ř  tím do nich znemožnit 
zápis nových doklad . Uzav ená účetní období m žete znovu otev ít vů ř ů ř  menu Finance - Číselníky - Účetní období.  

 7.2.11 Historie zm n - opravené aě  vymazané účetní doklady

Novela  Zákona o účetnictví z roku 2001 zp ísnila  podmínky provád ní  oprav účetních záznam  ař ě ů  požaduje uvád tě  
takové informace, které umožní zjistit osobu odpov dnou za vytvo ení (opravu), okamžik vyhotovení aě ř  v p ípad  opravyř ě  
i p vodní stav dokladu. ů

Zákon požaduje podepsání účetního záznamu, což v praxi  znamená opakované vypl ování identifikačního hesla p iň ř  
uložení každého dokladu. Vzhledem k tomu, že se program  GRAND používá ve firmách, kde s účetnictvím pracuje 
omezený počet lidí v tšinou sě  jasn  danými kompetencemi, aě  dále s p ihlédnutím keř  zvýšené obtížnosti a pracnosti 
související se stálým opakováním identifikace, se do doklad  zapisuje zkratka osoby, která se do programu p ihlásila.ů ř  
Pokud se tento zp sob ukáže jako nevyhovující, sepn te vů ě  menu Konec – Nastavení programu - Prost edíř  volbu Zápis 
účetního dokladu potvrdit heslem a v číselníku obsluhy (menu  Konec - Nastavení programu - Obsluha programu - 
Oprava) zadejte podpisová hesla.

Zákon  o účetnictví  umož uje  vést  účetnictví  pouze  vň  počítačové  form .  Doporučujeme  však  zachování  výstupě ů 
v papírové podob  nebo ve ě form  tiskových výstup  do formátu PDFě ů . D vod  pro vytišt ní je n kolik: jednak se žádnáů ů ě ě  
kontrola  nebude  učit  váš  program  a bude  chtít  pracovat  se  standardními  tiskovými  sestavami,  za  druhé  je  to 
bezpečn jší  iě  pro vás,  protože tím finalizujete  účetnictví  ve stavu,  který odpovídá da ovému p iznání.  Navíc nelzeň ř  
p edpokládat,  že po mnoha letech naleznete všechny instalační diskety (CD),  p íslušné datové zálohy, že programř ř  
nainstalujete nap íklad do Windows 2020 ař  on bude okamžit  pracovat. Schváln  - jste dnes schopni zprovoznit účetníě ě  
program, který jste používali nap íklad vř  roce 1995? Uvážíte-li, že se t eba mzdová evidence má skladovat 30 let, pakř  
bude po takové dob  zázrak, vzpomeneme-li si, kde by "ty papíry" vlastn  mohly být. Navíc pr b žné tišt ní nap íkladě ě ů ě ě ř  
doklad  záznamní povinnosti DPH současn  sů ě  odevzdáním p iznání DPH m že zamezit t žkým nep íjemnostem p iř ů ě ř ř  
ztrát  dat (krádež výpočetní techniky, požár, virus, aj.) aě  určit  pat í kě ř  dobrým zásadám účetního.

Vzhledem k absenci provád cích p edpis  Zákona oě ř ů  účetnictví není zcela jasné, v jakých tiskových sestavách by se 
p ípadn  m la objevit informace oř ě ě  osob  odpov dné za její zápis, oě ě  okamžiku zápisu a v p ípad  opravy p edchozí stav.ř ě ř  
V GRANDu byly tedy provedeny jen nezbytn  nutné zm ny aě ě  tyto údaje jsou zobrazovány pouze ve speciálních tiskových 
sestavách  historie  oprav,  v účetním  p edpisu  (razítku)  ař  v jedné  zvláštní  p ehledové  sestav  kř ě  evidenci  (nap íkladř  
v účetním deníku v sestav  ě Účetní deník - datum zápisu).

Seznam opravených a vymazaných doklad  účetního deníku zobrazíte pomocí menu  ů Finance - Účtování -  Historie 
zm ně .

Historii zm n jednoho dokladu získáte stiskem klávesy ě Ctrl+I v seznamu účetních doklad  (menu ů Finance - Účtování - 
Oprava dokladu) nebo tamtéž po stisku klávesy F10 a zvolení nabídky Historie zm ně .
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Historie doklad  se programem čistí pouze provedením roční ů Záv rkyě . Tehdy program odstraní d ív jší verze doklad ,ř ě ů  
které jsou v rámci záv rky vymazány, aě  zárove  zmizí d íve vymazané doklady sň ř  datem spadajícím do uzavíraného roku.

Poznámka:

Pokud budete chtít možnost oprav zcela vyloučit, m žete si zm nit p ístupová práva ků ě ř  programu a zakázat pro účetní 
deník opravy i mazání (menu Konec - Nastavení programu - Obsluha programu - Oprava, v obrazovce obsluhy tlačítko 
<P ístupová práva>ř ).

Další informace naleznete v kapitole Audit  .  

Identifikace účetního

Aby program dokázal rozpoznat, kdo s ním pracuje, je zapot ebí vyplnit číselník vř  menu Konec - Nastavení programu - 
Obsluha programu.  V n m se standardn  nachází implicitní  uživatel  označený  ě ě SUPER.  Opravte jej  a dopl te svojeň  
jméno a p íjmení ař  zkratku. Ta bude zapisována k účetním záznam m. ů

Pokud s programem pracuje více lidí, založte pro každého z nich v číselníku Obsluhy programu nový záznam, v n mžě  
op t vyplníte jméno, p íjmení, zkratku, vstupní heslo aě ř  jeho kontrolní opis. 

Budete-li chtít u každého účetního dokladu potvrzovat p i jeho zaúčtování heslo osoby odpov dné za provedení zápisuř ě  
dokladu,  vypl te  také  heslo  pro  zápis.  Toto  heslo  program použije  pouze  tehdy,  je-li  vň  menu  Konec  –  Nastavení 
programu - Prost edíř  sepnuta volba Zápis účetního dokladu potvrdit heslem.
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Účetní p ehledyř

Veškeré sestavy, výkazy a vyhodnocení (mimo uživatelsky definovaných výkaz  aů  cash flow) jsou vypočteny vždy znovu 
v okamžiku, kdy je chcete zobrazit. Základním vstupem pro výpočet je účetní deník a účetní rozvrh. Znamená to, že 
budou-li v t chto evidencích správné údaje, budou iě  správné výsledky. Oprava dokladu v účetním deníku se okamžitě 
promítne do všech p ehled  (mimo uživatelsky definovaných výkaz , které je nutno nechat p epočítat).ř ů ů ř

Pokud  by  docházelo  k nekorektním  výpočt m,  spus te  vů ť  menu  Konec  -  Obnova  se azeníř ,  kde  sepnete  spínač 
Kontrolovat integritu dat.

 7.3 Deník

V obrazovce pro výb r podmínek zobrazení m žete zadat kritéria, která musí účetní doklad spl ovat, aby byl zobrazen.ě ů ň  
Prvním z nich je rozsah účetních období nebo data. Dále m žete specifikovat požadované druhy doklad , m nu atd. P iů ů ě ř  
zadávání podmínek lze klávesou  F3 vyvolat nabídkové menu, v n mž se požadovaná hodnota vybere klávesou  ě Enter. 
V p ípad  označení více možností vř ě  menu (mezerníkem) budou hodnoty p eneseny najednou.ř

Pomocí p ekryvných nabídek umíst ných vř ě  pravé části obrazovky snadno vyberete doklady, na nichž bylo účtováno na 
vybraný typ účtu. Po stisku klávesy <OK> program zobrazí vybrané doklady tak, že v horní obrazovce uvede hlavičky 
a ve spodní položky.

V p ehledu jsou kř  dispozici následující klávesy:

Enter Detail účetního dokladu.

F2 Oprava účetního dokladu.

F4 Hledání.

Ctrl+F4 Pokračuj v hledání.

F8 Tisk účetního deníku.

F9 Součet.

F10 Menu funkcí.

Ctrl+D Zobrazení primárního dokladu.

Ctrl+P P epnutí mezi obrazovkou hlaviček ař  položek dokladu.

Ctrl+N Nastavení vyhledávání/filtrování psaním  textu p ímo vř  seznamu.

 7.3.1 Oprava účetního dokladu p ímo zř  p ehleduř

V sestaveném p ehledu  m žete  klávesou  ř ů F2 opravit  p íslušný  účetní  doklad.  Provedená  oprava  účetního  dokladuř  
nebude mít vliv na údaje práv  sestaveného p ehledu (hlavní knihy, součt , tisku). Kě ř ů  aktualizaci dojde až po jeho novém 
sestavení (v obrazovce pro zadání podmínek stiskem tlačítka <OK>). 

 7.3.2 Up es ující symboly pro výb ryř ň ě

P i  vytvá ení  sestav  hlavní  knihy,ř ř  
rozvahy  a dalších  m žete  pot ebovatů ř  
zadat  výb rovou  podmínku  tak,  abyě  
program  zpracoval  doklady  nap íkladř  
pro  st edisko  ř 1,  nebo  naopak  pro 
všechna st ediska začínající znakem ř 1 
(1,  10,  101,..).  Pro  tyto  účely  byly 
zavedeny dopl kové znaky ň ! (vyk ičník)ř  
a * (hv zdička,  násobítko),  které  seě  
umístí za zadaný údaj.

Vyk ičníkem docílíte, že do zpracováníř  
budou  zahrnuty  pouze  záznamy 
s údajem p esn  rovným vámi zadanéř ě  
hodnot .  Zadáte-li  do  st ediska  ě ř 1!, 
bude nap íklad výsledovka vypočtena pouze pro st edisko ř ř 1.
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Hv zdička  zp sobí,  že  budou  do  zpracování  zahrnuty  všechny  záznamy sě ů  výb rovým údajem začínajícím určenouě  
hodnotou. Vložíte-li tedy do st ediska hodnotu ř 1*, bude p íkladn  výsledovka zpracována ze všech doklad , vř ě ů  nichž je 
uvedeno st edisko začínající jedničkou.ř

Tyto symboly lze použít v údajích účet, protiúčet, st edisko, p ípad, partner ař ř  činnost.

Na obrázku níže je uvedena výb rová obrazovka pro sestavení p ehled . Program zpracuje účetní záznamy zě ř ů  období 
01.10 až 12.10, kde se účtovalo na všechny nákladové účty začínající číslicí 5 a zárove  na st edisko ň ř jedna.

 7.4 Účty

Funkce je určena k položkovým p ehled m účtování na vybraný účet. Program stejn , jako vř ů ě  p ehledu deníku, nabídneř  
obrazovku pro zadání výb rových podmínek. Účet, který chcete zpracovat, zadejte do údaje  ě účet. Pokud jej neurčíte, 
bude programem po uzav ení obrazovky podmínek  automaticky nabídnut účetní rozvrh kř  jeho zvolení.

Stiskem spínače Se azeníř  m žete zm nit p ednastavené se azení p ehledu.ů ě ř ř ř

V p ehledu hlavní knihy slouží klávesa ř F9 k výpočtu p edvahy dle období zadaného účtu ař  výb rové podmínky.ě

P ehled  nebude  obsahovat  stornované  účetní  doklady  (storno  provedené  sepnutím p íznaku  ř ř Stornováno ve  Stavu 
účetního dokladu).

 7.5 Hlavní kniha

Hlavní kniha se ovládá obdobn  jako p ehled účtu. Pokud zm níte azení aě ř ě ř  p ehled nebude se azen dle čísla účtuř ř  
a období, nebude tisková sestava hlavní knihy obsahovat mezisoučty za účet a období.

V p ehledu hlavní knihy je upravena funkce klávesy  ř F9, která vypočte p edvahu toho účtu, na n mž vř ě  p ehledu blikář  
kursor.

 7.5.1 Sestava s částkami v cizí m ně ě

V obrazovce pro zadání výb rových podmínek zadejte označení cizí m ny (nap íklad ě ě ř EUR). Poté se zp ístupní spínačř  
Výsledky uvést v cizí m ně ě, jehož zaškrtnutím zajistíte vyhotovení sestavy s částkami v cizí m n .ě ě

 7.5.2 Hlavní kniha v Kč i cizí m ně ě

Hlavní  knihu lze  vytisknout  se  současným uvedením částky  v Kč a v cizí  m ně ě.  Tisk provedete tak,  že  si  necháte 
vypočítat hlavní knihu b žným zp sobem,  poté vě ů  sestav  hlavní knihy stisknete klávesu ě F8 pro tisk a zvolíte si tiskovou 
sestavu nazvanou Hl.kniha - částky v Kč i m ně ě.

 7.5.3 Sestavení poznámky p i tisku deníku, účtu ař  hlavní knihy

Pøi tisku úètu a hlavní knihy si mùže uživatel volitelnì sestavit popis z poznámky v hlavièce a položek dokladu. Volba se 
provádí v obrazovce Tisku, která tìsnì pøedcházející vytištìní.

 7.5.4 Export dat do da ového programu DATEVň

V p ípad , že váš da ový poradce používá analytický program DATEV, m žete mu p edat účetní  data ař ě ň ů ř  ulehčit tak 
kontrolu a rozbor vašeho účetnictví. Export provedete tak, že spustíte výpočet hlavní knihy (menu  Finance - Hlavní 
kniha) za sledovaný rok. Poté v p ehledu stisknete klávesu ř F10 a v menu zvolíte nabídku Export do programu DATEV. 
Následn  vás  program  vyzve  kě  zadání  cesty,  kam  budou  uloženy  soubory  účetního  rozvrhu,  počátečních  stavů 
a účetních doklad .ů
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 7.6 P edvahař

P edvaha zpracuje pro zadané podmínky počáteční stav, obraty ař  konečný stav účt . Do výkazu nebudou zahrnuty účty,ů  
které nemají sepnutý spínač Uvád t ve výkazechě  (menu Finance - Číselníky - Účetní rozvrh).

Výkaz nebude obsahovat stornované účetní doklady (s p íznakem ř Stornováno).

 7.6.1 P edvaha po st ediscíchř ř

P i vyhodnocení výkaz  nap íklad za st ediska musíte výpočet provést postupn  pro všechna st ediska, které jedno poř ů ř ř ě ř  
druhém uvedete v obrazovce pro zadání podmínek. Pokud by jste do položky st edisko uvedli  více st edisek, budeř ř  
výsledný výkaz obsahovat součet hodnot za uvedená st ediska.ř

Druhou variantou je sepnutí volby Skupinovat, kde poklepete na st ediskoř . Tím jej p esunete do pravé části formulá e.ř ř  
Po sestavení rozvahy bude každý účet uveden podle st edisek.ř

 7.6.2 Zobrazení pouze účtú, na které bylo účtováno, se z statkemů  
a podobně

Z výkazu  lze  vhodnou volbou  nabídky  Obrat,  z statek účtu  ů odstranit  účty,  na  které  nebylo  účtováno,  mají  nulový 
konečný stav a podobn .ě

 7.6.3 P edvaha jednotlivého účtuř

V p ehledu vypočítaného výkazu si m žete nechat klávesou ř ů Enter zobrazit p edvahu účtu zř  aktuální ádky. Op tovnýmř ě  
stiskem tlačítka  Enter v p edvaze získáte položkový p ehled doklad  (zápis  na účet), které se na obratu zvolenéhoř ř ů ů  
období podílely. V n m si m žete klávesou ě ů Enter zobrazit odpovídající účetní doklad, nebo klávesou Ctrl+D p íslušnýř  
primární doklad.

 7.6.4 Vyrovnanost stran p edvahyř

Rovnost stran p edvahy vypočtené za celé účetnictví je základní účetní iř  datovou podmínkou správnosti. Pokud není 
rozvaha vyrovnaná nebo se v p ehledu klávesou ř F9 (součet) zobrazuje dvojí hospodá ský výsledekř , p ekontrolujte, zdař  
jste v účetním rozvrhu omylem nezadali n jaký účet jako vnitropodnikový nebo vyjmutý zě  výkaz  (vypnutím p íznakuů ř  
uvád t  ve výkazechě ).  Pro rychlou kontrolu  a opravu m žete  použít  iů  menu  Finance –  Číselníky  –  Účetní  rozvrh – 
Nastavení.  Zde  vypn te  volby  pro  zadávání  p íznaku  ě ř vnitropodnikového účtu,  blokovaného a p íznak  ř uvád t  veě  
výkazech. P i uložení program účetní rozvrh p ekontroluje ař ř  chybn  nastavené p íznaky opraví.ě ř

Druhou možností, proč p edvaha nevychází je datový problém. Pro jeho odstran ní nebo identifikaci spus te vř ě ť  menu 
Konec - Obnova se azeníř  obnovu pracovních soubor  programu. Zárove  zde sepn te volbu ů ň ě Kontrolovat integritu dat.

Poznámka

P edvaha za st edisko již vyrovnaná být nemusí, protože vř ř  tomto p ípad  není zaručena podvojnost účtování.ř ě

 7.6.5 Účty neuvedené v p edvazeř

Pokud v p edvaze marn  hledáte  účet,  na který  jste účtovali,  z ejm  má chybn  nastavený n který p íznak vř ě ř ě ě ě ř  jeho 
definici v účetním rozvrhu. Dále postupujte dle p edchozí kapitoly.ř

76



Podvojné účetnictví

 7.7 Rozvaha

Výkaz rozvahy je z hlediska ovládání shodný s p edvahou. Výkaz zahrnuje pouze aktivní ař  pasivní účty se sepnutým 
spínačem Uvád t ve výkazechě .

Z stane-li zachováno azení dle ů ř typu účtu a účtu, bude tisková sestava rozvahy obsahovat nejprve účty aktiv, pak účty 
pasiv. P ípadný rozdíl je uveden jako hospodá ský výsledek.ř ř

Rozvahu získáte i tak, že menu Finance - P edvahař  nastavíte p ekryvné menu ř Typ účtu  na Rozvahové.

 7.8 Výsledovka

Ve výsledovce jsou zpracovány nákladové a výnosové účty se sepnutým spínačem Uvád t ve výkazechě .

Z hlediska ovládání a možností programu je činnost obdobná, jako u p edchozích výkaz .ř ů

Poznámka

Rozvahu a výsledovku po jednotlivých st ediscích sestavte dle kapitoly ř 7.14.3     P ehledy za st ediska, p ípady, partneryř ř ř  
a     činnosti  .  

 7.9 Další informace k p edvaze, rozvaze ař  výsledovce

 7.9.1 Z čeho jsou počítány výkazy p edvahy, rozvahy ař  výsledovky

Výkazy  jsou  počítány  výhradn  zě  účetních  doklad .  Pokud  dostáváte  špatné  výsledky,  p ekontrolujte  dokladyů ř  
p íslušného  účtu.  Obvyklou  chybou  je  zaúčtování  téhož  dokladu  dvakrát,  uvedení  nesprávného  období  nebo  účtuř  
a podobn . Vě  p ípad  pochybností oř ě  správnosti údaj  počítaných programem spus te menu ů ť Konec - Obnova se azeníř  
a v další obrazovce sepn te volbu ě Kontrolovat integritu dat.

Dalším  d vodem m že  být  úplné  vynechání  n jakého  účtu  ze  sestavy.  Pokud  nap íklad  vypnete  uů ů ě ř  n jakého  účtuě  
s nenulovým z statkem vů  číselníku účetního rozvrhu spínač Uvád t ve výkazechě , m žete se dostat do situace, kdy seů  
liší  hospodá ský  výsledek  vř  rozvaze  a výsledovce.  Obdobný  účinek  m že  mít  p íznak  ů ř Vnitropodnikový.  Pokud  tyto 
p íznaky nepoužíváte, je bezpečn jší odpovídajícím zp sobem upravit  ř ě ů Nastavení účetního rozvrhu (menu  Finance - 
Číselníky - Účetní rozvrh – Nastavení), kde zrušíte používání vnitropodnikových účt , účt  neuvád ných ve výkazechů ů ě  
a možnost blokování účt .ů

 7.9.2 Vliv azení účt  na součty vř ů  sestavě

Na součty tiskové sestavy p edvahy, rozvahy ař  výsledovky má vliv se azení. M žete je zm nit pomocí spínače ř ů ě Se azeníř  
ve výb rové obrazovce p ehledu. Pokud je p ehled se azen nejprve podle účtu, což p edvoleno nap íklad uě ř ř ř ř ř  rozvahy 
a výsledovky, je v tiskové sestav  uveden součet po jednotlivých typech účt  (aktivech, pasivech).  Vě ů  ostatních p ípadechř  
je součet proveden za celou sestavu.

 7.9.3 Cizojazyčné názvy účt  vů  sestavě

Pokud pot ebujete, aby se vř  účetních výstupech alternativn  uvád l cizojazyčný název účtu, postupujte takto:ě ě

V menu Konec – Nastavení programu - Prost edíř  zadejte jména cizích jazyk , vů  nichž budete názvy uvád t (nap íkladě ř  
n meckyě , anglicky).

Pak dopl te každý účet odpovídajícím cizojazyčným názvem (menu ň Finance - Číselníky - Účetní rozvrh - Oprava účtu).

V obrazovce pro zadání výb rových podmínek účetní sestavy (nap íklad hlavní knihy) zvolte stiskem mezerníku vě ř  údaji 
Jazyk p ehleduř  požadovaný jazyk.

Pokud  budete  chtít  v tiskové  sestav  nahradit  všechny  texty  cizojazyčnými,  musíte  si  vě  menu  Konec  -  Nastavení 
programu - Tiskové sestavy p idat novou sestavu ař  v ní opravit p íslušné údaje.ř

77



Grand 20

 7.9.4 Porovnání s jiným výkazem

V sestav  p edvahy,  rozvahy aě ř  výsledovky po jednotlivých účtech m žete provést  porovnání  sů  jiným obdobím, jinou 
firmou, jiným výkazem. Porovnání provedete tak, že v obrazovce pro zadání výb rových podmínek sestavení výkazyě  
stisknete spínač  Porovnat výkaz. V další obrazovce m žete určit, sů  čím se výkaz bude porovnávat a p ípadn  zadatř ě  
porovnávané  období,  uživatele  či  soubor.  Výsledkem  porovnání  je  tisková  sestava  uvád jící  porovnávané  obratyě  
a z statky.ů

 7.9.5 Sestavení p edvahy, rozvahy ař  výsledovky se součty dle st ediska,ř  
p ípadu, činnosti či partnerař

Pokud účtujete nap íklad na st ediska,  m že se vám hodit  sestava, kde budou pro každý účet uvedeny souhrnnéř ř ů  
hodnoty  a dále  bude  účet  rozepsán  po 
jednotlivých st ediscích. ř

Sestavu získáte nap íklad vř  menu Finance - 
Rozvaha sepnutím  volby  Skupinovat,  kde 
v následujícím  formulá i  vyberete  údaj,ř  
podle n hož se má rozepsání provést.ě

 7.9.6 Sestavení p edvahy, rozvahy ař  výsledovky po období

Tyto výkazy lze sestavit tak, že se u každého účtu zobrazí obraty v jednotlivých m sících, vě  nichž se na účet účtovalo. 
Požadovaný výstup zajistíte sepnutím volby Po období v obrazovce pro zadání výb rových podmínek.ě

 7.9.7 Alternativní tiskové sestavy

Rozvahu po jednotlivých účtech je možné vytisknout i tak, že jsou v jednom ádku pro každý účet uvedeny z statkyř ů  
všech dvanácti b žných období. Sestava se zě  prostorových d vod  skládá zů ů  první a druhé strany. Pokud vám stačí uvést 
z statky vů  tisících, vejde se tisk na jednu stranu.

Obdobn  je tomu uě  výsledovky. U ní jsou však uvedeny obraty jednotlivých období a obrat celkem.

 7.10 Výkazy rozvahy a výsledovky pro FÚ

Výkaz rozvahy a výsledovky pro finanční ú ad m žete zř ů  hlediska programu sestavit dvojím zp sobem.ů

a) Zvolit funkci Finance-Výkazy pro FÚ, která se p i nápočtu hodnot do výkaz  ídí údaji zadanými do úř ů ř četního rozvrhu 
– u každého účtu se uvádí číslo ádku, do n hož se má účet započítatř ě . Pro kontrolu správnosti zadání čísel ádkř ů 
výkaz , vů  nichž má být účet uveden, m žete použít  zvláštní  sestavy p i  tisku rozvahy aů ř  výsledovky po jednotlivých 
účtech.

Tuto variantu doporučujeme použít v tšin  účetních.ě ě

Výhoda  tohoto  ešení  spočívá  vř  jednoduchosti  nastavení,  v kterém ádku  bude  účet  ve  výkazu  uveden.  Nastaveníř  
provedete  opravou  čísla  ádku  výkazu  uř  jednotlivého  účtu  v účetním  rozvrhu.  U sumarizačních  účt  ádky  výkazů ř ů 
nemusíte zadávat, jsou zde uvedeny jen informačn .ě

Jedinou nevýhodou tohoto zp sobu sestavení rozvahy aů  výsledovky je nutnost opravit ádky výkazu uř  n kterých účtě ů 
(343, 336, 341), které mohou být v závislosti na konkrétním z statku uvedeny vů  aktivech nebo pasivech. 

b) Použít menu  Finance-Definované výkazy, kde se výkazy  definují pomocí vzorců podobn , jako je tomu nap íkladě ř  
v tabulkovém procesoru. Ve vzorci se v tšinou uvád jí účty, jejichž z statky se mají do ádku napočítat.ě ě ů ř

Výhodou této možnosti je variabilnost, nevýhodou vyšší složitost p i nastavení definice výkazu.ř

 7.10.1 Výkazy pro FÚ

 7.10.1.1 Hodnoty minulého účetního období
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Ve  výkazech  pro  finanční  ú ad  se  pro  srovnáníř  
a kontrolu  uvád jí  iě  hodnoty  z minulého  období. 
Jestliže jste ukončili definování výkazu, m žete jeů  
do  formulá e  zapsat  volbou  menu  ř Finance  – 
Výkazy  pro  FÚ  -  Minulé  účetní  období. 
V p ehledu  výkaz  vyberete  ten,  jehož  hodnotyř ů  
chcete zadat a stisknete  Enter. V další obrazovce 
zadejte  p íslušné  údaje  (včetn  součtř ě ů 
a kontrolních  součt ).  Uložení  zm n  prove teů ě ď  
klávesou Ctrl+End.

Pot ebujete-li p enést hodnoty sloupce ř ř minulé období z jiného výkazu, který mùže být umíst n iě  v jiné účtované firm ,ě  
stiskn te vě  menu Finance – Výkazy pro FÚ - Minulé účetní období na požadovaném výkazu klávesu F10 a dále nabídku 
Import minulého období z jiného výkazu.

Vzájemné p i azení ádk  obou výkaz  je provedeno podle sloupce ř ř ř ů ů číslo ádkuř .

 7.10.1.2 Výpočet výkazů

Hromadný výpočet více výkaz  prove te nabídkou ů ď Finance – Výkazy pro FÚ -Výpočet výkazů nebo v menu Finance - 
Výkazy pro FÚ - Prohlížení, kde v seznamu na výkazu, který chcete vypočítat, stisknete klávesu  Ctrl+V. V obrazovce 
mezerníkem  označte  výkazy,  které  chcete  spočítat,  stiskn te  tlačítko  ě <Výpočet> a v dalším  okn  m žete  zadatě ů  
podmínky, pro n ž má být výpočet proveden. Vě  seznamu nebudou uvedeny výkazy se sepnutým spínačem Blokováno.

U výkaz  rozvah je programem ignorováno období (datum)  ů Od, protože rozvaha se počítá vždy k období. Počáteční 
období Od má význam pouze u výsledovek a p edvah.ř

Nápočet počátečních stav  do obratu m žete vypnout nap íklad p i sestavení výsledovky jednoho roku vů ů ř ř  p ípad , že doř ě  
jednoho uživatele účtujete více rok .ů

Vypnout  zaokrouhlení  na  tisíce  m že  být  užitečné  vů  p ípad ,  že  si  pot ebujete  p ekontrolovat  správnost  sestaveníř ě ř ř  
výkazu porovnáním s jednotlivými účty rozvahy a výsledovky.

Po provedeném výpočtu se vrátíte zp t do menu ě Výpočet výkazů a volbou Prohlížení p ekontrolujte hodnoty zjišt néř ě  
programem.

Účty, které mohou být v aktivech i pasivech

Jedinou nevýhodou tohoto zp sobu sestavení rozvahy aů  výsledovky je nutnost opravit v účetním rozvrhu ádky výkazuř  
nap íklad uř  účt  ů 343,  336 a 341,  které  mohou být  v závislosti  na  konkrétním z statku jednotlivých účt  uvedenyů ů  
v aktivech nebo pasivech – tedy na rozdílných ádcích výkazu. ř

Zaokrouhlení na tisíce

V menu Finance - Výkazy pro FÚ - Nastavení m žete zvolit jeden ze dvou zp sob  zaokrouhlení.ů ů ů

 Zaokrouhlení  na  tisíce  je  provedeno  ihned  p i  výpočtu  jednotlivého  ádku  výkazu.  Vř ř  závislosti  na  konkrétních 
hodnotách m že dojít ků  v tším rozdíl m uě ů  celkových součt , protože chyba zaokrouhlení se sčítá.ů

 Výkaz se vypočte celý včetn  součt  aě ů  na záv r se jednotlivé ádky zaokrouhlí. Výpočet je celkov  p esn jší, p i ručníě ř ě ř ě ř  
kontrole však zjistíte, že součet jednotlivých ádk  nemusí odpovídat celkovým součt m.ř ů ů

V reálných datech se chyba statisticky srovnává. V praxi v tšinou dochází kě  odlišnostem mezi hospodá ským výsledkemř  
z výkazu rozvahy a výsledovky. P i prohlížení vypočteného výkazu m žete po stisku klávesy ř ů F2 opravit údaje výkazu. Po 
dokončení opravy nezapome te zm nit iň ě  p ípadný kontrolní součet.ř

 7.10.1.3 Výkaz rozvahy je vypočten chybn  nebo nesouhlasí hospodá ský výsledekě ř  
výsledovky a rozvahy

Nejprve si p ekontrolujte, jestli  máte uř  všech účt  vů  účetním rozvrhu (menu  Finance – Číselníky – Účetní rozvrh - 
Oprava) zadané ádky rozvahy nebo výsledovky vř  požadovaném rozsahu (plném, zkráceném). ádky není zapot ebíŘ ř  
zadávat u sumarizačních účt , kde jsou uvedeny pouze informativn .ů ě

Kontrolu, zda jsou ádky výkazu uř  všech účt  uvedené, m žete provést iů ů  tak, že vytisknete rozvahu a výsledovku po 
jednotlivých  účtech  (menu  Finance  –  Rozvaha a Finance  –  Výsledovka),  kde  pro  tisk  zvolíte  sestavu  Rozvaha 
(výsledovka) s čísly ádku výkazuř .

 7.10.1.4 Prohlížení

Funkce slouží k prohlížení d íve vypočtených výkaz . Nejprve spat íte seznam názv  výkaz  sř ů ř ů ů  uvedením data, kdy byl 
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vypočítán. Jednotlivý výkaz m žete vypočítat p ímo odsud stiskem klávesy ů ř Ctrl+V.

Klávesou Enter si zobrazíte položky výkazu s uvedením vypočítaných částek.

Tisk provedete klávesou F8. K dispozici jsou dv  odlišné sestavy. Jedna (ě B žná tisková sestavaě ) pro kontrolu a vnit níř  
pot eby firmy, druhá (ř Formulá  rozvahy, výsledovkyř ) je tiskový výstup odpovídající p edtišt ným vzor m finančníhoř ě ů  
ú adu.ř
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Zobrazení účt  náležejících ků  ádku výkazu pro FÚř

Klávesou Ctrl+U m žete zobrazit u jednotlivého ádku účty zů ř  účetního rozvrhu, které do n j mají být započítány. ě

Do seznamu m žete klávesou ů F5 p idat účet, klávesou ř Delete odebrat. Program p i tom provede trvalou zm nu ádkuř ě ř  
výkazu u p íslušného účtu v účetním rozvrhu. Funkce je p ístupná v režimu definice výkazu i prohlížení.ř ř

Zjišt ní hodnot, zě  nichž byl ádek výkazu napočtenř

Skutečn  zahrnuté účtyě  s nenulovým vlivem zobrazíte v režimu prohlížení klávesou  Enter. Zde je m žete vytisknoutů  
klávesou F8.

 7.10.1.5 Tisk do PDF pro statistický ú adř

Tisk provedete podle p edchozí kapitoly ř Prohlížení s tím, že výstup p esm rujete do PDF souboru. ř ě

U rozvahy bude nabídnut nejprve tisk aktiv, pak tisk pasiv. Program ale vytvo í jediný PDF soubor (statistický ú adř ř  
odmítá zpracovat rozvahu uvedenou ve dvou souborech – zvláš  aktiva ať  pasiva).

Program  Tisk ve Windows nelze z technických d vod  použít  pro vytvo ení jediného PDF souboru uů ů ř  rozvahy a tisk 
musíte provést p ímo zř  GRANDu.

 7.10.2 Definované výkazy

Definované výkazy slouží k výpočtu výkaz  p edepsaných finančním ú adem, nebo výkaz  aů ř ř ů  vyhodnocení určených pro 
interní  pot ebu  účetní  jednotky.  Rozdíl  oproti  sestavení  t chto  výkaz  popsaném vř ě ů  p edchozí  kapitole  spočívá  veř  
zp sobu definice, jak mají být jednotlivé účty ve formulá i uvedeny.ů ř

 7.10.2.1 Definice

Výkaz  m že být zadáno neomezené množství. Program je dodáván sů ů  hrub  p ednastaveným výkazem ě ř Zisk  aů  ztrát 
a výkazem  Rozvahy.  Oba  je  zapot ebí  podle  zvoleného  účetního  rozvrhu  upravit  (doplnit  účty  končící  písmenemř  
A odpovídající  analytikou. To  provedete  tak,  že  zvolíte  menu  Finance  -  Definované  výkazy  -  Definice  -  Oprava. 
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V p ehledu výkaz  zvolíte výkaz, který budete opravovat ař ů  stisknete Enter. 

Hlavička výkazu obsahuje název a typ výkazu, spínač blokováno a poznámku. 

Typ  výkazu m že  být  ů rozvaha,  výsledovka, 
p edvahař  a jiný.  Sestavu  p edvahyř  m žeteů  
použít  i pro  interní  a pomocné  výkazy 
(výpočty).  Typ  jiný slouží  k sestavení 
p ehled ,  uř ů  nichž  chcete  zjistit  výsledky 
n kolika  časových úsek .  M žete  jej  použítě ů ů  
nap íklad  pro  výpočet  hospodá skéhoř ř  
výsledku všech dvanácti období. 

Spínač blokováno použijete u výkaz , které prozatím nechcete používat aů  u výkaz , které byly d íve vypočteny aů ř  chcete 
jejich hodnotu uchovat beze zm ny. Výkaz se sepnutým spínačem nelze vypočítat.ě

Po výb ru tlačítka ě <Položky> lze upravit vlastní obsah výkazu, který sestává z jednotlivých ádek. Do seznamu ádekř ř  
m žete p idat klávesou ů ř F5 a Insert, opravit Enter, vymazat Delete. Zm nu se azení provede klávesa ě ř F7.

Každý ádek obsahuje  ř číslo ádkuř  odpovídající ádku ve výkazu FÚ (vř  programu se n j odkazuje funkce  ě R()),  po adíř  
výpočtu (viz. dále), označení (z výkazu FÚ) a text.

Dále se určí  strana, na kterou mají být p evedeny počáteční stavy ař  z statky účt . Uů ů  součtových ádk  obsahujícíchř ů  
pouze funkce R() nemá nastavení strany význam.

Spínač Konec stránky má význam u výkaz  FÚ. Spínačem označíme vždy poslední ádku na stránce.ů ř

Ve výkazech rozvahy a výsledovky pro finanční ú ad býval uveden ádek kontrolního čísla, který je vypočten jako prostýř ř  
součet p edcházejících ádk . P i výpočtu výkazu zaokrouhleného na tisíce ař ř ů ř  obsahující kontrolní číslo je zapot ebíř  
p epočítat kontrolní číslo až na záv r. Proto uř ě  ádk  kontrolního součtu sepn te volbu ř ů ě ádek je kontrolním číslemŘ .

Nejd ležit jší význam má položka ů ě vzorec. U výkaz  sů  p íznakem ř p edvahař  a výsledovka bude ádka obsahovat vzorecř  
jeden, u výkazu rozvahy vzorce dva - brutto a korekci. 

Vzorce sestávají z matematických operátor  (+,-), funkcí pro výpočet účtu ů U() a součty hodnot na ádku ř R().

 7.10.2.2 Funkce pro výpočet účtu

Do funkce  pro  výpočet  účtu  (obratu,  z statk )  se  zadává jako  parametr  číslo  účtu  (účt ),  jehož hodnotu  chceteů ů ů  
vypočítat.  Účty začínajících nulou musí být povinn  ě uzav eny vř  uvozovkách, v ostatních p ípadech m žete číslo účtuř ů  
zapsat p ímo mezi závorky.ř

P íkladř

U(211) stav (obraty, z statky) účtu 211 (včetn  analytik 21101, 21102 atd.)ů ě

U(100) stav (obraty, z statky) účtu 100 (včetn  všech analytik 1000 až 1009)ů ě

U('081') účet 081 (uvozovky jsou povinné, jinak bude vypočten účet 81)

Pro zjišt ní hodnot na více účtech tvo ících interval, m žete do funkce zadat dva parametry - krajní účty intervalu.ě ř ů

P íkladř

U(11101,11199) účty 11101, 11102, 11103 ... 11120, 11130 ... 11199

U('021','023') účty 021 až 023 (uvozovky jsou povinné)

U vzorce U m žete zadat celkem tyto parametry.ů

 Počáteční číslo účtu (nap íklad '211').ř

 Koncové číslo účtu (nap íklad '221').ř

 Jakou stranu chcete vyhodnotit. Zadáním písmene  M získáte obrat (z statek) strany  ů Má dáti, zápisem písmena  D 
hodnotu strany Dal. Je-li parametr prázdný, vypočte se rozdíl stran Má dáti - Dal nebo opačn  vě  závislosti na zadání 
účtu z číselníku účetního rozvrhu. 

 Omezení dle charakteristiky účtu. Výraz  AKT omezí výpočet na aktivní účty,  PAS na pasivní účty,  NAK nákladové 
a VYN výnosové.  Obdobn  zápis  ě NEDAN zp sobí,  že  budou  zpracovány  neda ové  účty,  ů ň DAN da ové,  ň NESAL 
nesaldokontní, SAL saldokontní, NEVNI ne vnitropodnikové a VNI vnitropodnikové.
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Jednotlivé parametry je zapot ebí uvést vř  jednoduchých uvozovkách. 

P íkladř

Výpočet nákladových da ových účt  t ídy 5: ň ů ř U('5', ' ' , ' ' , 'DAN')

Účty, které mohou být aktivní i pasivní

Účty, které se uvád jí vě  aktivech nebo pasivech (336, 341) až v závislosti na konkrétních z statcích, zadejte do výkazuů  
rozvahy pomocí funkce UKL() nebo UZAP(). Z statek účtu bude vů  p íslušném ádku výkazu uveden pouze vř ř  p ípad , žeř ě  
je kladný. Parametrem funkce  UKL() je  číslo účtu.  Zadává se obdobn , jako uě  ostatních funkcí.  Není však vhodné 
zadávat do funkce výpočet z intervalu účtu, protože program vypočte nejprve součet z statk  všech odpovídajících účtů ů ů 
a teprve pak zjiš uje, zda je výsledná hodnota kladná nebo záporná.ť

P íkladř

V rozvaze ve zkráceném rozsahu je účet  341 uveden na ádku  ř 39 i 89. V obou ádcích použijete vzorec  ř UKL('341') 
s tím, že ádek ř 39 má z statek p evedený na stranu Má dáti, ádek ů ř ř 89 na stranu Dal. Pokud je účet 341 aktivní, bude 
z statek p evedený na stranu ů ř Má dáti kladný a uvede se na ádku ř 39.  Do ádku ř 89 se dosadí 0.

Výpočet hospodá ského výsledku vř  rozvaze

Pro zjišt ní hospodá ského výsledku se ve výkazu rozvahy používá funkce ě ř RZ(). Na rozdíl od funkce R() sčítá hodnoty 
NETTO ze zadaných ádk . Parametry funkce jsou shodné sř ů  funkcí R().
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Funkce pro výpočet ádkuř

Více ádk  napočítávaných funkcí   ř ů U() je  obvykle pot eba souhrnn  vykázat na sumarizačním ádku. Toho docílíteř ě ř  
použitím vzorce R(), který zjistí hodnotu d íve vypočítaného ádku, jehož číslo je zadané jako parametr.ř ř

P íkladř

R(8) hodnota ádku 8ř

R(8) + R(9) součet ádk  8 ař ů  9

R(8,12) součet ádk  8 až 12, tedy 8 + 9 + 10 + 11 + 12ř ů

Po adí výpočtuř

Sloupec  po adí  výpočt  íká,  vř ů ř  jaké  posloupnosti  budou  jednotlivé  ádky  počítány  (čím  vyšší  číslo,  tím  pozd jšíř ě  
výpočet). Po adí má zásadní význam uř  součtových ádk , vř ů  nichž je použita funkce R(). Pokud bychom na ádku ř 1 m liě  
vzorec  R(2)  + R(3),  který  do ádku  ř 1 dosadí  součet  hodnot  z ádku  ř 2 a 3,  došlo  by  p i  výpočtu, který  postupnř ě 
vyhodnocuje ádky odshora dolu, kř  chybnému výpočtu, nebo  by se ádek č. ť ř 1 vypočítal jako první a dosadily by se do 
n j nulové stavy ádk , které se budou počítat až oě ř ů  n co pozd ji.ě ě

Z tohoto d vod  musíte zadat do sloupce po adí výpočtu uů ů ř  ádk  ř ů 2 a 3 nap íklad jedničku ( ádky budou vypočteny jakoř ř  
první), do ádku ř 1 číslo vyšší - t eba dvojku ( ádek bude spočten vř ř  druhém sledu). 

Problém je markantní u výkazu p edvahy, kde jsou použity kaskádní součty ař  musíte zajistit, aby byl p íkladn  ádek ř ě ř 1 
AKTIVA CELKEM počítán jako poslední.

Po zadání výkazu a úpravách účetního rozvrhu je vhodné p ekontrolovat, zda výkaz obsahuje všechny požadované účtyř  
účetního  rozvrhu.  Kontrolu  m žete  provést  ručn  nebo  sů ě  pomocí  programu,  kdy  v p ehledu  výkaz  klávesou  ř ů F10 
vyvoláte menu funkcí. V n m zvolíte nabídku ě Kontrola účtů, která zjistí nepoužité a vícenásobn  použité účty výkazu. ě

ádř po .ř  
výp.

ozn. text vzorec brutto vzorec netto

1 10 AKTIVA CELKEM A. + B. + C. + D. R(2) + R(3) + R(7) + R(12) R(2) + R(3) + R(7) + R(12)

2 1 A. Pohledávky za upsaný základní 
kapitál

U('353')

3 5 B. Dlouhodobý majetek B.I + B.II + B.III R(4,6) R(4,6)

4 1 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek U('01') + U('041') + U('051') U('07') + U('091')  + U('093')  + 
U('095A') 

5 1 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek U('02') + U('03') + U('042') + 
U('052')

U('08') + U('092') + U('094') + 
U('095') + U('098')

6 1 B.III. Dlouhodobý finanční majetek U('043') + U('053') + U('06') U('095A') + U('096A')
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 7.10.2.3 Vložení ádku do výkazu sř  p ečíslovánímř

Pot ebujete-li do stávajícího výkazu vložit nový ádek tak, aby se ádky za tímto nov  vloženým p ečíslovaly a aby seř ř ř ě ř  
zárove  upravily součtové vzorce pro výpočet hodnot v ádcích -  ň ř R() a RZ(), vstupte do menu  Finance - Definované 
výkazy (Výkazy pro  FÚ)  -  Definice  –  Oprava. Na  požadovaném výkazu stisknete  Enter,  v další  obrazovce tlaèítko 
Položky. V seznamu položek výkazu nalezn te øádek, za který chcete vložit nový a stiskn te klávesu  ě ě F10. V menu 
zvolíte nabídku Vložení øádku.

Program zobrazí obvyklý formulá , ale nadpis upozor uje, že budou p i uložení ostatní ádky posunuty – p ečíslovány ař ň ř ř ř  
vzorce budou p epočteny.ř

 7.10.2.4 Kopírování výkaz  zů  jiného účetnictví

Zpracovatelé účetnictví, kte í uř  účtovaných klient  dodržují shodnou nebo podobnou účetní osnovu, mohou kopírovatů  
definované výkazy  mezi  jednotlivými účtovanými  firmami.  P ekopírování  provedete  tak,  že  zvolíte  menu  ř Finance - 
Definované  výkazy  -  Definice  -  Oprava.  V p ehledu  výkaz  mezerníkem  označíte  vzorový  výkaz,  který  chceteř ů  
p ekopírovat, ař  stisknete klávesu F10. V menu akcí zvolíte nabídku Export výkazů. V další obrazovce up esníte rozsahř  
p enášených výkaz  ař ů  cílové uživatele. Pokud je již v cílovém uživateli výkaz stejného názvu, je p i exportu nahrazen. ř

 7.10.2.5 Založení dalších výkazů

Počet výkaz  není nijak omezen. M žete si sestavit vlastní výkazy pro interní výpočty, výkazy pro zahraniční majitele,ů ů  
atd. Výkaz je nejlepší založit kopírováním z vhodného vzorového výkazu (v režimu oprav klávesou Ctrl+Ins).

Další zajímavou možností je vytvo ení výkazu p evzetím části účetního rozvrhu. Vř ř  menu Finance - Definované výkazy - 
Definice  -  Oprava stiskn te  klávesu  ě F10 a v menu  zvolte  nabídku  Automatické  vytvo eníř .  Následn  m žete  určit,ě ů  
z jakých účt  bude výkaz vytvo en aů ř  jak budou položky se azeny.ř
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 7.10.2.6 Hodnoty minulého účetního období

Ve výkazech pro finanční ú ad se pro srovnání ař  kontrolu uvád jí iě  hodnoty z minulého období. Jestliže jste ukončili 
definování výkazu, m žete je do formulá e zapsat volbou menu ů ř Finance - Definované výkazy - Minulé účetní období. 
V p ehledu výkaz  vyberete ten, jehož hodnoty chcete zadat ař ů  stisknete Enter. V další obrazovce zadejte p íslušné údajeř  
(včetn  součt  aě ů  kontrolních součt ). Uložení zm n prove te klávesou ů ě ď Ctrl+End.

 7.10.2.7 Výpočet výkazů

Hromadný výpočet více výkaz  prove te nabídkou ů ď Finance - Definované výkazy -Výpočet výkazů nebo v menu Finance 
-  Definované  výkazy  -  Prohlížení,  kde  v seznamu  na  výkazu,  který  chcete  vypočítat,  stisknete  klávesu  Ctrl+V. 
V obrazovce mezerníkem označte výkazy, které chcete spočítat, stiskn te tlačítko ě <Výpočet> a v dalším okn  m žeteě ů  
zadat  podmínky,  pro  n ž  má být  výpočet  proveden.  Vě  seznamu nebudou  uvedeny  výkazy  se  sepnutým spínačem 
Blokováno.

U výkaz  rozvah je programem ignorováno období (datum)  ů Od, protože rozvaha se počítá vždy k období. Počáteční 
období Od má význam pouze u výsledovek a p edvah.ř

Nápočet počátečních stav  do obratu m žete vypnout nap íklad p i sestavení výsledovky jednoho roku vů ů ř ř  p ípad , že doř ě  
jednoho uživatele účtujete více rok .ů

Po provedeném výpočtu se vrátíte zp t do menu ě Výpočet výkazů a volbou Prohlížení p ekontrolujte hodnoty zjišt néř ě  
programem.

Poznámka

Výpočet výkazu typu jiný provedete pouze tak, že v menu Finance - Definované výkazy - Prohlížení v seznamu zvolíte 
požadovaný výkaz a stisknete  Ctrl+V.  V další  obrazovce označíte  mezerníkem počáteční  období  a všechna  období, 
k jejichž konci chcete výpočet provést.

Zaokrouhlení na tisíce

V menu Finance - Definované výkazy - Nastavení m žete zvolit jeden ze dvou zp sob  zaokrouhlení.ů ů ů

 Zaokrouhlení  na  tisíce  je  provedeno  ihned  p i  výpočtu  jednotlivého  ádku  výkazu.  Vř ř  závislosti  na  konkrétních 
hodnotách m že dojít ků  v tším rozdíl m uě ů  celkových součt , protože chyba zaokrouhlení se sčítá.ů

 Výkaz se vypočte celý včetn  součt  aě ů  na záv r se jednotlivé ádky zaokrouhlí. Výpočet je celkov  p esn jší, p i ručníě ř ě ř ě ř  
kontrole však zjistíte, že součet jednotlivých ádk  nemusí odpovídat celkovým součt m.ř ů ů

p íklad zaokrouhlení na tisíceř

p íklad vzorceř nezaokrouhlená hodnota zaokrouhlení  ihned p i výpočtuř  
ádkuř

zaokrouhlení po vypočtení celého 
výkazu

U('031') 125589 126000 126000

U('021') 339690 340000 340000

U('022') 11541 12000 12000

U('025') 112659 113000 113000

součet 589497 591000 589000

V reálných datech se chyba statisticky srovnává. V praxi v tšinou dochází kě  odlišnostem mezi hospodá ským výsledkemř  
z výkazu rozvahy a výsledovky. P i prohlížení vypočteného výkazu m žete po stisku klávesy ř ů F2 opravit údaje výkazu. Po 
dokončení opravy nezapome te zm nit iň ě  p ípadný kontrolní součet.ř

Výkaz rozvahy je špatn  vypočteně

Výkaz nelze  dodavatelem software zcela  p ednastavit,  protože n které ádky výkazu závisí  na  obsahu konkrétníhoř ě ř  
účetnictví,  respektive  na  analytickém  člen ní  účt .  Nap íklad  účet  ě ů ř 391 je  uveden  na  více  ádcích.  P i  výpočtuř ř  
neupraveného výkazu (tak, jak byl dodán s programem) nemusí být jeho z statek nikde uveden, protože účet je zadánů  
s písmenem A na konci (tedy 391A). Správný postup nastavení (definice) výkazu je takový, že poprvé výkaz vyplníte na 
základ  zvolené  účetní  osnovy  ručn .  Pak  p ekontrolujete  vzorce  výpočtu.  Uě ě ř  ádk ,  vř ů  nichž  má  být  uveden  celý 
syntetický účet, opravíte vzorec U('391A') na U('391'). Pokud má být v ádku uveden pouze analytický účet, nahradíteř  
písmeno A p íslušnou analytikou nap íklad ř ř U('39185') pro účet 39185.
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 7.10.2.8 Prohlížení

Funkce slouží k prohlížení d íve definovaných výkaz . Nejprve spat íte seznam názv  výkaz  sř ů ř ů ů  uvedením data, kdy byl 
vypočítán. Jednotlivý výkaz m žete vypočítat p ímo odsud stiskem klávesy ů ř Ctrl+V.

Klávesou Enter si zobrazíte položky výkazu s uvedením vypočítaných částek.

Tisk provedete klávesou F8. K dispozici jsou dv  odlišné sestavy. Jedna (ě B žná tisková sestavaě ) pro kontrolu a vnit níř  
pot eby firmy, druhá (ř Formulá  rozvahy, výsledovkyř ) je tiskový výstup odpovídající p edtišt ným vzor m finančníhoř ě ů  
ú adu.ř

Zjišt ní hodnot, zě  nichž byl ádek výkazu napočtenř

P i prohlížení položek vypočteného výkazu m žete stiskem klávesy ř ů Ctrl+V zjistit, z jakých účt  aů  ádk  se výsledný údajř ů  
skládá.
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 7.11 Evidence DPH

 7.11.1 Základní popis DPH v účetním deníku

Evidence DPH obsahuje zpracování a tisk p ehled  ař ů  součt  da ových doklad , seznam  vybrané sazby DPH aů ň ů ů  výpočet 
da ového p iznání.ň ř

DPH je zpracováno pouze z části  Finance a nemá žádný vztah k ostatním evidencím. Do zpracování jsou zahrnuty 
účetní doklady, které mají ve své hlavičce zadán druh dokladu DPH a období (m síc) DPH ve zvoleném rozmezí (vizě  
dále).

Z položek účetního dokladu zpracuje ty, které mají vypln n sloupec DPH. Ostatní položky jsou ignorovány.ě

V nastavení DPH lze určit, na který syntetický účet je účtována částka DPH. Program p i výpočtu postupuje tak, žeř  
částky v dokladu účtované na tento účet (standardn  ě 343) bere jako DPH, hodnoty na ostatních účtech jako základ 
DPH.

Používáním evidence DPH v části Doklady a Finance programu docílíte zlepšení kontroly po ízených dat, nebo  by seř ť  
m ly výsledky DPH zě  účetnictví a z doklad  shodovat.ů

P íkladř

Zaúčtujeme fakturu s DPH a zálohou.

účetní doklad k vydané faktu eř

období 03.10 typ DPH U1 Prodej v tuzemsku

datum 20.3.2010 období DPH 03.10

druh dokladu fv m naě

doklad 10023 popis FV potraviny, papír Aramis

p edkontaceř fvzb celkem 6 600,00

účet st ediskoř DPH má dáti dal var.symbol P poznámka

31100 6 600,00 10023 - pohledávka

34310 T10 1000,00 DPH 10%

34320 T20 100,00 DPH 20%

60401 01 T10 10 000,00 tržba 10%

60402 01 T20 500,00 tržba 20%

32400 01 OST 5 000,00 vyúčt.zálohy

V p ehledech ař  výpočtech DPH budou k sob  sloučeny položky dokladu se stejným označením DPH.ě

faktura v p ehledu doklad  DPHř ů

druh doklad období popis základ DPH DPH sazba

FV 24098 1.3.2010 Aramis 10 000,00 1000,00 T10  10% tuzemsko

500,00 100,00 T20  20% tuzemsko

Zde je nutné upozornit na dva odlišné druhy nulových sazeb DPH. První jsou osvobozená pln ní,  která se uvád jíě ě  
v p iznání  DPH. Dalším druhem nulových sazeb jsou výkony jdoucí zcela  mimo evidenci  DPH (zálohy,  penalizačníř  
faktury).  V číselníku DPH (Doklady - Číselníky - Sazby DPH) budou mít v údaji č. .p iznání DPHř ř  (číslo ádku p iznáníř ř  
DPH)  nulu,  čímž nebudou zahrnuty do zpracování p iznání DPH, nebo hodnotu  ř -1,  pak položky účetních dokladů 
s touto sazbou nebudou uvedeny ani v p ehledu doklad  DPH.ř ů
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 7.11.2 P ehled doklad  DPH – záznamní povinnostř ů

P ehled doklad  je vhodné vytisknout ař ů  p ekontrolovat p ed výpočtem formulá e DPH. P ehledy doporučujeme provéstř ř ř ř  
po jednotlivých evidencích (faktury vydané, p ijaté, hotovost výdej atd.) ař  uschovat je společn  sě  p iznáním DPH.ř

Rozhodujícím údajem pro zpracování p ehledu doklad  DPH je  období DPH nebo datum účetního dokladu. Rozsah datř ů  
je dále možné omezit na určitý druh dokladu DPH, sazbu a účet. P i výb ru dle účtu m že dojít kř ě ů  nesrovnalostem mezi 
základem DPH a daní, protože ob  částky jsou účtovány na odlišné účty.ě

Volba U dovoz  dopočítat proti ádeků ř  je popsána v kapitole  Automatické uplatn ní uskutečn ných pln ní uě ě ě  po ízeníř
zboží z     EU a     dovozů  .  

Stiskem  spínače  Se azeníř  m žete  zvolitů  
i zp sob  azení.  Vů ř  obrazovce  pro  zm nuě  
se azení  jsou  dva  seznamy.  Vř  levém  se 
nacházejí dostupné možnosti, v pravé části je 
vybrané  azení.  Obvykle  se  volí  víceúrov ovéř ň  
azení,  nap íklad  dle  období  DPH,  druhuř ř  

a čísla dokladu. P ehled DPH je  pak se azenř ř  
nejprve dle prvého kritéria tj. dle období DPH, 
a doklady  se  stejným  obdobím  dle  druhého 
kritéria tj. dle druhu dokladu.

Pokud evidujete  r zné  typy  pln ní  (nap íkladů ě ř  
tuzemsko, dovozy z EU, vrácení DPH a podobn ) je vhodné sepnout volbu  ě Skupinovat typy doklad .ů  S touto volbou 
budou p i tisku odd leny seznamy doklad  podle jednotlivých typ  pln ní DPH. ř ě ů ů ě

V p ehledu jsou doklady zobrazeny včetn  položek. Pokud účetní doklad obsahuje více sazeb DPH, budou vypsány podř ě  
první ádek ař  údaje z hlavičky budou nahrazeny šrafovanou výplní.

Stiskem klávesy F9 budou vypočteny součty jednotlivých sazeb DPH a po dalším stisku klávesy F9 bude sečtena DPH 
na vstupu a výstupu. 

P ehled doklad  DPH iř ů  součt  sazeb provedete klávesou ů F8.

 7.11.3 P iznání DPHř

Program dokáže zpracovat doklady DPH do formulá e p iznání DPH. Vř ř  úvodní obrazovce pro výpočet da ového p iznáníň ř  
zadáte období, pro n ž se má p iznání DPH vypočítat aě ř  současn  m žete stanovit hodnoty n kterých ádk  formulá e. ě ů ě ř ů ř

P edpokladem správného výpočtu p iznání je ádné nastavení sazeb DPH (zejména údaje ř ř ř číslo ádku p iznání DPHř ř ). 
Podrobné informace jsou v kapitole Sazby DPH  .  

 7.11.4 P iznání DPH § 91ř

Pokud odevzdáváte p iznání DPH podle § 91, je nutné účtovat p ijatá pln ní kř ř ě  tomu určenými typy doklad  DPH (ů nákup 
v tuzemsku §91 a nák.tuz. §91 neplátce), tržby z maloobchodu typem tržby §91. Pokud typy doklad  sů  t mito názvyě  
nejsou v číselníku zavedeny (v menu Doklady - Číselníky – Typy doklad  DPHů ), nechte je založit pomocí nabídky Konec 
– Nastavení programu – Servisní funkce – Zm na DPH na 10 aě  20%, kde zapnete volbu pro vytvo ení p íslušných typř ř ů 
DPH.

Vlastní  p iznání  zpracujete  p iznání  obdobn ,  jako  b žné  p iznání.  Pouze  program navíc  vypočte  ař ř ě ě ř  zobrazí  údaje 
pot ebné pro zjišt ní uskutečn ných pln ní. Vzhledem kř ě ě ě  tomu, že výkaz podle § 91 je určován jednotlivým finančním 
ú adem, musíte si p ekontrolovat, zda program uskutečn ná pln ní počítá požadovaným zp sobem.ř ř ě ě ů

 7.11.5 Automatické uplatn ní uskutečn ných pln ní uě ě ě  po ízení zboží zř  EU 
a dovozů

P i po ízení zboží zř ř  EU a dovoz  je nutné zadat do programu dvojici doklad  - jeden doklad pro p ijatá pln ní DPH,ů ů ř ě  
druhý doklad pro uskutečn ná.ě

Pokud  vám  tento  zp sob  nevyhovuje,  je  možné  zapisovat  pouze  doklady  pro  p ijatá  pln ní  aů ř ě  v p iznání  DPHř  
a v záznamní povinnosti nechat sepnutím volby U dovoz  aů  po ízení zř  EU dopočítej proti ádekř  automaticky uplatnit 
pln ní uskutečn ná.ě ě
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V číselníku sazeb DPH (menu Doklady - Číselníky - Sazby DPH) se uvád jí dva údaje rozhodující pro sestavení p iznáníě ř  
DPH - číslo ádku p iznání DPH ař ř  proti ádek. Nap íklad uř ř  dovozu ze členského státu EU je pro základní sazbu uveden 
ádek 44 ař  proti ádek 3. Program tedy p i výpočtu p iznání nejprve zjistí hodnotu p ijatých pln ní uvád ných do ádkuř ř ř ř ě ě ř  

44 a pak totéž číslo uvede i do ádku 3.ř
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Podvojné účetnictví

V podvojném účetnictví  z stává nutnost ručn  zaúčtovat doklad odpovídající  uskutečn ným pln ním DPH vzniklýmů ě ě ě  
z nákup  vů  EU a dovoz  (p eúčtovat DPH mezi analytickými účty ů ř 343).

 7.11.6 Nastavení DPH

V nastavení  DPH  si  m žete  p edvolit,ů ř  
zda  je  firma  m síční  nebo  čtvrtletníě  
plátce DPH. 

Spínače  Kontrolovat  nulový  základ 
a Kontrolovat odchylku sazby DPH se 
uplatní p i sestavení p ehledu dokladř ř ů 
DPH. Program dokáže označit všechny 
doklady,  které  mají  zadáno  DPH  bez 
uvedení základu, a doklady, u nichž se 
skutečná  sazba  DPH  vypočtená  ze 
základu a DPH liší od sazby teoretické 
o víc,  než  p ipouští  zadané  rozp tí.ř ě  
Tato  drobná  funkce  m že  upozornitů  
p edevším na chybn  zapsané dokladyř ě  
u nichž nap íklad chybí označení sazbyř  
DPH.

Syntetický  účet  DPH má  zásadní  význam pro  všechny  výpočty  DPH  z účetnictví,  protože  program chápe  částky 
účtované na tento účet jako DPH, zatímco hodnoty na účtech ostatních jako základ DPH.

Plátci DPH mohou zvolením povoleného rozmezí období DPH účetních doklad  zamezit zm nám vů ě  období, za n ž byloě  
podáno da ové p iznání.ň ř

 7.12 Saldokonto

P ehledné  saldokonto  lze  obvykle  získat  zř  
části  Doklady-Faktury  vydané  (p ijaté)  -ř  
Saldokonto.  Saldokonto  z  části  Finance má 
význam  zvlášt  tehdy,  kdy  výše  uvedenýě  
p ehled  nesouhlasí  se  z statky  p íslušnýchř ů ř  
účt  nebo zjiš ujete saldkokonto za účet, kterýů ť  
v této  evidence  nemá  odpovídající  primární 
doklady.

Saldokonto  slouží  pouze  k výpočt mů  
a p ehled m.  Vlastní  párování  úhrad  seř ů  
provádí  v nabídce  Finance  -  Účtování p iř  
zápisu  účetního  dokladu  a dodatečném 
dopárování.

Funkce  vypočte  a zobrazí  účetní  zápisy  se 
zadaným variabilním symbolem provedené na 
saldokontních  účtech.  Rozlišení  salda  na  dodavatelské  a odb ratelské  je  provedeno  dle  nastavení  účtu  vě  číselníku 
Finance  -  Číselníky  -  Účetní  rozvrh.  U odb ratelského  saldokonta  se  účtování  na  stran  ě ě Má  dáti chápe  jako 
pohledávka, účtování na stran  ě Dal jako její úhrada. U dodavatelského saldokonta je tomu naopak.

Program do p ehledu zpracuje zápisy  účetního deníku ař  dále pomocnou evidenci  saldokontních zápis ,  které bylyů  
z účetního deníku p i roční záv rce odstran ny (jednotlivé účetní p ípady jsou p evedeny jednou částkou).ř ě ě ř ř

 7.12.1 Doklady p ed uzáv rkouř ě

P i roční záv rce je do této pomocné evidence programemř ě  
automaticky  p eneseno  položkové  nevyrovnané  saldokonto.ř  
Na  začátku  používání  programu  GRAND sem  m žeteů  
manuáln  zapsat  všechny  neuhrazené  faktury.  Lepšímě  
ešením m že být zápis neuhrazených pohledávek ař ů  závazků 

do  části  Doklady a automatizované  vytvo ení  seznamuř  
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doklad  p ed uzáv rkou ve ů ř ě Financích dle následující kapitoly.

P i zadávání jednotlivých položek je rozhodující typ saldokonta (odb ratelské, dodavatelské), variabilní symbol ař ě  účet.

Pokud máte v nastavení financí sepnutý spínač Z variabilního symbolu odstranit písmena zadávejte variabilní symbol 
bez písmen. 

 7.12.1.1 Automatické vytvo ení seznamu doklad  p ed uzáv rkou vř ů ř ě  účetním deníku

Protože  jsou  v programu  v podstat  dv  soub žné  evidence  saldokonta,  které  by  samoz ejm  m ly  dávat  stejnéě ě ě ř ě ě  
výsledky, je program vybaven nástrojem, který umož uje p enést počáteční stavy saldokonta zň ř  části Doklady do části 
Finance. Zde je doporučený postup:

 Zálohujte stávající data.

 V menu Finance - Saldokonto - Doklady p ed uzáv rkouř ě  vymažte celý seznam evidence nap íklad tak, že vř  režimu 
oprav v seznamu stisknete  F10, v následn  zobrazeném menu zvolíte  ě Značky a necháte označit celý seznam. Pak 
v seznamu stisknete Ctrl+Del.

 V menu Doklady - Faktury vydané (p ijaté, ostatní pohledávky ař  závazky) zadejte neuhrazené pohledávky a závazky 
z lo ských let. Zapisovat je m žete ve zjednodušeném tvaru, kdy se není pot eba zabývat problematikou DPH (dokladň ů ř  
nebude evidován jako doklad DPH) a v položkách uvedete zbývající částku k úhrad . Vě  hlavičce uve te saldokontníď  
účet, na kterém je doklad veden.

 Zvolte  menu  Doklady  -  Faktury  vydané  –  Saldokonto  –  Po  dokladech.  Nechte  sestavit  nevyrovnané  saldokonto 
z pohledávek k počátku účetního roku (nap íklad 31.12.2010).ř

 V tomto seznamu doklad  saldokonta stiskn te klávesu ů ě F10 a v menu akcí zvolte nabídku Doklady p ed uzáv rkouř ě . 
Zadejte saldokontní účet a vyhotovte evidenci Doklad  saldokonta p ed uzáv rkou znovu.ů ř ě

 Obdobnou  činnost  dle  bodu  3  a 4  prove te  pro  závazky  vď  menu  Doklady  -  Faktury  p ijaté  -  Saldokonto  –  Poř  
dokladech.

 7.12.2 P ehled saldokonta vř  účetnictví

Program vytvo í pro zadané podmínky sumační p ehled saldokonta dle variabilních symbol  ař ř ů  účt , nebo p i sepnutémů ř  
spínači Položkový seznam dle jednotlivých doklad . P ehled bude zpracován zů ř  nestornovaných doklad  účetního deníkuů  
a evidence doklad  saldokonta p ed uzáv rkou.ů ř ě

Spínačem Se azeníř  m žete zm nit p ednastavený zp sob t íd ní.ů ě ř ů ř ě

P ehled standardn  obsahuje  nevyrovnané  saldokonto  souhrnn  dle  variabilních  symbol .  Klávesou  ř ě ě ů Enter vyvoláte 
položkový  seznam doklad ,  zů  nichž  se  souhrnné  saldokonto  variabilního  symbolu  skládá.  V n m si  m žete  op tě ů ě  
klávesou Enter zobrazit odpovídající účetní doklad.

Ve všech p ehledech je pro zjišt ní součtu kř ě  dispozici kláves F9, tisk provedete klávesou F8.  

 7.12.2.1 Jak je saldokonto sestaveno

Saldokonto je zpracováno z účetních doklad  aů  z doklad  saldokonta p ed uzáv rkou. Zů ř ě  účetních doklad  jsou vybrányů  
položky, na nichž se účtovalo na saldokontní účty a je na nich uveden variabilní symbol. Pak se provede součet stran 
Má dáti a Dal pro stejný účet, variabilní symbol a číslo partnera. Výsledek se zobrazí dle typu saldokontního účtu jako 
pohledávka (závazek) nebo úhrada.

sestavení saldokonta pro variabilní symbol 24015

doklad druh účet var. symb. má dáti dal partner poznámka

FV2015 FV 31100 24015 10 000,00 66 vystavení fakt.

HP2025 HP 31100 24015 6 000,00 66 hotov.úhrada
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BA2004 BA 31100 24015 2 000,00 66 úhr. bankou

Celkem 10 000,00 8 000,00 K úhrad  zbývá 2 000ě
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 7.12.2.2 V p ehledu saldokonta není p i azena úhradař ř ř

V p ehledu saldokonta se azeného podle variabilního symbolu vidíte pod sebou p edpis faktury iř ř ř  její úhradu, program 
však tyto dva ádky nespojí. Vř  tom p ípad  p ekontrolujte, zda se navzájem neliší:ř ě ř

 variabilní symbol (podstatné jsou i mezery mezi čísly)

 účet

 číslo partnera

Velmi často se liší číslo partnera. ešením je opravit p íslušné účetní doklady (vŘ ř  položkovém p ehledu m žete použítř ů  
klávesu F2), nebo nechat sestavit p ehled saldokonta sř  vypnutou volbou Spárovat dle partnera. P i chybn  zadanémř ě  
variabilním symbolu postupujte dle následující kapitoly.

Oprava variabilního symbolu

V položkovém p ehledu saldokonta zř  účetních doklad  se m že stát, že nedojde ke spárování odpovídajících záznam ,ů ů ů  
protože byl zadán odlišný variabilní symbol. Jeho opravu m žete provést p ímo zů ř  p ehledu položkového saldokontař  
stiskem klávesy Ctrl+V.

 7.12.2.3 Saldokonto z účetnictví a z doklad  se lišíů

Za p edpokladu, že jsou všechny pohledávky ař  závazky uvedené v Dokladech zaúčtovány, m že být rozdíl zp sobenů ů  
následujícími p íčinami:ř

 V účetním dokladu není účtováno na saldokontní účet nebo není zapsán žádný variabilní symbol.

 Není  správn  zadána  evidence  doklad  saldokonta  p ed  uzáv rkou.  Vě ů ř ě  takovém  p ípad  postupujte  dle  kapitolyř ě  
Automatické vytvo ení seznamu doklad  p ed uzáv rkou vř ů ř ě     účetním deníku  .  

 Neprob hlo spárování úhrady sě  pohledávkou nebo závazkem.

 Úhrada byla omylem zaúčtována na jiný účet.

 Došlo k nesprávnému uložení záznam  p i havárii programu, operačního systému aů ř  podobn .ě

 7.12.2.4 Dohledání interního čísla závazků

Pro kontrolu saldokonta závazk  m že být d ležité interní po adové číslo závazku. P i sestavení saldokonta sepn teů ů ů ř ř ě  
v obrazovce pro zadání podmínek spínač Dohledat interní čísla.

 7.12.2.5 Se azení saldokonta podle částek ař  interního čísla

V obrazovce pro zadání podmínek nelze nastavit se azení dle celkové částky, částky uhrazené, ani zbývající kř  úhrad .ě  
Obdobn  je  tomu  iě  u interních  čísel,  která  program  dohledá  až  po  sestavení  saldokonta.  Proto  jsou  v seznamu 
saldokonta k dispozici klávesy F7 pro zm nu se azení aě ř  F6 a Ctrl+F6 pro dodatečné výb ry.ě
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 7.13 Cash flow

Program je dodáván s p ednastaveným výkazem, který neobsahuje vzorce ař  uživatel si je musí podle účtové osnovy 
zadat.

Část programu výkazu cash flow je až na dv  odlišnosti vě  podstat  shodná sě  uživatelsky definovanými výkazy. 

První odchylkou je dopln ní funkcí pro pot eby výpočt  cash flow:ě ř ů

POCU() Počáteční stav účtu - nap íklad ř POCU(21) vypočte počáteční stav účt  podt ídy ů ř 21.

ZUSTU() Konečný stav účtu - nap íklad  ř ZUSTU(21) vypočte konečný stav účt  podt ídy ů ř 21.

K() Ponechá kladnou hodnotu, jinak dosadí nulu - nap íklad ř K( U(46101) ) ponechá z statek účtu ů 46101 
je - li kladný, jinak dosadí 0.

Z() Ponechá zápornou hodnotu, jinak dosadí nulu - nap íklad ř K( U(46101) ) ponechá z statek účtu ů 46101 
je - li záporný, jinak dosadí 0.

Druhá odlišnost cash flow oproti uživatelsky definovaným výkaz m spočívá vů  možnosti současného výpočtu výkazu pro 
adu po sob  jdoucích období. P i standardním výpočtu za jedno období (účetní rok) musíte p i zpracování výkazu cashř ě ř ř  

flow zadat počáteční a konečné období, za n ž má být výpočet proveden. Označení období provedete vě  seznamu období 
mezerníkem.

Funkce U(), POCU() i ZUSTU() mohou mít t etí parametr (ř 'M' nebo 'D'), který zajistí výpočet obratu požadované strany 
účtu.

P íkladř

U(111,112,'M
')

vypočte obrat strany Má dáti účt   ů 111 až 112

U('021',' ','D') vypočte obrat strany Dal účtu 021

 7.14 Ostatní p ehledyř

Nabídka slouží k rychlému zjišt ní disponibilních pen z na pokladnách aě ě  účtech, k tisku pokladní knihy a orientačním 
sestavám za st ediska, p ípady, partnera ař ř  činnosti.

 7.14.1 Stav financí

Program vypočítá  k zadanému  datu  konečné  stavy  pokladen  a bankovních  účt .  P ehled  by  m l  sloužit  ků ř ě  rychlé 
informaci p edevším majitel m firmy.ř ů

Do p ehledu budou započítány účty zadané vř  nastavení financí.

 7.14.2 Pokladní kniha

Pokladní kniha je určena k tisku obratu a z statku libovolného účtu za zvolené období. Sestava účtu pokladny by m laů ě  
korespondovat s pokladní knihou z Dokladů.

V p ehledu pokladní knihy sestaví klávesa ř F9 p edvahu po jednotlivých dnech, klávesa ř F8 p ehled vytiskne.ř

Sestavu s výhodou použijete nap íklad p i hledání chyby p i účtování banky, kdy velmi pom že zjišt ní dne, vř ř ř ů ě  n mž seě  
z statek vů  účetnictví začal odlišovat od z statku zů  bankovního výpisu.
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 7.14.3 P ehledy za st ediska, p ípady, partnery ař ř ř  činnosti

St ediskové  výkazy  pro  jednotlivéř  
st edisko  m žete  sestavit  pomocíř ů  
menu  Finance  –  Rozvaha 
(výsledovka), kde zadáte požadované 
st edisko.  Výkazy  pro  všechnyř  
st ediska  hromadn  vyhotovíte  vř ě  
menu  Finance – Ostatní p ehledy –ř  
P ehled  za  st ediska.  ř ř Nabídkou 
Rozvaha  (výsledovka)  po 
jednotlivých  st ediscíchř  m žeteů  
zvolit  zda  se  pro  každé  st ediskoř  
vyhotoví sestava na zvláštní stranu. 

Obdobn  je  možné  sestavit  p ehledě ř  
za  p ípady  (zakázky),  partnery  ař  
činnosti.

Rozvaha  (výsledovka)  s  účty  po 
jednotlivých  st ediscíchř  vytvo íř  
sestavu,  kde  je  každý  účet  uveden 
tolikrát,  kolika r znými st edisky naů ř  
n j bylo účtováno.ě

Rychlý p ehledř

Funkce slouží k hrubému zjišt ní hospodá ského stavu zvoleného číselníku. Program pro zadané podmínky vypočte proě ř  
celý číselník počáteční stavy, obraty a z statky. Nabídku lze využít nap íklad ků ř  orientačnímu posouzení hospodá skýchř  
výsledk  st edisek tak, že po zvolení p ehledu za st ediska vů ř ř ř  obrazovce podmínek zm níte typ účt  na výsledovkové.ě ů  
Program  pak u každého st ediska uvede na stran  MD náklady, na stran  Dal výnosy. Kř ě ě  podrobnému vyhodnocení 
st ediska použijte standardní p ehledy ař ř  výkazy, kde v obrazovce zadání podmínek uvedete požadované st edisko.ř

 7.14.4 Statistika
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Sestava souhrnn  uvádí počty doklad  pro zadaný rok vě ů  základním druhovém člen ní. M že být užitečná nap íklad proě ů ř  
vyúčtování zpracovatele účetnictví s klientem.

 7.15 Co d lat vě  deníku, když ... a další tipy

 7.15.1 Nesouhlasí z statek banky, pokladny, skladu, aj.ů

Zvolte menu Finance - Ostatní p ehledy - Pokladní knihař . Zadejte účet, jehož z statky chcete zjistit. Vů  p ehledu lzeř  
klávesou F9 vypočítat denní z statky. Snadno naleznete den (doklad), od n hož se z statek účtu liší.ů ě ů

 7.15.2 Rozvaha nebo p edvaha není vyrovnanář

Pravd podobnou p íčinou je nevyrovnané účtování mezi b žným aě ř ě  vnitropodnikovým účtem, nebo mezi b žným účtemě  
a účtem, který se neuvádí ve výkazech (v účetním rozvrhu je zaškrtnuta odpovídající volba).

Nejrychlejší odstran ní této p íčiny m že poskytnout volba vě ř ů  menu Finance - Číselníky - Účetní rozvrh - Nastavení, kde 
vypnete všechny volby (stanovíte, že nepoužíváte vnitropodnikové, blokované účty, ani účty mimo výkazy).

Dalším  d vodem  m že  být  špatné  ruční  zadání  počátečních  stav ,  kdy  z stal  n jaký  z statek  na  počátečnímů ů ů ů ě ů  
rozvážném účtu.

Pokud jsou p edchozí body vř  po ádku,  spus te menu  ř ť Konec -  Obnova se azeníř  a nechte kontrolovat integritu dat. 
Jestliže n jaké závady budou oznámeny, soust e te se na část účetního deníku (p ípadné problémy vě ř ď ř  historie oprav 
účetního deníku jsou bezp edm tné).ř ě

 7.15.3 Hospodá ský výsledek vř  rozvaze a výsledovce se liší

Pokud se jedná o rozvahu a výsledovku po jednotlivých účtech, prove te kontrolu dle p edchozí kapitoly ď ř Rozvaha nebo
p edvaha není vyrovnanář  .  

Jestliže  se  jedná  o hospodá ský  výsledek  mezi  výkazy  sestavenými  po  jednotlivých  účtech  ař  definovanými  výkazy, 
podívejte se na kapitolu  Výkaz rozvahy je vypočten chybn  nebo nesouhlasí hospodá ský výsledek výsledovky aě ř  
rozvahy.

 7.15.4 Na p elomu roku chcete pokračovat vř  účtování bez provedení 
záv rkyě

Postupujte dle kapitoly Účtování dvou let současn  do jedné účtované firmyě . V podstat  ale musíte provést následujícíě  
drobné úpravy:

 Zadat účetní období nového roku. Pro jejich rychlé vytvo ení lze použít následující zp sob. Zvolte menu  ř ů Finance - 
Číselníky - Účetní období - Oprava. V p ehledu stiskn te klávesu ř ě F10 a zvolte nabídku Období dalšího roku.

 V menu Finance - Evidence DPH - Nastavení rozší it maximální povolené období doklad  DPH.ř ů

 V menu  Doklady - Evidence DPH - Nastavení zm nit maximální povolené datum doklad  DPH.ě ů

 Upravit si číselné ady.ř
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 7.15.5 Tisk počtu účetních dokladů

V tšina účetních firem fakturuje svým klient m podle počtu zaúčtovaných položek. Zde mohou nastat  dva odlišnéě ů  
p ípady.ř

 Fakturuje se za jeden účetní doklad. Účetním dokladem se rozumí zaúčtování faktury, mezd, bankovního výpisu bez  
ohledu na počet položek jednotlivých doklad . Vů  takovém p ípad  m žete pro zjišt ní počtu zaúčtovaných dokladř ě ů ě ů 
použít menu  Finance - Deník, kde v p ehledu doklad  stisknete klávesu  ř ů F10 a v menu akcí zvolíte nabídku  Počet 
záznamů. Zákazníkovi m žete vytisknout zů  menu Finance - Účtování - Opravy sestavu Účetní deník, kde lze počet 
doklad  p ekontrolovat podle po adového čísla zápisu. P ed tiskem je vhodné nastavit klávesou ů ř ř ř F6 nebo Ctrl+F6 filtr 
na požadované rozmezí doklad . ů

 Fakturuje se za jednu položku účetního dokladu. Ke zjišt ní podkladu pro fakturaci použijte menu ě Finance - Deník. 
P ehled  vytiskn te  pomocí  sestavy  ř ě Účetní  deník  s počtem dokladů.  Program uvede  v posledním sloupci  po adíř  
položky účetního dokladu v tiskové sestav . Číslování začíná vždy od jedničky. ě

 Souhrnnou informaci podává tisková sestava v menu Finance - Ostatní p ehledy – Statistikař .

 7.15.6 Nelze účetní doklad opravit nebo vymazat

D vod  m že být n kolik:ů ů ů ě

 Účetní  období,  do  n hož byl  doklad zaúčtován je  uzav eno.  Vě ř  menu  Finance  -  Účetní  období  -  Oprava  období 
otev ete.ř

 Účetní doklad je auditován vyšším oprávn ním, než máte kě  dispozici. V menu Konec - Nastavení programu - Obsluha 
programu - Oprava opravte kartu obsluhy a do údaje priorita auditu zadejte hodnotu 9. Obrazovku uložte, program 
ukončete a znovu spus te.ť

 Doklad je zaknihován. Takový doklad je neopravitelný. Pokud máte dostatečná p ístupová práva, lze vř  menu Konec - 
Nastavení programu – Servisní funkce – Odblokování zaknihovaných dokladů provést odblokování.
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 7.16 Číselníky financí

 7.16.1 Účetní rozvrh

 7.16.1.1 Zadání účtu

Číselník účetního rozvrhu má klíčový význam pro celé podvojné účetnictví. Na začátku používání programu je nutné  
doplnit a upravit dodavatelem p ednastavený číselník podle pot eb účetní jednotky.ř ř

Každý účet obsahuje následující údaje:

účet Číslo účtu. Lze zadat až 8. místný účet obsahující i písmena.

název Název účtu.

cizojazyčný název Pokud v menu Konec - Nastavení - Prost edíř  zadáte názvy cizích jazyk , m žete vů ů  účetním 
rozvrhu zapsat i cizojazyčné názvy účt . Ty se používají p i sestavení p ehledu účtu, hlavní knihy,ů ř ř  
p edvahy, rozvahy ař  výsledovky.

typ Typ je rozhodující p edevším pro výpočty výkaz  ař ů  roční uzáv rkové operace. Aktivní aě  pasivní účty 
budou uvedeny v rozvaze, nákladové a výnosové ve výsledovce.

saldokontní Saldokontní účty slouží k párování úhrad a výpočtu p ehledu saldokonta. Uř  účtu odb ratelskéhoě  
salda se p edpokládá párování sř  evidencí Vydané faktury a Ostatní pohledávky, u salda 
dodavatelského párování s P ijatými fakturamiř  a Ostatními závazky. U účtu 314 poskytnutých 
záloh musíte uvést dodavatelské saldo, u účtu 324 odb ratelské.ě

kontroluj VS P i uložení účetního dokladu program vř  závislosti na nastavení financí  kontroluje, zda je 
u saldokontního účtu zadán i variabilní symbol. Pokud není, zobrazí upozorn ní.ě

st ediskovéř  
účtování

P íznak slouží kř  podpo e st ediskového účtování. P íznakem si m žete zajistit, aby p i účtování nař ř ř ů ř  
tento účet bylo vždy zadané st edisko.ř

z stateků Ve výkazech a p ehledech je konečný stav p evád n na zadanou stranu. P íznak lze kdykolivř ř ě ř  
zm nit, což využijete nap íklad uě ř  účtu DPH 343.

vnitropodnikový Spínač je určen k rozlišení b žného aě  vnitropodnikového účetnictví. Nap íklad p i výpočtu p edvahyř ř ř  
lze jednou volbou omezit zpracovávaný rozvrh pouze na vnitropodnikové účty.

sumační Na sumační účty nelze účtovat a slouží ke kumulativnímu zobrazení hodnot účt , které začínajíů  
stejným číslem jako účet sumační. Pokud jste na b žný účet účtovali, nem te jej na účetě ěň  
sumační. Došlo by k nekorektním výpočt m.ů

da ovýň V tšina nákladových aě  výnosových účt  (standardn  t ída 5 aů ě ř  6) by m la mít tento spínač sepnutý.ě  
Pouze účty, které neovliv ují základ dan  zň ě  p íjmu, jej budou mít rozepnutý. P íznak je programemř ř  
využíván p i výpočtu dan  zř ě  p íjmu.ř

uvád tě  ve 
výkazech

Všechny účty by m ly mít tento spínač sepnutý. Pouze vě  mimo ádných p ípadech, kdy nechceteř ř  
aby byl účet vykazován v p edvaze, rozvaze, výsledovce apod. spínač rozepn te. M že pak dojítř ě ů  
k tomu, že p edvaha nebude vyrovnaná.ř

výkaz druhově Uvádí se číslo ádku ař  zp sob p i azení pro rozvahu nebo výsledovku (dle typu účtu) veů ř ř  
zjednodušeném a plném rozsahu. Údaje mají význam p i sestavení t chto výkaz  pomocí menuř ě ů  
Finance – Výkazy pro FÚ.

výkaz účelově Uvádí se číslo ádku ař  zp sob p i azení pro výsledovku vů ř ř  účelovém člen ní ve zjednodušenémě  
a plném rozsahu. Údaje mají význam p i sestavení t chto výkaz  pomocí menu ř ě ů Finance – Výkazy 
pro FÚ.

blokováno Spínač slouží k blokování účt  - nelze na n  účtovat. Tuto vlastnost použijete p i p íprav  novéhoů ě ř ř ě  
účetního rozvrhu dalšího roku, který m žete p ipravit vů ř  roce p edešlém sř  tím, že nové účty 
zablokujete. Obdobn  lze blokovat účty, které jste d íve použili ale dále na n  již nechcete účtovat.ě ř ě

účtování na 
partnery

P íznakem si m žete nap íklad vynutit zadání partnera vř ů ř  účetním dokladu vždy, když účtujete na 
tento účet.

poznámka Slouží k interním pot ebám firmy nap íklad kř ř  uvedení data a účelu pozd ji z ízených účt .ě ř ů
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Správné stanovení účetního rozvrhu (p edevším po analytické stránce), které m že ovlivnit vypovídací schopnost celéhoř ů  
účetnictví, je individuální podle typu a pot eb firmy ař  celá problematika dalece p ekračuje možnosti této p íručky. Protoř ř  
se omezíme na doporučení nastavit analytické člen ní u:ě

 pokladen

 bankovních účt  aů  úv rě ů

 sklad  aů  materiálu

 majetku, oprávek, odpisů

 leasingu

 pohledávek  a závazk  (pro  pot ebyů ř  
výkazu rozvahy, mezd)

 náklad  (režie,  účty  ovliv ující  daů ň ň 
z p íjmu)ř

 časového rozlišení

 da ových účtň ů

Pokud jste na n jaký účet účtovali aě  pot ebujete účtování hromadn  zm nit (účet analyticky nebo st ediskov  rozčlenit)ř ě ě ř ě  
m žete mimo klasického účetního p eúčtování použít po založení nového analytického účtu volbu ů ř Finance - Účtování - 
Oprava dokladu,  v p ehledu  klávesa  ř F10 a nabídka  Hromadné  opravy.  Program  formou  hromadné  opravy  zm níě  
(p eúčtuje) všechny zápisy na dotyčném účtu. Pak doporučujeme spustit výpočet p edvahy ař ř  ov it, že zm na prob hlaěř ě ě  
správn .ě

Pokud by jste n jakým externím programem vymazali zě  účetního rozvrhu použitý účet, došlo by chybným výpočt mů  
výkaz  aů  p ehled . Kontrola na takový nekorektní stav se provádí p i obnov  se azení (ř ů ř ě ř Konec - Obnova se azeníř ) p iř  
sepnutí spínače  Kontrolovat integritu dat. Program p i kontrole nalezne ař  vytiskne všechny chyb jící účty účetníhoě  
rozvrhu, které by bylo zapot ebí manuáln  doplnit do číselníku.ř ě

Pozor

Jestliže zm níte čísla účt  (nap íklad p i začátku používání programu zavedete šestimístné účty), je zapot ebí zm nitě ů ř ř ř ě  
i navazující číselníky,  p edevším účetní p edkontace (menu  ř ř Finance – Číselníky – P edkontaceř ),  sazby DPH (menu 
Doklady  –  Číselníky  –  Sazby  DPH),  firemní  pokladny  a bankovní  účty  (menu  Konec  –  Firemní  údaje  –  Pokladny 
a Konec – Firemní údaje – Bankovní účty)

 7.16.1.2 Funkční klávesy v účetním rozvrhu

mezerník značka

F4 hledání

Ctrl+F4 pokračuj v hledání

F6 filtr

Ctrl+F6 rychlý filtr

F7 azeníř

F8 tisk účetního rozvrhu

F10 menu funkcí

F11 Definice sloupc  seznamu (viditelnosti, ší ky, umíst ní).ů ř ě

Ctrl+N Nastavení vyhledávání/filtrování psaním požadovaného textu p ímo vř  seznamu.

 7.16.1.3 Kopírování cizojazyčných názv  účtů ů

Pokud pot ebujete aktualizovat cizojazyčné názvy podle účetního rozvrhu zadaného vř  jiném uživateli (účtované firm ),ě  
stiskn te vě  účetním rozvrhu v režimu oprav klávesu F10 a  v menu akcí zvolte nabídku P epis poznámky ař  názvu.
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 7.16.1.4 Strany z statků ů

Ve výkazech je z statek uveden vů  závislosti na nastavení parametr  každého účtu. Funkcí vů  menu Finance - Číselníky - 
Účetní rozvrh - Strany z statků ů m žete docílit sjednoceného nastavení tak, že:ů

 U aktivních a nákladových účtech bude z statek p eveden na stranu Má dáti, uů ř  účt  pasivních aů  výnosových na stran 
Dal.

 U všech účt  bude z statek na stran  Má dáti.ů ů ě

 U všech účt  bude z statek na stran  Dal.ů ů ě

Poznámka

Ve v tšin  sestav je uě ě  z statku uvedena zkratka ů M-D v p ípad , že je z statek vypočítán zř ě ů  rozdílu Má dáti - Dal, nebo 
zkratka D-M, když je z statek daný rozdílem ů Dal-Má dáti.

 7.16.1.5 Nastavení - nepoužívání blokovaných a ve výkazech neuvád ných účtě ů

Pokud  nepoužíváte  vnitropodnikové,  blokované  účty,  nebo  účty  neuvád né  vě  rozvaze  a výsledovce  (výkazy  po 
jednotlivých  účtech),  lze  vypnout  možnost  zadání  t chto  voleb  do  účtu.  Zadání  provedete  vě  obrazovce  nastavení 
účetního rozvrhu (menu Finance - Číselníky - Účetní rozvrh - Nastavení).

Úprava programu byla provedena z toho d vodu, že si občas n kdo označil účet jako vnitropodnikový aů ě  nevycházely 
správn  výkazy rozvahy, p edvahy aě ř  výsledovky. Pokud je totiž účet označen nap íklad jako vnitropodnikový ař  p i zadáníř  
výb rových podmínek pro  sestavení  výkaz  nezm níte  omezení  vnitropodnikových účt ,  které  je  standardn  ě ů ě ů ě Mimo 
vnitropodnikové, na Bez omezení, bude vnitropodnikový účet ze sestavy vyloučen!
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 7.17 P edkontaceř

Účetní p edkontace je vř  z hlediska programu p edpis íkající,  jakým zp sobem má být účetní doklad p ednastavenř ř ů ř  
a v p ípad  účtování zř ě  ostatních evidencí programu, jak budou primární doklady zaúčtovány.

P edkontace je obdobn  jako účetní doklad rozd lena na hlavičku ař ě ě  položky. 

 7.17.1 Hlavička p edkontaceř

Hlavička  obsahuje  označení a název p edkontace.  Pro  označení  p edkontace  (iř ř  ostatních  číselník )  doporučujemeů  
používat  malá písmena,  nebo  si  uživatel  ušet í  nutnost  stisknout klávesu  ť ř Shift p i  zadání  p edkontace vř ř  každém 
účetním dokladu.

Zásadní význam má v p ípad  účtování zř ě  ostatních evidencí programu  určení p edkontace, které musí být vř  souladu 
s druhem dokladu, počítadlem (musí být stejného určení) a p edevším nabídku vzorc  ař ů  zp sob  rozúčtování.ů ů

Bude-li mít doklad vztah k DPH, zadejte typ dokladu DPH. 

Volba Zruš ádky bez částkyř  má 
význam  pro  účtování  z jiných 
evidencí programu. P edkontaceř  
totiž  m že  obsahovat  účty,ů  
u nichž  bude  v konkrétním 
p ípad  nulová  hodnotař ě  
(nap íklad  ve  faktu e  je  nulovéř ř  
zaokrouhlení  celkové  částky) 
a není tedy co na n  účtovat.ě

Popis účetního dokladu je beze 
zm ny  p enášen  p i  ručnímě ř ř  
účtování, p i účtování zř  ostatních 
evidencí  je  nahrazen  nap íkladř  
názvem  partnera  z faktury. 
Podrobn jší  informaciě  
o zástupných symbolech pro nastavení textu naleznete v kapitole Textový popis účetního dokladu  .  

Počítadlo využijete p i ručním účtování nap íklad uř ř  interních doklad , kdy program sám p ednastaví po adové čísloů ř ř  
účetního dokladu.

 7.17.2 Položky p edkontaceř

Položky obsahují sloupec účet, vzorec, rozúčtovat, poznámka, omezení a voliteln  st edisko, p ípad, partner, činnost aě ř ř   
DPH.

U p edkontací  určených  kř  ručnímu  účtování  zadáte  účet,  poznámku,  omezení,  p ípadn  st edisko  ař ě ř  další  volitelné 
údaje. Vzorec a rozúčtovat vyplníte pouze u účtování z ostatních evidencí.

Omezení

Sloupec omezení slouží k určení účetní strany (Má dáti, Dal), zda se bude zadávat st edisko, partner atd. Omezeníř  
m žete  opravit  p ímým p episem,  nebo jste-li  ve sloupci  omezení  po stisku klávesy  ů ř ř F3 p ehledn ji  zm nou volebř ě ě  
v levém spodním rohu obrazovky. Význam písmen v omezení je následující:  

význam sloupce omezení p edkontaceř

pozice ovliv ujeň možné hodnoty

1 stranu účtu M - má dáti, D - dal, "ostatní" - neurčeno

2 st ediskoř S - zadávat st edisko, "ostatní" - nezadávatř

3 p ípadř P -zadávat p ípad, "ostatní" - nezadávatř

4 partnera A -zadávat partner, "ostatní" - nezadávat

5 činnost C -zadávat činnost, "ostatní" - nezadávat

6 DPH D -zadávat DPH, "ostatní" - nezadávat

9 saldokontní účet - p i azenoř ř  O - odb ratelský, ě D - dodavatelský, "ostatní" - není saldokontní (nelze 
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automaticky programem po výb ruě  
účtu

zadat variabilní symbol)

Jak  z tabulky  vyplývá,  je  mimo  hodnoty  rozhodující  i pozice  (strana  účtu  je  vždy  na  první  pozici  atd.),  proto 
doporučujeme ručn  m nit pouze stranu účtu aě ě  pro ostatní využívat pomocnou obrazovku (klávesa F3).

Až  na  stanovení  strany  účtu  slouží  omezení  pouze  k znep ístupn ní  p íslušných  hodnot  vř ě ř  ádku.  Znep ístupn nímř ř ě  
sloupc  vů  položkách účetního dokladu si m žete ulehčit práci zvlášt  p i po izování velkého množství dat. Pokud všaků ě ř ř  
ponecháte omezení beze zm ny tak, jak je p ednastaví program, nic podstatného se nestane.ě ř

Pokud neúčtujete na st ediska, partnery apod., opravte p íslušn  pouze nastavení účetnictví ař ř ě  v p edkontaci omezeníř  
neopravujte.

Účet

Do sloupce m žete zadat konkrétní účet, nebo počáteční část účtu končící hv zdičkou - účet vyberete až vů ě  účetním 
dokladu. Pro účtování z ostatních evidencí m žete zvolit iů  další možnosti:

zadat p íkladř význam

celý účet 604011 Do účetního dokladu je dosazen účet z p edkontace.ř

počáteční část účtu se ukončí 
hv zdičkouě

60401* Do účetního dokladu je dosazen účet z p edkontace, uživatel vybereř  
analytiku až v účetním dokladu (z možností 604010, 604011, 604012 
atd.).

hv zdičku, p ípadn  hv zdičkuě ř ě ě  
nasledováno textem *POKL nebo 
*BANKA či *SKLAD

 * U výdejek a p íjemek je dosazen účet skladu, uř  hotovostních dokladů 
účet pokladny, u bankovních výpis  účet bankyů

*SO nebo *SODB *SO U p evodek dosazen účet skladu, kam se p evád loř ř ě

*N *N U výdejek je nalezen nákladový účet skladu.

*V nebo *C *C U p íjemek se doplní číslo účtu cenových rozdíl  (vedlejších po izovacíchř ů ř  
náklad )ů

St ediskoř

St edisko m žete ponechat prázdné nebo jej zadat n kterou zř ů ě  následujících možností. Hv zdičku vě  p edkontaci m žeteř ů  
použít i v p ípad , že chcete upozornit na to, že je nutné st edisko zadat.ř ě ř

zadat p íkladř význam

ponechat prázdné Na účet se st ediskov  neúčtuje nebo jej p ednastavit nechceme.ř ě ř

číslo st ediskař 100 Dosazeno st edisko zř  p edkontace.ř

hv zdičkuě  * U výdejek a p íjemek bude dosazeno st edisko skladu, uř ř  hotovostních dokladů 
st edisko pokladny, uř  faktur st edisko číselné ady, uř ř  mezd st edisko zř  osobních 
údaj .ů

*SO nebo *SODB *SO U p evodek dosadí st edisko skladu do n hož se p evád loř ř ě ř ě

P ípad, partner, činnostř

U t chto sloupc  platí obdobné, jako uě ů  st ediska.ř

zadat p íkladř význam

ponechat prázdné Na účet se číselníkem neúčtuje nebo jej p ednastavit nechceme.ř

číslo partnera, 
p ípadu, činnostiř

10254 Do účetního dokladu je dosazeno číslo partnera, p ípadu, činnosti zř  p edkontace.ř

hv zdičkuě  * U faktur, hotovostních doklad  apod. bude dosazeno číslo partnera. Vů  ostatních 
p ípadech slouží pouze kř  upozorn ní, že má být číslo zadáno.ě
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DPH

Sloupec je p ístupný pouze vř  p ípad , že jste zadali typ dokladu DPH.ř ě

zadat p íkladř význam

ponechat prázdné Na účet se označení sazby nezadává.

označení sazby DPH T20 Do účetního dokladu je dosazeno označení sazby DPH z p edkontace. Jsou povolenyř  
pouze sazby p íslušející zadanému typu dokladu DPH.ř

hv zdičkuě  * U faktur, hotovostních doklad  apod. bude p i volb  Rozúčtovat dle ů ř ě DPH 
a SKUPIN+DPH dosazeno označení DPH podle sazeb použitých v dokladu. 
V ostatních p ípadech slouží pouze kř  upozorn ní, že má být sazba DPH zadána.ě

Vzorec, rozúčtovat

Sloupce mají význam pouze pro účtování z jiných evidencí programu. Pomocí vzorce nastavíte, jaké částky se mají 
z primárních doklad  dosadit. Údaj rozúčtovat má vliv na částku, účet, st edisko, p ípad, partnera, činnost aů ř ř  DPH. Obě 
hodnoty lze zadat p ímo p episem, nebo lze klávesou ř ř F3 vyvolat obrazovku obsahující dostupné nabídky. Podrobn jšíě  
údaje a adu p íklad  demonstrujících použití vzorc  naleznete vř ř ů ů  kapitole Účtování z     primárních dokladů  .  

Vzorce i rozúčtování se liší podle typu evidence, k níž se p edkontace vztahuje.  ř

vzorec výsledek rozúčtovat

Faktury, hotovostní doklady, ostatní pohledávky a závazky, dodací listy

CELKEM() celková částka dokladu neuvád tě

ZAKLAD() základ DPH celkem nebo základ DPH jedné sazby p i zadanémř  
rozúčtování

DPH, SKUPIN, 
SKUPIN+DPH

ZAKLAD() základ DPH. Do sloupce variabilní symbol se doplní  čísla 
zálohových faktur použitých p i zaúčtování konečné faktury.ř

SKUP+DPH+Z

ZAKLAD(10) základ DPH 10 % SKUPIN

ZAKLAD(20) základ DPH 20 % SKUPIN

DPH() DPH celkem nebo DPH jedné sazby p i zadaném rozúčtováníř DPH, SKUPIN, 
SKUPIN+DPH

DPH(20) DPH 20 % DPH SKUPIN

ZAOKROUHL() zaokrouhlení neuvád tě

ZAOKROUHL('+') kladné zaokrouhlení neuvád tě

ZAOKROUHL('-') záporné zaokrouhlení neuvád tě

CELKEMVMENE() celková částka dokladu v cizí m n  - vyjímečné použitíě ě neuvád tě

P íjemkyř

CELKEM() celková částka p íjemkyř neuvád tě

ZAKLAD() částka položky p íjemky ř SKUPIN

VEDLNAKL() vedlejší náklady VEDLNAKL

Výdejky

CELKEM() celková částka výdejky neuvád tě

ZAKLAD() částka položky výdejky SKUPIN, SKUPSPOTR

Banka

CAST('P','S') Ve prosp ch bez srážky (obdržela banka)ě BPOLOZEK

CAST('V','S ') Na vrub bez srážky (zaplatila banka) BPOLOZEK

CAST('P',' ') Ve prosp ch (zaplatil odb ratel)ě ě POLOZEK

CAST('V',' ') Na vrub (zaplaceno dodavateli) POLOZEK

SRAZKA() Bankovní srážka SRAZEK

KURSR('+') Kursový zisk KURSROZD
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KURSR('-') Kursová ztráta KURSROZD

KURSR('D') Kursový rozdíl závazku KURSROZD

KURSR('O') Kursový rozdíl pohledávky KURSROZD

Majetek

PORCENA() Po izovací cena majetkuř MAJETKU ZPVYRAZ 
OPRAVEK ODPISU

ZUSTCENA() Z statková cena majetkuů OPRAVEK, ZPVYRAZ

ODPIS() Účetní odpis ODPISU, OPRAVEK

OPRAVACENY() Oprava ceny MAJETKU

TECHZHOD() Technické zhodnocení MAJETKU

Mzdy

HODINOVA() Hodinová mzda HODINOVE

MESICNI() M síční mzdaě MESICNI

UKOLOVA() Úkolová mzda UKOLOVE

PODILOVA() Podílová mzda PODILOVE

PRIPLATKY() P íplatkyř PRIPLATKU

PREMIE() Prémie PREMII

POKUTY() Pokuty POKUT

JINEDAVKY() Jiné dávky JINDAVEK

NAHRADY() Náhrady NAHRAD

ABSENCE() Absence ABSENCI

SOCIALNIP() Sociální pojišt ní za zam stnance (pracovníky)ě ě SOJPOJP

SOCIALNIZ() Sociální pojišt ní za zam stnavatele (firmu)ě ě SOJPOJZ

ZDRAVOTNIP() Zdravotní pojišt ní za zam stnance ě ě ZDRPOJP, POJISTOVEN

ZDRAVOTNIZ() Zdravotní pojišt ní za zam stnavateleě ě ZDRPOJZ, POJISTOVEN

ZALOHADANE() Záloha dan  zě  p íjmuř ZALOHYDANE

ZVLSDANE() Zvláštní sazba dan  zě  p íjmuř ZVLSDANE

HRUBAMZDA() Hrubá mzda HRUBE

NEMOCNAHR() Náhrady za nemoci hrazené zam stnavatelemě

REFUNDNEM() Část náhrad za nemoci, kterou si zam stnavatel m že odečístě ů  
z pojistného odvád ného OSSZě

ZAKPOJODP() Výše zákonného pojišt ní odpov dnosti za škodu p i pracovnímě ě ř  
úrazu nebo nemoci z povolání

SRAZKY() Mzdové srážky. Srážky jen za určitou mzdovou složku docílíte 
uvedením jejího označení ve vzorci. Nap íklad načtení částky zař  
stravenky (označení STR) zajistíte výrazem SRAZKY("STR")

Poznámka (v položkách p edkontace)ř

Poznámka slouží k popisu, který se obvykle p enese do účetního dokladu.ř

P i účtování faktur, hotovostních doklad , ostatních pohledávek ař ů  závazk  je možné p enášet text zů ř  položky. V ádku,ř  
v n mž chcete uvést text zě  primárního dokladu ( ádek musí obsahovat vzorec ř ZAKLAD), stisknete v sloupci poznámka 
klávesu  F3 a v zobrazeném menu  zvolíte  nabídku  Text  položky.  Tím se  do  poznámky  p edkontace  p enese  výrazř ř  
#TEXTPOL. P i účtování bude nahrazen jednotlivými texty zř  primárního (účtovaného) dokladu.
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 7.17.3 Funkční klávesy v číselníku p edkontacíř

mezerník značka

F4 hledání

Ctrl+F4 pokračuj v hledání

F6 filtr

Ctrl+F6 rychlý filtr

F7 azeníř

F8 tisk

F10 menu funkcí

F11 Definice sloupc  seznamu (viditelnosti, ší ky, umíst ní).ů ř ě

Ctrl+N Nastavení vyhledávání/filtrování psaním požadovaného textu p ímo vř  seznamu.

 7.17.4 Textový popis účetního dokladu

P i zaúčtování faktur, hotovostních doklad , ostatních pohledávek ař ů  závazk  zapsaných vů  části  Doklady m žete zadatů  
popis výsledného účetního dokladu následujícími zp soby. ů

 Popis p ednastavený programem ručn  opravíte. Vř ě  p ípad  opakujících se doklad  m žete využít číselník Účetníchř ě ů ů  
text , který zů  položky popis účetního dokladu vyvoláte klávesou F3. Do n j lze klávesou ě F5 nebo Insert doplnit nový 
text, klávesou F2 text opravit.

 Text popisu zapsat do účetní p edkontace. Program popis p ednastaví tak, že název partnera zř ř  primárního dokladu 
doplní o text z p edkontace.ř

 V p edkontaci použít p i zadání popisu zástupných symbol  ř ř ů #PARTNER, #TEXTPOL a #TEXTVPOL. P i zaúčtováníř  
je symbol  #PARTNER nahrazen názvem partnera z primárního dokladu,  #TEXTPOL textem první nenulové položky 
primárního dokladu, #TEXTVPOL seznamem všech text  nenulových položek.ů

P íkladř

Budete účtovat následující fakturu:

faktura

číslo faktury 10023 vystavena 20.3.2010

počítadlo D1 typ DPH U1 Prodej v tuzemsku

partner Aramis

st ediskoř 01 celkem 11 495,00

položky faktury bez DPH % DPH účet.skupina

potraviny 10 000,00 9 900,00

papír 500,00 19 95,00

Do účetní p edkontace si p ipravíte popis: ř ř #TEXTVPOL   #PARTNER

Výsledný popis účetního dokladu bude: potraviny, papír Aramis

P i zadávání popisu vř  p edkontaci si m žete klávesou ř ů F3 vyvolat nápov du zástupných symbol .ě ů

Tento zp sob není vhodný vů  p ípadech, kdy primární doklad obsahuje v tší množství položek (nap íklad p i prodejiř ě ř ř  
zboží).

Ve všech p ípadech je délka popisného textu účetního dokladu omezena na 35 znak .ř ů

Zástupné  symboly  z t etího  zp sobu  lze  vř ů  účetní  p edkontaci  p ednastavit  iř ř  do  poznámky  k jednotlivým položkám 
účetního dokladu. Zástupné symboly nemají na poznámku vliv v p ípad , že p i zápisu primárního dokladu použijeteř ě ř  
číselník účetních skupin s p ednastavenými texty.ř
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 7.17.5 Kopírování p edkontací mezi účtovanými firmamiř

Program  umož uje  kopírovat  účetní  p edkontace  mezi  uživateli  (účtovanými  firmami)  navzájem.  Vň ř  seznamu 
p edkontací stiskn te klávesu ř ě F10 a v menu akcí zvolte nabídku Export p edkontacíř .

Menu akcí obsahuje i položku Hromadné opravy, která umožní snadnou zm nu p ednastavených účt .ě ř ů

 7.18 St ediskař

Účtování na st ediska p i  použití  číselníku dovoluje redukovat účetní  rozvrh, který by obsahoval adu st ediskovýchř ř ř ř  
analytických účt . P i vyhodnocení st ediska (nap íklad výpočtu výsledovky) program zů ř ř ř  účetního deníku vybere všechny 
zápisy, kde bylo použito číslo st ediska, které počítáme. Jedná se tedy oř  paralelní výb rové hledisko kě  účt m.ů

U st ediska je rozhodující jeho označení (číslo), které by po použití již nem lo být m n no. Program p i oprav  ař ě ě ě ř ě  rušení 
st ediska nekontroluje, zda bylo použito, ař  správa číselníku je v cí uživatele.ě

St edisko se nastavuje ař  zadává v:

 P edkontacích, účetních skupinách ař  účetních dokladech.

 Číselníku pokladen.

 Číselníku sklad .ů

 V číselných adách (počítadlech).ř

 V osobních kartách zam stnanc , evidenčních kartách majetku aě ů  zakázek.

Podmínkou  účtování  na  st ediska  je  sepnutí  volby  ř Účtovat  na  st ediskař  v nastavení  účetnictví  (menu  Finance  - 
Nastavení).

 7.19 Činnosti

Číselník činností  je  obdobn  jako st ediska určen kě ř  dalšímu paralelnímu analytickému člen ní účetních zápis  proě ů  
pot eby vnit ních p ehled  ař ř ř ů  vyhodnocení. Využijete jej nap íklad pro zjišt ní ziskovosti jednotlivých druh  prací, zbožíř ě ů  
a činností účetní jednotky. Činnost lze p ednastavit vř  p edkontacích ař  číselníku účetních skupin.

Podmínkou  účtování  na  činnosti  je  sepnutí  volby  Účtovat  na  činnosti v nastavení  účetnictví (menu  Finance  – 
Nastavení).

 7.20 Druhy účetních dokladů

Druhy doklad  se používají ků  podrobn jšímu člen ní účetních zápis . Vhodným nastavením číselníku si ulehčíte výb ryě ě ů ě  
účetních  doklad  p íslušejících  určité  evidenci  aů ř  typu  operace.  Číselník  navazuje  na  účetní  p edkontace  ař  menu 
účtování.  V účetním  dokladu  je  vyžadována  shoda  mezi  určením druhu  dokladu,  p edkontací  ař  evidencí,  z níž  se 
doklady účtují.

 7.21 Účetní období

 7.21.1 Základní informace

Účetní  období  je  základní  údaj  časového rozlišení 
účetního  dokladu.  Podle  n j  se  provád jí  výpočtyě ě  
a sestavují  p ehledy  ař  výkazy.  Základním  účetním 
obdobím (z hlediska zákon ) je kalendá ní rok, kterýů ř  
je pro pot eby DPH ař  vnit ních vyhodnocení vhodnéř  
podrobn ji  členit  obvykle  na  dvanáct  m síc .ě ě ů  
Program  počítá  výkazy  za  časové  rozp tí  danéě  
násobky  b žných  období.  To  znamená,  žeě  
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vyhodnocení za čtvrtletí jednoduše obdržíte p i člen ní účetního roku na 12 nebo 4 období, naopak p i použití  4.ř ě ř  
období budete t žko zjiš ovat výsledky za jeden m síc. Uživatelé vyžadující velmi podrobné časové člen ní si mohouě ť ě ě  
nastavit až 365 období (období = jeden den).

Mimo výše uvedených (tzv. b žných) období budete pot ebovat další t i pro uzáv rkové operace. První období (obvykleě ř ř ě  
00) pro rozúčtování počátečního účtu rozvážného, a dv  období (obvykle ě 13,  14) pro p evod hospodá ského výsledkuř ř  
a uzav ení knih na konci roku.ř

Systém účetních  období  zárove  umož uje  účtovat  do více  let  najednou bez provedení  uzáv rkových operací,  cožň ň ě  
oceníte p edevším na konci roku.ř

P i účtování program p i adí zadanému datu odpovídající účetní období. Proto by m ly období na sebe navazovat bezř ř ř ě  
p ekrývání.  Výjimkou  jsou  období  uzáv rkových  operací,  které  budou  mít  datum  prvého  ledna  ař ě  jednat icátéhoř  
prosince.  Vzhledem k malému počtu účetních p ípad  provedených vř ů  t chto obdobích však není  problém p ípadně ř ě 
manuáln  opravit účetní období p ednastavené programem.ě ř

Období lze uzavírat a tím blokovat doklady v účetním deníku proti nežádoucí zm n . Uzav ené období m žete op tovně ě ř ů ě ě 
otev ít ař  cyklus podle libosti opakovat.  

 7.21.2 Hromadné založení účetních období pro další rok

Účetní období pro další rok m žete založit tak, že vů  menu  Finance – Číselníky – Účetní období - Oprava stisknete 
klávesu F10 a v menu zvolíte nabídku Období dalšího roku. Program vás následn  vyzve kě  zadání požadovaného roku, 
pro který vytvo í p íslušné záznamy jako kopii období zř ř  roku posledního.

 7.21.3 Uzav ení účetního obdobíř

Účetní období m žete uzav ít editací jednotlivého období, kde sepnete volbu ů ř uzav eno. ř Pro hromadné uzav ení použijteř  
menu  Finance – Číselníky – Účetní období – Oprava, kde stisknete klávesu  F10 a v menu zvolíte nabídku  Uzav eníř  
a otev ení období. dalšího roku.ř

 7.21.4 Účtování v účetním roce

Firmy, které účtují v tzv. účetním roku, tedy v jiném období, než odpovídá kalendá nímu roku (nap íklad b ezen – únor),ř ř ř  
si musí upravit číselník účetních období. První rok, kdy s účetním rokem začínáte, upravíte číselník následovn :ě

období od do popis

00.10 01.01.2010 01.01.2010 otev ení knih - počáteční stav roku 2010ř

01.10 01.01.2010 31.01.2010 leden 2010

02.10 01.02.2010 28.02.2010 únor 2010

... (ostatní m síce roku 2010)ě

12.10 01.12.2010 31.12.2010 prosinec 2010

13.10 01.01.2011 31.01.2011 leden 2011

14.10 01.02.2011 28.02.2011 únor 2011

15.10 28.02.2011 28.02.2011 zaúčtování HV účetního roku 2010

16.10 28.02.2011 28.02.2011 uzav ení účetních knih účetního roku 2010ř

Pro další rok zavedete tato účetní období:

období od do popis

00.11 01.03.2011 01.03.2011 otev ení knih - počáteční stav roku 2011ř

03.11 01.03.2011 31.03.2011 b ezen 2011ř

04.11 01.04.2011 30.04.2011 duben 2011

... (ostatní m síce roku 2011)ě

12.11 01.12.2011 31.12.2011 prosinec 2011

109



Grand 20

13.11 01.01.2012 31.01.2012 leden 2012

14.11 01.02.2012 28.02.2012 únor 2012

15.11 28.02.2012 28.02.2012 zaúčtování HV účetního roku 2011

16.11 28.02.2012 28.02.2012 uzav ení účetních knih účetního roku 2011ř

Sestavení rozvahy, výsledovky a dalších p ehled  necháte spočítat za období ř ů 03.11 až 14.11 (rozsah období si m žeteů  
p ednastavit vř  menu Finance - Nastavení, tlačítko Další).

 7.22 Účetní skupiny

Číselník  slouží  p edevším  laickýmř  
uživatel m  programu  ků  modifikaci 
nákladových, výnosových a majetkových účtů 
p i  zaúčtování  zř  Dokladů.  Použijete  jej 
v kombinaci  s p edkontací  p i  rozúčtováníř ř  
dokladu  na  více  účt  tržeb  aů  náklad .ů  
Podmínkou používání skupin v dokladech je 
sepnutí  volby  Použít  účetní  skupiny 
v nastavení každého typu dokladu (Doklady 
- Faktury vydané - Nastavení).

Základní  charakteristikou účetní  skupiny je 
určení íkající, vř  jaké evidenci bude použita. 
Dále  m žete  zadat  text,  účet,  st edisko,ů ř  
p ípad ař  činnost, tedy hodnoty, které budou 
z p edkontace  dosazeny  do  účetníhoř  
dokladu.

U faktur,  na  nichž  bude  z celkové  ceny 
odečtena d íve zaplacená záloha, sepn te spínač  ř ě Na druhou účetní stranu. Tím dojde k zám n  stran aě ě  znaménka 
částky oproti p edvolené stran  zř ě  p edkontace.ř

Typ  účetní  skupiny použijete  v p ípad  rozsáhlých  seznam  účetních  skupin.  Význam spočívá  vř ě ů  tom,  že  n kolikaě  
účetním skupinám,  které  chcete  kombinovat  v rámci  jednoho dokladu,  p i adíte  společný  typ  (nap íklad 1),  kterýř ř ř  
zadáte i do účetní p edkontace. P i vystavení faktury zadáte do její hlavičky tuto p edkontaci. P i zápisu jednotlivýchř ř ř ř  
položek faktury se nabídnou pouze účetní skupiny s typy uvedenými v p edkontaci (tedy skupiny sř  typem 1).

P i  účtování  se  účetní  skupiny uplatní  výhradn  p i  volb  ř ě ř ě Rozúčtovat dle  SKUPIN a SKUPIN+DPH položky  účetní 
p edkontace.ř

P i zadání účtu m žete použít n kolik variant:ř ů ě

zadat p íkladř význam

celý účet  60401
1

Účet z p edkontace je pln  nahrazen.ř ě

počáteční část účtu se ukončí 
hv zdičkouě

 60401
*

Účet z p edkontace je pln  nahrazen, uživatel vybere analytiku ažř ě  
v účetním dokladu (z možností 604010, 604011, 604012 atd.).

znaménko plus následované 
analytickou částí účtu

 +011 Účet z p edkontace je dopln n oř ě  analytiku 011. Využití je možné 
p edevším p i účtování na majetkové ař ř  nákladové účty zásob a zboží

 7.23 Účetní texty

Účetní texty m žete využívat ků  zadání opakujících se popis  účetních doklad  p i účtování aů ů ř  nastavení p edkontace.  ř

 7.24 Definice menu účtování

Číselník  slouží  k vytvo ení  strukturovaného  člen ní  účetních  p ípad  pro  účely  ručního  účtování  (menu  ř ě ř ů Finance  - 
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Účtování - Účtování z p edkontacíř , účtování bez návaznosti na ostatní evidence programu).

Každá položka číselníku vytvo í jednu nabídku menu. Obsahuje-li údaj p edkontace více označení účetních p edkontacíř ř ř  
(p edkontace  jsou  odd leny  čárkou),  bude  po  výb ru  této  položky  p i  účtování  zobrazena  další  nabídka  zř ě ě ř  t chtoě  
účetních p edkontací. Číselník menu účtování tedy m že obsahovat položku Faktury vydané, obsahující p edkontaceř ů ř  
FVBEZNA,  FVZALOH,  FVPEN,  FVNAJEM atd. Po zvolení nabídky  Faktury vydané budou pro účtování nabídnuty výše 
uvedené p edkontace.ř

P i zadávání druhu doklad  ař ů  p edkontací m žete využít  nabídkové menu (klávesa  ř ů F3),  v níž mezerníkem označíte 
všechny požadované p edkontace ař  stisknete Enter. Program p enese označené p edkontace ař ř  odd lí je čárkou. Menuě  
p edkontací  bude obsahovat pouze ty, které odpovídají zadaným druh m doklad  zř ů ů  údaje druh dokladu.

V seznamu položek menu účtování m žete klávesami  ů Ctrl+šipka nahoru a Ctrl+šipka dolů m nit polohu aktuálníhoě  
ádku.  ř

 7.25 Alternativní období

Alternativni období m žete použít pro vykazování p ehled  nap íklad zahraničnímu vlastníkovi, jenž chce zů ř ů ř  časového 
hlediska účtovat do jiného období, než dovolují naše zákony.

Účtování na alternativní období zapnete v menu Finance - Nastavení, kde stisknete tlačítko Další. Po zapnutí této volby 
m žete vů  číselníku financí naplnit seznam účetních období. P i zápisu účetního dokladu se alternativní období vypl ujeř ň  
obdobn  jako b žné období.ě ě

P i sestavení účetních p ehled  lze volit, pro které období se bude výb r provád t.ř ř ů ě ě

 7.26 Nastavení financí

 7.26.1 Účtování na st ediska, činnosti,..ř

V nastavení  účetnictví  zadáte,  zda 
chcete  účtovat  na  st ediska,ř  
p ípady,  partnery,  činnosti  ař  DPH. 
V účetním dokladu a p edkontaci seř  
dle  t chto  voleb  zp ístupníě ř  
odpovídající sloupce.

Pokud  budete  účtovat  p evážnř ě 
ručním  zp sobem  vyplatí  seů  
nastavit,  jaké  hodnoty  mají  být 
p eneseny  zř  d íve  zapsaného  doř  
nového účetního dokladu. Po zápisu 
prvého  nového  dokladu  si  bude 
program tyto hodnoty pamatovat až 
do opušt ní nabídky ě Finance. 

U partner  si m žete určit, zda seů ů  
má  v účetním  dokladu  zobrazovat 
číslo,  název nebo  signatura 
(upravený název) partnera.

 7.26.2 Párování úhrad

Zvolení okamžiku, kdy se má provést párování, závisí na zvyklostech firmy a obsluhy programu. Volba Ihned po zapsání 
var. symbolu zp sobí vyhledání odpovídající faktury ihned po zapsání variabilního symbolu vů  účetních dokladech (typ 
bankovní  výpisy,  hotovostní  a interní  doklady).  To  m že  být  výhodné  p edevším  uů ř  firem  s pon kud  nep ehlednýmě ř  
číslováním faktur a v p ípad  velkého množství p ijatých faktur. Pokud nebudete využívat evidenci ř ě ř Doklady nebo budete 
faktury zapisovat až po zadání bankovních výpis  (zpracovatelé účetnictví), zvolte nastavení Dodatečn . Párování úhradů ě  
pak bude provedeno až na vyžádání volbou Finance - Účtování - Nespárované úhrady.

U párování m žete určit údaje, podle nichž bude párování provedeno. Párování na číslo partnera je provedeno pouze p iů ř  
zadání čísla partnera do účetního dokladu p ed párováním úhrady (p i nastavení Ihned po zapsání var. symbolu tedyř ř  
p ed zapsáním variabilního symbolu).ř
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Volba Z variabilního symbolu odstranit písmena slouží k ulehčení párování. Banka totiž na výpisech obvykle neuvádí 
u variabilních symbol  písmena. Po úvodním nastavení doporučujeme nem nit stav spínače, protože by pravd podobnů ě ě ě 
docházelo  k nesprávnému  vyhodnocení  saldokonta  z účetnictví,  které  je  založeno  práv  na  variabilním  symbolu.ě  
Program totiž neví, že  10336 je číslo  FV10336 oprošt né oě  písmena, a bude li p i vystavení faktury použit symbolř  
10336 a p i úhrad  ř ě FV10336, nebude možné pro účely saldokonta p i adit oba zápisy kř ř  sob .ě

 7.26.3 Chování programu p i zápisu dokladuř

Dále lze up esnit chování programu p i vystavení ař ř  zápisu účetního dokladu. Užitečná je volba  Auditovat primární 
doklady, která p i účtování zř  Dokladů zp sobí nastavení auditu dokladu na požadovanou hodnotu aů  tím (p i vhodnýchř  
p ístupových právech obsluhy programu) znemožn ní jeho nežádoucí opravy. ř ě
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 7.26.4 Datum zaúčtování dle data zdanitelného pln níě

Budete-li  chtít,  aby program p i zaúčtování da ových doklad  nenastavil  datum zaúčtování podle data vystavení čiř ň ů  
p ijetí dokladu, nýbrž dle data zdanitelného pln ní, sepn te vř ě ě  nastavení volbu Datum účtování = zdanitelné pln níě .

 7.26.5 Upozorn ní p i účtování na saldokontní účet bez zadáníě ř  
variabilního symbolu

P i zápisu účetního dokladu se uř  saldokontních účt  kontroluje p ítomnost variabilního symbolu. Kontrolu lze zrušitů ř  
u jednotlivého  účtu  v menu  Finance  -  Číselníky  -  Účetní  rozvrh,  kde  v podrobné  obrazovce  účtu  je  pod  typem 
saldokonta uveden spínač Kontroluj VS (variabilní symbol).

Celkové vypnutí kontroly provedete v Nastavení financí volbou Upozornit na sald. účet bez VS.

 7.26.6 Další volby nastavení

Spínačem  Účtovat zálohové a proforma faktury ovlivníte chování programu p i účtování faktur zř  Dokladů. Nebude-li 
spínač sepnutý, z stanou tyto faktury nezaúčtované aů  nebudou ani nabídnuty k zaúčtování.

V údaji  Do financí  za adit  účtyř  zadejte  účty  (nebo  jejich  společnou  počáteční  část),  jejich  z statek  chcete  uvéstů  
v p ehledu stavu financí (ř Finance - Ostatní p ehledy - Stav financíř ). Obvykle by se m lo jednat oě  pokladny a bankovní 
účty.

 7.26.7 Saldokontní účet pohledávek a závazk  dle dokladových adů ř

Pro  usnadn ní  účtování  pohledávek aě  závazk  na  r zné  saldokontní  účty  obsahuje  číselník  druhu  doklad  (menuů ů ů  
Doklady  -  Číselníky  -  Druhy  dokladů)  saldokontní  účet.  Pokud  v Nastavení  financí sepnete  spínač  Dohledat 
saldokontní účty faktur, bude p i účtování p edpisu iř ř  úhrady faktury použit účet z číselníku druhu doklad . Saldokontníů  
účet je opraven až ve chvíli, kdy program p i adí provedenou úhradu ke konkrétní pohledávce nebo závazku. To seř ř  
projeví v účetním dokladu úhrady zobrazením písmene P vedle variabilního symbolu.

Po stisku tlačítka <Další> se zobrazí další obrazovka. 

Poznámka

Tato volba je uvedena p edevším zř  d vodu zp tné kompatibility. Vů ě  současné verzi stačí, když zadáte v číselných adáchř  
saldokontní účet. Ten bude p i vystavení  faktury p enesen do hlavičky dokladu ař ř  použit p i zaúčtování. P i párováníř ř  
úhrad program také p ekontroluje, zda je úhrada účtovaná na identický saldokontní účet.ř

 7.26.8 Zp sob zadání účt  vů ů  položkách prvotních dokladů

M žete zvolit, zda p i zápisu položky dokladu (nap íklad faktury) vů ř ř  části  Doklady budete do údaje účet zadávat číslo 
účtu z účetního rozvrhu, nebo účetní skupinu z číselníku účetní skupiny. Volba má vliv na zobrazení nabídky číselníku. 
Zvolíte-li  nabídku dle  účetních  skupin,  bude se  ve faktu e klávesou  ř F3 nabízet  číselník  účetních  skupin,  klávesou 
Ctrl+F3 účetní rozvrh. 

Pokud se rozhodnete zadávat číslo účtu z účetního rozvrhu, m žete si nabídku účt  omezit následovn :ů ů ě

 Do účetní p edkontace (menu ř Finance - Číselníky - P edkontaceř ) doplníte údaje účet.skup. o počáteční čísla účt ,ů  
která se mají p i vystavení faktury nabízet. Účty odd lte čárkou.ř ě

 P i vystavení faktury zadejte do hlavičky faktury p edkontaci. Pokud je p edkontace upravena dle p edchozího bodu,ř ř ř ř  
bude p i zadání položky faktury nabídnuta pouze část účetního rozvrhu.  ř

 7.26.9 Pevné p ednastavení období účetních p ehledř ř ů

P i sestavení hlavní knihy, rozvahy, výsledovky, aj. program nastaví rozsah období sestavy vř  závislosti na firemním roku 
(menu Konec - Firemní údaje - Firma) a na aktuálním datu v počítači. Pokud chcete, aby program sestavy vyhotovil 
vždy za nem nné období, vypl te údaj Vě ň  p ehledech p ednastavit obdobíř ř . 

 7.26.10 Alternativní období
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Alternativni období m žete použít pro vykazování p ehled  nap íklad zahraničnímu vlastníkovi, jenž chce zů ř ů ř  časového 
hlediska účtovat do jiného období, než dovolují naše zákony. Další výklad naleznete v kapitole Alternativní období  .  
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 7.26.11 Účtování odpis  po jednotlivých kartách majetkuů

Program  umož uje  účtovat  odpisy  aň  další 
údaje souhrnn  po skupinách majetku, neboě  
po  jednotlivých  kartách  majetku.  Chcete-li 
nap íklad  vř  účetním  dokladu  odpis  uvéstů  
odpisy  pro  každou  kartu  majetek  zvláš ,ť  
zapn te volbuě  Majetek účtovat po kartách.

Druhou možností je upravit p edkontaci, kdeř  
ve  sloupci  rozúčtovat p idáte  na  začátekř  
výrazu  písmeno  K.  Tedy  výraz ODPISU 
zm níte  na  ě KODPISU,   OPRAVEK na 
KOPRAVEK a podobn .ě
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 8 MZDOVÁ EVIDENCE
Mzdy obsahují personální údaje o zam stnancích, evidenci vyplacených záloh aě  výpočty mezd, roční vyúčtování daně 
z p íjmu, zpracování p ehled  ař ř ů  číselníky. Mzdy jsou navrženy tak, aby uživatel mohl sám do značné míry definovat 
a ovliv ovat  výpočet  aň  strukturu  mzdy  a tím  samostatn  ešit  své  individuální  požadavky.  ešení  je  založeno  naě ř Ř  
kombinaci pevných a složkových údaj .  P i  výpočtu mzdy se zapisují  n které údaje jednou položkou (odpracovanáů ř ě  
doba, hrubá mzda, odvody, dan , atd.). Tyto údaje jsou nazvané  ě Pevnými údaji mzdy.  Naproti tomu existují složky 
mzdy,  které  se  mohou  lišit  u zam stnavatel  iě ů  jednotlivých  zam stnanc ,  aě ů  to  jak  včlen ní,  tak  vě  počtu.  Jsou 
pojmenované  Složkové údaje mzdy. Požadavky uživatel  na člen ní aů ě  počet  Složkových údajů jsou rozdílné a nelze 
zvolit všeobecn  platné optimální ešení. Proto m že uživatel n které údaje libovoln  členit, nebo je naopak v becě ř ů ě ě ů  
nezadávat. Pro Složkové údaje si upravíte dle pot eb číselník ř Druh  složeků .

Co ud lat p ed používánímě ř

 Upravit si číselník mzdových složek.

 Zadat pot ebné zdravotní pojiš ovny.ř ť

 P ekontrolovat nastavení mezd.ř

 8.1 Personalistika 

P ed  výpočtem  mezd  je  nutné  zapsat  osobní  ař  mzdové  údaje  zam stnanc .  Karta  pracovníka  obsahuje  osobníě ů  
a mzdové údaje, da ové slevy, stálé složky mzdy, dovolené,odpracovanou dobu, pr m ry pro náhrady, aj.ň ů ě

 8.1.1 Osobní údaje

V obrazovce se zadá  p íjmeníř ,  rodné p íjmeníř ,  jméno a titul,  datum narození,  rodné číslo a místo narození,  číslo 
občanského pr kazu aů  adresa bydliště.

Pošta trvalého bydliště se používá p i tisku ř oznámení o nástupu do zam stnáníě  pro OSSZ a pro tisk ELDP.

U národnosti program  požaduje 
zadat  hodnotu  z číselníku. 
Pot ebujete-li  zapsat  novouř  
národnost,  stačí  ji  klávesou  F5 (p iř  
zobrazené  nabídce  národností)  do 
číselníku doplnit.

U cizích  státních  p íslušníkuř  
stiskn te mezerník na údaji ě Cizí stát 
a v dalším  formulá i  zapište  ř kód 
státu a číslo pasu.

P echodné  bydlišt  zadejte  poř ě  
stisknutí  mezerníku  na  spínači 
P echodné bydlištř ě.

Pokud  chcete,  aby  program  p iř  
vystavení mzdy upozornil na n které skutečnosti, zapište je do údaje ě Zpráva p i vystavení mzdy. ř Mezi tyto informace 
m že pat it nap íklad upozorn ní na zvýšení mzdy po skončení zkušební doby.ů ř ř ě

Dále zadejte telefon, st ediskovouř  p íslušnostř  a rodinný stav. 

Informace, zda je zam stnanec  ě samoživitel, má význam pro 
stanovení podp rčí doby p i ošet ování.ů ř ř

Profese,  kvalifikace a pracoviště navazují  na  číselník a jsou 
povinné  u firem,  které  zpracovávají  statistiku  pr m rnýchů ě  
mezd (v programu firmy Trexima).

Výplatní  místo má  význam  v p ípad ,  že  chcete  tisknouř ě  
nap íklad  mincovky,  výplatní  pásky  ař  další  sestavy  podle 
výplatních míst.

Počátek pracovního  pom ru,  ě p edchozího  zam stnavateleř ě , 
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délku zkušební doby a ukončení pracovního pom ruě  zadáte po stisku tlačítka <Pom r od-do>.ě  Zde také m žete zjistitů  
celkovou odpracovanou dobu. 
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Tlačítkem  <Další  údaje> zobrazíte  formulá ,  kde  seř  
standardn  zapíše  ě pohlaví a funkce  vedoucího.  Pohlaví 
program nastavuje automaticky po zápisu p íjmení ař  jména 
pracovníka.  Automatické  určení  ale  nemusí  pracovat 
správn  uě  cizojazyčných  jmen.  Pohlaví a vedoucí je 
používáno p edevším pro statistiku pr m rných mezd.ř ů ě

Jestliže si pot ebujete zapisovat další informace, pro kteréř  
není v programu vhodný  údaj, definujte si je dle kapitoly 
Volitelné údaje. Po definici je m žete zobrazit aů  m nit práv  vě ě  obrazovce po stisku tlačítka <Další údaje>

Uživatelskou  značku si  m žete  libovoln  p ejmenovat  vů ě ř  menu  Nastavení  mezd  -  Základní a použít  k trvalejšímu 
označení jednotlivých zam stnanc .ě ů

Nad poznámkou se nacházejí tlačítka, otevírající další p ehledy ař  formulá e.ř

 8.1.2 Mzdové údaje

Pracovní  pom rě  navazuje  na  číselník  a je  nutné  jej  zadat.  V číselníku  je  stanoven  zp sob  výpočtu  sociálníhoů  
a zdravotního pojišt ní aě  další d ležité údaje.ů

Pokud  máte  zam stnance,  na  které  se  vztahuje  snížení  základu  zdravotního  pojišt ní,  zadejte  nejprve  do  menuě ě  
Evidence - Mzdová evidence - Typy pracovních pom rě ů pot ebné pom ry, uř ě  kterých v údaji Zdravotní pojišt níě  zvolíte 
typ  Procentem částky p esahující odpočet  ř (nový typ pracovního pom ru je pro ulehčení zadání vhodné ud lat jakoě ě  
kopii n kterého ze stávajících typ ).ě ů

Nominální  úvazek je  týdenní  úvazek  odpovídající  plnému  úvazku  (firemnímu  režimu  v menu  Mzdová  evidence  – 
Nastavení - Základní), standardn  ě 40 hodin (tuto hodnotu tedy zachovejte i u zkrácených úvazk ). Program jej používáů  
p i p epočtu minimální mzdy ař ř  dalších kontrolách. 

Do  skutečného týdenního úvazku se zadává dohodnutý rozsah pracovní doby z pracovní smlouvy. Pokud se nejedná 
o zkrácený úvazek, bude hodnota shodná s nominálním úvazkem. Skutečný počet dní úvazku je uveden pouze pro 
informaci a program s ním nepočítá.

P íklad úvazkř ů

 Zkrácený (poloviční) úvazek uklízečky: nominální 40 hodin, skutečný 20 hodin.

 Plný úvazek ve t ísm nném provozu: nominální ř ě 37,5 hodin, skutečný 37,5 hodin.

 Zkrácený úvazek ve t ísm nném provozu: nominální ř ě 37,5 hodin, skutečný 30 hodin.

Skutečný denní úvazek odpovídá pr m rnému počtu hodin vů ě  týdnu, tedy skutečnému úvazku d lenému p ti.ě ě

V p ípad , že se nominální ař ě  skutečný úvazek liší a v Základním nastavení mezd (menu Mzdová evidence – Nastavení - 
Základní)  máte  zapnutu  volbu  P epočítávat  m síční  mzdu  firemním  režimem  ař ě  úvazkem,  bude  m síční  mzdaě  
zkrácena pom rem úvazk , protože se vychází zě ů  p edpokladu, že výši m síční mzdy určujete bez ohledu na skutečnýř ě  
úvazek pracovníka.

Druh  mzdy odpovídá  zp sobu  odm ování  dohodnuté  vů ěň  pracovní  smlouv .  Mzda  m že  být  ě ů m síčníě ,  hodinová 
a úkolová.  Jednotlivé  druhy  mzdy  se  z hlediska  programu  liší  zápočtem  svátk  p i  výpočtu  mzdy  aů ř  náhrad  za 
dovolenou. 

Mzdový tarif  navazuje na číselník. Pokud zam stnanci p i adíte mzdový tarif, bude program p i vystavení nové mzdyě ř ř ř  
kontrolovat, zda aktuální hodinová či m síční mzda není nižší, než tarifní hodnota pro p íslušné období. Funkce jeě ř  
p ínosná p edevším uř ř  zam stnanc , jejichž mzda se pohybuje na úrovni minimální mzdy (tarif ), kdy je vě ů ů  p ípad  jejíhoř ě  
zvýšení nutné navýšit i mzdy zam stnanc .ě ů

Dalším údajem je  výše hodinové nebo  m síční mzdyě . Program očekává vstup odpovídající  Druhu mzdy, ale m žeteů  
zadat ob  hodnoty.ě

Dále si m žete poznamenat datum ů platového vým ruě .

Údaj  Zdravotní pojiš ovnať  je d ležitý pro odvod zdravotního pojišt ní aů ě  tisk pot ebných sestav. Pokud má pojišt necř ě  
p id leno číslo, které neodpovídá rodnému číslu (cizí státní p íslušník), zadejte jej. Vř ě ř  ostatních p ípadech ponechteř  
číslo pojišt nce prázdné, program použije rodné číslo.ě

Druh činnosti je uvád n vě  Oznámení o nástupu do zam stnání pro OSSZ. Kód navazuje na číselník ě Druh  činnostíů .

Mzdová účetní skupina je v da ové evidenci pomocný číselník bez zvláštního určení. Vň  podvojném účetnictví má tento 
údaj naopak zásadní vliv na p i azení účt  jednotlivým složkám mzdy p i automatickém zaúčtování do účetního deníku.ř ř ů ř
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Mzdové údaje, které se do programu zadávaly d íve ař  se kterými již program nepracuje, m žete pro kontrolu zobrazitů  
stiskem spínače Nepoužívané údaje.

Informaci o tom, zda je zam stnanec ě poživatelem d choduů , program využívá p i stanovení maximální délky podp rčíř ů  
doby a p i tisku osobního, mzdového evidenčního ař  zápočtového listu.

Snížená minimální mzda dovoluje snížit výši minimální mzdy nap íklad uř  poživatel  invalidního d chodu aů ů  mladistvého 
zam stnance. Snížení se vě  t chto p ípadech zadává výší požadovaného procenta, tedy nap íklad uě ř ř  částečného d choduů  
zadáte  hodnotu  75%.  Jestliže  má  být  minimální  mzda  uplat ována  vň  plné  výši,  ponechte  tento  údaj  prázdný. 
U zam stnanc  ve v ku 18 až 21 let vě ů ě  prvém pracovním pom ru musíte p ípadné snížení minimální mzdy po uplynutíě ř  
šesti m síc  ode dne vzniku pracovního pom ru snížení zrušit ě ů ě ručn !ě

Obdobn  je  tomu  uě  údaj  ů Zm n ná  pracovní  schopnost  od-doě ě ,  které  využijete  p edevším  p i  výb ru  (filtrování)ř ř ě  
zam stnanc . - doplnit, má to iě ů  jiný význam

Dále je možné zadat datum nároku na p iznání starobního d choduř ů  a datum odchodu do starobního d choduů . Nárok 
na starobní d chod program samostatn  nepočítá aů ě  je pln  ve správ  mzdové účetní. Údaj se používá p i tisku ELDP.ě ě ř

Datum, od n hož je zam stnanec  ě ě poživatelem starobního d chodu,  ů je použit ve formulá i  ř oznámení o nástupu do 
zam stnání pro OSSZě , tisku ELDP a p i kontrole podp rčí doby dočasné pracovní neschopnosti (poživatel starobníhoř ů  
a plného invalidního d chodu má zkrácenou podp rčí dobu). Využívá se iů ů  p i výpočtu minimálního základu zdravotníhoř  
pojišt ní.ě

Počátek nemocenského pojišt ní je obvykle den nástupu do práce. Pro účely zjišt ní rozhodného období pro denníě ě  
vym ovací základ DNP je dle §19 Zákona oěř  nemocenském pojišt ní považován nap íklad:ě ř

 op tovný nástup zam stnance zě ě  výkonu trestu odn tí svobodyě

 u zam stnance, který byl uznán pln  nebo částečn  invalidní, den, vě ě ě  n mž byla uznána invaliditaě

V t chto p ípadech zadejte do ě ř jiného počátku nemocenského pojišt níě  odpovídající datum. 

Pro  účely  zjišt ní  vym ovacíhoě ěř  
základu  DNP  se  zárove  vň  t chtoě  
p ípadech požaduje, aby se zř  m síceě  
počátku  nemocenského  pojišt níě  
započetl  p íjem  ař  vyloučené  doby 
pouze za období od počátku pojišt níě  
do konce m síce.  Vě  p ípad  p iznáníř ě ř  
invalidity,  kdy  zam stnanec  vě  tomto 
m síci  pracoval,  p ípadn  bylě ř ě  
nemocen  p ed  iř  po  tomto  datu,  je 
problematické programem spolehlivě 
určit p edevším p íjmy za část m síceř ř ě  
po  datu  p id lení  d chodu.  Protoř ě ů  
musíte  tyto  hodnoty  vypočítat  sami 
a ručn  je  stiskem  spínačeě  
p íjmy/vyl.dobyř  zapsat  do 
p íslušných  údaj  formulá e.  Tytoř ů ř  
údaje budou uvád ny vě  p íloze žádosti oř  nemocenskou dávku pro OSSZ.

Dále  zvolte,  jaké  Da ové  slevyň  zam stnanec  uplat uje.  P i  vytvá ení  nové  mzdy  si  je  program na  základ  údajě ň ř ř ě ů 
z personalistiky načte z nastavení da ových slev.ň

Období podpisu prohlášení je rozhodující pro uplatn ní da ových slev aě ň  výpočet dan  zě  p íjmu. Období, kř  n muž byloě  
prohlášení podepsáno, zadejte ve tvaru m síc.rok. ě

Období je nutné manuáln  aktualizovat vě  každém roce (nap íklad pomocí menu ř Pomocné funkce - P íprava na dalšíř  
rok). 

Poznámka

Jestliže evidujete zam stnance, kterému se vypočítává da  zě ň  autorských honorá , vypn te vřů ě  obrazovce  Základního 
nastavení mezd volbu Nepoužívat dan ní autorských honoráě řů. Pak se v obrazovce mzdových údaj  začne zobrazovatů  
spínač  Da  - autorské honorá eň ř . Po jeho sepnutí bude p i výpočtu dan  zř ě  p íjmu ze mzdy program používat až doř  
zákonné hranice pevnou sazbu a vypočtená da  zň  p íjmu bude evidována jako da  zvláštní sazbou. Zákonná hraniceř ň  
i sazba se zadávají v menu Nastavení – Ostatní sazby.

 8.1.3 Další údaje
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Program eviduje, zda je pracovník vedoucí. Dalším údajem je pohlaví (muž / žena), které se nastavuje automaticky na 
základ  p íjmení aě ř  jména. Údaj vedoucí a pohlaví jsou programem využívány pouze pro statistiku. 

Odkaz  na èíselník  partnerù  se  používá 
pøi generování závazkù z mezd.

Pokud si budete definovat vlastní údaje, 
které  chcete  v personalistice  zadávat 
(viz  kapitola   Volitelné  údaje  ),  budou 
zobrazeny v této obrazovce.

 8.1.4 Dovolené

V obrazovce  zadejte  z statek  dovolené  zů  minulého  roku,  nárok 
z b žného roku aě  počet čerpaných dn . P i  zápisu mzdy obsahujícíů ř  
dovolenou se automaticky upraví čerpané dny.

Tlačítkem  <Vybrané dovolené> získáte  podrobný p ehled oř  čerpání 
dovolené.

Pozor

Pokud  zpracujete  mzdu  a p i  tisku  výplatních  pásek  zjistíte,  žeř  
nemáte  správn  nastavené  z statky  dovolené,  je  zapot ebí  tutoě ů ř  
hodnotu  upravit  nejenom  v personalistice,  ale  i p íslušné  mzdř ě 
pracovníka (z statek dovolené se zobrazí po stisku tlačítka ů <Další> ve formulá i mzdy).ř

 8.1.5 Stálé složky mzdy

Stálé  složky  mzdy  slouží  k urychlení  práce p i  vyhotovení  mzdy ař  jsou 
určeny  pro  složkové  údaje  Podílové  mzdy,  P íplatkř ů,  Prémií,  Jiných 
dávek,  Náhrad,  Jiných  p íjmř ů a Srážek.  Nejčast ji  se  používají  proě  
osobní  ohodnocení,  p evod výplaty na účetř  a stálé  srážky na  spo ení,ř  
p jčky, výživné, exekuce aů  podobn .ě

Novou  stálou  srážku  vytvo íte  tak,  že  stisknete  tlačítko  ř <Srážky> 
a v seznamu použijete klávesu F5 nebo Insert.

P jčkaů

Pokud  jste  zam stnanci  poskytli  ě p jčkuů ,  vytvo te  srážku,  vř  níž  zadáte 
celkovou výši p jčky, zbývající částku ků  úhrad  aě  m síční srážku do údajeě  
p edpisř . Program bude p i zápisu mzdy sř  touto srážkou snižovat z stateků  
dlužné částky.  P i  oprav  takové stálé složky mzdy se nabídne tlačítkoř ě  
<Úhrady>, po jehož stisku lze zobrazit seznam úhrad dluhu. Seznam úhrad se vytvá í zř  mezd, což znamená, že budou-
li na konci roku staré mzdy zrušeny, nebude seznam úhrad obsahovat srážky za minulý rok. Pokud má zam stnanecě  
více p jček na stejnou částku, musíte pro každou vytvo it nový typ srážky.ů ř

P evod mzdy na účetř
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P evod  mzdy  na  účet  (sporožiro)  zadejte  jakoř  
srážku, u níž do p edpisu zadáte vysokou částkuř  
(nap íklad  ř 999999 Kč)  a prioritu  nastavíte  na  9 
(srážka  se  provede  až  naposledy  a program 
uplatní pouze zbývající částku dobírky).

Výživné

U výživného  zadejte  do  p edpisu  požadovanouř  
částku (nap íklad ř 5.000 Kč) a prioritu nastavíte na 
1 (srážka se provede nejd íve).ř
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Exekuce

U exekucí  se  nezadává  po adí,  program  jeř  
automaticky  uplatní  podle  typu  exekuce 
a zákonného po adí. Proto je d ležité správn  zadatř ů ě  
typ exekuce a datum doručení.

Do p edpisuř  zadejte stejnou částku, jako je zbývající 
částka ke sražení – program si výši exekuční srážky 
vypočítá dle konkrétní mzdy.

V obrazovce  mzdy  naleznete  vedle  srážek  tlačítko 
<Exe>,  po  jehož  stisku  m žete  zadat  ů počet 
vyživovaných  d tíě  a manželku.  Tyto  údaje  budou 
automaticky  p ebírány  do  další  mzdy.  Programř  
v této obrazovce také informativn  vypočítá celkovouě  
výši p ednostní ař  nep ednostní srážky.ř

Pokud  mají  zam stnanci  najednou  více  exekucí,ě  
tiskn te jim výplatní pásky sestavou ě Výplatní páska 
včetn  složekě .

Poznámka

Do stálých složek lze zapsat i složky  Náhrad, ale doporučujeme je v tomto p ípad  používat pouze jako p ipomenutíř ě ř  
a v každém p ípad  p i vystavení mzdy zadat uř ě ř  všech náhrad správné datum! Stálé složky mzdy se p i p enesení doř ř  
nové mzdy nep epočítávají.ř

Další informace o složkách mzdy naleznete v kap.Druhy složek  .  

 8.1.6 Rodina

Evidence rodinných p íslušník  je určena p edevšímř ů ř  
pro  stanovení  da ové  slevy  na  d ti  aň ě  vyživovanou 
manželku.

Po  výb ru  tlačítka  ě <Rodina> je  zobrazen  p ehledř  
rodinných  p íslušník .  Rodinného  p íslušníkař ů ř  
za adíte  klávesou  ř Insert,  opravíte  klávesou  Enter 
a zrušíte tlačítkem Delete. 

Obrazovka  rodinného  p íslušníka  obsahuje  mimoř  
základních údaj  rodinný vztah, zda da ovou slevuů ň  
uplat uje  aň  časové  rozmezí,  v n mž  se  má  slevaě  
uplatnit.  Datum  „od“  a „do“  zadejte  pouze 
v p ípad , že se dít  narodilo vř ě ě  roce výplaty (začal 
nárok na da ové zvýhodn ní),  nebo naopak nárokň ě  
skončil. V opačném  p ípad  ponechte  oba  údajeř ě  
nevypln né.ě

Zadáte-li  nap íklad  datum  od  ř 12.05.2010 (datum 
narození),  bude  program  s da ovou  slevou  poprvéň  
počítat  ve  mzd  vě  období  05.10 a dále  ji  bude 
uplat ovat bez omezení.ň

Da ové zvýhod ní ve vztahu ň ě Syn a Dcera a Jiný je uplatn no vě  m síční mzd , vztah ě ě Manžel (ka) v ročním vyúčtování 
dan .ě

 8.1.7 Nemoci v p edchozích zam stnáníchř ě

Do  seznamu  nemocí  opište  z p ílohy  mzdového  listu  od  p edchozího  zam stnavatele  nemoci  zř ř ě  dvanácti  m sícě ů 
p edcházejících nástupu do zam stnání. Se seznamem program pracuje p i kontrole podp rčí doby. Zárove  se soupisř ě ř ů ň  
nemocí m že tisknout vů  zápočtovém listu.

V seznamu jsou k dispozici obvyklé klávesy - Insert a F5 pro p idání, ř Enter a F2 pro opravu, Delete pro mazání.

 8.1.8 Mimo evidenční stav
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Zadává se počáteční a koncové datum a d vodů  vyn tí ze stavu. Údaje jsou pot ebné p i tisku počtu zam stnanc  proě ř ř ě ů  
statistický ú ad.ř

 8.1.9 Pr m ryů ě

Po stisku tlačítka <Pr m ry>ů ě  se zobrazí seznam pr m r  pro pracovn  právní účely (náhrady).ů ě ů ě

Pr m ry pro náhrady se používají p i stanovení náhrad za dovolenou, svátek, p i výpočtu p íplatk  aů ě ř ř ř ů  náhrady za první 
dny nemoci. V seznamu jsou zobrazeny hodinové pr m ry sů ě  uvedením započítané mzdy, počtu odpracovaných hodin 
a výsledného hodinového pr m ru. Pokud zam stnanec vů ě ě  rozhodném období, z n hož se pr m r počítá, neodpracovalě ů ě  
alespo  21 dn , je zapsán pravd podobný pr m r, který je programem indikován slovn  vň ů ě ů ě ě  poznámce i zaškrtnutím 
volby Pravd podobnýě . Když pot ebujete, aby program používal p i výpočtu náhrad ař ř  p íplatk  vř ů  zadaném období vámi 
stanovenou  částku,  což  nastane  nap íklad  vř  začátku  používání  programu,  nebo  p i  použití  pro  zam stnanceř ě  
výhodn jších  pr m r  vě ů ě ů  p ípadech  stanovených  zákonem,  stiskn te  vř ě  seznamu  pr m r  klávesu  ů ě ů Insert nebo  F5 
a zadejte pot ebný pr m r sř ů ě  tím, že sepnete volbu Nep epočítávatř . Metodika výpočtu pr m ru programem je uvedenaů ě  
v kapitole Náhrady  .  

Pr m ry se uvád jí pro m síc, vů ě ě ě  n mž sě  nimi má být počítáno. 

 8.1.10 Tipy a triky pro personalistiku

 8.1.10.1 Hromadné p i azení stáléř ř  
mzdové složky

Pokud  pot ebujete  hromadn  zam stnanc m  p i aditř ě ě ů ř ř  
stálou mzdovou složku, stiskn te vě  seznamu zam stnancě ů 
klávesu  F10 a v zobrazené  nabídce  zvolte  Hromadné 
p i azení  mzdové  složkyř ř .  V následující  obrazovce  zvolíte 
požadovanou složku a určíte rozsah.

 8.1.10.2 Zam stnanci vě  archivu

Odložení  do  archivu  provedete  tak,  že  v menu 
Personalistika - Oprava stisknete klávesu F10, dále zvolíte 
nabídku  Archiv.  V další  obrazovce  nastavíte  činnost na 
Odložení  do  archivu a určíte  požadovaný  rozsah.  Tím 
zp sobíte,  že  zam stnanec  nebude  vid t  vů ě ě  p ehledech,ř  
vyjma menu  Personalistika - Zam stnanci vě  archivu. 

P ípadnou  obnovu  zř  archivu  provedete  v menu 
Personalistika  -  Zam stnanci  vě  archivu analogicky 
odložení.

 8.1.10.3 Personalistika – historie zm ně

V personalistice je možné u každého údaje zachovávat historii zm n. Ukládání do historie se zapne v menu ě Evidence - 
Mzdová evidence - Nastavení - Základní, zde tlačítko <Další>. 

Po  provedení  zm n  vě  personalistice  bude  p i  uložení  formulá eř ř  
zobrazen  dotaz,  od jakého  období  jsou  nov  zadané  hodnotyě  
platné.

P i  dalším  vstupu  do  personalistiky  bude  u  zm n ných  údajř ě ě ů 
zobrazena červená tečka. U t chto údaj  m žete zobrazit  p vodní hodnoty klávesou  ě ů ů ů Ctrl+H.  Ze seznamu starších 
hodnot m žete záznam odstranit klávesou ů Delete.

Historii  zmìn  vytisknete  v 
tisku  osobních  údajù,  kde 
si  zvolíte  odpovídající 
sestavu.
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Historie je pouze evidenční a nemá vliv na žádné výpočty a sestavy!
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 8.2 Zálohy mezd

Zálohy  jsou  určeny  uživatel m  vystavujícím  vů  pr b huů ě  
m síce  pravidelné  iě  mimo ádné  zálohy.  P i  zápisu  novéř ř  
zálohy  m žete  automatizovan  vyhotovit  hotovostníů ě  
výdajový  doklad.  Zálohy  zapsané  do  evidence  jsou 
p eneseny do mzdy ař  souhrnn  uvedeny vě  údaji zálohy.

Aby  bylo  možné  evidenci  používat,  vypn te  volbuě  
Nepoužívat evidenci záloh mezd v menu Mzdová evidence 
–  Nastavení  -  Základní.  Zpracovatelé  účetnictví  budou 
pravd podobn  volit opačný p ípad, kdy budou vyplacené zálohy zapisovat rovnou do mzdy podle dodaných podklad .ě ě ř ů

Po výb ru nabídky  ě Evidence - Mzdová evidence - Zálohy 
zadáte období zpracování záloh. 

Program  zjistí,  zda  jsou  v období  již  n jaké  zálohyě  
evidovány, a pokud zálohy nenalezne, m žete vů  následující 
obrazovce  zadat  období,  z n hož  budou  zálohyě  
p ekopírovány, datum ař  poznámku společnou pro všechny 
zálohy  a zvolit,  zda  bude  pro  každou  zálohu  vytvo enř  
hotovostní  doklad.  Dále  vyberete  zam stnance,  kterýmě  
chcete zálohu vyhotovit. Nakonec m žete voliteln  provéstů ě  
opravu jednotlivých záloh, vytvo it ař  vytisknout výdajové hotovostní doklady.

V seznamu záloh lze b hem m síce provád t opravy aě ě ě  p idávat nové zálohy b žným zp sobem.ř ě ů

Na konci m síce budou p i vystavení mzdy sečteny veškeré vyplacené zálohy aě ř  ze mzdy sraženy.

 8.3 Mzdy

Zadávání mzdy probíhá v interaktivní obrazovce, v níž má zm na údaje za následek okamžitý p epočet navazujícíchě ř  
hodnot. Na obrazovce jsou uvedeny částky, které lze p ímo zm nit p episem hodnoty, ař ě ř  dále údaje, které jsou součtem 
složky mzdy (údaj náhrada zobrazuje součet dn  aů  částek placených náhradou). Vedle t chto hodnot jsou umíst nyě ě  
tlačítka sloužící jako popis a jejich stiskem se zobrazí seznam p íslušné složkové mzdy. Vř  seznamu jsou k dispozici 
obvyklé klávesy F5 a Insert pro p idání, ř Enter a F2 pro opravu, Delete pro mazání.

 8.3.1 Obrazovka mzdy

Rozhodujícím údajem mzdy je období, za které je vyplácena. Období se zadává se ve tvaru MM.RR  (m síc.rokě ). P iř  
vyhotovení nové mzdy program p ednastaví období na m síc následující po poslední mzd . Období mzdy je určující proř ě ě  
nápočet pracovních dn  aů  placených státních svátk  zů  nastavení mezd a pro výpočet odčitatelných částek za vyživované 
d ti.ě

V obrazovce  mzdy  je  pod 
obdobím informativn  zobrazeně  
p edpokládaný  fond  pracovníř  
doby.  Následují  skutečně 
odpracované  dny  a hodiny. 
U zam stnanc  sě ů  m síčníě  
mzdou  jsou  placené  svátky 
uvedeny zvláš , m síční mzda jeť ě  
vypočtena  ze  součtu  skutečně 
odpracovaných dn  aů  placených 
svátk .ů

U zam stnanc  placenýchě ů  
hodinovou nebo úkolovou mzdou 
se  svátky  uvád jí  informativně ě 
a p edpokládá  se,  že  budouř  
proplaceny náhradou.

Pokud zam stnanec pracoval p esčas, zadejte jej stiskem tlačítka ě ř <V p íplatcích>ř . V seznamu p íplatk  stiskn te ř ů ě Insert 
a v obrazovce  p íplatku  sepn te  volbu  ř ě Zvýšit  odpracovanou  dobu.  Tím  dojde  k zaplacení  p íplatku  za  p esčasř ř  
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i k proplacení základní mzdy za dobu p esčasu.ř

 8.3.1.1 Základní a hrubá mzda, hrubý p íjemř

Základní mzda je součet hodinové, m síční, úkolové aě  podílové mzdy. Hrubá mzda se skládá ze základní mzdy a t chtoě  
složkových  údaj :  p íplatk ,  prémií,  pokut,  jiných  dávek,  náhrad  (nemocí  aů ř ů  absencí).  Podmínkou  pro  nápočet 
složkových údaj  do hrubé mzdy je sepnutí volby ů Složku započítat do hrubé mzdy ve složce mzdy.

Hrubý p íjem je obdobn  vypočten  ze základní mzdy ař ě  složkových údaj  sů  volbou Složku započítat do hrubého p íjmuř .

 8.3.1.2 Sociální pojišt níě

Maximální roční základ

P i  vystavení  nové  mzdy  bude  napočten základ pro  sociální  pojišt ní  uplatn ný  ve  mzdách zř ě ě  p edchozích  m sícř ě ů 
kalendá ního roku ař  tato  hodnota  společn  sě  vym ovacím základem ze zpracované mzdy bude porovnána  sěř  roční 
hranicí.

Účast na pojišt níě

Od roku 2009 je účast na nemocenském a d chodovém pojišt ní od sebe odd lena aů ě ě  závisí na typu pracovního pom ruě  
a výši p íjmu.ř

Mezi zvláštní kategorii pat í společníci, jednatelé s.r.o. ař  komandisté (za práce konané mimo pracovn právní vztah),ě  
kte í jsou účastni pouze d chodového pojišt ní (nejsou pojišt ni nemocensky ař ů ě ě  nevzniká u nich nárok na náhradu ani 
dávku za nemoc, atd.). Účast na d chodovém pojišt ní je podmín na dosažením rozhodného p íjmu vů ě ě ř  m síci výplaty,ě  
který v roce 2010 činí  6000 Kč. Takový pracovník tedy m že být jeden m síc d chodov  pojišt n, druhý m síc jižů ě ů ě ě ě  
nikoliv.

Další  komplikací  je  zam stnání  malého  rozsahu,  uě  kterého  je  účast  na  nemocenském,  d chodovém aů  zdravotním 
pojišt ní spojena sě  podmínkou dosažení p íjmu rozhodného p íjmu (vř ř  roce 2010 ve výši alespo  ň 2000 Kč).

Proto  obrazovka sociálního pojišt ní  obsahuje  údaje  informující,  zda  je  mzda  pojišt na nemocensky  aě ě  d chodov .ů ě  
Zp sob účasti na pojišt ní m žete vů ě ů  od vodn ných p ípadech zm nit nap íklad pomocí klávesy ů ě ř ě ř F3. 

Základ pro pojistné a výše pojistného

Základ sociálního pojišt ní ze mzdyě  se obvykle 
shoduje s výší hrubé mzdy. Je vypočten součtem 
základní  mzdy  a složkových  údaj  sů  volbou 
Započítat do základu sociálního pojišt ní.ě

Program  zjistí  součet  základu  pojistného  od 
začátku roku a zohlední maximální roční základ.

Podle údaj  vů  pracovním pom ru aě  v závislosti na 
konkrétních údajích mzdy se nastaví  účast této 
mzdy na nemocenském a d chodovém pojišt ní.ů ě

Sociální pojišt ní se vypočte vě  závislosti na účasti 
na  nemocenském  a d chodovém.  Sazby  jsou  použity  zů  menu  Evidence  -  Mzdová  evidence  -  Nastavení  –  Sazby 
pojišt níě . 

 8.3.1.3 Zdravotní pojišt níě

Maximální roční základ

P i vystavení nové mzdy bude napočten základ pro zdravotní  pojišt ní  uplatn ný ve mzdách zř ě ě  p edchozích m sícř ě ů 
kalendá ního roku ař  tato  hodnota  společn  sě  vym ovacím základem ze zpracované mzdy bude porovnána  sěř  roční 
hranicí.

Účast na pojišt níě

Účast na zdravotním pojišt ní závisí typu pracovního pom ru aě ě  výši p íjmu.ř

Nap íklad ř Dohody o provedení práce zdravotn  pojišt ny nejsou. Uě ě  dohod o pracovní činnosti je účast na zdravotním 
pojišt ní podmín na dosažením rozhodného p íjmu vě ě ř  m síci výplaty, který vě  roce 2010 činí  2000 Kč. Tento pracovní 
pom r tedy m že být jeden m síc zdravotn  pojišt n, druhý m síc již nikoliv.ě ů ě ě ě ě
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Proto obrazovka zdravotního pojišt ní obsahuje údaj informující, zda je mzda zdravotn  pojišt na. Zp sob účasti naě ě ě ů  
pojišt ní m žete vě ů  od vodn ných p ípadech zm nit nap íklad pomocí klávesy ů ě ř ě ř F3. 
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Základ pro pojistné a výše pojistného

Výsledný  základ zdravotního  pojišt níě  
sestává z n kolika dílčích základ .ě ů

 Základ  ze  mzdy odpovídá  součtu 
všech  složek  mzdy  vyjma  absencí, 
které mají být započítány do základu 
zdravotního  pojišt ní.  Uě  tohoto 
základu  se  provede  kontrola 
a p ípadná  úprava  nař  maximální 
roční základ.

 Základ za neplacené volno je součet 
částek  z absencí  se  skupinou 
neplacené volno a ostatní omluvená, 
které mají zvýšit základ zdravotního 
pojišt ní.ě

 Základ  za  neomluvenou  absenci 
odpovídá součtu částek absencí se skupinou neomluvená zvyšující základ zdravotního pojišt ní.ě

 Doplatek  do  minimálního  vym ovacího  základu  ZPěř .  Výpočet  doplatku  je  závislý  na  nastavení  typu  pracovního 
pom ru. P i výpočtu minimálního základu zdravotního pojišt ní program automaticky zohlední, zda je zam stnanecě ř ě ě  
poživatelem  starobního,  plného  nebo  částečného  invalidního  d chodu  aů  v t chto  p ípadech  minimální  základě ř  
neuplatní.

U složek absencí lze zadat, zda se má zam stnanci srazit ze mzdy iě  odvod zdravotního pojišt ní za firmu.ě

U neomluvené absence a doplatku do minimálního základu se zdravotní pojišt ní p eúčtuje zě ř  firmy na zam stnanceě  
(zvýší zdravotní pojišt ní zam stnance, sníží zdravotní pojišt ní zam stnavatele), p ičemž celkový odvod zdravotníhoě ě ě ě ř  
pojišt ní z stane zachován.ě ů

V obrazovce je celkovou částkou uvedeno zdravotní pojišt ní za firmu, které bude hrazené pracovníkem aě  její část, která 
zvýší ZP zam stnance. P ípadný rozdíl je uplatn n srážkou ze mzdy. Pokud budete ručn  upravovat jednotlivé základyě ř ě ě  
zdravotního pojišt ní, p ekontrolujte si iě ř  správnost t chto srážek.ě

Pozor

Jestliže ručn  zm níte údaj ě ě od začátku roku, ze mzdy nebo nad limit, je nutné si p ekontrolovat níže uvedené ř základy 
i odvody pojistného,  zvlášt  pak  ě doplatek do minimálního základu.  Je to zp sobeno vzájemn  se vylučujícími  seů ě  
požadavky na po adí výpočtu jednotlivých údaj .ř ů

 8.3.1.4 Da  zň  p íjmuř

Pojistné za firmu zvyšující da  zň  p íjmuř

Na obrazovce mzdy je vlevo od zdravotního a sociálního pojistného za zam stnance uvád no pojistné za firmu, kteráě ě  
zvyšuje základ dan  zě  p íjmu na tzv. superhrubou mzdu.ř

Typ dan  zě  p íjmu (srážková, zálohová)ř

Indikátor dan  zě  p íjmu  ř má dvojí funkci. Jednak zobrazuje, 
jak je da  zň  p íjmu vypočtena ař  evidována, tedy zda se jedná 
o srážkovou či zálohovou da . Za druhé indikátor umož ujeň ň  
pevné nastavení typu zálohové dan  tam, kde je to zapot ebí.ě ř

Typ dan  se volí dle vě  závislosti na pracovním pom ru, zdaě  
bylo podepsáno prohlášení o nezdanitelných položkách a dle 
výše p íjmu (hrubé mzdy). ř

Pevné  nastavení  typu  dan  m žete  provést  vě ů  číselníku pracovních  pom r ,ě ů  nap íklad uř  jednatel ,  kte í  mají  vždyů ř  
zálohovou da  bez ohledu na výši p íjmu.ň ř

Pokud  máte  nap íklad  zam stnance  se  soub žným pracovním pom rem,  zadejte  mu ve  mzd  vedlejšího  pom ruř ě ě ě ě ě  
klávesou F3 typ S! (vždy srážková da ). Tím docílíte, že vň  ročním vyúčtování dan  budou správn  načteny p íjmy za obaě ě ř  
pracovní pom ry. Úprava nemá vliv na nutnost ručního p evodu základu dan  zě ř ě  vedlejšího soub žného pom ru do mzdyě ě  
hlavního.

Základ dan  aě  da  zň  p íjmuř
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Základ daně z p íjmu se vypočítá ze součtu základní mzdy (hodinové, m síční, úkolové ař ě  podílové) a součtu složek 
p íplatk , prémií, pokut, jiných dávek, náhrad ař ů  absencí se sepnutým spínačem Započítat do základu dan  zě  p íjmu.ř  
Obvykle je tento součet shodný s hrubou mzdou. Základ dan  se zvýší oě  odvod pojistného za firmu na tzv. superhrubou 
mzdu. 

Zdanitelná částka vyšší než 100 Kč se u zálohové dan  zaokrouhlí na stokoruny nahoru. Typ dan  (ě ě zálohová, srážková) 
se nastavuje automaticky, ale m žete jej ručn  zm nit pomocí p íznaku p ed zdanitelnou částkou.ů ě ě ř ř

Záloha daně je zaokrouhlena na celé koruny nahoru, zvláštní sazba dan  (srážková da ) na koruny dolu.ě ň

 8.3.1.5 Da ové slevyň

Da ové  slevy  jsou  uvád ny  na  společnéň ě  
obrazovce  s da ovým  zvýhodn ním  za  d ti.ň ě ě  
P i  vytvá ení  nové  mzdy  si  je  program  nař ř  
základ  údaj  zě ů  personalistiky  načte 
z nastavení da ových slev.ň

Hodnoty  slev  a další,  k nim  se  vztahující 
údaje,  je  možné  zadat  v menu  Evidence-
Mzdová  evidence-Nastavení-Da ové  slevy,ň  
zvýhodn níě .

Pro  uplatn ní  da ových  slev  je  rozhodující,ě ň  
zda  pracovník podepsal  prohlášení  o nezdanitelných položkách.  Pokud je  prohlášení  podepsáno,  musí  být  uveden 
m síc aě  rok podpisu v personalistice, v obrazovce mzdových údaj .ů

Program začne da ové slevy aň  da ové zvýhodn ní na d ti uplat ovat poprvé vň ě ě ň  období podpisu.

 8.3.1.6 Vyúčtování p eplatku dan  zř ě  p íjmuř

Po provedení ročního vyúčtování (menu Mzdová evidence – Roční dodan níě ) se p ípadný p eplatek automaticky uvedeř ř  
v nové mzd  vě  údaji p eplatek dan .ř ě

 8.3.1.7 Čistá mzda, záloha, srážky, dobírka

Čistá  mzda  je  rovna  hrubé  mzd  snížené  oě  sociální  a zdravotní  pojišt ní  aě  zálohu  dan  zě  p íjmu.  Da ový  bonusř ň  
a p eplatek dan  zř ě  ročního vyúčtování p edchozího roku čistou mzdu zvyšuje.ř

Výše zálohy je p evzata zř  minulé mzdy, nebo v p ípad , že používáte evidenci záloh (volba ř ě Nepoužívat evidenci záloh 
v základním nastavení mezd je vypnuta), je dosazen úhrn vyplacených zálohy za období.

Dobírka je vypočtena z čisté mzdy zvýšené o jiné p íjmy ař  snížené o srážky a zálohu.

 8.3.1.8 Další

Do jednotlivé mzdy je ukládána pro účely zp tnéhoě  
tisku  p ehled  ZP  ař ů  výplatních  pásek  zdravotní 
pojiš ovna, uť  které byl pracovník v m síci p ihlášen,ě ř  
a z statek dovolené ke konci m síce.ů ě
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 8.3.2 Mzda - složkové údaje

Podrobný  p ehled  položek  složkového  údaje  (nap íklad  podílové  mzdy)  získáte  stiskem  odpovídajícího  tlačítkař ř  
v obrazovce mezd (tlačítko <Podílová>). 

V seznamu slouží klávesy F5 a Insert pro p idání záznamu, ř Enter a F2 pro jeho opravu, Delete pro mazání.

 8.3.2.1 Společné vlastnosti složkových údaj  p i jejich editováníů ř

V obrazovce mzdové složky budete nejprve vyzváni k zadání označení druhu mzdy z číselníku Druhu mzdových složek. 
Klávesou  F3 zobrazíte číselník, v n mž m žete klávesou  ě ů F2 provést opravu druhu mzdy, klávesou  F5 a Insert p idatř  
nový druh (Ctrl+F5 a Ctrl+Insert vytvo í kopiiř ).

Po  zadání  druhu  mzdy  program p evezme údaje  zř  číselníku  (částku, 
procento a nápočty)  a p epočte mzdovou složku. Pokud je vř  číselníku 
druhu mzdy definován vzorec, je zp sob výpočtu celkové částky složkyů  
mzdy  určen  výhradn  tímto  vzorcem.  Výpočet  podle  vzorce  jeě  
programem  indikováno  nápisem   *Vzorec*   v pravém  horním  rohu 
obrazovky.

U p íplatk , prémií, pokut, jiných dávek, náhrad, nemocí ař ů  absencí lze 
tlačítkem  <Nápočet základ >ů  ovlivnit vztah složky k pojišt ní, daním,ě  
hrubé mzd , pr m ru náhrad aě ů ě  dalším. 

Nyní probereme jednotlivé druhy složkových údaj .ů

 8.3.2.2 Podílová mzda

Složka je určena k zápisu mzdy stanovené podílem na tržbách, zisku, výkonech, a podobn . Podíl se počítá procentemě  
ze zadané částky, proto jsou v obrazovce p ipraveny položky pro zadání výchozí částky, procentní sazby ař  výsledného 
podílu. Jestliže máte více druh  (nebo sazeb) podílové mzdy, je vhodné založit odpovídající druhy mzdy vů  číselníku 
mzdových složek. Pomocí Dotazů pak m žete snadn ji vyhodnocovat jednotlivé části mzdy.ů ě

Pokud není v číselníku druhu mzdy zadán vzorec, je podíl spočítán součinem:

Z částky  *  Procent  /  100

Podílová mzda je vždy započítána do všech základ  pojišt ní, základu dan  iů ě ě  pr m ru náhrad aů ě  p íplatk .ř ů

 8.3.2.3 P íplatekř

P íplatky  jsou  rozčlen ny  do  t chtoř ě ě  
základních  skupin:  za  p esčasř ,  práci  ve 
svátek,  práce  v So  a Ne,  p íplatek  za  práciř  
v noci a ostatní.  Člen ní  zadáte  ve  mzdovéě  
složce p íplatku.ř

Společn  se zadáním p íplatku lze sepnutímě ř  
volby  Zvýšit  odpracovanou  dobu zajistit 
i proplacení základní mzdy za dobu p íplatku,ř  
což  lze  využít  hlavn  uě  p esčas .  Pokudř ů  
budete  zadávat  nové  p íplatky  tlačítkemř  
<V p íplatcích>ř  ze základní obrazovky mzdy, 
bude volba proplacení základní mzdy zapnutá a program bude o dobu p íplatku zvyšovat celkovou odpracovanou dobu.ř  
Naopak v p ípad , že p íplatek zadáte p es tlačítko ř ě ř ř <P íplatky>ř , program vypne volbu zvyšující odpracovanou dobu.

Pro výpočet p íplatku je  obvykle rozhodující  počet dní (nap íklad uř ř  p íplatk  za So, Ne) nebo odpracované hodinyř ů  
(u p esčasu). Není-li vř  číselníku druhu mzdy zadán vzorec, je p íplatek vypočítán takto:ř

Počet hodin  *  Pr m r náhradů ě   *  Procento  /  100

 8.3.2.4 Prémie, odm nyě

Složka se d lí  na b žné  ě ě m síčníě ,  čtvrtletní, 
pololetní a roční odm ny, ě osobní ohodnocení, 
prémie a ostatní. Ve složce mzdy lze nastavit 
počet  m síc ,  do  nichž  bude  pro  účelyě ů  
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pr m ru náhrad rozpočítána složka mzdy vyplácená za delší než kalendá ní čtvrtletí.  Vů ě ř  programu je počet m sícě ů 
zadán u pololetní a roční odm ny.ě

Prémie má stejnou strukturu jako podílová mzda. Obvykle však uživatel zadává pouze výslednou částku prémie.

 8.3.2.5 Pokuty

Pokuty mají shodnou strukturu jako prémie a podílová mzda. Pokutu zadávejte kladnou hodnotou, program bude sám 
zadanou částku odečítat od základní mzdy.

 8.3.2.6 Jiné dávky 

Program rozlišuje skupinu cestovních výdaj ,ů  
pracovních prost edk , stravného, naturálníchř ů  
požitk ,  naturálních  p íjm  aů ř ů  ostatní. 
V tiskových  sestavách  jsou  složky  mzdy  ze 
skupiny  naturálních  požitk  (nap íkladů ř  
používání firemního vozu pro soukromé jízdy) 
obvykle uvedeny odd len  od ostatních jinýchě ě  
dávek  a jsou  umíst ny  p ed  základ  daně ř ě 
z p íjmu.ř

 8.3.2.7 Náhrady

Do  náhrad  se  zapisují  pouze  složky  mzdy 
placené pr m rem náhrad -  dovolená, státníů ě  
svátek (u hodinové a úkolové mzdy), vojenské 
cvičení, dárcovství krve, svatba a poh eb. P iř ř  
zápisu,  oprav  aě  zrušení  náhrady  m žeů  
program  v závislosti  na  nastavení  údaje 
U časové složky mzdy opravovat odprac.dobu 
v menu  Nastavení  -  Základní opravit 
odpracovanou  dobu  a počet  svátk .  Tatoů  
vlastnost  m že  být  užitečná  vů  p ípad ,  žeř ě  
nemáte  p edem  spočítané  odpracované  dnyř  
a hodiny  a vycházíte  z m síčního  fonduě  
pracovní  doby.  Pokud  o p epočítávání  dobř  
nestojíte,  lze je  ve výše uvedeném nastavení 
vypnout.

P i vyhotovení náhrady nejprve zadejte d vodř ů  
náhrady a období nep ítomnosti. Ob  data ř ě Od 
i Do musí  být  z m síce,  za  který  je  mzdaě  
zpracovávána! Program z t chto údaj  vypočte počet ě ů kalendá ních dn ,ř ů  počet pracovních dnů a hodin nep ítomnosti.ř  
Náhrada je daná součinem hodinového pr m ru náhrad aů ě  počtu hodin.

P i náhradách za dovolenou program po uložení mzdy automaticky zvýší počet čerpaných dn  dovolených na osobníř ů  
kart  zam stnance.ě ě
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Výpočet pr m ru náhradů ě

P i stanovení hodinového pr m ru pro  pracovn  právní účely (náhrady) program postupuje takto:ř ů ě ě

1. V seznamu pr m r  (viz  ů ě ů Personalistika - Pr m ryů ě ) se vyhledá záznam se zapnutou volbou  nep epočítávatř  pro 
m síc, do n hož spadá počítaná mzda. Takový pr m r je nalezen obvykle vě ě ů ě  prvním čtvrtletí po p evodu mzdovéř  
agendy z jiného software (pr m r je nutné ručn  zadat p i zápisu zam stnance do personalistiky).ů ě ě ř ě

2. Pr m r se vypočte zů ě  mezd vyplacených v minulém čtvrtletí, z nichž se započte základní mzda a složky se zapnutou 
volbou Započítat do základu pro výpočet pr m ru náhradů ě . Odm ny vyplácené za delší, než čtvrtletní období, jsouě  
uplatn ny  ve  výši  p ipadající  na  p íslušné  čtvrtletí  aě ř ř  jsou  dále  kráceny  pom rem  skutečn  odpracované  dobyě ě  
a pracovního fondu čtvrtletí.  Takto vypočtený pr m r je použit, jestliže zam stnanec vů ě ě  tomto období odpracoval 
alespo  21 dn .ň ů

3. Pr m r  se  vypočte  zů ě  mezd vyplacených  v p edchozích  m sících  čtvrtletí,  do  n hož spadá  zpracovávaná  mzda.ř ě ě  
Použije se pouze v p ípad , že datum nástupu spadá do stejného čtvrtletí jako zpracovávaná mzda.ř ě

4. Pr m r je odvozen zů ě  hodinové nebo m síčníě  mzdy zadané v Personalistice. Pokud má zam stnanec zadané stáléě  
složky mzdy (nap íklad  ř Osobní ohodnocení,  Prémie) a je sepnuta volba  Do pravd podobného pr m ru náhradě ů ě  
zahrnout i stálé složky v obrazovce Základního nastavení mezd, bude pr m r zvýšen oů ě  tyto částky.

Pokud není u jednotlivého bodu vyhodnocení pr m r vypočten, program pokračuje dalším krokem.ů ě

 8.3.2.8 Nemoce, DNP

Nemocenské dávky jsou programem člen ny na ě nemoce, ošet ovnéř , mate skou dovolenouř  a jinou dávku.

Od  roku  2009  došlo  k zásadní  zm n  ve  vyplácení  nemocenských  dávek.  Za  prvních  čtrnáct  kalendá ních  dně ě ř ů 
dočasných pracovních neschopnosti (nemoce, úrazy a karanténa) vyplácí náhradu (za pracovní dny) zam stnavatel.ě  
Teprve po uplynutí této doby p edává pokračující dávky kř  výplat  OSSZ. Ostatní dávky (p edevším ošet ovné aě ř ř  pen žitáě  
pomoc v mate ství) vyplácí od začátku OSSZ.ř

1) Dočasná pracovní neschopnost

Zvolte druh dávky - pro dočasnou pracovní neschopnost by to m la být ě nemoc, úraz nebo karanténa.

Dále zadejte počátek, p ípadn  iř ě  konec neschopnosti.

Tím by se odpovídajícím zp sobem m ly nastavit datumy ů ě od a do v m síci výplaty.ě

Zapište diagnózu a povinn  ě číslo neschopenky.

Jde-li o pojišt nou nemocenskou dávku, m la by být sepnuta volba ě ě dávka nem. pojišt na. ě

Nepojišt nou dávku m že mít zam stnanec vě ů ě  zam stnání malého rozsahu vě  m sících, kdy je jeho p íjem menší nežě ř  
rozhodný (v roce 2010 je to 2000 Kč) a proto není nemocensky pojišt n.ě

Obdobn  není  neschopnost  pojišt na  uě ě  pom r ,  které  nejsou  nemocensky  pojišt ny  (dohoda  oě ů ě  provedení  práce, 
společník,  jednatel  s.r.o.  za  práce  konané  mimo  pracovn právní  vztah),  ale  uě  nich  pravd podobn  ani  nevznikneě ě  
pot eba pracovní neschopnost do programu zapisovat.ř

Pokud zam stnanec ě první den neschopnosti odpracoval část sm ny, zapište ě počet odpracovaných hodin. Odpracoval-li 
sm nu celou, začíná neschopnost až druhý den.ě

Program vypočítá počet pracovních a kalendá ních dn  neschopnostiř ů  v zadávaném m síci.ě

Náhrada se počítá z pr m ru pro náhrady (jeů ě  
shodný s pr m rem pro dovolenou), který seů ě  
krátí  dle  zákonem  stanovených  redukčních 
hranic.

U dohody o pracovní činnosti, si musíte ručně 
upravit  počet  proplácených pracovních  dn ,ů  
nebo  rozvrh pracovní doby do sm n nebudeť ě  
v t chto pom rech pravd podobn  odpovídatě ě ě ě  
pracovním dn m vů  týdnu (rozvržení pracovní 
doby do sm n je vhodné umístit do pracovníě  
smlouvy).

Pokud  vznikne  neschopnost  v m síciě  
nástupu,  musíte  hodinový  pr m r  proů ě  
náhrady  vypočítat  sami  z p edpokládanéhoř  
p íjmu. ř
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Výši náhrady je možné krátit na 50% z d vod  uvedených vů ů  § 31 Zákona o nemocenském pojišt ní - tedy vě  p ípad , kdyř ě  
neschopnost vznikla z d vodu zavin né účasti ve rvačce, jako následek opilosti nebo zneužitím omamných prost edků ě ř ů 
a p i spáchání úmyslného trestného činu. Vř  t chto p ípadech zadejte do údaje ě ř proplatit částku 50%.

V p ípad , že byla vyčerpána podp rčí doba ař ě ů  není nárok ani na náhradu, zadejte do údaje proplatit 0%.

Dalším d vodem snížení m že být nedodržení léčebného režimu zam stnancem.ů ů ě

V p ípad , že je pracovní pom r ukončen (ař ě ě  datum ukončení je zadáno v personalistice), program automaticky skončí 
proplácení náhrady ke dni ukončení pracovního pom ru. ě

Stiskem  tlačítka  <Náhrada> zobrazíte 
podrobn jší  formulá  sě ř  vyčíslením náhrady za 
první t i pracovní dny iř  za další pracovní dny až 
do 14. kalendá ního dne.ř

U nemoci  a ošet ovného  se  za  první  t i  dnyř ř  
náhrada neposkytuje. 

Program  umož uje  sepnutím  volby  ň Náhradu 
proplatit až p íští m sícř ě  odložit u pokračující 
neschopnosti  proplacení  náhrady  na  další 
m síc. Stalo by se tak z ejm  vě ř ě  p ípad , kdy byř ě  
neprob hlo  ádné  p edání  neschopenky.ě ř ř  
V takovém p ípad  se následující m síc neproplacená náhrada automaticky uvede vř ě ě  položce K proplacení z minulého 
m síceě .

P i  uložení  nemocenské  dávky  program p ekontroluje  vyčerpání  podp rčí  doby  (sř ř ů  tou  výjimkou,  že  není  schopen 
započítat p ípadné dny jiné, p edcházející nemoci vř ř  tomto m síci).ě

2) Ošet ovnéř

Zp sob zadání ošet ovného je obdobný jako zápis dočasné pracovní neschopnosti. Program pouze nevypočítá náhraduů ř  
a pro zlepšení p ehlednosti iř  vynuluje pr m r náhrad. P i uložení dávky se p ekontroluje podp rčí doba.ů ě ř ř ů

Pokud by zam stnanec z stal práce neschopen iě ů  po ukončení podp rčí doby, zadejte mu tuto dobu do ů <Absencí> jako 
pracovní volno pro d ležité p ekážky bez odvodu zdravotního pojišt ní.ů ř ě

3) Pen žitá pomoc vě  mate stvíř

Pen žitá pomoc vě  mate ství  se zapisuje analogicky sř  ošet ovným. Program vř  tomto p ípad  navíc zobrazí  údaj proř ě  
zadání datumu narození dít teě . Tento den nemá vliv na nemocenské dávky, ale je d ležitý zů  hlediska vyloučených dob 
ELDP (evidenčního listu d chodového pojišt ní). ů ě

Datum narození dít te je možné zadat ve kterékoliv mzd  obsahující p íslušnou pen žitou pomoc vě ě ř ě  mate ství (programř  
datum automaticky p ekopíruje do všech ostatních m síc ) - uči te tak ale ješt  p ed zpracováním ELDP!ř ě ů ň ě ř

Nemocenská p i p echodu zř ř  jiného programu

Vzhledem k tomu,  že  se  pr m ry pro  DNP počítají  zů ě  p edchozích  dvanácti  m síc ,  je  uř ě ů  nemocných  zam stnancě ů 
nejjednodušším ešením zadání mezd zř  p edchozího roku do ř GRANDu. Stačí minimalizovaný tvar, kdy se zapíší údaje 
podstatné  pro  výpočet  pr m ru  -  tedy  hrubou  mzdu  (základ  pro  DNP)  aů ě  kalendá ní  vyloučené  kalendá ní  dnyř ř  
(z hlediska pr m ru DNP). Pokud byl zam stnanec nemocný nebo m l jakoukoliv jinou nep ítomnost, která se nepočítáů ě ě ě ř  
do kalendá ních dn  pro výpočet pr m r  DNP, musí se tato složka zapsat do ř ů ů ě ů Nemocí, p ípadn  ř ě Absencí, kde stačí 
zadat  p edevším datumy ař  počet  kalendá ních  dn .  Nestačí  pouze  opravit  odpracovanou  dobu  vř ů  obrazovce  mzdy! 
Pr m ry si namátkou p ekontrolujte. Pr m ry pokračujících nemocí (zů ě ř ů ě  hlediska p echodu zř  jiného programu) musíte 
zadat ručn .ě
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 8.3.2.9 Absence

Složka  obsahuje  skupinu  neomluvených 
absencí,  omluvené nep ítomnostiř  
a neplaceného  volna.  Jednotlivé  druhy 
absencí  se  odlišují  p edevším  zř  hlediska 
odvodu zdravotního pojišt ní, které se odvádíě  
za neplacené volno a neomluvenou absenci. 
Složky  mzdy  t chto  skupin  zvyšují  zaě  
kalendá ní  den  absence  základ  zdravotníhoř  
pojišt ní oě  pom rnou část minimální mzdy. ě

Druh  složky  absence  nemusí  obsahovat 
vzorec  pro  výpočet  základu  ZP,  protože 
program  automaticky  počítá  základ  ZP 
u všech složek s prázdným vzorcem. Naopak 
absence, za n ž se ZP neodvádí, by m ly mítě ě  
ve vzorci 0 (nulu).

Do  programu  musíte  zadat  p íslušnou  složkou  omluvenou  absenci  vř  p ípad  nástupu  do  zam stnání  ař ě ě  ukončení 
pracovního pom ru vě  pr b hu m síce. Dny p edcházející nástupu aů ě ě ř  následující po ukončení by m ly být uvedeny veě  
výkazu vym ovacích základ  pro sociální zabezpečení aěř ů  evidenčním list  d chodového pojišt ní.ě ů ě

 8.3.2.10 Jiné p íjmyř

Složka je rozčlen na na skupinu ě vyúčtování dan  zě  p íjmuř  a ostatní. Jiné p íjmy pouze zvyšují částku mzdy kř  výplatě 
a na ostatní údaje nemají vliv. Od verze 16 je na vyúčtování p eplatku samostatný údaj mzdy, proto sem p eplatekř ř  
nezapisujte.

 8.3.2.11 Srážky

Srážky jsou rozlišeny na p evod na účetř , spo eníř , pojišt níě , výživné, p jčkyů , ostatní zákonné srážky a ostatní.

Srážky  snižují  částku  k výplat .  Srážka  oproti  ostatním druh m složek obsahuje  částku  p edpisu  srážky,  priorituě ů ř  
a bankovní spojení. 

Program by  m l  pracovat  tak,  že  pravideln  se  opakující  srážky  zadáte  do  stálých  složek  mzdy  vě ě  osobní  kartě 
zam stnance, kde do položky P edpis vložíte částku, která by m la být sražena. Pokud chcete srážet celou mzdu,ě ř ě  
zadejte maximální možnou hodnotu 999999. 

P i vytvo ení nové mzdy program p enese stálé složky mzdy zř ř ř  osobní karty, srážky se adí dle priority ař  bude se je 
snažit postupn  vě  maximální mí e uspokojit. Po adí uplatn ní srážek ovliv uje údaj priorita. Čím je tento údaj nižší, tímř ř ě ň  
p ednostn ji bude srážka uplatn na. Je-li priorita rovna nule, bude srážka uplatn na vždy, iř ě ě ě  kdyby m la být dobírkaě  
záporná. Toho se používá p edevším p i srážce zdravotního pojišt ní za firmu za neplacené volno.ř ř ě

U p jček (srážek se zadanou dlužnou částkou aů  nenulovým dluhem k úhrad ) dojde p i zápisu mzdy ke snížení dlužnéě ř  
částky.

P íklad:ř
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Zam stnanec  platí  výživné  (1500  Kč),ě  
splátku p jčky (1000 Kč) aů  dobírku p evádíř  
na sporožirový účet.

V osobní  kart  zam stnance  ve  stálýchě ě  
složkách  mzdy  vytvo íte  t i  srážky.  Prvníř ř  
bude mít  prioritu  1 a p edpis  srážky  ř 1500 
Kč  (výživné  musí  být  zaplaceno  vždy). 
U druhé nastavíte prioritu 2 a p edpis srážkyř  
1000 Kč,  t etí  srážka  zadáte  sř  prioritou  3 
a p edpisem srážky ř 999999 Kč.

Pokud  srážku  vyhotovujete  až  p ímo  p iř ř  
zpracování  mzdy,  musíte  stanovit  sraženou 
částku ručn .ě

Srážky  se  zadaným  bankovním  účtem 
m žete  proplatit  platebním  p íkazem,  vizů ř  
kap. Platební operace  .  

135



Grand 20

 8.3.2.12 Exekuce

Exekuce zadejte p ed zpracováním mezd doř  personalistiky, do srážek ve stálých složkách mzdy. U exekucí se nezadává 
priorita, program je automaticky uplatní podle typu exekuce.

Po stisku tlačítka  <Exe> ve mzdě, m žete zadat počet vyživovaných d tí aů ě  manželku. Tyto údaje budou automaticky 
p ebírány do další mzdy. Program vř  této obrazovce také informativn  vypočítá celkovou výši p ednostní aě ř  nep ednostníř  
srážky.

Exekuce by m ly být automaticky vypočteny aě  uplatn ny dle zákonného po adí aě ř  výše. 

Pokud mají zam stnanci najednou více exekucí, tiskn te jim výplatní pásky sestavou ě ě Výplatní páska včetn  složekě .

 8.3.3 Výpočet hrubé mzdy ze zadané mzdy čisté 

Program dovoluje stanovit mzdu postupem, kdy je k požadované čisté mzd  dopočítána mzda hrubá.ě

V obrazovce mzdy zadejte nejprve období, za které bude mzda zpracována. Po zápisu odpracovaných dn  aů  svátků 
stiskn te tlačítko ě F10. V menu funkcí zvolte odpovídající nabídku a v následující obrazovce zadejte požadovanou čistou 
mzdu. Po ukončení výpočtu se program zeptá, jakou položku mzdy má p íslušn  opravit.ř ě

 8.3.4 N které kontroly p i výpočtu mzdyě ř

 8.3.4.1 Celkové množství p esčasových hodinř

P i  vystavení  mzdy  sř  p esčasem program kontroluje,  zda  celkové  množství  p esčasových  hodin  odpracovaných odř ř  
začátku roku nep esáhlo povolený limit.ř

 8.3.4.2 P ekročení limit  penzijního ař ů  životní pojišt níě

P i výpočtu mzdy program kontroluje, zda nebyl p ekročen limit penzijního ař ř  životního pojišt ní. ě

Od roku 2008 se kontroluje pouze p ekročení pevné hranice ř 24000 Kč ročn  za penzijní p ipojišt ní aě ř ě  soukromé životní 
pojišt ní.ě

Správnost funkce je podmín na definicí souvisejících mzdových složek aě  jejich p i azením vř ř  menu Evidence - Mzdová 
evidence - Druhy složek - Nastavení - Penzijní a životní pojišt níě .

Program automaticky založí  složky mzdy pro penzijní  a životní  pojišt ní.  Jestliže ale pro tyto účely používáte jinéě  
složky, upravte si výše uvedené nastavení.

 8.3.4.3 Maximální vym ovací základ pro sociální aěř  zdravotní pojišt níě

P i vystavení nové mzdy bude napočten základ pro zdravotní ař  sociální pojišt ní uplatn ný ve mzdách zě ě  p edchozíchř  
m síc  kalendá ního roku aě ů ř  tato  hodnota  společn  sě  vym ovacím základem ze zpracované mzdy bude porovnánaěř  
s roční hranicí.

Pokud budete ve mzd  vě  obrazovce základu zdravotního pojišt ní ručn  m nit n který zě ě ě ě  údaj  od začátku roku, zeů  
mzdy nebo nad limit, je nutné si p ekontrolovat níže uvedené základy iř  odvody pojistného, zvlášt  pak doplatek doě  
minimálního základu. Je to zp sobeno vzájemn  se vylučujícími se požadavky na po adí výpočtu jednotlivých údaj .ů ě ř ů

 8.3.4.4 Minimální pr m r náhradů ě

P i výpočtu mzdy program kontroluje, zda pr m r náhrad není nižší, než minimální hodinová mzda. Jestliže se takř ů ě  
stane,  zobrazí  se dotaz s možností  zvýšit  pr m r na minimální  hodinovou mzdu. Aby byl  takto stanovený pr m rů ě ů ě  
zachován,  je  v personalistice  v seznamu  pr m r  náhrad  zapsán  sů ě ů  p íznakem  ř nep epočítávatř .  Do  zrušení  tohoto 
p íznaku  nebude  program pr m r  m nit  ani  vř ů ě ě  p ípad ,  že  byste  upravili  (zvýšili)  starší  mzdy,  zř ě  nichž  se  pr m rů ě  
vypočítal.

 8.3.4.5 Minimální základ zdravotního pojišt níě

P i výpočtu minimálního základu zdravotního pojišt ní program zohlední, zda je zam stnanec poživatelem starobního,ř ě ě  
plného  nebo  částečného  invalidního  d chodu  bez  nutnosti  p i adit  jim  ve  mzdových  údajích  jiný  pracovní  pom rů ř ř ě  
(z číselníku typ  pracovních pom r ), vů ě ů  n mž je ZP odvád no bez ohledu na minimální základ.ě ě
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Další krácení minimálního základu ZP vzniká (u všech zam stnanc ) ze mzdových náhrad, DNP aě ů  absencí se zapnutým 
p íznakem ř Dny krátí minimální základ ZP.
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Tuto volbu by m ly mít zapnuty složky:ě

 absencí pro dny p ed nástupem, po ukončení zam stnání ař ě  rodičovskou dovolenou

 DNP pro nemoc, karanténu, ošet ovné vř  zákonném rozsahu a pen žitou pomoc vě  mate stvíř

 náhrad u vojenského cvičení

 8.3.5 Výpočet mzdy - mzdy jednoho období

Pot ebujete-li vid t, kte í zam stnanci mají pro zadaný m síc vystavenou mzdu, zvolte menu ř ě ř ě ě Mzdová evidence – Mzdy – 
Mzdy jednoho období.

Novou mzdu vyhotovíte stiskem klávesy  Enter  (pokud ješt  mzda nebyla zadána)ě ,  Insert nebo  F5,  opravíte  Enter, 
odstraníte tlačítkem Delete.

V seznamu jsou dále k dispozici klávesy  Ctrl+P pro vstup do personálních údaj  zam stnance aů ě  Ctrl+M k zobrazení 
historie mezd. 

 8.4 Tisk mezd

 8.4.1 Zálohy

Tisk hromadné podpisové listiny záloh a mincovky.

 8.4.2 Dobírky

Podpisové listiny dobírek lze vytisknout ve dvou podobách. V první je uveden seznam zam stnanc  aě ů  jejich dobírek, 
pracovníci tedy p i podpisu vidí dobírky ostatních. Druhou sestavu m žete rozst íhat na pásky sř ů ř  dobírkou jednotlivého 
zam stnance.ě

 8.4.3 Výplatní pásky

K dispozici jsou t i obsahov  rozdílné sestavy. V tšin  zákazník  by m la vyhov t ř ě ě ě ů ě ě podrobná výplatní páska. V ní jsou 
částky mzdy uvedeny podle skupin včetn  časových informací (nap íklad počet hodin p íplatku). P i použití  papíruě ř ř ř  
formátu A4 by se m ly vejít dv  pásky na stránku.ě ě

Jednoduchá  výplatní  páska sestává  pouze  ze  základních  informací  a pravd podobn  se  použije  pouze  p i  zcelaě ě ř  
jednoduchých mzdách.

Výplatní  páska včetn  složekě  uvádí všechny složky mzdy s adou podrobných informací. Délka sestavy je prom nnář ě  
a závislá na počtu složek mzdy. P edpokládá se tisk jedné pásky na stránku.ř

P i tisku výplatních pásek lze určit, zda se má na jednu stranu A4 tisknout jedna, nebo dv  pásky.ř ě

 8.4.4 Zdravotní pojišt níě

 8.4.4.1 Souhrnný p ehled (formulá  pro pojiš ovnu)ř ř ť

Program vytiskne souhrnný formulá  pro zdravotní pojiš ovnu. Pokud vř ť  sestav  nebude uveden celý název pojiš ovnyě ť  
nebo její kód, opravte údaje v číselníku zdravotních pojiš oven (menu ť Mzdová evidence – Další číselníky – Zdravotní 
pojiš ovnyť ).

Zm nou tiskové sestavy docílíte vytišt ní seznamu souhrnných hodnot pro jednotlivé pojiš ovny.ě ě ť

 8.4.4.2 P ehled po zam stnancíchř ě

Pro  kontrolu  správnosti  hodnot  souhrnného  formulá e  je  vhodné  vytisknout  iř  podrobnou  sestavu  po  jednotlivých 
zam stnancích. Sestavy jsou dv :ě ě

1. V p ehledu zdravotního pojišt níř ě  jsou uvedeny dílčí základy zdravotního pojišt ní iě  částky související s úhradou ZP 
za firmu zam stnancem.ě
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2.  Opis odvodů je  určený pro zdravotní  pojiš ovnu ať  obsahuje celkový základ pojistného a odvod za zam stnance,ě  
zam stnavatele aě  součet. 

 8.4.4.3 P ehled za delší obdobíř

Program sestaví podrobný p ehled po jednotlivých zam stnancích. Sestava je vhodná pro kontrolní účely.ř ě

 8.4.4.4 P ihlášení / odhlášení ZPř

P i sestavení p ihlášek ař ř  odhlášek ZP program dokáže p ihlásit zam stnance p i jeho nástupu do zam stnání, odhlásitř ě ř ě  
jej p i ukončení pracovního pom ru (musí být zadáno ukončení pom ru vř ě ě  osobních údajích), nástup na mate skouř  
dovolenou  a vojenské  cvičení,  ukončení  mate ské  dovolené  ař  vojenského  cvičení  (pouze  nastalo-li  tak  v pr b huů ě  
m síce). P ed tiskem p ihlášek aě ř ř  odhlášek ZP je zobrazen seznam, kam m žete p idat všechny ostatní p ípady. Poů ř ř  
vytišt ní sestavy aě  opušt ní seznamu budou manuáln  provedené zm ny ztraceny (neukládají se).ě ě ě

Pro tisk se používá formulá  Všeobecné zdravotní pojiš ovny. P ed tiskem p ihlášek ař ť ř ř  odhlášek je zapot ebí zadat úplnýř  
název pojiš ovny do číselníku pojiš oven.ť ť

 8.4.4.5 P ehled pojistného po obdobíchř

Sestava uvádí souhrn základ  aů  odvod  pojistného po m sících.ů ě

 8.4.4.6 Rozdíly mezi hrubou mzdou a základem pojistného

Tisková sestava dokumentuje rozdíly mezi hrubou mzdou a základem zdravotního pojištìní. Její význam je p edevšímř  
pro vykázání rozdíl  mezi t mito částkami p i  kontrole ze ZP.ů ě ř

 8.4.5 Sociální pojišt níě

 8.4.5.1 P ehled oř  výši pojistného

Tisk formulá e pro OSSZ. Vř  lepší grafické podob  jej najdete iě  v programu Tisk ve Windows.

 8.4.5.2 P íloha kř  žádosti o nemocenskou dávku

U dočasných pracovních neschopností trvajících déle než 14kalendá ních dn  ař ů  u ostatních nemocenských dávek se 
krom  neschopenky p edává OSSZ také p íloha obsahující p edevším seznam započitatelných p íjm  aě ř ř ř ř ů  vyloučených 
dob pro m síce tvo ících tzv. rozhodné období. Obvykle jde oě ř  dvanáct kalendá ních m síc  p edcházející m síci, vř ě ů ř ě  n mžě  
dávka vznikla.  Rozhodné období se zkracuje v p ípad , kdy účast na nemocenském pojišt ní vznikla p ed mén  nežř ě ě ř ě  
dvanácti m síci od m síce p edcházejícího nemocenské dávce. ě ě ř

Za vznik pojišt ní se nejčast ji bere nástup zam stnance do zam stnání. Výjimkou je návrat zam stnance zě ě ě ě ě  výkonu 
trestu odn tí svobody aě  datum uznání plné nebo částečné invalidity zam stnance. Tyto p ípady ošet íte tak,  že doě ř ř  
mzdových údaj  zam stnance vyplníte údaj ů ě jiný počátek nemocenského pojišt níě . U p iznání invalidity zapište iř  p íjmyř  
a vyloučené doby p ipadající na dny po tomto datu (vř  m síci, kdy kě  p iznání d chodu došlo).ř ů

Tisk p ílohy probíhá tak, že zvolíte menu ř Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Sociální pojišt ní - P íloha kě ř  žádosti 
o nemocenskou dávku. Následn  se zobrazí seznam zam stnanc , kde naleznete požadovaného pracovníka aě ě ů  stisknete 
Enter. 

Program zobrazí seznam nemocenských dávek zapsaných do mezd, v n mž si zvolíte požadovanou, p ípadn  novouě ř ě  
dávku. Nabídka se nezobrazí v p ípad , že zam stnanec dosud žádnou pracovní neschopnost nem l.ř ě ě ě

Ve formulá i je zásadním údajem ř datum vzniku a rozhodné období zjistit k datu.  Datum vzniku je počátek pracovní 
neschopnosti nebo jiné nemocenské události.

Údaj rozhodné období zjistit k datu se od data vzniku odlišuje nap íklad vř  t chto nejčast jších p ípadech:ě ě ř

 U pen žité pomoci vě  mate ství uř  pojišt nky, která nastoupila na PPM pozd ji,  než začátkem šestého týdne p edě ě ř  
očekávaným porodem. Datum musíte zm nit ručn .ě ě

 Vznikla-li  událost  v ochranné  lh t  (po  ukončení  zam stnání),  zjiš uje  se  rozhodné  období  ků ě ě ť  bezprost ednř ě 
následujícímu dni po ukončení pojišt ní (pracovního pom ru). Je-li ukončení zadáno vě ě  personalistice, datum nastaví 
program automaticky.

U dočasných pracovních nep ítomností program ve spodní části obrazovky uvede počet vyčerpaných dn  zř ů  podp rčíů  
doby  k poslednímu  dni  m síce  p edcházejícímu  vzniku  DPPě ř ,  nebudou  tedy  započteny  p ípadné  dny  zř  jiné, 
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p edcházející neschopnosti, která vznikla vř  tomtéž m síci.ě

Na druhém formulá i program zobrazí rozhodné období, pro které sestavil seznam p íjm  ař ř ů  vyloučených dob. Ruční 
zm na rozhodného období nemá vliv na seznam p íjm  aě ř ů  vyloučených dob. Seznam m žete vů  p ípad  pot eby zm nitř ě ř ě  
tlačítkem <Opravit>.

Do vyloučených dob jsou započteny kalendá ní dny ze mzdových složek pro náhrady, DNP ař  absence se zapnutým 
p íznakem ř Vyloučené dny DNP.

Na t etí  obrazovce jsou další  údaje  uvád né  vř ě  tiskopisu  p ílohy.  Pokud zam stnanec onemocn l  vř ě ě  m síci  nástupu,ě  
program nedokáže vypočítat pravd podobný p íjemě ř  a musíte jej zadat ručn .ě

V poslední obrazovce jsou uvedeny dočasné neschopnosti  začínající v roce 2008, pokud zasahují do 380 dn  p edů ř  
vznikem pojistné události.

Po stisku tlačítka <Tisk> program nabídne nejprve tisk první strany a poté tisk druhé strany p ílohy.ř

P ílohu nemocenské dávky je možné podávat elektronicky. Podmínkou je instalace programu ř EPodání verze 20.5 nebo 
vyšši.

V poslední obrazovce pro vytvo ení p ílohy nemocenské dávky sepn te volbu ř ř ě Uložit do XML a Odeslat na PVS pomocí 
Epodání.

Po tisku by se m lo automaticky spustit Epodání a odeslat dokument na PVS.ě

 8.4.5.3 Kontrolní soupis nemocenských dávek

Seznam nemocenských dávek je pot ebný pro účely kontroly. Vř  programu jsou k dispozici dv  varianty. První je určenaě  
pro náhrady a nemocenské dávky, které vznikly v roce 2009 a pozd ji. Sestava je vě  menu Evidence - Mzdová evidence - 
Tisk - Sociální pojišt ní - Kontrolní soupis dávek.ě

Bývalé "velké organizace" použijí pro tisk pokračujících DNP z roku 2008 sestavu z menu Evidence - Mzdová evidence - 
Tisk - Sociální pojišt ní - Formulá e aě ř  tisky platné do r.2008 - Kontrolní soupis nemocenských dávek. Zde budou 
uvedeny pouze DNP placené v režimu platném do roku 2008 včetn .ě

 8.4.5.4 P ehled pojistného po zam stnancíchř ě

Kontrolní sestava základu a sociálního pojišt ní po jednotlivých zam stnancích. ě ě

 8.4.5.5 P ehled pojistného po zam stnancích za delší obdobíř ě

Kontrolní sestava základu a sociálního pojišt ní po jednotlivých zam stnancích provedená za více m síc  jednoho roku.ě ě ě ů  

 8.4.5.6 P ehled pojistného po obdobíř

Sestava uvádí souhrn základ  aů  odvod  pojistného po m sících.ů ě

 8.4.5.7 Statistika pro nemoc a úraz

Pokud  zam stnáváte  pracovníky  sě  cizím  jménem  nebo  p íjmením,  p ekontrolujte  si  stiskem  tlačítka  ř ř <Další> 
v personalistice, že program správn  nastavil ě pohlaví.

V p ípad  úrazu se p esv dčte, že mzdová složka nemocenské, kterou pro zápis úrazu použijete, má ádn  nastaveno,ř ě ř ě ř ě  
zda jde o pracovní nebo mimopracovní úraz, p ípadn  si založte novou mzdovou složku.ř ě
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 8.4.5.8 Rozdíly mezi hrubou mzdou a základem pojistného

Tisková sestava dokumentuje rozdíly mezi hrubou mzdou a základem sociálního pojištìní. Její význam je p edevším proř  
vykázání rozdíl  mezi t mito částkami p i  kontrole z OSSZ.ů ě ř
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 8.4.5.9 Zjišt ní výhodnosti p ipojišt ní soc.poj. od roku 2011ě ř ě

Do programu je  v  menu  Evidence -  Mzdová evidence -  Tisk-Sociální  pojišt ní  ě dopln na tisková sestava  ě Zjišt níě  
výhodnosti p ipojišt níř ě ,  která m že firmám pomoci vů  rozhodování, zda se v roce 2011 vyplatí sociální p ipojišt níř ě  
zam stnavatel . Vě ů  tomto roce si mohou malé firmy (do počtu 25. nemocensky pojišt ných zam stnanc ) zvýšit odvodě ě ů  
soc. pojistného z 25% na 26% s tím, že se jim bude (obdobn  jako v roce 2010) rě efundovat 50% vyplacených náhrad 
za nemoce. 

Firmy, které budou platit pojistné ve výši jen 25% ze základu, hradí náhrady nemocenské v plné výši bez možnosti 
refundace (navíc je nutné počítat s tím, že došlo k prodloužení doby poskytování náhrady za nemoc ze dvou týdn  naů  
t i!ř

 8.4.5.10 Formulá e ař  tisky platné v p edchozích letechř

Zde naleznete tiskové sestavy, které se používaly v p edchozích letech ař  které jsou obsahov  nebo významov  odlišnéě ě  
od formulá  platných pro aktuální rok.řů

 8.4.6 Da  zň  p íjmuř

 8.4.6.1 Da  zň  p íjmu, zálohyř

Tisk kontrolní sestavy odvod  záloh dan  zů ě  p íjmu ař  zvláštní sazby dan .ě

 8.4.6.2 Žádost o vrácení p eplatkuř

Pokud máte v m síci p eplatek dan  zě ř ě  p íjmu zř  toho d vodu, že vyplacený da ový bonus je vyšší než záloha dan ,ů ň ě  
program zjednoduší vystavení žádosti o vrácení p eplatku. ř

 8.4.6.3 Potvrzení o uplatn ní da ového zvýhodn níě ň ě

Program umožní zobrazit zam stnance, kte í vě ř  zadaném roce uplat ovali nebo neuplat ovali da ové zvýhodn ní naň ň ň ě  
d ti. Ke každému pracovníkovi se dále zobrazí seznam d tí. Vě ě  seznamu si mezerníkem m žete zm nit označení d tí,ů ě ě  
pro které bude vytišt no potvrzení oě  uplatn ní da ového zvýhodn ní. Neoznačené d ti budou za azeny do potvrzeníě ň ě ě ř  
o neuplatn ní da ového zvýhodn ní.ě ň ě

 8.4.7 Rekapitulace výplat

Souhrnný p ehled výplat  za  celou firmu.  Programř  
obsahuje n kolik tiskových sestav, které se obsahově ě 
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odlišují – vyberte si tu, která vám nejvíce vyhovuje.

 8.4.8 Mzdové náklady firmy

Sestava  obsahuje  nákladové  položky  firmy,  nap íklad  hrubou  mzdu,  odvody  pojistného  placené  zam stnavatelemř ě  
a náhrady za nemoc.

 8.4.9 Pojišt ní odpov dnostiě ě

Pojišt ní odpov dnosti je počítáno ze základu sociálního pojišt ní zě ě ě  minulého kvartálu. Platí se na čtvrtletí následující.

 8.4.10 Pr m ry náhrad aů ě  DNP

Kontrolní sestava s uvedením hodnot rozhodných pro výpočet pr m ru náhrad. Pokud chcete vytisknout iů ě  pr m ry proů ě  
denní základ nemocenských dávek, zvolte odpovídající tiskovou sestavu.

 8.4.11 Seznam zam stnancě ů

Tisk  seznamu  zam stnanc  vě ů  n kolika  obsahov  odlišných  variantách.  Jedna  zě ě  nich  nap íklad  obsahuje  uplatn néř ě  
da ové slevy (mimo manželku aň  d ti).ě

 8.4.12 Mzdový list

V p ehledu zam stnanc  stiskn te  ř ě ů ě Enter u pracovníka, kterému chcete vytisknout mzdový list. Mzdový list m že býtů  
vytišt n bu  po jednotlivých složkách mzdy nebo po skupinách mzdových složek. Časové údaje pracovní doby (náhrady,ě ď  
nemoce a absence) mohou být uvedeny ve dnech nebo hodinách. Požadovanou podobu mzdového listu ovlivníte v menu 
Mzdová evidence – Nastavení – Základní. Po tisku mzdového listu je nabídnuto vytišt ní p ílohy obsahující seznamě ř  
nemocí.

Mzdový list m žete vytisknout iů  z p ehledu zam stnanc  stiskem ř ě ů Ctrl+F8.

 8.4.13 Osobní list

V p ehledu stiskn te ř ě Enter u zam stnance, kterým chcete vytisknout osobní list.ě

 8.4.14 Evidenční list

Tisk podkladu pro vypln ní evidenčního listuě

Tisk do oficiálního formulá e evidenčního listu zajiš uje program ř ť Tisk ve Windows, který je na instalačním CD GRANDu. 
Podrobnosti naleznete v kapitole Tisk ELDP  .  

 8.4.15 Oznámení o nástupu do zam stnáníě

Formulá  také naleznete vř  programu Tisk ve Windows v menu Evidence - Mzdy, oznámení o nástupu do zam stnáni.ě  
Více viz kapitola Tisk Oznámení o nástupu do zam stnáníě .

 8.4.16 Zápočtový list

Sestava se tiskne p i ukončení pracovního pom ru. P ekontrolujte nemoce zř ě ř  posledního roku, odstra te nepot ebnéň ř  
srážky a dopl te p ípadné další pot ebné údaje formulá e.ň ř ř ř

 8.4.17 Pracovní smlouva, p ílohař

P ed tiskem pracovní smlouvy zadejte osobní kartu zam stnance. Pak zvolte odpovídající nabídku pro tisk, vř ě  seznamu 
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zam stnanc  vyberte  požadovaného  pracovníka  aě ů  stiskn te  ě Enter.  V další  obrazovce  m žete  zvolit  zů  n kolikaě  
p ednastavených typ  smlouvy. Nabídku smluv vyvoláte p i zadání údaje typ smlouvy klávesou ř ů ř F3. Pokud chcete opravit 
vzor smlouvy, stiskn te klávesu  ě F2. Jestliže chcete definovat vlastní smlouvu, použijte klávesu  F5 nebo  Ctrl+F5 pro 
zkopírování obsahu z výchozí smlouvy. Vzory smluv naleznete v podob  číselníku vě  menu  Mzdová evidence – Další 
číselníky - Vzory prac.smluv.

V definici pracovní smlouvy se uvád jí zástupné symboly (ě #NAZEVFIRMY, #NAROZEN, atd.), které budou programem 
nahrazeny konkrétními hodnotami z osobních a firemních údaj . Nabídku t chto symbol  program zobrazí po stiskuů ě ů  
klávesy  F3. Pokud vyberete symbol z nabídky, za adí se až na konec smlouvy. Pokud chcete zadat zástupný symbolř  
doprost ed smlouvy, musíte vypnout českou klávesnici viz kap.  ř Nastavení českých znak  na obrazovce aů     klávesnici  .   
Úvodní znak zástupného symbolu pak zapíšete stiskem Shift+3.

Jednotlivé části textu m žete vů  textu p enášet ař  kopírovat pomocí obvyklých kláves  Ctrl+C (kopírovat do schránky), 
Ctrl+V (vložit ze schránky), Ctrl+X (p emístit do schránky).ř

Po ukončení tisku pracovní smlouvy se program zeptá, zda má vytvo enou smlouvu uložit pro další použití. Jestliže jeř  
smlouva uschována, bude p i dalším zpracování pracovní smlouvy téhož zam stnance nabídnuto její použití. Pracovníř ě  
smlouvu má smysl uschovávat p edevším vř  p ípad , že jste kř ě  ručn  upravili její obsah.ě

Zcela obdobn , jako pracovní smlouvu, m žete definovat, tisknout aě ů  uschovat p ílohu pracovní smlouvy. P ílohou m žeř ř ů  
být nap íklad dodatek smlouvy ař  písemná informace pro zam stnance.ě

Odstránkování na určitém míst  smlouvy zajistíte tak, že p esunete kursor na požadované místo, stisknete aě ř  podržíte 
klávesu Alt a na numerické klávesnici napíšete 012. V textu se objeví znak  a tiskárna p ejde na tomto míst  na novouř ě  
stránku. Druhou možností pro vynucení odstránkování je dopln ní textu ě #NOVASTRANA na požadované místo do vzoru 
smlouvy.
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 8.4.18 Pr m rné počtyů ě

 8.4.18.1 Pr m rný roční p epočtený početů ě ř

Výstup m že sloužit jako podklad pro vypln ní oznámení oů ě  pln níě  
povinného podílu osob se zdravotním postižením u firem nad 25 
zam stnanc .  Program zě ů  jednotlivých  mezd  uvede  ke  každému 
zam stnanci  odpracovanou  dobu,  čerpání  dovolené,  dobuě  
pracovních  neschopností  s nárokem  na  nemocenské,  doby 
ostatních náhrad a ošet ovné.ř

Doby p ekážek na stran  zam stnavatele nelze p esn  vř ě ě ř ě  programu 
určit a jejich uplatn ní je ponecháno na ruční korekci.ě

Počty hodin za svátky jsou v sestav  vypočteny zě  počtu dn  svátků ů 
a denního  úvazku.  Není  tak  brán  z etel  na  počty  hodin  svátkř ů 
p ípadn  upravené p ímo ve mzd .ř ě ř ě

U firem zam stnávajících  více,  jak  50% t lesn  postižených  seě ě ě  
invalidita v p ehledu ídí  údajem  ř ř t lesné postižení  ě ze mzdových 
údaj  personalistiky.  Uů  ostatních  zam stnavatel  je  invaliditaě ů  
určena  typem  d chodu  zů  téže  obrazovky.  Pro  uvedení 
zam stnance ve sloupci osob se zdravotním postižením se dáleě  
p ihlíží  kř  údaji  zm n ná pracovní schopnost od – do.  ě ě Uplatn níě  
invalidity je provedeno s p esností na dny. Vř  m síci, kdy invaliditaě  
začala nebo skončila, je rozpočtení do počtu invalidity a b žného počtu provedeno pom rem dn .ě ě ů

Poznámka

Program neeviduje  historii  pracovního  úvazku  a sestavu  p epočítává  úvazkem platným vř  dob  tisku.  Pokud  bylě  
zam stnanci ve sledovaném období zm n n úvazek, je zapot ebí provést ruční opravu výsledku. ě ě ě ř

Hodiny svátk  vů  sestav  jsou vypočteny zě  dn  svátk  aů ů  denního úvazku, nikoliv z hodin svátk  zadaných ve mzd .ů ě

 8.4.18.2 Počet z nominálního a skutečného úvazku

Sestava je  určena k výpočtu  pr m rného počtu  zam stnanc  ze  zadaného čtvrtletí.   Do zpracování  jsou zahrnutiů ě ě ů  
zam stnanci  vě  hlavním  a vedlejším  pracovním  pom ru  sě  ohledem  na  datum  nástupu  do  zam stnání  aě  ukončení 
pracovního pom ru. Vě  sestav  se počítá sě  nominálním a skutečným úvazkem z karty zam stnance aě  s údaji o vy azeníř  
z evidenčního stavu.

 8.4.19 Účtování srážek, záloh

Sestava obsahuje n které částky, které jsou pot ebné pro ruční zaúčtování.ě ř

 8.4.20 Vyúčtování daně

Program vytiskne podklad pro roční vyúčtování dan  zě  p íjmu ze závislé činnosti. ř

 8.4.21 Potvrzení o zdanitelných p íjmechř

Sestavu vytisknete z menu  Mzdová evidence - Roční dodan níě .  Po zvolení zam stnance, kterému chcete potvrzeníě  
vytisknout,  projd te  stiskem  tlačítka  ě <Další> následující  obrazovky  vyúčtování  a na  poslední  zadejte  do  údaje 
P eplatek vyúčtován ve mzdř ě  hodnotu 99.99. program pak nebude nabízet vyúčtování p eplatku vř  další mzd  tohotoě  
zam stnance.ě

Pak stiskn te tlačítko ě <Tisk a zápis> a zvolte sestavu Potvrzení o zdanitelných p íjmech.ř

 8.4.22 Počet výplat

Tisk počtu zapsaných mezd v jednotlivých m sících roku.ě
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 8.4.23 Zam stnanci ve stavuě

Tisk seznamu zam stnanc , kte í byli vě ů ř  daném období ve stavu. Pro uvedení má vliv datum nástupu, datum ukončení 
pracovního pom ruě  a mimoevidenční stav od – do uvedený v personalistice.

 8.4.24 Kontrolní sestava penzijního p ipojišt níř ě

V menu Evidence-Mzdové listy-Tisk-Další naleznete sestavu pro kontrolu penzijního p ipojišt ní. Podmínkou správnéř ě  
funkce je, abyste si p ed zpracováním mezd obsahujících penzijní p ipojišt ní zadali do druh  mzdových složek doř ř ě ů  
jiných dávek složku pro p ísp vek zam stnavatele ař ě ě  do srážek druh mzdy pro srážku (platbu).

 8.4.25 P ehled stálých srážekř

Kontrolní sestava pro zjišt ní, jaké mají zam stnanci zadané stálé srážky mzdy.ě ě

 8.4.26 Podklad pro mzdy

Sestavu mohou použít zpracovatelé mezd, kte í vytišt ný formulá  p edají kř ě ř ř  vypln ní klientovi. Po jeho vrácení sloužíě  
jako jeden z podklad  pro výpočet mzdy.ů

 8.4.27 Rekapitulace po složkách mezd

Souhrnná rekapitulace složkových údaj  mzdy (p íplatk , náhrad, nemocí, atd.).ů ř ů

 8.4.28 Výkaz pracovní doby (podklad)

Sestava uvádí u jednotlivých pracovník  rozpis pracovní doby.ů
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 8.4.29 Export dat pro Treximu (statistika pr m rných výd lk )ů ě ě ů

Volba vytvo í soubory pro statistický výkaz oř  pr m rném výd lku zpracovávaný programem firmy Trexima.ů ě ě

Podmínkou zpracování  je  napln ní  číselník  ě ů typ  pracovních pom rů ě ů,  pracovišť,  profesí,  kvalifikace a národností 
odpovídajícími kódy z p íslušných číselník  vydaných statistickým ú adem. Dále musí mít každý zam stnanec vypln nyř ů ř ě ě  
p íslušné  údaje  (ř pracoviště,  profesi,  kvalifikaci)  v personalistice.  U vedoucích  pracovník  je  zapot ebí  sepnout  poů ř  
stisku tlačítka <Další> volbu Vedoucí.

Export pro statistický výkaz je proveden s následujícími omezeními:

 Seznam zam stnanc  je vytvo ený dle data nástupu, ukončení aě ů ř  mimoevidence. 

 U žen na mate ské dovolené, uč  na praxi ař ňů  podobn  je nutné zadat ě mimoevidenční stav od - do, jinak je program 
nedokáže správn  vyhodnotit.ě

 N které údaje není možné naplnit - nap íklad odm ny za pracovní pohotovost, proto nejsou vypln ny.ě ř ě ě

 Obdobn  uě  p esčas  nelze určit, zda za n  bylo čerpáno náhradní volno ař ů ě  jsou zpracované všechny p esčasy.ř

 Z údaje DOBAZAM výkazu není možné jednoduše vyloučit nep ítomnosti delší než jeden rok, je zapot ebí jej protoř ř  
p ípadn  upravit ručn .ř ě ě

Výstupem jsou dva soubory MI.DBF a MP.DBF, které použijete jako vstupní soubory programu firmy Trexima.

 8.5 Zaúčtování mezd

Funkce  slouží  k vytvo ení  závazk ,  hotovostních  dokladu  ař ů  v da ové  evidenci  kň  zápisu  do  pen žního  deníku.ě  
V podvojném účetnictví se zaúčtování provádí v menu Finance – Účtování – Účtování z doklad .ů

Vytvo ení závazk  provedete po dohotovení mezd nabídkou ř ů Mzdová evidence - Mzdy - Zaúčtování.

Nejprve zadáte období a zvolíte části mzdy, které chcete zpracovat. Program p edpokládá, že pro každou část mzdyř  
zadáte účetní skupinu, kterou p edvolíte zp sob účtování. Menu účetních skupin vyvoláte klávesou ř ů F3. Pot ebujete-li doř  
nabídky skupinu doplnit, stiskn te klávesu ě F5 nebo Insert.

Jestliže  chcete  opakovat  zaúčtování  jednoho  m síce,  musíte  manuáln  zrušit  starší  (p vodní)  doklady  vytvo enéě ě ů ř  
p edchozím zaúčtováním ař  opravit počítadla číselných ad doklad .ř ů

 8.6 Zamykání mezd

Po zpracování mezd m žete pomocí menu ů Evidence - Mzdová evidence 
- Mzdy - Uzamčení období uzav ít mzdy, které by se již nem ly zm nit.ř ě ě  
V obrazovce zadáte poslední (nejvyšší) období,  které nelze opravovat. 
Nap íklad  po  dokončení  únorových  mezd  roku  2010  zadáte  obdobíř  
02.10.  V p ípad  pot eby je  možné uzamčené mzdy op t  zp ístupnitř ě ř ě ř  
spušt ním  této  funkce,  kde  uzamčení  provedete  nap íklad  kě ř  období 
00.00.  

 8.7 Zobrazení mezd zvoleného období

Program  pot ebuje  ke  své  správné  činnosti  evidovat  mzdy  zř  p edcházejících  rok .  Pokud  chcete,  aby  programř ů  
v seznamu mezd zobrazoval pouze mzdy z aktuálního roku, zadejte v menu Mzdová evidence – Nastavení – Základní 
rozmezí období, pro n ž chcete mzdy uvád t (nap íklad ě ě ř 01.10 až 12.10 pro mzdy roku 2010).

Poznámka

P i roční záv rce se mažou mzdy zř ě  p edminulého roku ař  pouze se nastaví zobrazování mezd na rok aktuální. Pokud 
chcete vid t iě  mzdy z roku minulého, upravte si výše uvedené nastavení.
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 8.8 Archiv zam stnancě ů

Zam stnance,  kte í  ukončili  pracovní  pom r  (ukončení  je  zapsáno  vě ř ě  obrazovce  odpracované  doby  v osobní  kart )ě  
a kterým nebudete vystavovat další mzdu, potvrzení, ani nebudou uvád ni vě  p ehledech ař  výkazech, m žete vymazatů  
nebo odložit do archivu. Odložení provedete tak, že v režimu oprav v p ehledu osobních karetř  stisknete tlačítko  F10 
a zvolíte  nabídku  Archiv.  V další  obrazovce  nastavíte  činnost  na  Odložení.  Rozsah zvolte  dle  pot eby.  Společnř ě 
s osobními údaji budou odloženy i mzdy. 

Zp tnou obnovu údaj  oě ů  zam stnanci zě  archivu provedete obdobn . Pouze vě  obrazovce archivu nastavíte činnost na 
Obnova z archivu. Program nabídne seznam zam stnanc  vě ů  archivu a zvoleného pracovníka obnoví.

 8.9 Dotazy mezd

 8.9.1 Podrobně

Funkce  je  určena  k získání  souhrnného  p ehleduř  
zvoleného  údaje  mzdy.  U n kterých  údaj  m žeteě ů ů  
získat jemn jší člen ní p ehledu, uě ě ř  složkových mezd 
lze p ehled sestavit pro jeden vybraný druh mzdy.ř

Pokud  vyhodnocení  provádíte  pro  všechny 
zam stnance  aě  p edem  jste  vř  personalistice 
nastavili  libovolný  filtr,  m žete  jej  použít  iů  pro 
sestavení p ehledu.ř

Spínačem  Kumulativně získáte  součet  zvoleného 
údaje  ze  všech  období  po  jednotlivých 
zam stnancích.  Této  vlastnosti  m žete  použítě ů  
nap íklad p i kontrole počtu odpracovaných hodin uř ř  dohod o provedení práce.

 

 8.9.2 Dotazy - roční p ehledyř

Dotazy  jsou  dopln ny  oě  tabulkové  roční  p ehledyř  
volitelného  údaje  v jednotlivých  m sících.  Výsledkem  jeě  
seznam  zam stnanc  aě ů  hodnot  zvoleného  údaje 
v jednotlivých m sících.  Sestavu lze  použít  nap íklad proě ř  
kontrolu odpracovaných hodin u dohod o provedení práce.

Výstup je možné vytisknout nebo exportovat nap íklad doř  
Excelu.

 8.9.3 Dotazy - uživatelsky definované

Velmi často vzniká pot eba analýzy ař  dalšího zpracování dat  GRANDu v oblastech, které program nepokrývá. Proto 
program obsahuje nástroj umož ující definovat tém  libovolný p ehled, kterým je možné ešit nap íklad podklady proň ěř ř ř ř  
individuální sestavy v Excelu.

Výstup je proveden do formátu DBF nebo Excelu. Umíst ní souboru je standardn  vě ě  adresá i  ř Export, který naleznete 
v hlavním adresá i ř GRANDu.

Návrh dotazu p edstavuje pom rn  složitou problematiku, nebo  kř ě ě ť  jeho zdárnému sestavení je nutné znát mimo jiné 
strukturu datových soubor . P edpokládá se proto,  že p ípadný zájemce oů ř ř  vytvo ení nové sestavy bude sv j  zám rř ů ě  
konzultovat s autorem GRANDu, p ípadn  je natolik zručný, aby si vše dokázal odvodit zř ě  již existujících dotaz . Takovýů  
uživatel má v návrhové obrazovce k dispozici klávesu  F3, která aktivuje menu nabídek pro výb r parametr , sloupcě ů ů 
a tabulek. U sloupc  aů  tabulek se požadované údaje nejprve mezerníkem označí a poté klávesou  Enter p enesou doř  
formulá e.ř

Poznámka
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Funkce je sice uvedena ve mzdové evidenci, dotazy je ale možné provád t na libovolná data programu - nap íkladě ř  
pohledávky a závazky, účetní deník a podobn .ě
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 8.10 Roční dodan ní ě

Roční  dodan ní  se  používá  kě  výpočtu  ročního  vyúčtování  dan  zě  p íjmu  ze  závislé  činnostiř  a k tisku  potvrzení 
o zdanitelných p íjmechř .

Po zadání roku, za který chcete vyúčtování provést, je zobrazen seznam zam stnanc  sě ů  informací, zda bylo vyúčtování 
provedeno a v jaké mzd  bylo se zam stnancem vyrovnáno. Vyúčtování lze zpracovat stiskem klávesy ě ě F5 či Enter.

P i  výpočtu  ročního  vyúčtování  dan  program  prohledá  seznam  zam stnanc  ař ě ě ů  zjiš uje,  zda  není  zadán  dalšíť  
zam stnanec se stejným rodným číslem. Takový záznam m že existovat, jestliže zam stnanec vě ů ě  pr b hu roku zm nilů ě ě  
pracovní pom r. Pokud je osobní karta nalezena, program nabídne souhrnné zpracování za všechny pracovní pom ry.ě ě

V první  obrazovce  vyúčtování  se  nachází  volba  Zadávat  údaje  odjinud,  která  po  sepnutí  umožní  vkládat  údaje 
z p edchozího zam stnání.ř ě

Po obrazovkách se pohybujete tlačítky  <P edchozí>ř  a <Další>.

Hodnoty ve vyúčtování jsou vypočteny z mezd p íslušného roku. Zř  tohoto d vodu nemusí da ové slevy souhlasit seů ň  
zákonem stanovenou částkou. Pokud zam stnanec pracoval ve firm  pouze část roku, nebude základní sleva ve správnéě ě  
výši, ale bude menší. V takovém p ípad  opravte základní slevu na zákonnou roční částku.ř ě

Da ová sleva na vyživovanou manželku je zjišt na zň ě  osobního listu ze seznamu rodinných p íslušník . Pokud je sleva nař ů  
manželku nenulová, program se zeptá, zda si manželka nevyd lala více, než je zákonem pro uplatn ní slevy dovoleno.ě ě

Na poslední obrazovce vyúčtování je uvedeno období, v n mž byl nebo má být p ípadný p eplatek či nedoplatek daně ř ř ě 
z p íjmu se zam stnancem vyúčtován. Ponecháte-li  tento údaj nevypln ný, uplatní  se p eplatek automaticky vř ě ě ř  další 
nové mzd . Jinak se uplatní vě  určeném m síci. ě

Tiskový výstup obsahuje i sestavu Potvrzení o zdanitelných p íjmechř  a Výpočet dan  zě  p íjm  fyzických osobř ů . Volbu 
požadované tiskové sestavy provedete po stisku tlačítka <Tisk> v obrazovce parametr  tisku. ů

 8.11 Pomocné funkce mezd

 8.11.1 P epočet pr m rř ů ě ů

Funkce provede p epočítání pr m r  náhrad pro zadané období. P i b žném používání programu není spušt ní tétoř ů ě ů ř ě ě  
funkce zapot ebí, nebo  jsou pr m ry aktualizovány automaticky.ř ť ů ě

 8.11.2 P íprava mezd na další rokř

Smyslem funkce je usnadnit p ípravné práce provád né p ed zadáním lednové mzdy dalšího roku. Mezi tyto činnostiř ě ř  
pat í:ř

 Aktualizace období prohlášení o uplatn ní odčitatelných položek. Uě  zam stnanc , kte í m li podepsané prohlášeníě ů ř ě  
v lo ském roce, program zadá nové období podpisu na leden nového roku.ň

 P evedení nevyčerpaného z statku dovolené. Zárove  je možné hromadn  zm nit nárok dovolené zř ů ň ě ě  b žného roku. ě

 Úprava  počtu  pracovních  dn ,  státních  svátk ,  odčitatelných  položek,  atd.  Zm ny  hodnot  pro  zadaný  rok  jsouů ů ě  
programem provedeny pouze v p ípad , že jsou mu známy – tedy že verze programu odpovídá roku, pro který chceteř ě  
parametry nastavit. Nap íklad verze ř 20 nastaví parametry pro rok 2010, verze 21 pro rok 2011.
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 8.12 Druhy složek

 8.12.1 Definice složek

 8.12.1.1 Základní údaje

Mzda obsahuje následující složkové údaje:  podílovou mzdu,  p íplatkyř ,  prémie,  pokuty,  jiné dávky,  náhrady,  nemoce, 
absence,  srážky a jiné p íjmyř . P i tvorb  mzdy m že být každý složkový údaj tvo en žádným, jedním nebo n kolikař ě ů ř ě  
záznamy. Zam stnanec m že mít nap íklad p íplatek za noc, p esčas, sobotu aě ů ř ř ř  ned li. Každý p íplatek se počítá jinýmě ř  
zp sobem - jeden procentem, druhý pevnou hodinovou nebo denní částkou. Druh mzdové složky slouží jako p edpis,ů ř  
kterým se mzda vypočítá a zárove  se p ednastaví, zda se bude započítávat do základ  daní aň ř ů  pojišt ní, pr m r ,ě ů ě ů  
hrubé mzdy, aj.  

Druh mzdové složky obsahuje následující údaje

Druh Jednoznačné označení. 

Název Název druhu.

Procent Procentní sazba, kterou lze p ímo využívat uř  podílové mzdy (procento podílu), p íplatk , pokut ař ů  jiných 
dávek. Údaj lze použít p i výpočtu vzorcem.ř

Částka Zadaná hodnota se p enáší do částky mzdy.ř

Skupina V tšina složek mzdy byla rozd lena do n kolika skupin, které jsou zvláš  uvád ny ve výplatníchě ě ě ť ě  
páskách, rekapitulaci mezd a mzdovém listu (nap íklad p íplatky se d lí na p esčas, práci ve svátek,ř ř ě ř  
práce v So a Ne, p íplatek za práci vř  noci a ostatní).

Vzorec Vzorcem m žete p edepsat zp sob výpočtu mzdy. Do vzorce lze zapsat numerické hodnoty, operátoryů ř ů  
a argumenty programu. Klávesou F3 vyvoláte nabídku symbol  pro pohodln jší sestavení vzorce.ů ě

Složku mzdy 
započítat do

Spínače označují, zda bude mzdová složka započítána do základu pojišt ní, dan  zě ě  p íjmu, pr m ruř ů ě  
náhrad, hrubé mzdy, hrubého p íjmu, částky kř  výplat , aj. ě

 8.12.1.2 Spínače pro zápočet složky mzdy do:

 Do hrubého p íjmuř  se nezapočítává nap íklad náhrada za vlastní ná adí zam stnance ař ř ě  absence, do částky k výplatě 
se nezapočítávají naturální p íjmy, naturální požitky ař  částky z absencí.

 U absencí  se  ke  zdravotnímu  pojišt ní  vztahují  další  volba  ě Srazit  ZP  za  firmu  zam stnanci,ě  které  slouží 
k p eúčtování ZP placeného firmou za neomluvenou absenci ař  neplacené volno bez náhrady p íjmu. Volba  ř ZP za 
firmu snižuje da  zň  p íjmuř  (zam stnance) je uvedena zě  historických d vod  pro kompatibilitu se staršími daty.ů ů

 Výpočet nemocenských dávek ovlivní t i spínače. ř Započítat do základu pro pr m r DNPů ě  určuje, zda se složka mzdy 
bude zahrnuta do p íjm , zř ů  nichž se počítá denní pr m r DNP (nezapočítává se p edevším náhrada za vojenskéů ě ř  
cvičení, dávky DNP, absence). Spínač  Dny vyloučit z pr m ru DNPů ě  je u časových složek mzdy náhrad a absencí. 
V p ípad , že je sepnut, bude oř ě  kalendá ní dny mzdové složky snížen počet kalendá ních dn  rozhodného období,ř ř ů  
z n hož se pr m r DNP počítá (vylučuje se vojenské cvičení, neplacené volno, pracovní volno, dny p ed aě ů ě ř  po ukončení 
pracovního  pom ru).  Poslední  spínač  ě Započítat  do  podp rčí  doby  DNPů  určuje,  zda  bude  program p i  kontroleř  
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podp rčí doby provád né p i zápisu nové nemocenské dávky započítávat d íve vyplacené dávky. Volbu sepn te pouzeů ě ř ř ě  
u nemoce. U jiných skupin dávek ji ponechte prázdnou!

 P i uložení mzdy se kontroluje dosažení minimální mzdy, jejíž výše je krácena oř  odpovídající část za dobu náhrad, 
absencí a nemocenských dávek. Složky mzdy s vypnutou volbou  Ovliv uje minimální mzduň , nejsou započítány do 
vyplacené mzdy, která se porovnává s požadovanou minimální mzdou.

 P i uložení mzdy se také kontroluje napln ní fondu pracovní doby. Uř ě  mzdových složek, které nemají vztah k fondu 
pracovní  doby  v daném  m síci,  vypn te  volbu  ě ě Pat í  do  fondu  pracovní  doby  ř (nap íklad  proplacení  dovolenéř  
a dodatečné proplacení náhrady za nemoc z minulého m síce).ě

 P i uložení mzdy se kontroluje iř  dosažení minimálního základu pro zdravotní pojišt ní. Minimální základ je kráceně  
o n které druhy nep ítomností. Jejich mzdové složky (nap íklad vojenské cvičení,  nemoce) by m ly mít  zapnutouě ř ř ě  
volbu Dny krátí minimální základ ZP.

 8.12.1.3 Automatické krácení prémií a odm n dle odpracované dobyě

U mzdových složek prémií a odm n je p ístupný spínač ě ř Krátit dle skutečn  odpracované dobyě . Sepnete-li jej, bude tato 
mzdová složka ve mzd  automaticky p epočítána pom rem fondu hodin vě ř ě  m síci  aě  skutečn  odpracovanou dobou.ě  
Funkci m žete využít nap íklad pro osobní ohodnocení vů ř  p ípad , že není pevn  stanoveno bez ohledu na odpracovanouř ě ě  
dobu. 

Nominální odm nu, která se má p epočítávat (krátit), je nutné zadat do údaje zě ř  částky, procento nastavte na hodnotu 
100. Pokud jste si ve starších verzích programu zadali do mzdové složky pro zajišt ní p epočet vzorec, zrušte jej -ě ř  
program by provedl p epočet dvakrát.ř

 8.12.1.4 Vzorec u absencí a nemocí

Základ ZP za absence je programem počítán automaticky u všech složek s prázdným vzorcem. Naopak absence, za 
n ž se ZP neodvádí, musí mít ve vzorci ě 0 (nulu).

U složek nemocenských dávek nemá vzorec vzhledem ke složitosti výpočt  smysl aů  nalezne uplatn ní maximáln  proě ě  
zadání konstantních částek.

 8.12.2 Tisk druh  složek mezdů

Seznam druh  mzdových složek si m žete vytisknout pro kontrolu správnosti zadání mzdových složek. Na konci tiskovéů ů  
sestavy  je  uveden  komentá  kř  nadpis m  sloupc ,  které  nebylo  možné  zů ů  prostorových  d vod  uvést  vů ů  záhlaví  ve 
srozumitelném tvaru.

 8.12.3 Nastavení druh  složek mezdů

 8.12.3.1 Mzdové složky pro vybrané účely

V obrazovce  se  p i azují  jednotlivéř ř  
mzdové  složky  n kterým  specifickýmě  
účel m. Nap íklad se určí, která složkaů ř  
mzdy  se  použije  pro  dny  p ed  ař  po 
ukončení  zam stnání,  jakou  budeě  
uvád na  srážka  ZP  za  firmu  zaě  
neplacené volno a další.

Druh  mzdy  pro  vyúčtování  daně 
z p íjmu  ař  dávky  DNP  jsou  uvedeny 
z historických d vod .ů ů

 8.12.3.2 Penzijní a životní pojišt níě

Aby  program  dokázal  kontrolovat 
p ekročení  zákonných  limit  proř ů  
penzijní a životní pojišt ní, je zapot ebíě ř  
zadat,  které  mzdové  složky  pro  tyto 
účely používáte.
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 8.12.4 Export mzdových složek do jiných účtovaných firem

V seznamu mzdových složek lze pomocí klávesy F10 exportovat mzdové složky do ostatních účtovaných firem.

 8.12.5 Číselník typ  pracovních pom rů ě ů

Číselník zásadn  ovliv uje výpočet daní, pojistného aě ň  další kontroly p i výpočtu mzdy.ř

V typu pracovního pom ru se zadává p edevším jeho ě ř označení a název.

Název do výkazů bude použit jako název typu pracovního pom ru vě  tiskopisech.

Dále se určí základní typ, podle n hož program provádí n které kontroly - nap íklad uě ě ř  dohod o provedení práce ov ujeěř  
počet odpracovaných hodin v roce.

Sociální pojišt níě  určuje, jakým zp sobem bude vypočítán odvod sociálního pojišt ní ze mzdy.ů ě

Zdravotní pojišt níě  stanoví výpočet zdravotního pojišt ní. M žete zadat následující volby:ě ů

 neodvádí se - zdravotní pojišt ní se neodvádí.ě

 procentem ze základu - vypočte se zdravotní pojišt ní ze základu, minimální základ ZP se neuplatní.ě

 procentem, nejmén  zě  min. základu - vypočte se zdravotní pojišt ní ze základu, p ípadn  zvýšeného alespo   naě ř ě ň  
minimální základ.

 procentem z částky p esahující odpočetř   - používá se u osob, kde je plátce pojistného stát a kterým se základ ZP 
snižuje. Uplatn ní odpočtu je možné pouze p i spln ní zákonných podmínek.ě ř ě

Spínače Kontrolovat minimální mzdu a Kontrolovat fond pracovní doby určují, zda se p i uložení mzdy bude ov ovat,ř ěř  
zda  mzda není nižší než odpovídající minimální mzda a zda je napln n fond pracovní doby.ě

Spínač Proplácet svátky ovliv uje, zda se uň  hodinových mezd nabídne proplacení pracovních svátk  náhradou.ů

Program automaticky založí pouze základní typy pracovních pom r . Pokud máte nap íklad zam stnance, kde je plátceě ů ř ě  
pojistného  stát  a máte  nárok  na  snížení 
základu zdravotního pojišt ní, je nutné vytvo itě ř  
nový  typ  pracovního  pom ru,  kde  zm níteě ě  
výpočet  zdravotního  pojišt ní  na  ě procentem 
z částky p esahující odpočetř . V tomto p ípadř ě 
zárove  zadejte do menu  ň Mzdové evidence - 
Nastavení  -  Sazby údaj  Plátce  pojistného 
i stát - snížení základu zdr. pojišt níě .

Pevné nastavení  typu dan  zě  p íjmu  ř použijte 
u pracovních  pom r ,  kde  musí  být  vždyě ů  
uplatn na  srážková  nebo  zálohová  da  bezě ň  
ohledu na výši mzdy a další okolnosti.

Statistika -  kód  CZICSE  se  používá  jen  pro 
statistický výkaz o pr m rném výd lku.ů ě ě

 8.13 Mzdové tarify

Číselník je určen k evidenci minimálních mzdových tarif . Po zvolení číselníkuů  
se nabídne formulá , vř  n mž určíte období, od n hož má tarif  platit. Pokudě ě  
chcete založit tarif  pro nové období, zvolte Další období.
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Má-li zam stnanec ve mzdových údajích p i azen tarif, je uě ř ř  každé nové mzdy provedena kontrola, zda hodinová nebo 
m síční sazba není nižší než tarif  zě  p íslušného období. Pokud bude mzda nižší než tarif, bude na dotaz nabídnuto jejíř  
zvýšení na p ípustnou hodnotu.ř

 8.14 Číselník druh  činnostíů

Číselník obsahuje označení a názvy druh  činností OSSZ. Kód druhu činnosti se zadává do osobní karty zam stnance.ů ě  
Údaj se používá pro evidenční list d chodového pojišt ní.ů ě

 8.15 Zdravotní pojiš ovnyť

Označení zdravotní pojiš ovny se zadává do osobní karty zam stnance ať ě  je programem používáno p i  tisku sestavř  
zdravotního pojišt ní, které jsou člen ny podle jednotlivých pojiš oven. Obdobn  se p i vystavení platebního p íkazu zaě ě ť ě ř ř  
ZP vypočítá pojistné pro každou pojiš ovnu ať  z číselníku pojiš oven se p evezme bankovní spojení.ť ř

 8.16 Mzdové účetní skupiny

Protože je v podvojném účetnictví nutné účtovat zvláš  zam stnance ať ě  majitele firmy, m l by číselník obsahovat dvě ě 
účetní skupiny. Každá skupina obsahuje adu účt , které jsou p i azeny pevným údaj m mzdy (hrubá mzda, odvody,ř ů ř ř ů  
dan , zálohy, dobírky). Mzdová skupina zárove  určuje, který ze dvou účt  se použije vě ň ů  p ípad  rozúčtování složkovéhoř ě  
údaje mzdy (podílová mzda, p íplatky, náhrady atd.).ř

V da ové evidenci nemají mzdové účetní skupiny žádný podstatný účel.ň

 8.17 Číselník výplatních míst

Podle  výplatních  míst  je  možné  vybírat  a tisknout  v tšinu  sestav.  Výplatní  místo  se  uvádí  vě  osobních  údajích 
zam stnance.ě

Číselník obsahuje označení a název.

 8.18 Vzory pracovních smluv
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Vzor  pracovní  smlouvy  je 
v podstat  text  obsahujícíě  
zástupné  symboly,  které  p iř  
tisku  pracovní  smlouvy 
konkrétního  zam stnanceě  
budou  nahrazeny  skutečnými 
hodnotami.  Zástupné  symboly 
začínají  znakem  #  a jejich 
nabídku vyvoláte  klávesou F3.  

Upravené  pracovní  smlouvy 
m žete  kopírovat  do  ostatníchů  
účtovaných  firem  tak,  že 
v seznamu  vzor  stiskneteů  
klávesu  F10 a v zobrazeném 
menu zvolíte Export smluv. V následující obrazovce určíte vzory smluv pro kopírování a cílové účtované firmy.

 8.18.1 Číselník pracovišť

Pracovišt  se uvádí vě  osobních údajích zam stnance aě  lze podle n j vě  seznamu zam stnanc  provád t výb ry (filtrováníě ů ě ě  
klávesou F6).

Číselník má pomocnou funkci  a vyjma zpracování statistického výkazu o pr m rném výd lku není dále vů ě ě  programu 
používán. 
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 8.19 Číselník profesí a kvalifikace

Profese  a kvalifikace se  uvádí  v osobních údajích  zam stnance aě  lze  podle  nich  v seznamu zam stnanc  provád tě ů ě  
výb ry (filtrování klávesou ě F6).

Profese  a kvalifikace  se  použijí  pro  tisk  zápočtového  listu  (profese  se  uvede  v údaji  druh  konaných  prací)  a p iř  
zpracování statistického výkazu o pr m rném výd lku.ů ě ě

 8.20 Číselník národností

Údaj obsahující národnost zam stnanc .ě ů

 8.21 Volitelné údaje

Zde  si  m žete  definovat  údaje,ů  
které v personalistice postrádáte 
a chcete  je  zadávat.  Tyto  údaje 
jsou  využitelné  pro  seznam 
zam stnanc ,  kde  si  klávesouě ů  
F11 určíte  viditelné  sloupce, 
a pro filtrování (F6 , Ctrl+F6).

P ed  zm nou  volitelných  údajř ě ů 
personalistiky  si  data  nejprve 
zálohujte. S programem po dobu 
úprav  m že  pracovat  pouzeů  
jedna osoba.

V seznamu  volitelných  údajů 
m žete  p ímo  editovat.  Jeů ř  
zapot ebí  určit  název  údajeř  
(nap íklad  p edchozí  p íjmení).ř ř ř  
Dále klávesou F3 zvolíte datový typ sloupce - znakový, číselný, datumový či logický. U znakového údaje lze určit počet 
znak , uů  číselného počet číslic a desetinných míst.

Nový údaj p idáte klávesou  ř F5, odstraníte  Ctrl+Delete. Zm nu po adí údaje docílíte jeho p esunutím pomocí klávesě ř ř  
Ctrl+Up, Ctrl+Down (Ctrl a šipka nahoru nebo dolu).

Počet volitelných údaj  je omezen na dvacet položek.ů

P i  uložení  klávesou  ř F2 budou  provedeny  zm ny  vě  datových  strukturách.  Zde  je  zapot ebí  upozornit,  že  dojde-liř  
nap íklad ke zmenšení počtu znak  uř ů  již d íve zadaného údaje, budou texty vř  tomto poli nevratn  zkráceny na nově ě 
zadanou hodnotu.

Obsah volitelných údaj  se zobrazuje aů  zadává v obrazovce personalistiky po stisku tlačítka <Další údaje>. 

 8.22 Nastavení mezd

 8.22.1 Základní nastavení mezd

Volba Zpracovávat mzdy pro velké organizace je uvedena z historických d vod .ů ů

Ve složkových položkách mzdy m žete určit, jak se mají částky započítávat do základu pojišt ní, daní, apod. Pokudů ě  
chcete zakázat možnost zm ny nápočt  p i zadání mzdy, vypn te spínač ě ů ř ě Ve mzd  povolit zm nu nápočtu základě ě ů.

P i vystavení složkové mzdy se po výb ru druhu mzdy p evezme její označení. Chcete-li, aby program p enesl názevř ě ř ř  
druhu do poznámky mzdy, zapn te volbu ě P enášet název druhu mzdy do poznámky mz. složkyř .

U zam stnanc  na zkrácený pracovní  úvazek m žete  výši  m síční mzdy zadat do osobního listu tak,  že  odpovídáě ů ů ě  
plnému úvazku a zam stnanec na zkrácený úvazek ji bude mít krácenou programem. Jestliže používáte tuto variantu,ě  
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sepn te spínač ě P epočítávat m síční mzdu firemním režimem ař ě  úvazkem. V opačném p ípad  zadejte vř ě  osobním listu 
zam stnance se zkráceným úvazkem m síční mzdu odpovídající zkrácenému úvazku.ě ě

Jestliže  nechcete  používat  evidenci  záloh  a budete  vyplacené  zálohy  zapisovat  p ímo  do  mzdy,  sepn te  spínačř ě  
Nepožívat evidenci záloh mezd. Program zárove  znep ístupní nabídku menu evidence záloh.ň ř

Vypnutím volby Nepoužívat dan ní autorských honoráě řů zp sobíte zobrazování p íznaku ů ř Da  - autorské honorá eň ř  ve 
mzdových  údajích  v personalistice.  U zam stnanc ,  kterým se  vypočítává  da  zě ů ň  autorských  honorá ,  tak  zajistíteřů  
dan ní p íjm  pevnou sazbou. Pro výpočet dan  jsou rozhodující další údaje zě ř ů ě  obrazovky Ostatní sazby.

Výpočet pravd podobného pr m ru pro pracovn  právní účely (náhrady) m že být proveden zě ů ě ě ů  hodinové nebo m síčníě  
mzdy, se započtením stálých složek mzdy, v nichž m že být uvedeno nap íklad osobní ohodnocení. Započítání stálýchů ř  
složek mzdy do pravd podobného pr m ru zajistíte volbou ě ů ě Do pravd podobného pr m ru zahrnout iě ů ě  stálé složky.

Program proplácí dan  aě  pojišt ní platebními p íkazy. Chcete-li tuto možnost využívat, zadejte bankovní spojení proě ř  
jednotlivé odvody. Bankovní spojení pro úhradu zdravotního pojišt ní se uvádí vě  číselníku zdravotních pojiš oven.ť

Firemní režim souvisí s pracovním úvazkem zam stnance viz výše.ě

P i výpočtu mzdy m že být vhodné, aby program po zadání náhrady, nemoci ař ů  absence snížil počet odpracovaných 
hodin a p epočítal základní mzdu. Chování programu lze ovlivnit údajem Uř  časové složky mzdy opravit odpracovanou 
dobu.

Program pot ebuje ke své správné činnosti mzdy zř  p edcházejícího roku. Proto se p i roční záv rce fyzicky odstra ujíř ř ě ň  
mzdy z p edminulého roku. Pokud chcete, aby program vř  seznamu mezd zobrazoval pouze mzdy z aktuálního roku, 
zadejte počáteční a koncové období pro zobrazování ve tvaru m síc.rok. Nap íklad hodnoty ě ř 01.10 až 12.10 zajistí výpis 
mezd z roku 2010.

Mzdový list m že být vytišt n po  ů ě jednotlivých složkách mzdy nebo  po skupinách mzdových složek. Obdobn  vě  n mě  
mohou být uvedeny počty pracovních dnů či hodin za náhrady, nemoce a absence.  

Program umož uje p i výpočtu opravovat fond pracovní doby. Funkce nalezne využití uň ř  nep etržitého provozu, kde částř  
zam stnanc  firmy pracuje vě ů  jiném režimu pracovních dn  vů  týdnu. Volbu zadáte po stisku tlačítka <Další> a následně 
spínačem Ve mzd  zadávat m síční pracovní fond.ě ě

Pokud  firma  zam stnává  více  jak  50%  t lesn  postižených,  zapn te  p íslušný  spínač.  Ve  mzdových  údajíchě ě ě ě ř  
v personalistice se zobrazí spínač pro zadání t lesného postižení. ě

 8.22.2 Pracovní dny v m síciě

Pro jednotlivé m síce jsou uvedeny počty pracovních dn  vě ů  m síci včetn  placených svátk . Placené svátky zadejte iě ě ů  do 
nastavení Svátků.

 8.22.3 Sazby pojišt níě

Od  roku  2009  je  nutné  rozlišovat,  zda  je  zam stnanecě  
účasten  d chodového  aů  nemocenského  pojišt ní  (to  jeě  
obvyklý  p ípad),  nebo  jen  d chodového  pojišt ní  (nap .ř ů ě ř  
jednatelé s.r.o za práce mimo prac.pom r).ě

Proto  je  v programu  sociální  pojišt ní  člen no  naě ě  
nemocenské  +  politiku  zam stnanostiě  a na  d chodovéů  
pojišt níě .

Dále  se  odlišil  rozhodný  p íjem  zakládající  účast  nař  
pojišt ní  pro  p ípad  ě ř nemocenského  +  d chodovéhoů  
pojišt níě  (u zam stnání  malého  rozsahu)  aě  pouze  pro 
d chodové pojišt níů ě .

Posledním údajem je sazba podílu z vyplacených náhrad 
za  dočasné  pracovní  neschopnosti  (nemoce),  o který  si 
firma m že snížit odvod pojistného pro OSSZ.ů
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 8.22.4 Ostatní sazby

Minimální mzda je uvedena pro zadaný  úvazek v m síčníě  a hodinové sazb . Úvazek, pro který je minimální mzdaě  
stanovena, je nutný pro p epočet sazeb na jiné zákonné úvazky.ř

Dále jsou zadány hranice pro dan ní zvláštní sazbouě , maximální počet odpracovaných hodin u dohod, částka snižující 
základ zdravotního pojišt níě  u poživatel  d chod  (vů ů ů  zákonem povolených p ípadech) ař  další údaje.

Pro dan ní  autorských honorá  je  rozhodující  pevná sazba aě řů  maximální  základ,  do n hož se  počítá  da  zvláštníě ň  
sazbou. Po p ekročení této hranice jde oř  b žnou zálohovou da  zě ň  p íjmu.ř

Sazba  zákonného  pojišt ní  odpov dnostiě ě  se  používá  pro  výpočet  odvodu,  který  je  uvád n  vě  rekapitulaci  mezd, 
platebním p íkazu ař  v samostatné sestav .ě

 8.22.5 DNP od roku 2009

Pro režim DNP platný od roku 2009 se ve formulá i uvád jí redukční hranice pro výpočet denního základu DNP, sazbyř ě  
pro náhrady a délky podp rčích dob. ů

 8.22.6 DNP do roku 2008 včetně

Je uvedeno z d vodu zp tné kompatibility se staršími daty.ů ě

 8.22.7 Da ové slevyň

V obrazovce se zadávají da ové slevy aň  bonusy. Nastavení je společné pro mzdy a da  zň  p íjmu podnikatele.  ř

 8.22.8 Exekuce

Pro účely výpočtu exekucí se zadává životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení.

 8.23 Mincovka

V mincovce  jsou  zadány  nominální  hodnoty  platidel  používaných  pro  výplatu  záloh  a dobírek.  Jednotlivé  hodnoty 
odd lte čárkou.ě

 8.24 Sazby dan  zě  p íjmuř

Číselník určuje výši zálohy dan  zě  p íjmu p i vystavení mzdy iř ř  da  zň  p íjmu p i ročním zúčtování. Je využíván iř ř  pro 
výpočet dan  zě  p íjmu podnikatele. P i p echodu na další rok je zapot ebí zadat do číselníku nové sazby dan  zř ř ř ř ě  p íjmu. ř

 8.25 Svátky

Svátky se uplatní p i vystavení mzdy, p i určení fondu pracovní doby ař ř  počtu placených svátk  vů  m síci. ě

Číselník m že obsahovat iů  svátky p edchozích rok .ř ů

Součástí záznamu svátku je informace, zda bude svátek platný i v dalším roce, čehož program využívá p i založeníř  
číselníku p i roční záv rce. Pokud svátek p ipadl na sobotu ař ě ř  ned li, program jej p i svých výpočtech ignoruje.ě ř
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 9 EVIDENCE MAJETKU

 9.1 Základní popis evidence majetku

Evidence je rozčlen na na dlouhodobý aě  drobný majetek. Dlouhodobý hmotný majetek se obvykle zahrnuje do nákladů 
jen určitou částí za rok, tzv. ročním odpisem.

Zákon dan  zě  p íjmu umož uje odepisovat dlouhodobý majetek rovnom rn  (lineárn ) nebo zrychlen . Zp sob stanovíř ň ě ě ě ě ů  
pro  každý nov  po ízený dlouhodobý majetek jednou provždy vlastník.  Vě ř  prvním roce odepisování  je  t eba zat íditř ř  
majetek do odpisové skupiny.

Drobný  dlouhodobý  majetek  je  majetek  nespl ující  podmínky  pro  za azení  do  p edchozích  dvou  skupin.  Drobnýň ř ř  
majetek se odpisuje v celé výši ihned p i uvedení do provozu.ř

Da ová evidenceň

Finančním majetkem se  rozumí  zejména  akcie,  dluhopisy,  podílové  cenné  papíry  a vklady,  vkladové listy,  pojistky 
a p jčky.  Tento  majetek je  neodepisovatelný  aů  eviduje  se  v programu společn  sě  dlouhodobým majetkem. Program 
rozpoznává finanční majetek dle údaje skupina podle hodnot, které jsou uvedeny v nastavení majetku.

 9.2 Evidenční karta dlouhodobého majetku

Majetek je v evidenční kart  označen ě názvem a inventárním číslem, které nesmí být duplicitní. V nastavení majetku lze 
určit počítadlo, ze kterého bude automaticky p id lováno číslo novým kartám majetku. Doporučujeme založit odd lenář ě ě  
počítadla pro číslování dlouhodobého, drobného a finančního majetku tak, aby ady byly z eteln  odlišné.ř ř ě

Z hlediska účtování (v podvojném účetnictví) a pomocných výb r  je d ležitý údaj  ě ů ů skupina, jenž navazuje na číselník 
skupin majetku. Skupina majetku stanoví účty majetku, oprávek a odpis .ů

Údaj SKP je určen k zápisu čísla jednotné klasifikace.

Zat íd níř ě  m žete použít pro zp ehledn ní evidence aů ř ě  další paralelní člen ní majetku. Pro práci se zat íd ním platíě ř ě  
zásady popsané v kap. Zat íd níř ě  .  

St ediskoř ,  umíst níě  a odpov dná osobaě  jsou nepovinné údaje navazující na číselníky. Údaje využijete je p i výb rechř ě  
a p i vyhotovení podrobných ař  sumačních sestav.

Rozlišení majetku na hmotný a nehmotný provedete spínačem Hmotný.

Spínač V pronájmu má informační charakter a nenavazuje na zp sob odpisování.ů

Z hlediska  dan  zě  p íjmu lze  dlouhodobý majetek odepisovat  zrychlen ,  rovnom rn  nebo se  neodepisuje.  Zp sobř ě ě ě ů  
da ového  odpisu  zm níte  mezerníkem  nebo  zadáním  prvého  písmena  zp sobu  odpisu.  Jestliže  bude  majetekň ě ů  
odpisován, je nutné zadat i odpisovou sazbu z číselníku da ových odpisových sazeb.ň

Za azení majetku do  ř odpisové skupiny prove te vď  souladu se zákonem o dani z p íjmu. Protože program povolujeř  
m nit  odpisovou  sazbu  vě  pr b hu  odpisování,  upozor ujeme,  že  zákon  tuto  zm nu  zakazuje  (vů ě ň ě  programu  je  to 
umožn no jako rezerva pro p ípadné další novely zákon ).ě ř ů

Podvojné účetnictví

Účetn  m žete odpisovat podleě ů  
da ových  odpisň ů,  dle  sazeb 
účetních  odpis  -  procentemů  
nebo majetek  neodpisovat.  P iř  
odpisování  procentem  je 
zapot ebí určit odpisovou sazbuř  
z číselníku  sazeb  účetních 
odpis .ů

Spínač  neodpisovat  hromadně 
zaškrtn te  uě  nehmotného 
majetku,  který  se  musí 
odepisovat  po  m sícíchě  
(nap íklad  nehmotnýř  
dlouhodobý majetek), což program neumí a odpisy je nutné vypočítat a zapsat do seznamu odpis  ručn . Sepnutíů ě  
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spínače ochrání ručn  vložená data p ed necht ným p epsáním p i hromadném p epočtu odpis .ě ř ě ř ř ř ů

Oba typy evidencí

U nové karty dále zadejte datum, doklad a cenu po ízeníř .

Zadání data uvedení do užívání je rozhodující pro zp ístupn ní dalších údaj  karty ař ě ů  pro výpočty odpis , které budouů  
počítány pro období počínaje uvedením do užívání.

Po stisku tlačítka  <Oprava ceny> se zobrazí seznam, do n hož m žete klávesou ě ů F5 a Insert p idat nový záznam, ř F2 
a Enter opravit a Delete zrušit. Bude-li datum opravy nižší, než datum uvedení do užívání, budou sice částky vykázány 
na kart  vě  úhrnu oprav ceny, ale p i výpočtu odpis  sř ů  nimi bude program pracovat jako se součástí po izovací (vstupní)ř  
ceny. Součet oprav ceny je standardn  proveden kě  aktuálnímu roku uvedenému ve firemních údajích.

Stiskem tlačítka <Technické zhodnocení> se zobrazí p íslušný seznam, do n hož m žete klávesou ř ě ů F5 a Insert p idatř  
nový záznam, F2 a Enter opravit, Delete zrušit. Program začne s technickým zhodnocením počítat až po zadání data 
uplatnit od. B žn  se totiž stává, že po ízené zhodnocení je nižší než 40 000 Kč. Vě ě ř  takovém p ípad  se musí počkat ažř ě  
na konec roku, zda nedojde u majetku k dalšímu zhodnocení, které celkov  p evýší částku rozhodující oě ř  tom, zda se 
zhodnocení bude účtovat p ímo do provozní režie nebo bude odpisováno společn  sř ě  majetkem.

Pokud celkový součet technického zhodnocení majetku provedeného v jednom roce p evýší 40 000 Kč, opravte kartuř  
majetku a zadejte u p íslušných položek zhodnocení datum uplatnit od. Pokud je již da ový odpis proveden, musíte jejř ň  
nechat p epočítat . ř

Bude-li datum uplatnit od technického zhodnocení, nižší než datum uvedení do užívání, budou sice částky vykázány na  
kart  vě  úhrnu technických zhodnocení, ale p i výpočtu odpis  sř ů  nimi bude program pracovat jako se součástí po izovacíř  
(vstupní) ceny. Součet technických zhodnocení je  standardn  proveden kě  aktuálnímu roku uvedenému ve firemních 
údajích.

Z statková da ová cenaů ň  je cena počítaná ze součtu ceny po ízení, oprav cen ař  technického zhodnocení, od n hož jsouě  
odečteny odpisy.

P i vy azení majetku zř ř  evidence zadejte datum vy azeníř , doklad a zp sob likvidace.ů

Z historických d vod  je uveden údaj  ů ů da ového odpočtuň , rok uplatn ní odpočtu (rok uvedení do užívání) aě  částku.

Tlačítko  <Da ové odpisy>ň  slouží  k zobrazení  seznamu da ovýchň  
odpis .  Nový  odpis  vytvo íte  klávesou  ů ř F5 a Insert,  F2 a Enter 
opravíte,  Delete zrušíte.   U prvého  odpisu  m žete  zadat  roků  
odepisování. U dalších odpis  rok navazuje na p edchozí. Všechnyů ř  
ostatní hodnoty m žete manuáln  opravit, což využijete vů ě  p ípad ,ř ě  
že  nebudete  chtít  v určitém roce  uplatnit  odpis.  Tehdy  opravte 
odpis ručn  na nulu.  Da ové odpisy m žete vytvo it  iě ň ů ř  hromadně 
pro  veškerý  za azený  odepisovatelný  majetek  volbou  menuř  
Evidence  -  Dlouhodobý  majetek  -  Da ové  odpisy  -  Hromadnýň  
odpis.  

Podvojné účetnictví

Stiskem tlačítka  <Účetní odpisy> je vypsán seznam účetních odpis . Nový odpis vytvo íte klávesou  ů ř F5 a Insert,  F2 
a Enter opravíte,  Delete zrušíte.  U prvého odpisu m žete zadat rok odepisování. Uů  dalších odpis  rok navazuje naů  
p edchozí ař  m žete opravit pouze m síc.ů ě

Účetn  lze  odepisovat  m síčn  nebo  ročn .  Volbu  prove te  na  začátku  používání  programu  nebo  účetního  rokuě ě ě ě ď  
v obrazovce nastavení majetku. U ročního odpisování jsou odpisy obvykle shodné s odpisem da ovým aň  tento zp sob jeů  
pro svou jednoduchost zákazníky preferován. D sledkem je však výrazný účetní náklad na konci roku.ů

Naopak  m síční  odpis  díky  jemn jšímu  člen ní  zat žuje  náklady  vě ě ě ě  pr b hu  roku  rovnom rn ji  aů ě ě ě  tím je  účetnictví 
pravdiv jší. Tuto variantu prosazují p edevším audito i. Uě ř ř  m síčního odpisu je nutné zabezpečit, aby mimo p ípaduě ř  
vy azení  majetku,  byl  poslední  odpis  roku  uplatn n  ve  dvanáctém  m síci.  Jinak  by  uř ě ě  zrychleného  odpisu  došlo 
k chybnému počítání počtu rok  odpisu. P i roční záv rce aů ř ě  datovém p evedení na další rok je programem nabídnutař  
redukce m síčních odpis  starého roku na jeden odpis roční.ě ů

Účetní  odpisy  m žete  vytvo it  iů ř  hromadn  pro  veškerý  za azený  odepisovatelný  majetek  volbou  menu  ě ř Evidence  - 
Investiční majetek - Účetní odpisy - Hromadný odpis.

V seznamu  účetních  odpis  je  zcela  vpravo  sloupec  ů U,  který 
indikuje, zda byl odpis zaúčtován nebo ne. Klávesou Ctrl+T m žeteů  
tento údaj zm nit.ě

Odpisování  nehmotného dlouhodobého majetku

Nehmotný dlouhodobý majetek program odepisovat neumí, neboť 
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odpisová doba je  zákonem p edepsaná na m síce.  Odpisy je  nutné vypočítat  ař ě  zapsat do seznamu odpis  ručn .ů ě  
Sepnutí  spínače  neodpisovat  hromadn  ě ochrání  ručn  vložená  data  p ed  necht ným  p epsáním  p i  hromadnémě ř ě ř ř  
p epočtu odpis .ř ů
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Zápis již odepisovaného majetku do programu

Budete-li do programu zapisovat d íve po ízený majetek, zeptá se program, zda jej chcete označit jako zaúčtovaný.ř ř  
Nechte tak označit veškeré majetkové operace, které byly zaúčtovány v d ív jších letech ař ě  do účetnictví aktuálního roku 
se p enášejí vř  počátečních stavech.

 9.3 Funkční klávesy v p ehledu karet majetkuř

mezerník Značka.

F4 Hledání.

Ctrl+F4 Pokračuj v hledání.

Alt+F4 Rychlé hledání dle sloupce použitého pro se azeni.ř

F6 Filtr.

Ctrl+F6 Rychlý filtr.

F7 azení.Ř

F8 Tisk seznam  majetku sů  uvedením kmenových, odpisových a finančních údaj .ů

Ctrl+F8 Tisk inventární karty.

F9 Součet majetku (bez vy azeného).ř

Ctrl+F9 Z statek po jednotlivých pokladnách aů  bankovních účtech.

F10 Menu akcí.

F11 Definice sloupc  seznamu (viditelnosti, ší ky, umíst ní).ů ř ě

Ctrl+T Stav majetku - zda bylo zaúčtováno uvedení do používání a vy azení.ř

Ctrl+P Zobrazení poznámky.

Ctrl+N Nastavení vyhledávání/filtrování psaním  p ímo vř  seznamu.

 9.4 Da ové odpisy dlouhodobého majetkuň

 9.4.1 P ehled da ových odpisř ň ů

Funkce je určena k p ehlednému zobrazení ař  kontrole odpis  zadanéhoů  
roku, p ípadn  kř ě  zjišt ní majetku sě  neprovedeným da ovým odpisem.ň

 9.4.2 Hromadný da ový odpisň

Hromadným odpisem se vytvo í da ové odpisy pro zadaný rozsah majetku. Jsou zpracovány karty sř ň  odepisovatelným 
majetkem, za azené do užívání p ed ař ř  ve zpracovávaném roce. Karta nesmí být vy azena zř  užívání p ed rokem odpisu.ř

Je-li majetek vy azen vř  roce odpisu, je uplatn n poloviční odpis. ě

 9.4.3 Da ové odpisy dle skupin majetkuň

Sestava umíst ná vě  menu  Evidence - Dlouhodobý majetek - Da ové odpisy - Odpisy dle skupinň  uvádí kumulativní 
součet odpis  majetku vů  člen ní podle st ediska aě ř  skupiny majetku. P ed výpočtem jste dotázáni na počáteční rok, odř  
n hož mají být odpisy uvedeny. Program poté vypíše odpisy pro tento aě  následující čty i roky. Využití sestavy spočívář  
p edevším p i plánování odpis  do budoucna.ř ř ů
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 9.5 Účetní odpisy dlouhodobého majetku (podvojné 
účetnictví)

 9.5.1 P ehled účetních odpisř ů

Funkce je  určena k p ehlednému zobrazení  ař  kontrole  účetních  odpis  zadaného období.  Zárove  m že sloužit  keů ň ů  
zjišt ní majetku sě  neprovedeným účetním odpisem.

 9.5.2 Hromadný účetní odpis

Hromadný odpis je  výkonná funkce, která vytvo í  účetní  odpisy majetku. Jsou zpracovány karty sř  odepisovatelným 
majetkem, které byly za azeny do užívání p ed ař ř  v zpracovávaném roce. Majetek nesmí být vy azen zř  užívání p edř  
obdobím (m sícem) odpisu.ě

 9.5.3 Účetní odpisy dle skupin majetku

Sestava je analogická témuž p ehledu pro da ové odpisy.ř ň

 9.6 P ehled dlouhodobého majetkuř

 9.6.1 Majetek dle skupin, SKP, zat íd ní, st ediskař ě ř

P ehled je určen kř  vytvo ení kumulativního p ehledu za vybraný údaj. Rozsah zpracovaného majetku m žete p edemř ř ů ř  
omezit  zadáním p íslušných kritérií.  Vř  kumulativním p ehledu lze klávesou  ř Enter zobrazit  jednotlivé karty majetku, 
z nichž je součet složen.

 9.6.2 Porovnání odpis  (podvojné účetnictví)ů

Sestava je vhodná p edevším pro uživatele používající m síční odpisy, kdy dojde kř ě  rozdíl m vů  uplatn ných da ovýchě ň  
a účetních odpisech i z statkových cenách. Program sestaví  pro zadaný rok porovnání odpis  každé karty aů ů  uvede 
i rozdíl odpis , který je d ležitý zů ů  hlediska dan  zě  p íjmu.ř

 9.6.3 Odpisy a z statkové cenyů

P ehled je sestaven kř  aktuálnímu účetnímu roku (Konec - Firemní údaje). Po izovací cena vř  sob  zahrnuje iě  technické 
zhodnocení a opravy ceny uplatn né do aktuálního roku včetn . Odpisy jsou uvedeny uě ě  každé karty kumulativn .ě

 9.6.4 Odpisy dle st ediskař

Program sestaví p ehled odpis  po jednotlivých kartách majetku za jednotlivé st edisko.ř ů ř
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 9.7 Ostatní funkce

 9.7.1 Archiv majetku

Vy azený majetek lze obdobn , jako osobní karty zam stnanc , za adit do archivu. Funkci použijete tehdy, když kartuř ě ě ů ř  
vy azeného majetku nepot ebujete pro b žnou práci, ale chcete si ponechat možnost nahlédnout vř ř ě  budoucnu do karty 
bez nutnosti použít zálohu dat z p edchozích let.ř

Odložení  do archivu provedete tak,  že  v režimu oprav v p ehledu evidenčních karet  stisknete tlačítko  ř F10 a zvolíte 
nabídku Archiv. V další obrazovce nastavíte činnost na Odložení. Rozsah zvolte dle pot eby.ř

Zp tnou obnovu údaj  karet  zě ů  archivu provedete obdobn . Pouze vě  obrazovce archivu nastavíte činnost na  Obnova 
z archivu. Program pak nabídne seznam karet v archivu.

 9.7.2 P epočet z statkové ceny kř ů  zadanému roku

Z statkové ceny majetku jsou obvykle uvedeny ků  aktuálnímu účetnímu roku (Konec - Firemní údaje). Pokud je chcete 
p epočítat kř  roku jinému nebo jen pot ebujete z statkové ceny aktualizovat, stiskn te vř ů ě  seznamu karet klávesu  F10 
a zvolte  nabídku  P epočet  z statkových  cen.  Po  zadání  požadovaného  roku  program  provede  výpočet  ař ů  zapíše 
z statkovou cenu do evidenčních karet.ů

 9.7.3 Stav zaúčtování (podvojné účetnictví)

V seznamu karet m žete klávesu ů Ctrl+T zm nit, zda bylo uě  majetku zaúčtováno uvedení do používání a vy azeníř  
z používání. Funkci m žete použít vů  p ípad , že jste do programu zadali d íve po ízený ař ě ř ř  odpisovaný majetek, u n hožě  
program nabízí zaúčtování po ízení vř  menu Finance – Účtování – Účtování z dokladů.

 9.8 Tisk dlouhodobého majetku

Pro tisk dlouhodobého majetku jsou k dispozici následující sestavy:

Seznam dlouhodobého 
majetku

Tisk n kolika druh  sestav uvád jících údaje zě ů ě  karty majetku.

Da ový odpočetň Da ový odpočet ze vstupní ceny uplatn ný pro účely dan  zň ě ě  p íjmu. Vř  programu je 
zachováno z historických d vod .ů ů

P ehled technickéhoř  
zhodnocení

Tisková sestava slouží jako podklad pro rozhodnutí, zda zhodnocení majetku 
v pr b hu roku bude účtováno jako technické zhodnocení nebo jako náklad p ímo doů ě ř  
provozní režie.

P ehled opravy cenyř Sestava má p edevším kontrolní funkci.ř

Inventurní soupis Program umožní zadat výb rová kritéria aě  určit t íd ní ař ě  skupinování, podle kterého 
bude p ehled sestaven.ř

Inventární soupis dle druhu 
majetku

Sestavu použijete nap íklad pro inventurní soupis jednotlivých skupin majetku (drobnýř  
nehmotný, dlouhodobý nehmotný,..). Podmínkou je napln ní číselníku Skupin majetkuě  
a p i azení t chto skupin do inventárních karet majetku.ř ř ě

Inventurní soupis- protokol Podpisový protokol inventurní komise o hmotné odpov dnosti za sv ený majetek.ě ěř

Karty dlouhodobého majetku Karty majetku s da ovými odpisy. P ed tiskem m žete nastavit vň ř ů  seznamu karet 
majetku filtr na požadované karty (nap íklad je mezerníkem označit ař  vybrat pouze 
označené).

Protokol o vy azeníř Tisk protokolu je automaticky nabídnut p i uložení karty majetku, který jste právř ě 
vy adili.ř

Odpisy majetku dle skupin Sestava uvádí odpisy po jednotlivých skupinách majetku. V sestav , která se vytvá íě ř  
k zadanému roku, je pro každou kartu majetku vyčíslen mimo jiné da ový odpisň  
v tomto roce a součet odpis  zů  d ív jších let.ř ě

Poznámka
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Odpisy všech požadovaných let musí být p edem vypočítány nap íklad pomocí funkce ř ř Evidence - Dlouhodobý majetek - 
Účetní odpisy (Da ové odpisy) - Hromadný odpisň .

 9.9 Číselníky majetku

 9.9.1 Místnosti

Místnosti jsou používány k určení umíst ní dlouhodobého aě  drobného majetku. Do seznamu m žete p idávat klávesouů ř  
F5 a Insert z menu místností p ímo zř  karty majetku.

 9.9.2 Zp soby vy azení majetkuů ř

P i  vy azení  majetku  zř ř  používání  musíte  určit  i zp sob  vy azení.  Ten  ovlivní,  jakým  zp sobem  bude  zaúčtovánaů ř ů  
z statková hodnota  majetku.  Pokud do číselníku nezadáte  účet,  bude p i  účtování  standardn  použit  účet  odpisů ř ě ů 
z číselníku skupin majetku.

 9.9.3 Sazby da ových odpis  majetkuň ů

Číselník je nutné zadat v souladu se zákonem dan  zě  p íjmu, vř  n mž jsou uvedeny doby odpisu iě  jednotlivé koeficienty 
pro oba zp soby odpisování. Protože dochází ků  pr b žným úpravám odpisových sazeb, máte možnost zadat rok, odů ě  
n hož sazba platí (včetn ). Program p i vyhledání koeficientu sazby postupuje tak, že najde sazbu platnou sě ě ř  nejvyšším 
rokem, maximáln  však do roku odpisování včetn .ě ě

Náhradou za zrušení reinvestičního odpočtu ve výši 10, 15 či 20 % z nov  po ízeného hmotného majetku je od rokuě ř  
2005  povoleno  uplatnit  vyšší  odpis  v prvním roce  odepisování.  Pro  odpisovou  skupinu  1,  2  a 3  lze  za  zákonem 
vymezených  podmínek  uplatnit  v prvním roce  odepisování  zvýšení  odpisu  o 10,  15  a 20  %.  Odpisové  sazby  byly 
napln ny  sadou  základních  odpisových  skupin  sě  desetiprocentním  navýšením.  Jsou  označeny  1+10%,  2+10% 
a 3+10%.

 9.9.4 Sazby účetních odpis  majetku (podvojné účetnictví)ů

Sazby se uplatní p i výpočtu účetních odpis  majetku počítaných procentem. Pro každou sazbu lze zadat procentoř ů  
odpisu  v prvém,  druhém a dalších  letech.  Pokud nelze  váš  účetní  zp sob odepisování  realizovat  tímto zp sobem,ů ů  
m žete odpisy zadat manuáln  do karty majetku.ů ě

 9.9.5 Skupiny majetku

Účetní skupina definuje a modifikuje účty majetku, oprávek, odpis  aů  po ízení majetku p edkontace p i zaúčtování.ř ř ř  
Každá karta by m la mít p i azenu skupinu, která účetn  odliší jednotlivé druhy majetku.ě ř ř ě

 9.9.6 Odpov dné osobyě

Číselník m žete  zadat ručn ,  nebo vů ě  p ípad  používání  mzdové evidence p enosem zř ě ř  osobních karet  zam stnancě ů 
(menu Evidence – Dlouhodobý majetek – Odpov dné osoby – Dopln ní zě ě  mezd).

U karet majetku se mohou uvést odpov dné osoby. Jednoduše pak vytisknete nap íklad protokol oě ř  majetku, který má 
pracovník na starosti nebo v hmotné odpov dnosti.ě

 9.10 Nastavení dlouhodobého majetku

V nastavení m žete p edvolit číselnou adu, zů ř ř  níž budou automaticky p i azena čísla novým kartám majetku.ř ř

Taktéž určíte, zda účetní odpisy budou uplatn ny ročn  (jeden odpis do roka) nebo m síčn  (až dvanáct odpis  vě ě ě ě ů  roce). 
Tuto volbu v pr b hu roku nem te, nebo po zm n  ponechte p epočítat odpisy od začátku roku.ů ě ěň ě ě ř
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 10 DROBNÝ MAJETEK
Evidenční karta obsahuje obdobné údaje, jako karta dlouhodobého majetku. Chybí údaje související s odpisy, nebo  seť  
p edpokládá, že majetek bude vř  nákladech uplatn n celou částkou p i jeho uvedení do používání p ípadn  na základě ř ř ě ě 
inventury odpisem na konci roku. 

Pokud je na kart  více kus  aě ů  do používání dáte jenom část, musíte si ručn  upravit účetní doklad. P i uvedení doě ř  
používání  dalších  kus  zů  této  karty  je  zapot ebí  manuáln  vytvo it  účetní  doklad  ař ě ř  majetek  odepsat  do  náklad .ů  
Z tohoto d vodu m že být vhodn jší rozd lit majetek na více karet.ů ů ě ě

Karta drobného majetku obsahuje historii za azení majetku do používání. Historie má nejv tší význam uř ě  karet, na nichž 
evidujete v tší počet kus . Historie se zobrazí stiskem tlačítka  ě ů <Do užívání>. Jestliže dosud majetek nebyl za azen,ř  
nabídne program po stisku tlačítka jeho za azení vř  plném počtu.

V historii  za azení jsou kř  dispozici b žné klávesy  ě F5 a Insert pro nové za azení,  ř F2 a Enter pro opravu,  Delete ke 
zrušení.

Na evidenční kart  drobného majetku je uvedeno datum posledního za azení aě ř  celkový počet za azeného majetku.ř

Zcela analogická je historie za azení. Zobrazí se stiskem tlačítka ř <Vy azení>ř . Na evidenční kart  drobného majetku jeě  
uvedeno datum posledního vy azení, číslo dokladu, zp sob vy azení ař ů ř  celkový počet vy azeného majetku.ř

P ehledy  výstupy  ař  číselníky  jsou (s výjimkou  odpis )  uů  drobného majetku  obdobné,  jako  v evidenci  dlouhodobého 
majetku.
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 11 FINANČNÍ PRONÁJEM

 11.1 Základní popis

Da ová evidenceň

Finanční  pronájem  s následnou  koupí  (leasing)  prošel  z hlediska  účtování  a uplat ování  daní  mnoha  zm nami.ň ě  
Současné zákony se na finanční pronájem dívají obdobn , jako na odepisovatelný dlouhodobý majetek. Znamená to, žeě  
nájemce neúčtuje akontaci a splátky do započitatelných výdaj , ale vů  uzáv rkových operacích uplatní da ové odpisy.ě ň  
V praxi je finanční pronájem veden (účtován) nat ikrát. DPH se uplat uje dle splátkového kalendá e, zaplacené splátkyř ň ř  
se  účtují  do  pen žního  deníku  aě  pro  pot eby  dan  zř ě  p íjmu počítáte  da ové odpisy.  Program umož uje  souhrnnř ň ň ě 
sledovat stav t chto t í evidencí na jediném míst . P i vyhotovení karty finančního pronájmu je vygenerován splátkovýě ř ě ř  
kalendá  ař  da ové odpisy. Po zápisu evidenční karty lze automaticky vyhotovit doklady závazku (p edevším pro pot ebyň ř ř  
DPH), které se evidují v ostatních závazcích části Doklady. Program sám aktualizuje evidenční kartu pronájmu, a to p iř  
vystavení p íkazu kř  úhrad  aě  p i zaplacení splátky pronájmu. Da ové odpisy jsou zahrnuty do uzáv rkových operacíř ň ě  
dan  zě  p íjmu.ř

Podvojné účetnictví

Evidence je užitečná pro vytvo ení závazk  ze splátkového kalendá e (tím se zárove  DPH zř ů ř ň  b žných splátek uplatníě  
v p iznání DPH) ař  pro rozpočet první splátky (akontace) do jednotlivých rok  trvání pronájmu.ů

Oba typy evidencí

Co ud lat p ed používánímě ř

 P ipravit si číselné ady ostatních závazk .ř ř ů

 Nastavit sazby DPH a typy doklad  DPH.ů

 11.2 Evidenční karta finančního pronájmu

Evidenční karta finančního  pronájmu se skládá ze základních údaj , splátkového aů  da ového kalendá e.ň ř

 11.2.1 Základní údaje evidenční karty

číslo Po adové číslo karty. P i jeho zadání m žete použít klávesu F3 ař ř ů  nabídku číselných ad. ř

p edm tř ě Název a popis p edm tu finančního pronájmu sř ě  následnou koupí. 

poskytovatel Název společnosti poskytující finanční pronájem. Pronajímatele doporučujeme zadat do 
číselníku partner  aů  pak p evést do karty pronájmu výb rem zř ě  menu (číslo partnera je 
neviditeln  uloženo vě  kart  pronájmu aě  použito pro dohledání dalších údaj  oů  poskytovateli 
p i generování závazk ). Menu partner  vyvoláte klávesou ř ů ů F3. Nového partnera p idáteř  
klávesou F5, opravíte F2.

dle smlouvy Číslo smlouvy pronájmu. 
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ze dne Datum uzav ení smlouvy.ř

na dobu Doba pronájmu je uvedena v m sících.ě

dodavatel Název dodavatele.

zahájení pronájmu Datum zahájení finančního pronájmu je d ležité pro stanovení prvého m síce da ovéhoů ě ň  
odpisu.

ukončení pronájmu Datum ukončení pronájmu koresponduje s datem zahájení pronájmu a dobou pronájmu.

v užívání od Datum počátku užívání má z hlediska da ových odpis  stejný význam, jako datum zahájeníň ů  
pronájmu. Program pro da ové odpisy použije to datum, které je vyšší.ň

variabilní symbol Do variabilního symbolu se zadává p edpis který íká, jak se má do splátkového kalendá eř ř ř  
vygenerovat variabilní symbol splátky.

rok odpočtu 10% Uvedeno z historických d vod . Vů ů  da ové evidenci se odpočty d íve automaticky uplatnily p iň ř ř  
výpočtu dan  zě  p íjmu vř  oddílu DANĚ v seznamu odpočt  po ízení dlouhodobého majetku.ů ř

celková cena bez DPH Celková částka finančního pronájmu bez DPH (neplátci DPH zadají celkovou částku).

DPH Celková částka DPH pronájmu, kterou lze uplatnit.

včetn  DPHě Finanční pronájem celkem.

smluvní penále Sazba penále.

da ové odpisy doň  
uzáv rkových operacíě

Sepnutý spínač označuje evidenční listy, jejichž roční da ové odpisy budou sečteny doň  
uzáv rkových operací dan  zě ě  p íjmu (jen vř  da ové evidenci).ň

poznámka Textová informace.

splátkový kalendář Tlačítko pro zobrazení splátkového kalendá e. Je li splátkový kalendá  prázdný, nabídne seř ř  
Vám obrazovka pro jeho vytvo ení. ř

da ové odpisyň Tlačítko umožní prohlížet a opravovat da ové odpisy. Je-li seznam da ových odpis  prázdný,ň ň ů  
je umožn no jejich automatické vytvo ení.ě ř

 11.2.2 P edpis variabilního symbolu splátkyř

Variabilní symbol je obvykle složen z čísla smlouvy a po adového čísla splátky. P edpis m že obsahovat symbol ř ř ů #SM, 
kterým se do variabilního symbolu p enese číslo smlouvy ař  symbol #PC, na jehož místo bude dopln no po adové čísloě ř  
splátky. Splátka hrazená p edem (akontace) je programem označena jako nultá splátka. Pokud chcete, aby p edemř ř  
hrazená splátka m la číslo ě 1, použijte místo symbolu #PC symbol #PJ.

P íklad:ř

Číslo smlouvy je 220354 a požadované variabilní symboly mají být 2203540, 2203541, 2203542, 2203543 atd. První 
splátka byla hrazená p edem.ř

V položce variabilní symbol ponechte hodnotu #SM#PC.

Pokud byla první částka hrazená p edem ař  variabilní symbol splátky byl  2203541, zadejte do p edpisu variabilníhoř  
symbolu #SM#PJ.

 11.2.3 Vytvo ení splátkového kalendá eř ř

Program podporuje automatické 
vytvo ení splátek do splátkovéhoř  
kalendá e.ř

V obrazovce  zadání  podkladů 
pro  vytvo ení  splátkovéhoř  
kalendá e  nejprve  zvolte,  zdař  
jsou  splátky  hrazeny  m síčně ě 
nebo čtvrtletn . Následn  vložteě ě  
částku  bez  DPH  (neplátci  DPH 
celkovou splátku), DPH a datum 
splatnosti pro p edem placenouř  
splátku,  b žnou  splátkuě  
a z statkovou  cenu  pronájmu.ů  
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U b žné splátky zadejte datum splatnosti 1. splátky. Program vytvo í lineární splátkový kalendá . Pokud jsou splátkyě ř ř  
progresivní, musíte si splátkový kalendá  upravit ručn . ř ě

 11.2.4 Splátkový kalendá  finančního pronájmuř

Splátkový kalendá  je zobrazen ve form  seznamu chronologicky se azených splátek. Do seznamu lze novou splátkuř ě ř  
p idat klávesou Ins, opravit klávesou ř Enter a vymazat klávesou Del. Součet splátek je vypočten a zobrazen klávesou F9.

Splátka finančního pronájmu:

částka mimo DPH Částka splátky, která nemá vztah k DPH - nap íklad celková cena osobníhoř  
automobilu

splátka v osvobozené, nižší a vyšší 
sazb  DPHě

Základy a částky DPH v jednotlivých sazbách.

splátka celkem Celková částka splátky.

vytvo en závazekř Spínač indikuje, zda byl da ový doklad splátky vytvo en aň ř  zapsán do evidence 
ostatních pohledávek.

datum splatnosti Datum splatnosti splátky.

variabilní symbol Variabilní symbol splátky.

p íkaz kř  platb  ze dneě Datum, kdy byl vytvo en p íkaz kř ř  úhrad . Datum je automaticky zapsáno poě  
vystavení platebního p íkazu proplácejícího doklad splátky pronájmu.ř

zaplacena dne Datum skutečného zaplacení splátky. Datum lze aktualizovat pouze ručn .ě

penále Částka penále za opožd nou platbu. Programem aktualizovaná hodnota.ě

po adové čísloř Po adové číslo splátky.ř

poznámka Poznámka splátky.

 11.2.5 Da ové odpisy finančního pronájmuň

Da ové odpisy jsou vytvo eny pro všechny roky finančního pronájmu. Da ový odpis obsahuje pouze dv  položky: rok,ň ř ň ě  
pro který je odpis určen, a výši odpisu. Plátci DPH odepisují částku bez DPH, neplátci celkovou částku finančního 
pronájmu. Stejn  jako uě  splátkového kalendá e lze odpisy editovat klávesami Ins,  ř Del a Enter. Součet odpis  zjistíteů  
klávesou F9.

Da ová evidenceň

Z hlediska dan  zě  p íjmu lze p i účtování splátek postupovat dv ma zp soby. ř ř ě ů

1. Do seznamu da ových odpis  zadáte celkovou částku finančního pronájmu. Vň ů  uzáv rkových operacích se uplatníě  
pom rná  část  zě  této  hodnoty.  P i  účtování  platby  splátky  do  pen žního  deníku  použijete  kód  ř ě OV  -  Ostatní 
nezapočitatelné výdaje. Pokud by byly splátky účtovány nap íklad do provozní režie, byly by vř  nákladech chybně 
uplatn ny dvakrát.ě

2. Do seznamu da ových odpis  necháte rozpočítat pouze první  splátku (akontaci), jejíž  pom rnou část uplatníteň ů ě  
v uzáv rkových operacích. P i účtování platby splátky do pen žního deníku použijete kód ě ř ě PR - Provozní režie, který 
je vhodné analyticky členit.

Pokud máte tzv. zrychlený pronájem, kdy dojde ke skutečnému zaplacení již druhým rokem, musíte povinn  použítě  
první zp sob.ů

P i výpočtu uzáv rkových operací  program sečte všechny da ové odpisy aktuálního roku ze všech karet finančníhoř ě ň  
pronájmu na nichž je sepnuta volba Da ové odpisy do uzáv rkových operací. Vň ě  jednotlivých da ových odpisech takéň  
musí být sepnut spínač uplatnit.

Podvojné účetnictví

Da ové odpisy jsou uvedeny jen informativn  aň ě  jejich uplatn ní vě  účetním deníku musí účetní zajistit ručn  nap íkladě ř  
interním dokladem.
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 11.3 Vytvo ení doklad  do evidence ostatních závazkř ů ů

P i uložení nové karty finančního pronájmu nabídne program možnost vytvo ení ady doklad  do evidence ostatníchř ř ř ů  
závazk . Aby mohly být doklady vytvo eny, musíte vů ř  následující obrazovce zadat:

dodavatel Název poskytovatele pronájmu.

IČO Identifikační číslo poskytovatele. Pokud jste zadali poskytovatele pronájmu do číselníku partnerů 
a do karty pronájmu jste jej p enesli výb rem zř ě  menu, je IČO a DIČ p ednastaveno.ř

DIČ Da ové identifikační číslo poskytovatele.ň

konst.symb. Konstantní symbol závazku. Pro zadání lze použít nabídky číselníku konstantních symbol .ů

druh dokladu Plátci DPH zadají druh dokladu DPH. Tím ovlivní výb r sazeb DPH pro položky splátky.ě

banka bankovní účet firmy, z n hož budou závazky hrazenyě

čísla dle var. 
symbolů

Stav spínače je rozhodující pro to, zda bude v závazku uveden variabilní symbol splátky, nebo 
necháte doklady očíslovat zvolenou číselnou adou. ř

číselná adař Pokud není p edchozí spínač sepnut, m žete zvolit číselnou adu, podle které se provede očíslováníř ů ř  
závazk .ů

Po zadání t chto údaj  bude vě ů  další obrazovce nabídnut seznam splátek, pro které m žete vyhotovit doklad. Dokladů  
bude vytvo en pro označené splátky (označené splátky mají vlevo trojúhelníček). Program sám p edem označí splátky,ř ř  
které dosud nemají vytvo ený doklad. Označení ař  zrušení značky provedete mezerníkem. Vlastní generování začne po 
stisku klávesy <OK>, u plátc  DPH si program ješt  m že vyžádat p i azení nulových sazeb DPH.ů ě ů ř ř

Vytvo ené doklady vř  evidenci ostatních závazk  doporučujeme p ekontrolovat.ů ř

Pokud neprovedete  generování  doklad  ihned p i  zápisu  evidenční  karty  finančního pronájmu,  m žete  tuto  funkciů ř ů  
pozd ji vyvolat, když vě  p ehledu stisknete klávesu ř F10 a v Menu funkcí vyberete nabídku Vytvo ení dokladř ů. 

Poznámka

Program  neudržuje  pevnou  vazbu  mezi  splátkou  a vytvo eným  dokladem  vř  evidenci  ostatních  závazk .  Vů  p ípadř ě 
dodatečných zm n aě  rušení musíte provést ručn  opravy ve všech pot ebných evidencích. ě ř

Další návaznosti

Program p i generování doklad  zapisuje do poznámky závazku tyto údaje:ř ů

#FINANČNÍ PRONÁJEM Identifikace, že jde o splátku finančního pronájmu.

#ID_44# Interní číslo karty pronájmu. Číslo karty je 44.

#SAZBAPENALE_1# Sazba penále pozdní úhrady. Penále je 1 %.

#VAR.SYMBOL_2103542
# 

Variabilní symbol splátky. Variabilní symbol je 2103542.

Na základ  t chto hodnot program vyhledává kartu finančního pronájmu aě ě  provádí zápis datum platebního p íkazu doř  
splátek. Pokud n který zě  identifikačních údaj  chybí nebo neodpovídá stavu na evidenční kart  finančního pronájmu, jeů ě  
p i výše uvedené činnosti zobrazena nabídka finančního pronájmu ař  budete vyzváni k výb ru karty aě  splátky, na níž se 
mají informace zapsat.

 11.4 Tisk

Obdobn  jako vě  evidenci majetku se tiskne seznam karet finančního pronájmu, karty pronájmu s da ovými odpisy,ň  
karty s platebním kalendá em ař  da ové odpisy jednoho roku.ň
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 12 PROVOZ VOZIDEL

 12.1 Základní popis

Provoz vozidel  je  určen k vedení  knihy  jízd,  evidenci  spot eby paliva  ař  výpočtu  náhrad.  Program zpracovává jízdy 
firemních i soukromých vozidel včetn  vyhodnocení pom ru soukromých aě ě  služebních jízd.

 12.1.1 Co ud lat p ed používánímě ř

  P ekontrolovat číselník druh  vozidel.ř ů

  Upravit si nastavení jízd.

 12.2 Vozidla

Evidenční  karta  vozidla  obsahuje  základní  údaje  o vozidle  -  název,  SPZ,  číslo  motoru a obsah válců.  Podstatným 
údajem je označení druhu vozidla, které ovlivní pojmenování jednotlivých spot eb PHM na kart  vozidla (nap . spot ebař ě ř ř  
m sto, spot eba 90 km/hod) aě ř  dále je určující pro výpočet náhrad jízd.

Výpočet náhrad a účetní  zpracování se odlišuje p i  použití  ř firemního a soukromého vozidla. U firemního vozidla se 
nepočítá základní náhrada, protože vozidlo odepisujete jako dlouhodobý majetek a provozní náklady účtujete p ímo doř  
deníku. U soukromého vozidla máte naopak nárok na základní náhradu dle druhu vozidla a do náklad  smíte zúčtovatů  
pouze tuto náhradu a cenu spot ebovaných PHM. Náklady spojené sř  po ízením ař  údržbou vozidla jako započitatelný 
výdaj zaúčtovat nesmíte.

Údaje  o spot ebř ě v jednotlivých 
režimech  jízd  slouží  k výpočtu 
pr m rné  spot eby  vozidla.ů ě ř  
Pr m rná spot eba je programemů ě ř  
používána p i stanovení nároku nař  
spot ebu  PHM.  Spot eba  jeř ř  
uvád na  vě  litrech  na  sto 
kilometr , nebo vů  p ípad  sepnutíř ě  
volby  Spot eba  vř  motohodinách 
v litrech na hodinu provozu.

Max. obsah nádrže je  p i  zápisuř  
jízdy  porovnáván  se  z statkemů  
PHM  v nádrži.  V p ípad ,  že  jeř ě  
z statek  v tší  než  obsah  nádrže,  je  uživatel  na  tuto  skutečnost  upozorn n.  Pokud  obsah  nádrží  nezadáte,  neníů ě ě  
programem tato kontrola provád na. Je-li obsah nádrže záporný, nebude program v bec spot ebu počítat.ě ů ř

Název PHM se používá pro hromadnou zm nu ceny paliva. Zm níte jej mezerníkem.ě ě

Technický stav vozidla a poznámka jsou položky určené k zápisu pomocných informací a nejsou dále zpracovávány.

Da ová evidenceň

U soukromého  vozidla  m žete  základní  náhradu  do  pen žního  deníku  zaúčtovat  dvojím  zp sobem.  Bu  jakoů ě ů ď  
započitatelný výdaj, pak již nebudete náhrady uvád t vě  uzáv rkových operacích (spínač ě Zákl. náhrady do uzáv rkovýchě  
operací není sepnut),  nebo základní náhradu zaúčtujete do deníku jako nezapočitatelný výdaj a náhrady vykazujte 
v uzáv rkových operacích. Vě  tom p ípad  zaškrtn te spínač ř ě ě Zákl.náhrady do uzáv rkových operacíě .

Obdobný význam má spínač Náhrady za PHM do uzáv rkových operacíě . V p ípad , že je sepnut, bude do uzáv rkovýchř ě ě  
operací p enesen součet náhrad za pohonné hmoty firemních jízd vozidla.ř
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 12.3  Jízdy

 12.3.1 Základní popis

Každá  jízda  obsahuje  základní 
a kilometrové  údaje  a položky 
pro  výpočet  spot eby  PHM.ř  
Zákony  umož ují  účtovatň  
spot ebované  PHM  do  provozníř  
režie,  avšak  je  nutné  sledovat 
spot ebu  ař  ceny  PHM.  Evidence 
jízd  Vám  poskytne  informaci 
o tom,  jaká  je  maximální 
p ípustná spot eba PHM ař ř  jakou 
maximální  náhradu  m žeteů  
uplatnit.  P i  kombinovanémř  
používání služebního vozidla pro 
firemní a soukromé jízdy je navíc 
vypočten  pom r  t chto  jízdě ě  
(náklady, odpisy a DPH se mohou uplatnit pouze pro služební jízdy).

Jízdy zapisujte v chronologickém po adí, protože program dopočítává konečné stavy PHM ař  tachometru. Pokud budete 
dodatečn  provád t opravy d íve po ízených jízd, bude se program snažit p epočítat iě ě ř ř ř  jízdy pozd jšího data.  ě

 12.3.2 Údaje jízdy

Jízda je zadána t mito údaji:ě

datum Den jízdy. Program jízdy automaticky adí do časové posloupnosti. P i po ízení nové jízdy jsouř ř ř  
na základ  zadaného data p eneseny zě ř  p edcházející jízdy informace oř  konečném stavu 
tachometru a PHM a pr m rná cena PHM vů ě  nádrži.

trasa Trasa jízdy. Klávesou F3 m žete vyvolat menu častých jízd. P i výb ru časté jízdy budeů ř ě  
okamžit  dopočítán konečný stav tachometru, spot eba PHM aě ř  z statek vů  nádrži. Do menu 
častých jízd m žete p idat novou položku klávesou ů ř F5 nebo klávesou F2 provést zm nu.ě

idičř Pokud máte napln n číselník idič , lze zadat označení idiče. Neznáte-li je, m žete klávesouě ř ů ř ů  
F3 aktivovat jejich nabídku.

účel Účel jízdy je pomocná textová informace. 

soukromá jízda Stav spínače má rozhodující význam pro navazující výpočty a tisky u služebních vozidel. 
Soukromé jízdy jsou v součtech p ehled  vykazovány zvláš , protože oř ů ť  n  musíte snížit náklady,ě  
odpisy, DPH (musíte vyhotovit doklad o použití) i cenu finančního pronájmu.

počáteční stav 
tachometru

P i ádném zapisování jízd je počáteční stav p enesen zř ř ř  konečného stavu tachometru p edchozíř  
jízdy. Počáteční stav musíte zadat u prvé jízdy a u jízd soukromým vozidlem v p ípad , že siř ě  
nevedete evidenci soukromých jízd. Počáteční a konečný stav tachometru se  v bec neeviduje,ů  
není-li zadávání povoleno v nastavení vozidel.

ujeto Počet ujetých kilometr  nebo motohodin, na jejichž základ  se počítá spot eba PHM,ů ě ř  
u soukromých vozidel výše základní náhrady.

konečný stav 
tachometru

Hodnota je automaticky dopočtena p i zm n  počátečního stavu tachometru nebo počtuř ě ě  
ujetých kilometr  (motohodin).ů

základní náhrada Sazba základní náhrady jízd soukromých vozidel. Sazba je uvedena v Kč na jeden kilometr 
(motohodinu) a p enáší se zř  číselníku druh  vozidel. Uů  jízd firemních vozidel není údaj 
p ístupný.ř

celkem Celková výše základní náhrady je vypočtena součinem sazby základní náhrady a počtu ujetých 
kilometr  (motohodin).ů

zvýšení náhrady Zvýšení náhrady ukazuje celkové zvýšení pr m rné spot eby. Zp sob zvýšení spot eby závisí naů ě ř ů ř  
druhu vozidla p i azeném vř ř  evidenční kart  vozidla. Vě  podrobné obrazovce zvýšení náhrady za 
spot ebované PHM m žete zvolit až ze t í možností charakteru jízdy. Další viz kap. ř ů ř Druhy
vozidel  .  

177



Grand 20

počáteční stav PHM Stav pohonných hmot na začátku jízdy.

tankováno Pokud jste b hem jízdy čerpali PHM, zadejte vě  litrech množství zakoupených pohonných hmot.

tankováno v ceně Po zadání množství zakoupených PHM m žete vložit celkovou cenu PHM. Program vypočteů  
cenu za jeden litr a pr m rnou cenu PHM vů ě  nádrži.

spot eba PHMř Spot eba PHM je vypočtena zř  počtu ujetých kilometr  aů  pr m rné spot eby vozidla. Spot eba jeů ě ř ř  
upravena dle sazby zvýšení náhrady.

konečný stav PHM Konečný stav PHM je dán součtem počátečního stavu a množství tankovaných hmot po 
odečtení spot eby PHM.ř

pr m rná cena PHMů ě Pr m rná cena je vypočtena váženým pr m rem zů ě ů ě  ceny a množství PHM p ed započetím jízdy,ř  
dále z ceny a množství dočerpaného paliva.

náhrada za PHM Náhrada za PHM je součin pr m rné ceny PHM aů ě  jeho spot ebovaného množství.ř

celková náhrada Celková náhrada je součet základní náhrady a náhrady za PHM.

ostatní výdaje Ostatní výdaje slouží k zápisu jiných výdaj  dle pot eb uživatele (zakoupení mazadel, olej ,ů ř ů  
chladící kapaliny).

účel Slovní popis účelu nebo p edm tu, za n jž byl ostatní výdaj uskutečn n.ř ě ě ě

 12.3.3 Zadání jízd

Jízdy  vozidla  je  možné  zadávat  ze  seznamu jízd,  nebo  z obrazovky,  která  vzhledem p ipomíná  m síční  kalendá .ř ě ř  
Obrazovku vyvoláte pomocí menu Evidence - Provoz vozidel - Jízdy - Jízdy v m síciě . Po zvolení vozidla bude p ipravenař  
obrazovka pro aktuální m síc. Program zobrazuje jednotlivé dny vě  m síci, počet ujetých kilometr  vě ů  jednotlivých dnech 
a množství  čerpaného  paliva.  Pomocí  kláves  PgUp a PgDown se  m žete  pohybovat  po  jednotlivých  m sících,ů ě  
kurzorovými klávesami volíte požadovaný den. Zobrazení jízd vybraného dne provedete klávesou Enter. Do seznamu jízd 
zadáte novou jízdu tlačítkem Insert nebo F5, opravíte Enter nebo F2, odstraníte Del.

 12.3.4 Vyhodnocení vozidla

V p ehledu jízd lze provést vyhodnocení jízd vozidla klávesou ř F9. Obdobný výstup obdržíte tiskem z nabídky Evidence – 
Provoz vozidel – Tisk – P ehled jízdř .

 12.3.5 P epočet cenř

P epočet  cen  se  používá  p edevším uř ř  soukromých  vozidel  používaných  pro  pot eby  firmy.  Funkce  dokáže  zm nitř ě  
základní náhradu a cenu PHM. P ed provedením zm n musíte vř ě  obrazovce p epočtu zadat ceny PHM pro jednotlivéř  
pohonné hmoty i sazbu základní náhrady pro všechny druhy vozidel.

 12.4 P ehled jízdř

Funkce je určena k prohlížení seznamu vozidel a jízd bez možnosti zm n. Vě  seznamu jízd je k dispozici klávesa F9 pro 
součty a vyhodnocení.  

 12.5 Tisk

Nabídka menu obsahuje volbu pro tisk  seznamu vozidel a p ehled jízdř . Vyhodnocení vozidla, p ehled spot eb ař ř  cen 
PHM vytisknete volbou  Tisk - P ehled jízdř ,  kdy po zadání rozhodného období a zvolení  vozidla vyberete v tiskové 
obrazovce požadovanou sestavu.

Sestavu používání vozidel m žete použít jako podklad pro vyrovnání se zam stnancem aů ě  výpočet silniční dan .ě

P ehled ř tankování m že sloužit jako doklad pro porovnání sů  doklady DPH, kterými jste v daném roce po ídili pohonnéř  
hmoty.
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 12.6 Druhy vozidel

Číselník druhu vozidel slouží p edevším kř  zadání základní náhrady a nastavení zp sobu zvýšení spot eby PHMů ř  podle 
charakteru jízdy. 

Označení druhu se vkládá do evidenční karty vozidla a údaje z číselníku jsou používány p i zápisu jízdy. ř

Druh vozidla obsahuje následující údaje:

označení Jednoznačné označení druhu vozidla.

název Název druhu vozidla.

základní náhrada Výše základní náhrady soukromých vozidel.

názvy spot ebyř V evidenční kart  vozidla lze vypočítat pr m rnou spot ebu ze t í spot eb (uvád nýchě ů ě ř ř ř ě  
v technickém pr kazu). Názvy popisují provozní režim, pro který byla spot ebaů ř  
stanovena.

zvýšení náhrad lze sčítat Starší zp sob výpočtu náhrad umož oval současn  uplatnit více druh , které se sčítali.ů ň ě ů

název zvýšení Název je slovní popis jízdního režimu, v n mž se zvýšení uplatní.ě

zvýšení Sazba zvýšení pr m rné spot eby PHM vů ě ř  jízdním režimu.

Současný  zákon  dan  zě  p íjmu  nestanovuje  horníř  
hranici pr m rné spot eby paliva. Pokud má vozidloů ě ř  
reáln  vyšší,  než pr m rnou spot ebu, m li  by  jsteě ů ě ř ě  
být  schopni  p ípadné  da ové kontrole  prokázat  jejíř ň  
v rohodnost.  Zě  tohoto  d vodu  je  vů  programu 
zachována  možnost  používat  navýšení  pr m rnéů ě  
spot eby podle n které zř ě  d ív jších metodik. Pokud seř ě  
skutečná  spot eba  nebude  p íliš  lišit  od  pr m rnéř ř ů ě  
spot eby zř  technického pr kazu navýšené podle staršíů  
metodiky,  m la  by  být  spot eba  prokázána  jakoě ř  
odpovídající.

 12.7 idičiŘ

Číselník idič  se používá p i zadání jízdy vř ů ř  p ípadech, kdy se vř  ízení vozidla st ídá více idič .ř ř ř ů

idič je zadán svým jednoznačným Ř označením (zkratkou) a jménem.

 12.8 Časté jízdy

Zápis čast ji se opakující jízdy velmi urychlí používáníě  
číselníku častých jízd, do n hož si p ipravíte základníě ř  
informace o jízd  (název, trasu aě  účel), zda je služební 
nebo  soukromá  a počet  kilometr .  P i  zápisu  jízdyů ř  
stačí správn  vybrat zě  nabídky častých jízd, program 
p enese  všechny  zadané  údaje  ař  vypočítá  náhrady 
i spot ebu paliva.ř

 12.9 Nastavení

Zadávání počátečního a konečného stavu tachometru 
je nepovinné a lze je v nastavení vypnout. Z hlediska pr kaznosti doporučujeme počáteční aů  konečný stav tachometru 
zadávat.
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Pokud  v bec  neuvádíte  soukromé  jízdy,  m žete  spínačem  ů ů Zadávat  soukromé  jízdy zm nit  obrazovku  jízdy,  kteráě  
nebude odpovídající údaj zobrazovat.

P i  zp tném  zadávání  jízd  m že  ulehčit  práciř ě ů  
kopírování  data  z poslední  zadané  jízdy.  Spínačem 
P enášet  datumř  docílíte  p ednastavení  dne  novéř  
jízdy dle jízdy p edchozí. ř

V p ípad  pot eby  m žete  zadat  názvy  až  t íř ě ř ů ř  
pohonných  hmot.  Názvy  PHM  se  zadávají  do 
evidenčních  karet  vozidel  a používají  se 
k hromadným p epočt m ceny PHM. ř ů

P i zápisu nové jízdy do evidence provozu vozidel seř  
m že stát,  že  se p epíšete vů ř  datu  jízdy a p i  jejímř  
uložení  dojde  k necht nému  p epočítání  stavuě ř  
kilometr  aů  z statku  vů  nádrži.  Chcete-li  takové 
možnosti zabránit, zadejte zde časové rozmezí, do 
n hož musí zapisovaná jízda spadat.ě
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 13 CESTOVNÍ P ÍKAZYŘ
Evidence slouží k vystavení a vytišt ní cestovního p íkazu aě ř  jeho vyúčtování.

 13.1 Karta cestovního p íkazuř

Po adové číslo cestovního p íkazu je p ednastaveno zř ř ř  počítadla uvedeného v Nastavení cestovních p íkaz . Zř ů  Nastavení 
je p evzat iř  počátek cesty. P i zadání konce cesty, účelu ař  místa jednání m žete využít číselník častých jízd zů  Provozu 
vozidel. Číselník vyvoláte klávesou F3. Klávesou F5 a Insert do n j m žete p idat nový záznam, klávesou ě ů ř F2 záznam 
opravit.

Zadání jména pracovníka, kterému je cestovní p íkaz vystaven, si m žete usnadnit zobrazením seznamu zam stnancř ů ě ů 
klávesou  F3,  nebo idič  klávesou  ř ů Ctrl+F3.  Obdobn  je tomu uě  spolucestujících. Pokud pot ebujete zadat více nežř  
jednoho spolucestujícího, označte je v nabídce mezerníkem.

Pokud  je  jako  dopravní 
prost edek  určen  osobní  neboř  
firemní  automobil,  program 
požaduje  zadání  SPZ.  Zároveň 
kontroluje, aby bylo odpovídající 
auto zadáno v číselníku  vozidel.

Typ  stravného je  p evzatř  
z Nastavení.

Zápis  provedete  klávesou 
Ctrl+End nebo F2. Po uložení jej 
m žete  vytisknout  zů  p ehleduř  
p íkaz  klávesou ř ů Ctrl+F8.

P i  vyúčtování  pracovní  cestyř  
stiskn te vě  obrazovce cestovního 
p íkazu  tlačítko  ř <Vyúčtování>. 
Pak  bude  zobrazen  seznam 
vyúčtování  jednotlivých  jízd 
(dn ) pracovní cesty. Vů  seznamu 
jsou k dispozici obvyklé klávesy F5, Insert, Enter, F2 a Delete sloužící k jeho editaci. 

V obrazovce  vyúčtování  se  zadává  datum,  místo a čas odjezdu  a p íjezdu,  dopravní  prost edek,  ujetá  ř ř vzdálenost 
a částky pro vyúčtování. ada hodnot je p evzata zŘ ř  cestovního p íkazu. Jejich smysluplnost bude záležet na tom, zdař  
zapisujete zvláš  cestu jedním ať  cestu druhým sm rem, či najednou, nebo se jednalo oě  služební cestu na více dn .ů

P i  výpočtu  základní  náhradyř  
soukromého  vozidla  je  použita 
sazba  zadaná  v kart  vozidlaě  
(respektive  v druhu  vozidla), 
náhrada  PHM  je  vypočtena 
z pr m rné  spot eby  vozidla,ů ě ř  
ujeté  vzdálenosti  a naposledy 
zadané  ceny  PHM,  kterou  jste 
použili v cestovních náhradách.

Pokud  je  vyúčtování  pracovní 
cesty provedeno v návaznosti na 
provoz vozidel  (stiskem tlačítka 
<Cestovní  p íkaz>ř  v jízdě 
vozidla),  jsou  ob  náhradyě  
p evzaty zř  jízdy.

Stravné je počítáno pro každý den, z celkové doby strávené na cest  aě  sazby z číselníku  Druhu náhrad.  V každém 
vyúčtování  cesty  z jednoho  dne  bude  uplatn na  odpovídající  část  náhrady.  Doporučujeme  zapisovat  vyúčtováníě  
chronologicky tak, aby p i dodatečné oprav  počátečního či konečného času jízdy nebyla počítána záporná náhrada.ř ě

Krácení stravného má v číselníku pouze jednu sazbu, protože program nedokáže automaticky poznat, o jaké bezplatně 
poskytnuté jídlo se jednalo. P i návrhu programu se vycházelo zř  toho, že pokud ke krácení dochází, jedná se obvykle 
o stejné procento, které se p ednastaví do číselníku. Vř  p ípad  pot eby si procento krácení za bezúplatn  poskytnutouř ě ř ě  
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stravu v p íslušné jízd  upravte ručn .ř ě ě

 13.2 Tisk cestovních p íkazř ů

Program nabízí tisk formulá e cestovního p íkazu sř ř  vyúčtováním a seznam cestovních p íkaz . Obojí vytisknete pomocíř ů  
menu Tisk, nebo v seznamu cestovních p íkaz  klávesou ř ů F8 a Ctrl+F8.

 13.3 Druhy náhrad

Číselník je zapot ebí pro výpočet cestovní náhradyř  
služební  jízdy.  Jsou  v n m  nastaveny  sazby  proě  
cestu trvající 5 až 12 hodin, 12 až 18 hodin a více. 
Zárove  se  p ednastaví  obvyklá  sazba  kráceníň ř  
stravného  za  bezplatn  poskytnutou  stravuě  
(program  nerozlišuje  bezplatn  poskytnutouě  
snídani, ob d aě  veče i).ř

 13.4 Nastavení

V nastavení zapište obvyklé údaje, které budou p ednastaveny vř  novém cestovním p íkazu.ř

P i zapnuté volb  ř ě Nabízet vystavení cestovního p íkazu vř  provozu vozidel se v obrazovce jízdy vozidla zobrazí tlačítko 
<Cestovní p íkaz>ř , po jehož stisku je vyvolán formulá  cestovního p íkazu. Do n j program zř ř ě  jízdy p evezme maximumř  
možných údaj . ů
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 14 SKLAD

 14.1 Základní popis

Sklad není jenom samotné skladové hospodá ství. Jedná se oř  kombinaci s prodejním ceníkem, ceníkovými listy prací 
a služeb. Smyslem bylo poskytnout jednoduchý nástroj spl ující požadavky skladové evidence iň  nárok  prodeje. Tímtoů  
zp sobem lze navíc získat jak souhrnné informace (bez ohledu na člen ní jednotlivých sklad , ceník , apod.), taků ě ů ů  
p ehledy po velmi jemném druhovém, skladovém ař  skupinovém člen ní.ě

Sklad je proveden formou skladových karet s pomocným seznamem p íjm  ař ů  výdej . Výdej aů  p íjem skladu je vř  b žnémě  
provozu realizován části doklady. V p ípad  pot eby je možné na sklad p ijmout ař ě ř ř  z n j vydat p ímo prost edky skladuě ř ř  
a tak provést n které nestandardní operace aě  opravy.

 14.2 Co ud lat p ed používáním skladuě ř

 Budete-li pot ebovat více než jeden sklad, zadejte je do číselníku sklad .ř ů

 Karty m žete číslovat manuáln  nebo sů ě  použitím počítadla. V závislosti na počtu a funkci sklad  zvažte, zda výdejkyů  
a p íjemky uř  každého skladu budou číslovány samostatnou, nebo naopak společnou adou.ř

 Program umož uje nezávislé druhové rozlišení  karet  pomocí zat íd ní  (viz kap.  ň ř ě Zat íd níř ě ).  Jeho použití  je  velmi 
vhodné v p ípad  rozsáhlých sklad , protože sř ě ů  jeho pomocí lze rychle nalézt a vybrat spolu související zboží, materiál 
nebo služby, a  pro aktualizaci cen, tisk ceníku nebo vystavení doklad .ť ů

 Pro zboží distribuované v r zném balení zave te číselník balení (viz kap. ů ď Číselník balení).

 Upravte si nastavení skladu. Nebudete-li používat komponentní a ceníkové karty, vypn te vě  nastavení p íslušné volby.ř

 14.3 Skladová karta

Výchozím prvkem pro práci se skladem je skladová karta.

Zboží a materiál je zadán svým názvem, p ípadn  bližším ř ě popisem. 

Pokud je napln n číselník ě barev a velikostí, m žete zadat označení člen ní, které se uplatní vů ě  objednávkách. 

Součástí  identifikace skladové karty  je  číslo.  Doporučujeme je  zadávat  bu  manuáln  (jako zkratku,  mezinárodníď ě  
označení či označení výrobce), nebo pomocí počitadel jako po adové číslo. Číslo by m lo být jednoznačné (alespoř ě ň 
v rámci jednoho skladu).

Klíčovou položkou karty je  číslo skladu. Číslo skladu lze zadat pouze tehdy, jsou-li v číselníku zavedeny alespo  dvaň  
sklady. V ostatních p ípadech bude volba skladu provedena automaticky programem.ř

Zat íd níř ě  je  obecn  využitelný  údaj.  Ovládání  objektu  je  podrobn  popsáno  vě ě  kap.  Zat íd níř ě .  Promyšlený  obsah 
zat íd ní m že ulehčit práci  se skladem ař ě ů  využijete jej  p i  výb ru karty ze seznamu p i vystavení prodejních neboř ě ř  
nákupních  doklad ,  dále  ve  v tšin  činností  aů ě ě  p ehled ,  kde  lze  nastavit  filtr.  Pokud  chcete  vybírat  karty  pomocíř ů  
zat íd ní  p i  vystavení  faktury,  prodejky,  aj.,  sepn te  vř ě ř ě  nastavení  Doklady  -  Faktury  vydané  (Hotovost  p íjem,..)  -ř  
Nastavení volbu Výb r dle skupin zat íd níě ř ě . Pokud chcete, aby byl tento údaj kontrolován na číselník, sepn te vě  menu 
Evidence - Sklad - Nastavení údaj Kontrolovat zat íd ní na číselníkř ě .

Balení obsahuje odkaz na skupinu balení z číselníku balení ( ada zboží je nakupována ař  prodávána v r zném balení -ů  
nap íklad kancelá ský papír koupíte vř ř  balíčku, krabici či palet ). Údaj se obvykle nechává nevypln ný.  ě ě

P i zadání balení bude do skladové karty zř  číselníku balení p enesena iř  m rná jednotkaě . M rná jednotka slouží jakoě  
základní  skladová jednotka a v či  ní  jsou vztaženy  ostatní  p epočty  balení.  Pokud balení  nezadáte,  lze  do m rnéů ř ě  
jednotky zadat libovolnou hodnotu. P i zpracování p íjm  ař ř ů  výdeje pomocí doklad  je m rná jednotka uvád na pouze naů ě ě  
n kterých formulá ích (tiskové sestavy si m žete sami upravit).ě ř ů

Minimální zásobu uvád jte uě  zboží a materiálu, u n hož chcete zajistit stálou zásobu na sklad . Použitím vhodnéhoě ě  
filtru rychle zjistíte, které zboží máte pro správné zásobení skladu objednat (filtr porovnává aktuální stav s hodnotou 
minimální zásoby). Pokud si tento p edem p ipravený filtr omylem zř ř  knihovny filtr  smažete aů  budete jej chtít obnovit, 
zadejte v obrazovce filtru následující podmínku:

minimální zásoba >= #G7MAH.Celkem_ks
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minimální zásoba > 0

Jestliže stačí karty s podkritickou zásobou pouze vytisknout, nemusíte filtr v bec použít,  protože si jej tisková funkceů  
vytvo í sama.ř

Spínač  Pouze  ceník určuje,  zda  je 
na  kart  uvedeno  zboží  neboě  
materiál,  který  se  nasklad uje,ň  
vydává  a je  zahrnut  do  majetku 
firmy  (spínač  je  vypnut),  nebo  jde 
o ceníkovou  kartu  prací  a služeb. 
Ceníková karta  je  fiktivní  karta,  na 
kterou nelze provést výdej ani p íjemř  
a její cena není zahrnuta do hodnoty 
zásob.

Program  dokáže  zpracovat 
i problematiku obal . Jde oů  to, že na 
určité  množství  materiálu  nebo 
zboží p ipadá obal. Do položky m. j.ř  
na obal (m rných jednotek na obal)ě  
zadejte,  na kolik jednotek zboží na 
kart  p ísluší jeden obal. Zě ř  nabídky 
skladových  karet  vyberete,  o který 
obal se bude jednat (karta obal  je zcela b žná karta, která však musí být založena d íve, než karta zboží odkazující seů ě ř  
na tento obal). Pokud na jednu m rnou jednotku zboží chcete zpracovat více kus  obal , lze zadat počet obal  jakoě ů ů ů  
záporné  číslo.  P i  výdeji  ař  p íjmu  bude  programem  automaticky  nabízen  společn  se  zbožím  iř ě  výdej  či  p íjemř  
odpovídajícího množství obal . ů

Údaj m. j. na obal se obvykle nechává prázdný.

Sazba DPH je p ístupná pouze uř  plátc  DPH. DPH p epínejte ů ř mezerníkem.

Zprávu zobrazovanou p i výdeji ze skladuř  m žete využít nap íklad pro p ipomenutí určité informace nebo pokynuů ř ř  
prodávajícímu.

Po izovací cenař  je cena, za kterou vedete zboží na sklad . Program podporuje evidenci vě  pr m rných cenách. Plátciů ě  
DPH evidují hodnotu zásob v cenách bez DPH.

Máte-li v nastavení skladu sepnutou volbu Do karty zadávat účetní skupiny, lze zadat účetní skupiny.

Podvojné účetnictví

 Účetní skupinu tržeb, která je p enášena do vydaných faktur ař  hotovostních p íjmových doklad  ař ů  slouží ke zm ně ě 
účtu výnos .ů

 Účetní skupinu náklad  p enášenou do p ijatých faktur aů ř ř  hotovostních výdajových doklad  určenou ků  úprav  účtuě  
náklad .ů

 Skupinu evidence zásob, která se uplatní v p ípad , že skladovou kartu chcete vést na podrobn jším analytickémř ě ě  
účtu, než je účet skladu. Skupina se uplatní u p íjemek ař  výdejek.

 Skupinu spot eby,  jejíž  smysl  spočívá vř  jemn jším rozčlen ní  spot eby materiálu aě ě ř  zboží.  Skupina se  p enáší  doř  
výdejek.

Da ová evidenceň

 Účetní  skupinu prodeje zboží,  která je  p enášena do vydaných faktur ař  hotovostních p íjmových doklad  ař ů  slouží 
k zápisu p íjm  do PD.ř ů

 Účetní  skupinu nákupu zboží,  která je  p enášena do p ijatých faktur  ař ř  hotovostních výdajových doklad  aů  slouží 
k zápisu výdaj  do PD.ů

Oba typy evidencí

Vzorec slouží k nastavení metodiky výpočtu prodejních cen. Pokud vzorec nastaven není, musíte prodejní ceny vypočítat 
manuáln .ě

Dále jsou uvedeny t i  ř prodejní  ceny.  U plátce DPH jsou vždy bez dan  aě  s daní.  Pojmenování  cen platné pro celý 
program zadejte v nastavení skladu. Vedle cen je uveden zisk.
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Pod nimi je umíst no tlačítko ě <Další ceny>, po jehož stisku se zobrazí formulá  sř  celkem devíti prodejními cenami.

D ležitá informace je ů celkové množství na skladové kart . P i zavád ní skladu m žete počáteční stav na kart  zadatě ř ě ů ě  
p ímo, doporučujeme však provedení p íjemkou sř ř  poznámkou, že jde o p evod zř  lo ského roku či počáteční stav. Tytoň  
zp soby jsou výhodné p edevším pro svoji p ehlednost, protože jste schopni kdykoliv zjistit, jaký byl počáteční stavů ř ř  
zásob. 

V p ístupových právech (menu ř Konec - Nastavení - Obsluha) je možnost zablokovat opravu pr m rné po izovací cenyů ě ř  
a celkového množství na skladové sklad . P ístupová práva jsou standardn  nastavena tak, aby tyto údaje nebylo možnéě ř ě  
manuáln  zm nit.ě ě

Celková hodnota zboží na skladové kart  je součin po izovací ceny aě ř  počtu m rných jednotek. ě

Rezervace je  aktualizována  z evidence  p ijatých  objednávek  od  zákazník .  Po  stisku  tlačítka  ř ů <Rezervace> bude 
zobrazen seznam objednávek, které nebyly realizovány (zboží nebylo dodáno). V seznamu je k dispozici klávesa F9 pro 
součet. Pokud je na kart  zadáno barevné aě  velikostní člen ní, bude po stisku klávesy ě Enter zobrazena tabulka barev 
a velikostí objednávky, klávesou Ctrl+F9 získáte součet dle barev a velikostí za celý seznam. Rezervace je kontrolována 
p i prodeji ař  program hlásí, pokud je práv  vydávané množství aě  rezervace na skladové kart  vyšší než součet stavu naě  
kart  aě  objednané množství.

Objednáno se vztahuje k objednávkám vystaveným vašim 
dodavatel m.ů

Tlačítko  Dodavatelé otev e  seznam  cenových  nabídekř  
vašich  dodavatel .  Cenové  nabídky  lze  hromadnů ě 
po izovat  ař  aktualizovat  pomocí  Dodavatelských ceníků. 
Seznam je programem využíván p i vytvá ení objednávekř ř  
dodavatel m.ů

Stiskem spínačem Poznámka se otev e okno, do kteréhoř  
m žete zadat poznámku ke kart . Spínač bude zaškrtnutů ě  
v p ípad , že poznámka není prázdná.ř ě

Za  poznámkou  následuje  údaj  chyba  zaok.  Jedná  se 
o kumulativní  součet chyb zaokrouhlení.  Vedení  skladu v pr m rných cenách má tu vlastnost,  že se mohou podleů ě  
charakteru po izovacích cen ař  množství výrazn ji  projevit zaokrouhlovací chyby metody (halé ové vyrovnání).  Chybaě ř  
vzniká typicky tak, že nová pr m rná cena p i po ízení zásob (vypočítaná zů ě ř ř  p vodní ceny, množství zboží na kartů ě 
a nového množství, ceny) vychází v desetinách a setinách halé e. Program cenu zaokrouhlí na halé e ař ř  rozdíl je chybou 
metody. Zaokrouhlovací chyba se projeví v rozdílu účetní a skladové ceny materiálu nebo zboží a m la by se pohybovatě  
v ádech desetník  ař ů  korun. Jedenkrát za zvolené účetní období je vhodné vytisknout p ehled zaokrouhlovacích chyb nař  
kartách (Evidence - Sklad - Karty - Oprava, v p ehledu klávesa ř F8 a tisková sestava Hodnoty chyby zaokrouhlení). Na 
kartách položku chyby vynulujte pomocí menu  Evidence - Sklad - Karty - Oprava, v p ehledu klávesa  ř F10, funkce 
Nulování chyby zaokrouhlení.

R zné prodejní ceny mohou být využity ků  tvorb  aě  tisku ceníku, ale p edevším p i prodeji zboží p es doklady, kdy p iř ř ř ř  
vystavení  faktury  dojde  zárove  kň  p íslušnému pohybu  na  kart .  P íjemku  ař ě ř  výdejku  lze  tisknout  pouze  p i  výdejiř  
a p íjmu realizovaném vř  části doklady.  

Tlačítkem <Pohyby> se zobrazí skladové pohyby této karty.

Poznámka

V p ístupových právech (menu  ř Konec - Nastavení - Obsluha) je standardn  zablokována možnost opravit pr m rnouě ů ě  
po izovací cenu ař  celkové množství na sklad .ě

 14.3.1 Čárový kód

Čárový  kód  má  význam  p edevším  p iř ř  
používání  čtečky  čárového  kódu.  Pokud  jej 
chcete používat, sepn te vě  menu  Evidence - 
Sklad - Nastavení - Základní volbu  Používat 
čárový  kód.  Dále  musíte  u každého  typu 
dokladu, kde má být zboží vybíráno čárovým 
kódem, sepnout v nastavení (nap íklad menuř  
Doklady - Faktury vydané - Nastavení) volbu 
Zboží  zadávat  číslem a vypnout  volbu 
Automaticky nabízet sklad.

Na  skladové  kart  pak  bude  možné  zadatě  
čárový  kód.  Jestliže  jedno  zboží  máte 
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evidované pod čárovým kódem n kolika dodavatel , zadejte do karty nejpoužívan jší kód aě ů ě  ostatní vložte po stisku 
tlačítka <Dodavatelé> do seznamu.

U čárového kódu lze uvést p epočítací koeficient, který je pot ebný vř ř  okamžiku, kdy se liší skladová jednotka a balení, 
které je čárovým kódem popsáno. Nap íklad skladová karta je vedena vř  kusech, ale balení popsané čárovým kódem 
obsahuje deset kus . P epočítací koeficient je programem použit pouze vů ř  p ípad  hromadného zpracování zř ě  p íručníř  
čtečky viz. kapitola Čtečka (čárového kódu Cipherlab)  .  

Dále je na skladové kart  informativn  uvedeno umíst ní aě ě ě  váha.

 14.3.2 Práce s obaly

Práci s obaly si vysv tlíme na dvou následujících p íkladech.ě ř

1. p íkladř

Prodáváte minerálky a chcete p i nákupu iř  prodeji minerálek zárove  zpracovat  jako vratný obal iň  láhev. 

Nejprve založíte skladovou kartu láhve, nastavíte odpovídající po izovací ař  prodejní cenu i sazbu DPH. Posléze založíte 
skladovou kartu minerálek, ve které do položky m.j. na obal vložíte číslici 1 a v menu skladových karet vyberete kartu 
lahví. P i naskladn ní iř ě  výdeji minerálky p es Doklady bude programem automaticky naskladn n či vydán stejný početř ě  
láhví.

2. p íkladř

P jdete-li ve svých nárocích dále, budete chtít prodávat aů  nakupovat minerálky jednou po kusech, jindy v p epravceř  
obsahující 12 ks láhví, či v p epravce pro 24 ks láhví. To znamená, že budete muset podle pot eby pracovat sř ř  t emiř  
druhy r zného balení téhož zboží. Proto nejprve musíte založit skupinu balení určenou pro minerálky. Tento krok blížeů  
popisuje kap. Číselník balení  .   Zde si pouze ukážeme výsledný tvar, který bude vypadat takto:

skupina jednotka jednotek popis M.J./obal

MINER ks 1 základní skladová jednotka 1 * láhev - obal

MINER 12kart 12 obsahuje 12 láhví + p epravkuř 1 * p epravka 12 ksř

MINER 24kart 24 obsahuje 24 láhví + p epravkuř 1 * p epravka 24 ksř

Nyní upravíte skladové karty, kam doplníte tyto hodnoty:

název balení jednotka obaly

Láhev - obal

P epravka pro 12 ksř  -12 * Láhev - obal

P epravka pro 24 ksř -24 * Láhev - obal

Minerálka MINER ks 1 * Láhev - obal

Podstatným  údajem  je  záporné  množství  láhví  u p epravek.  B žn  totiž  program  hodnotu  vř ě ě  položce  m.j./obal 
interpretuje jako počet jednotek p íslušného balení p ipadající na jednotku obalu. Vř ř  našem p íklad  pot ebujete zadat,ř ě ř  
že na jednu p epravku p ipadá dvanáct nebo dvacet čty i láhví. Aby nebylo nutné zadávat desetinná čísla, použijeteř ř ř  
znaménka  mínus  p ed  počtem  obal .  Program  tento  údaj  chápe  jako  počet  obal  p ipadajících  na  jednotkuř ů ů ř  
odpovídajícího balení.  

P i vyskladn ní dvou p epravek minerálek se vydají nejprve minerálky, pak dv  p epravky ař ě ř ě ř  nakonec 24 nebo 48 láhví. 
P i výdeji p es doklady budou položky dokladu p eskupovány tak, aby ádky obal  byly pokud možno až za ádkemř ř ř ř ů ř  
vysklad ujícím minerálky.ň

 14.3.3 Komponentní karty

Komponentní  karty  jsou  evidenční  karty  montážních  celk .  Jestliže  pot ebujete  sledovat  výrobek  sestávajícíů ř  
z jednotlivých  částí  tak,  aby  p i  zm n  po izovací  ceny  jednotlivé  části  nebo  počtu  částí  program dokázal  rychleř ě ě ř  
vypočítat  po izovací  cenu  iř  zisk  celku,  m žete  zavést  komponentní  kartu.  Díky  t mto  fiktivním skladovým kartámů ě  
m žete výrobek na faktu e uvést jako jedinou položku aů ř  program ze skladu sám odepíše p íslušný počet všech dílčíchř  
částí.

Komponentní karty se nezapočítávající do majetku ani jiným zp sobem neovliv ují účetní p ehledy. ů ň ř
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V závislosti  na  funkci  Nastavení  skladu je  na  skladové  kart  p ístupný  spínač  ě ř komponenty.  Po  stisku  spínače  je 
zobrazen seznam složek (komponent) Další komponentu p idáte klávesou ř Ins a F5, opravíte klávesou Enter a vymažete 
Del. 

Nezbytnou  podmínkou  pro  p i azení  komponenty  ke  kart  je  zadání  čísla  karty  komponenty.  Součástí  informaceř ř ě  
o komponent  je množství p ipadající na jednotku zboží komponentní karty. Zárove  lze zadat procentní nebo absolutníě ř ň  
úpravu prodejních cen komponent pro výpočet prodejní ceny celku.
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Z staneme uů  p íkladu ze začátku kapitoly ař  podíváme se, jak vznikla výsledná cena počítače.

název počet prodejní cena korekce výsledná cena

základní deska 1 14 000,- -500,- 13 500,-

kryt 1 4 500,- 0,- 4 500,- 

adič ř 1 6 600,- -600,- 6 000,-

pam  ěť 1 1 300,- -300,- 1 000,-

videokarta 1 1 000,- 50,- 1 050,-

Celkem 27 400,- -1 350,- 26 050,-

Jak se postupn  komponenty p idávají, m ní se iě ř ě  výsledná po izovací ař  prodejní cena. Lze samoz ejm  opravit prodejníř ě  
ceny zcela bez ohledu na komponenty. 

Po založení komponentní karty a zm n  prodejních nebo po izovacích cen stačí otev ít tuto kartu kě ě ř ř  oprav  aě  program 
se dotáže, zda má po izovací cenu ař  zisk nov  p epočítat. ě ř

 14.3.4 Funkční klávesy v seznamu skladových karet

mezerník Značka.

F4 Hledání.

Ctrl+F4 Pokračuj v hledání.

Alt+F4 Rychlé hledání.

F6 Filtr.

Ctrl+F6 Rychlý filtr.

F7 azení.Ř

F8 Tisk skladových karet a ceník .ů

Ctrl+F8 Tisk skladové karty.

F9 Součet skladu.

Ctrl+F9 Součet po jednotlivých skladech.

F10 Menu funkcí.

F11 Definice sloupc  seznamu (viditelnosti, ší ky, umíst ní).ů ř ě

Ctrl+S Zobrazení pohyb  na kart .ů ě

Ctrl+P Zobrazení poznámky.

Ctrl+N Nastavení vyhledávání/filtrování psaním požadovaného textu p ímo vř  seznamu.
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 14.4 Pohyby na kartách

Funkce  slouží  k mimo ádným  opravám  ař  ke  kontrole 
pohyb  zboží na skladových kartách. B žné p íjmy aů ě ř  výdeje 
se d jí prost ednictvím části ě ř Doklady fakturou, pokladním 
dokladem,  p íjemkou,  výdejkou  ař  dodacím  listem.  Proto 
v následujícím  textu  budeme  popisovat  skladové  pohyby 
vzniklé pomocí Dokladů. 

Zadávají se tyto údaje: 

datum Datum výdeje nebo p íjmu. Zápisy je nutno zadávat tak, jak se výdeje ař  p íjmy uskuteč ovaly.ř ň  
Dodatečné se azení je možné provést pomocí ř Obnovy se azeníř  v menu KONEC se sepnutou 
volbou Provést fyzické se azeníř . 

doklad Číslo dokladu. Záleží na nastavení konkrétního typu dokladu (faktury, dodacího listu apod.), jaké 
číslo sem bude programem automaticky zapisováno. 

text Popisný text m že být stálý (nap . ů ř Prodej za hotové ), nebo sem program zapisuje název partnera 
(dle nastavení dokladu).

pohyb P íjem zboží má kladnou hodnotu, výdej zápornou. P i oprav  pohybu nelze zm nit výdej nař ř ě ě  
p íjem ař   naopak. 

po izovací cenař U p íjmu zadejte skutečnou po izovací cenu zboží. Pokud je tato cena rozdílná od ceny uvedené nař ř  
skladové kart , bude po izovací cena skladové karty p epočítána dle vzorce váženého pr m ru:ě ř ř ů ě

PNC * PZ + NPC * M    
NC = ------------------------------------- 

            PZ + M  

kde:
NC nová pr m rná po izovací cena zboží na sklad. kartů ě ř ě
PNC p vodní po izovací cena zboží na skladové kart   ů ř ě
PZ p vodní z statek na skladové kartů ů ě
NPC nová po izovací cenař
M počet nov  nakoupených m rných jednotek ě ě

P íklad:ř

P vodní z statek na skladové kart  byl ů ů ě 100 ks cihel za 5,00 Kč. Nov  jsme nakoupili dalších ě 100 ks po 6,00 Kč. Nyní 
máme celkem 200 ks cihel za pr m rnou cenu ů ě 5,50 Kč. 

P i výdeji zboží má po izovací cena evidenční charakter ař ř  slouží k zp ehledn ní pr b hu pohybu zboží na skladovéř ě ů ě  
kart . ě

Pokud z jakéhokoliv d vodu pot ebujete upravit konečný stav skladové karty, upravte nejprve p íslušné skladové pohybyů ř ř  
a teprve  pak  zm te  údaje  na  skladové  kart ,  nebo  p i  opravách  pohyb  jsou  automaticky  p epočteny  hodnotyěň ě ť ř ů ř  
skladové karty. 

 14.4.1 Nastavení minimální zásoby dle obratu

Pokud používáte údaj minimální zásoba na skladové kart  (nap íklad pro vystavení objednávek dodavatel m), m že býtě ř ů ů  
vhodné aktualizovat tuto hodnotu v závislosti na obratu zboží v minulosti. K tomu je určena funkce, kterou naleznete 
v menu  Evidence - Sklad - Karty - Oprava. V seznamu skladových karet stisknete klávesu  F10  a v menu si zvolíte 
nabídku Nastavení min. zásoby.

V další obrazovce zadáte zejména období, z n hož se má zjistit obrat, aě  dále údaje sloužící k množstevní korekci.
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 14.5 P ehledř

 14.5.1 Stav podle čísel karet a skladů

P ehled  je  určen  ke  zjišt ní  celkového  množství  jednotlivých  druh  zásob  bez  ohledu  na  umíst ní  vř ě ů ě  jednotlivých 
skladech. P ehled m že být zpracován pro zvolené zat íd ní nebo čísla karet. Součty budou provedeny dle čísla karet,ř ů ř ě  
zat íd ní ař ě  sklad .ů

Stisknete-li v p ehledu klávesu ř Enter, budou zobrazeny všechny skladové karty, které byly zahrnuty do sumačního ádkuř  
(nap íklad všechny karty shodného čísla umíst né vř ě  r zných skladech).ů

 14.6 Pohyby na skladě

Program vybere nap íklad skladové pohyby zvoleného dne, zboží odebrané jedním zákazníkem ař  podobn .ě

 14.7 Dotazy skladu

Funkce umož uje zjistit statistiku p íjm  aň ř ů  výdej  skladu, kdo zboží odebral, vů  jakém množství, cen  aě  kolik jste na 
prodeji vyd lali. Obdobnou informaci dostanete iě  pro zakázku nebo jednotlivou kartu.

Program nemá nástroj na bližší člen ní nebo rozlišení skladových pohyb  dle charakteru (nap íklad prodeje, vratky,ě ů ř  
reklamace, škody, manka, aj.). Odlišení lze provést pomocí hodnoty v údaji zakázka nebo dle číselné ady. ř

Údaj zakázka m žete použít vů  p ípad , kdy tento číselník nepoužíváte kř ě  vedení zakázek. Pak si m žete do číselníkuů  
zadat  pro  jednotlivé  druhy  skladových  operací  odpovídající  záznamy  a v menu  Evidence  -  Sklad -  Dotazy vybírat 
požadované výstupy zapsáním hodnoty do zakázky.

P i  použití  číselných  ad  sloužících  kř ř  druhovému člen ní  skladového pohybu  si  musíte  nejprve  vě  menu  Doklady  - 
Číselníky - Počítadla nadefinovat pot ebné ady. Podstatné je, aby čísla číselné ady začínala stejnými znaky (nap íkladř ř ř ř  
SVZOR40001, SVZOR40002, SVZOR40003, ...).

P i zápisu výdejky nap íklad obchodních vzork  pak zm níte číselnou adu na vzorky. P i sestavení p ehledu prodanýchř ř ů ě ř ř ř  
vzork  zapíšete op t vů ě  menu Evidence - Sklad - Dotazy počáteční označení ady (ř SVZOR) do údaje Doklady začínající. 
Do tohoto údaje je možné zadat i více ad tak, že je navzájem odd líte čárkou (nap íklad ř ě ř SVZOR,FV,HP,SREKL).

Obdobný  zp sob  zadání  m žeteů ů  
aplikovat  na  údaj  Mimo  doklady 
začínající,  kde  zadáním  počátků 
p íslušných   číselných  ad  dojdeř ř  
k vyloučení t chto ad ze sestavy.ě ř

P i vyhodnocení partnera je výb rovýmř ě  
kritériem  jeho  číslo.  Program  si  do 
záznam  oů  pohybu zboží  poznamená 
číslo partnera pouze v p ípad , že p iř ě ř  
vystavení  faktury,  výdejky,  dodacího 
listu  apod.  používáte  číselník 
partner . ů

Chcete-li pracovat pouze s kartami aktuálního filtru, je nutné sepnout spínač Použít nastavený filtr, který je p ístupnýř  
pouze v p ípad , že jste p edem nastavili filtr vř ě ř  p ehledu skladových karet.ř

Poznámka

Spínače  Výdej  do  skladu a P íjem  do  skladuř  je  pravd podobn  lepší  ponechat  sepnuté,  aby  program  zobrazilě ě  
dobropisované množství.

190



Sklad

 14.8 Inventura

 14.8.1 Tisk soupisu

Nabídku použijete p ed provedením fyzické inventury. Program vytiskne seznam karet, z statkové množství ař ů  po izovacíř  
cenu. Součástí výstupu je sloupec, do n hož m žete zadat skutečné množství na sklad .ě ů ě

 14.8.2 Zápis skutečného stavu

Zjišt né inventurní rozdíly m žete do programu zanést formou ručn  vyhotovené výdejky aě ů ě  p íjemky, nebo touto funkcí.ř

Po výb ru menu  ě Evidence - Sklad - Inventura - Zápis. skut. stavu se program zeptá, jak má p ednastavit z statekř ů  
skladových karet. M že být uvedena aktuální hodnota z statku skladových karet nebo nula.ů ů

Nabídka zobrazí p ehled skladových karet, vř  n mž m žete prostým p episem m nit sloupec Skutečný stav. Vě ů ř ě  seznamu 
nejd íve vyhledejte požadovanou kartu (ve sloupci, vř  n mž chcete hledat klávesou ě F4) a po nalezení karty se klávesou 
Tab a Shift+Tab p esu te do sloupce ř ň Skutečný stav.

P i zápisu do sloupce ř skutečný stav se zm ní stav sloupce ě zm naě  na hodnotu ano. Program bude aktualizovat pouze ty 
skladové karty, u nichž je ve sloupci zm naě  text ano. Jestliže kurzor bliká ve sloupci zm na, m žete opravit jeho stavě ů  
stiskem mezerníku

Provedené  zm ny  uložíte  klávesou  ě Ctrl+End.  P ed zápisem oprav  jste  vybídnuti  kř  zadání  data inventury,  dokladu 
a textu skladových pohyb . Program na záv r vytvo í sestavu (protokol) oů ě ř  zm nách z statkového množství.    ě ů

 14.9 Tisk

P ehled karetř Seznam skladových karet a ceník .ů

Pohyby na kartách Seznam skladových karet s provedenými skladovými pohyby za zvolené období.

Skladové karty Tisk formulá  skladových karet obsahujících iřů  skladové pohyby.

Skladová karta Tisk formulá e jedné skladové karty.ř

Komponentní karty P ehled komponentních karet včetn  složek, zř ě  nichž jsou složeny.

Podlimitní množství Sestava skladových karet, u kterých je stav zásob nižší, než minimální zásoba. Z p ehledu jsouř  
vyloučeny karty s nulovou minimální zásobou.

Stav skladu + 
neprovedené 
operace

P i prodeji nebo vyskladn ní zboží či materiálu m že dojít kř ě ů  situaci, kdy vydáváte více, než je 
na sklad . Vě  takovém p ípad  je p i zápisu p íslušného dokladu programem zobrazenoř ě ř ř  
upozorn ní, že nedošlo kě  vyskladn ní. Program uě  takové karty nevyskladní ani to, co je 
k dispozici, pouze si požadované množství označí jako požadované k vyskladn ní. ě
Sestava v sob  zahrnuje aktuální stav skladu aě  požadavky z t chto neprovedených skladovýchě  
operací.
Po p íjmu pot ebného množství na sklad m žete provést automatické vyskladn ní d íveř ř ů ě ř  
neprovedených skladových operací. Funkci spustíte nap íklad vř  seznamu faktur vydaných 
v režimu oprav, kdy stisknete klávesu F10 a v menu zvolíte nabídku Neprovedené skladové 
operace.
Pokud dochází u faktur p ijatých, hotovosti výdeje ař  podobn  kě  dobropisování a požadavku na 
výdej v tšího množství, než je na sklad , nedojde kě ě  dodatečnému vyskladn ní p i vyvoláníě ř  
odpovídající funkce ze seznamu faktur vydaných, ale je nutné vyvolat tuto činnost z faktur 
p ijatých, hotovosti výdeje ař  podobn .ě

N které tisky lze provést pomocí horkých kláves p ímo ze seznamu skladových karet. ě ř
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 14.10 Dodavatelské ceníky

Evidence slouží  k opisu dodavatelských ceník  pro pot eby objednávek aů ř  pro informaci  uživatele.  Ceníky  lze zadat 
pouze pro zboží vedené na skladových kartách.

P i prvním použití evidence dodavatelských ceník  musíte stisknout tlačítko ř ů <Nový dodavatel> a zadat první ceník. P iř  
dalším vstupu do evidence m žete vybírat ceník který chcete zobrazit nebo aktualizovat. ů

Po zvolení ceníku lze v horní části obrazovky p ednastavit údaje jednotlivých položek ceníku. ř

Pak je možné zadat jednotlivé položky s tím, že skladová karta p íslušného zboží musí být vř  programu zavedena. Pokud 
pot ebujete zadat novou skladovou kartu, stiskn te p i zobrazené nabídce skladových karet klávesu ř ě ř F5 nebo Ins.

Pokud se vrátíte do horní části obrazovky a opravíte n který údaj, dojde kě  úprav  odpovídající položky celého ceníku.  ě

 14.11 Číselník skladů

Číselník slouží  k rozd lení  jednotlivých karet  do sklad .  Sklady mohou odpovídat fyzickým sklad m nebo souvisetě ů ů  
s druhem materiálu a zboží (elektro, instalace...). P i zadání skladu je vhodné nastavit počítadla pro p íjem ař ř  výdej. 
Počítadla se uplatní v části Doklady – Výdejky (P íjemkyř ), kdy po vybrání skladu bude automaticky p i azeno výdejceř ř  
nebo p íjemce odpovídající číslo zř  počítadla. 

Pokud máte více sklad  aů  výdejky nebo p íjemky číslujete jedinou adou, zadejte vř ř  definici jednotlivých sklad  odkaz naů  
společné počítadlo.

Vzorec prodejních cen určuje zp sob výpočtu prodejních cen zů  ceny po izovací. Je-li zadán vzorec ve skladové kart , mář ě  
p i výpočtu cen p ednost p ed vzorcem ze skladu.ř ř ř

 14.12 Číselník balení

N které druhy materiálu aě  zboží lze získat v r zném balení. Na sklad  je často žádoucí evidovat pouze jednu skladovouů ě  
kartu, na níž je zboží vedeno ve skladové jednotce. Filozofie balení v programu Grand spočívá ve vytvo ení skupinyř  
balení,  zahrnující  všechna možná balení  p íslušného zboží.  Skupina musí  obsahovat základní balení,  ve kterém jeř  
skladová karta vedena. Ostatní balení jsou vztaženy v či základnímu.ů

P íklad:ř

Založíme si skupinu balení pro kartu čokolády. Čokoládu budete prodávat jednotliv , po kartónech oě  5 kusech,  10 
kusech a krabici se 100 kusy. Výsledná skupina bude vypadat takto:

skupina balení množství popis

COKO ks 1 skladová jednotka

COKO 5kart 5 obsahuje 5 ks

COKO 10kart 10 obsahuje 10 ks

COKO krabice 100 obsahuje 100 ks

Balení často obsahuje jiný počet jednotek na obal a obal každého balení je evidován na jiné kart . Program umož ujeě ň  
u každého  balení  zm nit  počet  aě  skladovou  kartu  obalu.  Po  výb ru  balení  sě  obalem se  p i  výdeji  ař  p íjmu  zbožíř  
p evezme množství ař  odkaz na kartu obal  aů  nahradí se jím množství a obal ze skladové karty.

P íklad:ř

K balení COKO - krabice p ísluší vratná krabice evidovaná na kart  ř ě Krabice od čokolády.

P i  založení  karty čokolády zadáte do položky balení  ř COKO a do m rné jednotky  ě ks (lepší  ešení  je  výb r  baleníř ě  
z menu).

P i vyskladn ní iř ě  naskladn ní p es doklady lze vybrat balení zě ř  této skupiny. Na základ  zadaného balení bude vypočtenaě  
cena a množství obal .ů
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 14.13 Vzorce prodejních cen

Číselník  slouží  k individuálnímu  nastavení 
p edpisu  pro  výpočet  jednotlivých  prodejníchř  
cen  celého  skladu  nebo  jednotlivých  karet 
zboží.

Vzorec je zadán svým označením a názvem.

Pro  každou  prodejní  cenu  lze  sestavit 
z nabídky  funkcí  širokou  škálu  výraz .  P iů ř  
sestavení  vzorce  m žete  klávesou  ů F3 vyvolat 
obrazovku  s podrobn jší  nabídkou  funkcí.ě  
Zárove  je  možné  určit,  zda  bude  vzorcemň  
vypočítána  cena  bez  DPH  nebo  včetn  DPH.ě  
Druhá cena bude dopočítána podle sazby DPH 
skladové karty.

Sepnutý  spínač  Prodejní  ceny  p epočítat  po  zm n  ceny  po izovacíř ě ě ř  zp sobí,  že  se  budou  prodejní  ceny  m nitů ě  
okamžit  po naskladn ní za po izovací cenu odlišnou od ceny na kart . Uživatelé, kte í prodávají zě ě ř ě ř  p edem vytvo enýchř ř  
ceník  aktualizovaných jedenkrát za čas, zvolí rad ji úpravu cen pomocí menu ů ě Evidence - Sklad -P epočet cenř .

Vzorce m žete sestavit zů  následujících funkcí:

ZISK() nebo 
RABAT()

Funkce zvýší pr m rnou po izovací cenu oů ě ř  zadaný zisk. Parametrem funkce je obchodní zisk zadaný 
v procentech.

PORCENA() Funkce dosadí po izovací cenu karty.ř

PRODCENA() Funkce dosadí po izovací prodejní cenu karty. Parametrem je číslo ceny (1 až 9).ř

DPH() Částka DPH vypočítaná z po izovací ceny ař  sazby DPH.

ROUND() Zaokrouhlení na zadaný počet míst. První parametr je hodnota k zaokrouhlení, druhý parametr uvádí 
počet míst (0-2 nebo záporná čísla pro zaokrouhlení vyšších ád )ř ů

CEIL() Zaokrouhlení na celé koruny nahoru.

INT() Zaokrouhlení na celé koruny dolu.

P íklady vzorc  na výpočet prodejních cenř ů

vzorec prodejní cena

ZISK(10) Po izovací cena zvýšená oř  deset procent.

ROUND(ZISK(10) , 1) Po izovací cena zvýšená oř  deset procent zaokrouhlená na desetníky.

CEIL(ZISK(25)) Po izovací cena zvýšená oř  dvacet p t procent zaokrouhlená na koruny nahoru.ě

ROUND(ZISK(15) , -1) - 
1

Po izovací cena zvýšená oř  patnáct procent, výsledek zaokrouhlený na desetikoruny nahoru 
a odečtena jedna koruna (Ba ova cena - je použitelné uť  zboží v prodejních cenách v ádechř  
desetikorun a vyšších)

PRODCENA(2) + 10 Druhá prodejní cena plus deset korun (použito pro výpočet t etí prodejní ceny).ř

PORCENA() Prodejní cena se rovná cen  po izovací. Používá se uě ř  vratných obal .ů

 14.14 Barvy a velikosti

Číselník je určen výhradn  pro pot eby objednávek. Umož uje definovat podrobn jší člen ní skladové karty formouě ř ň ě ě  
dvourozm rné tabulky. Definici provedete tak, že zadáte názvy sloupc  aě ů  ádk  této pomyslné tabulky.ř ů

Položku číselníku barev a velikostí musíte zadat pro každý sortiment, v n mž se liší názvy nebo počty ádk  aě ř ů  sloupc .ů

Označení člen ní zapíšete do skladových karet, uě  nichž chcete v objednávkách sledovat toto rozlišení. Na ostatní části 
skladu nemá barevné a velikostní člen ní vliv.  ě

Upozorn níě
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Pokud vystavíte nebo p ijmete objednávku na zboží sř  barevným a velikostním člen ním aě  následn  vě  číselníku barev 
a velikostí zm níte názvy stávajících sloupc  či ádek, nemusí být program schopen správn  zpracovat d íve vystavenéě ů ř ě ř  
objednávky, u nichž byly použity p vodní názvy sloupc  aů ů  ádek barevného ař  velikostního člen ní.ě

 14.15 P epočet cen ř

P epočet  cen  slouží  kř  rychlé  úpravě 
prodejních cen.

P ed vlastním p epočtem je vhodné nastavitř ř  
filtr pouze na karty, které chcete p epočítat,ř  
nebo  karty  v seznamu  karet  mezerníkem 
manuáln  označit.ě

P epočet  lze  provést  vř  zásad  dvojímě  
zp sobem.ů

 První  lze  uplatnit  v p ípad ,  že  používáteř ě  
číselník vzorc  prodejních cen aů  sklad nebo 
skladové  karty  obsahují  odkaz  na  tento 
číselník. 

V tom p ípad  sepn te spínač ř ě ě P epočítat vzorcemř  a zadejte rozsah karet k p epočtu.ř

 P i druhém zp sobu určíte ř ů procentní sazbu marže, prodejní ceny pro p epočet ař  zp sob jejich ů zaokrouhlení.

Formulá  pro p epočet cen obsahuje následující údaje:ř ř

P epočítat vzorcemř Zvolíte, zda bude prodejní cena počítána ze vzorce zadaného v číselníku sklad ,ů  
p ípadn  na jednotlivých kartách, nebo zř ě  po izovací ceny ař  obchodní marže určené 
procentem.

Nový zisk na kartě Zadejte sazbu zisku v procentech. 

Rozsah Volba rozsahu karet pro p epočet.ř

P epočítatř Zvolení ceny (cen), které chcete zm nit.ě

2. a další ceny vypočítat Určete, zda má program dodržet absolutní rozdíl p vodních cen nebo jejichů  
vzájemný pom r v či 1.prodejní cen . ě ů ě

Zaokrouhlit Plátci si zvolí, zda zaokrouhlit cenu s DPH nebo bez DPH.

Na Míra zaokrouhlení (desetníky, koruny, desetikoruny).

Zp sobů Sm r zaokrouhlení (nahoru, dol , obvyklým zp sobem).ě ů ů

Poznámka

Vypočtené ceny je možné zaokrouhlit  vždy nahoru (nap . cena  ř 12,20 bude zaokrouhlena na  13,00 p i nastavenémř  
zaokrouhlování na koruny), vždy dol  (nap . ů ř 12,90 bude zaokrouhleno na 12,00 p i tomtéž nastavení) ař  obvykle podle 
matematických pravidel.

Pokud používáte komponentní karty, máte možnost je z p epočtu vyjmout, protože ty se obvykle p epočítávají jinýmř ř  
mechanismem. Pokud je ale do p epočtu zahrnete, program nebude započítávat skutečné po izovací ceny (kř ř  tomu 
slouží dále popsaná funkce).

 14.16 Ceny komponentních karet

Funkce má obdobný význam jako p edcházející ař  je určena pro aktualizaci výsledné prodejní ceny. P i p epočtu seř ř  
vychází  ze  skutečných  cen  komponent  upravených  p edepsanými  korekcemi  prodejních  cen.  P epočet  lze  spustitř ř  
i z Menu funkcí.

 14.17 P evod pohybř ů
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V určité chvíli budete pot ebovat zrušit staré p íjmy ař ř  výdeje karty a nahradit je jediným zápisem. Funkce pro p evodř  
pohyb  tuto činnost provede za Vás. Stačí zadat datum p evodu (budou p evedeny pohyby staršího data). Dále určíteů ř ř  
číslo dokladu a text nov  vytvo eného pohybu nahrazujícího pohyby smazané. Pohyby určené ke smazání doporučujemeě ř  
p ekontrolovat ař  vytisknout. P ed použitím p evodu je vhodné sklad archivovat pro p ípad pozd jší pot eby.  ř ř ř ě ř
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 14.18 Čtečka (čárového kódu Cipherlab)

GRAND dokáže spolupracovat se čtečkou CPT 8000/8300 fyCipherlab. 

 14.18.1 Cesty

V menu Cesty se nastavuje odkaz na aplikace pro vým nu dat se čtečkou.ě

 14.18.2 Balení

V menu Balení je možné uvést jednotlivé čárové kódy popisující balení a p epočítací koeficient vúči skladovým m rnýmř ě  
jednotkám.

 14.18.3 Odeslání čárového kódu a názvu zboží do čtečky

Do čtečky je zapot ebí odeslat seznam zboží (čárový kód, název). Vř  seznamu skladových karet vyberte klávesou F6 
karty, s nimiž má čtečka pracovat. Stiskn te klávesu F10 aě  zvolte nabídku Data pro čtečku. Program vytvo í datovýř  
soubor a zárove  nabídne jeho automatické odeslání do čtečky, která musí být nastavena na režim p íjmu dat.ň ř

 14.19 Použití čtečky čárového kódu p ipojeného keř  
klávesnicovému vstupu

Čtečka čárového kódu musí být p ipojena ke klávesnicovému vstupu (nelze použít čtečku p ipojenou na COM1, COM2)ř ř  
a čárové kódy musí  generovat tak,  aby odpovídaly  stisku kláves z numerické části  klávesnice.  Pokud by tomu tak 
nebylo, objevovaly by se u zapnuté české klávesnice místo číslic znaky s diakritikou. Požadovaná vlastnost se obvykle 
nastavuje v ovladači čtečky.

P ed vlastním používáním vř  menu Evidence - Sklad – Nastavení – Základní sepn te volbu ě Používat čtečku čárového 
kódu. Pokud volbu nezapnete, pravd podobn  se p i sejmutí čárového kódu načte nepravideln  jen část číslic.ě ě ř ě

 14.20 Nastavení skladu

 14.20.1 Základní

M žete zde zakázat práci sů  komponentními kartami, které v tšina uživatel  nepoužije. Lze zvolit, zda se budou p iě ů ř  
zadávání čísla karty nabízet počítadla nebo menu zat íd ní. ř ě

Program lze pov it iěř  kontrolou jednoznačnosti čísel skladových karet. Pokud chcete mít možnost označit více karet 
stejným číslem, sepn te spínač ě Umožnit duplicitu. V p ípad , že vř ě  rámci jednoho skladu požadujete unikátní hodnoty 
čísel,  ale v r zných skladech máte stejné zboží  označené tímtéž číslem, sepn te volbu  ů ě Duplicitu pouze v r znýchů  
skladech. 

Spínač  Do karty zadávat účetní skupiny navazuje na princip účetních skupin používaných v části  Doklady. Pokud je 
tento spínač nastaven, jsou ve skladové kart  p ístupné další položky, kam lze zadat vě ř  da ové evidenci účetní skupinuň  
pro nákup a pro prodej zboží.  V podvojném účetnictví skupinu tržeb, náklad , evidence zásob aů  spot eby.ř

Používáte-li účetní skupiny v typu dokladu, z n hož provádíte skladovou operaci, bude do položky dokladu p enesenaě ř  
i odpovídající účetní skupina. Tedy nap íklad p i p evzetí zboží zř ř ř  ceníku do vydané faktury bude do položky faktury 
zapsána i účetní skupina prodeje zboží.

P i p íjmu ař ř  výdeji pomocí  Dokladů lze obaly vydávat ve dvou režimech. Jednak neprodlen  po zadání zboží, neboě  
hromadn  až nakonec. Pokud pracujete sě  komponentními kartami, lze zvolit, zda p i vystavení dokladu program vystavíř  
položku na komponentní kartu a p i zapsání dokladu vyskladní komponenty, nebo zda komponenty položkov  rozepíšeř ě  
p ímo do dokladu. P i nastavení  ř ř Vždy dotaz se program p i výdeji zeptá, vř  jakém režimu má být komponentní karta 
zpracována.

Spínač Do skladu zadávat i ceníkové karty musí být označen, chcete-li kombinovat skladové a ceníkové karty služeb 
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a prací. Pokud budete do skladu zapisovat pouze skladové karty, na nichž se má evidovat p íjem ař  výdej, tuto volbu 
zrušte.

Spínačem  Zisk počítat shora dojde ke zm n  metodiky výpočtu zisku (rabatu) uě ě  prodejních cen na skladové kart .ě  
Bude-li po izovací cena ř 1000 Kč, požadovaný zisk 10 procent, pak bude p i vypnuté volb  ř ě Zisk počítat shora prodejní 
cena 1100 Kč, p i zapnutém spínači vyjde ř 1111 
Kč.

Pokud  chcete,  aby  bylo  zat íd níř ě  na  skladové 
kart  kontrolováno proti číselníku zat íd ní aě ř ě  tím 
zaručena  správnost  zápisu,  sepn te  volbuě  
Kontrolovat zat íd ní na číselníkř ě .

Po zapnutí volby  Používat čárový kód se zm níě  
formulá  skladové karty. Budete zde moci zadatř  
čárový  kód,  p epočítací  koeficient,  umíst níř ě  
a váhu.

Zadávat  dotaz  na  prodejní  cenu  p i  prodejiř  
zp sobí,  že  skladová  karta  bude  dopln naů ě  
o spínač  dotaz  prod.cenu. U karet,  kde  volbu 
zapnete  se  program  p i  prodeji  zeptá,  jakouř  
prodejní cenu chcete použít. Funkce má využití 
nap íklad p i slevových akcích.ř ř

Spínač  Používat čtečku čárového kódu umožní 
správné  načtení  čárového  kódu  ze  čtečky. 
Nezapnete-li  tuto  volbu,  dojde  ke  zkomolení 
a zkrácení čárového kódu p ečteného čtečkou.ř

Počet desetinných míst u množství má význam nap íklad uř  firem obchodujících se d evem, které pot ebují t i desetinnář ř ř  
místa. Volba zm ní iě  počet desetinných míst ve fakturách a ostatních dokladech.

Výdej  z komponentních karet určí,  jak budou komponentní  karty  zpracovány p i  jejich  výb ru do faktur  ař ě  dalších 
doklad .ů

Podvojné účetnictví

Pro účtování vedlejších náklad  má zásadní význam spínač ů Vedlejší náklady započítat do karet. Je-li spínač sepnutý, 
jsou vedlejší náklady zadané v p íjemce p ipočteny kř ř  cen  po ízení materiálu (zboží) aě ř  výsledná cena je považována za 
po izovací cenu. Pokud je spínač rozepnutý, bude po izovací cenou na skladové kart  kupní cena bez uvedení vedlejšíchř ř ě  
náklad . Do účetnictví se vedlejší náklady zaúčtují na zvláštní analytický účet, zů  n hož se rozpoušt jí  jedenkrát zaě ě  
zvolené období zp sobem stanoveným účetní jednotkou.  ů

 14.20.2 Prodejní ceny

Zde si pojmenujete prodejní ceny platné pro celý program.
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 15 ZAKÁZKY

 15.1 Základní popis

Modul zakázek je používán jako pomocná evidence pro vyhodnocení obchodních p ípad . Modul m žete použít proř ů ů  
sestavení p edpokládané bilance p íjm  ař ř ů  náklad  zakázky. P edpoklad lze nakonec porovnat se skutečností. ů ř

Podvojné účetnictví

V ad  p ípad  je ale vhodn jší používat zakázky pouze jako číselník, vř ě ř ů ě  účetnictví účtovat na zakázky (v menu Finance - 
Nastavení zapnout p íslušnou volbu) ař  v pot ebné účetní sestavy (hlavní knihu, výsledovku) nechat vyhodnotit pouze proř  
jednotlivou zakázku.

Oba typy evidencí

Zakázka se skládá z hlavičky, v níž jsou evidovány základní informace, a z ekonomické části. Ta je rozd lena na složkuě  
p íjm , p ímých náklad , materiálových náklad , mezd ař ů ř ů ů  nep ímých náklad . ř ů

 15.1.1 Co ud lat p ed používáním zakázekě ř

 Zadat číselnou adu zakázek do počitadel.ř

 P izp sobit si nastavení zakázek.ř ů

 15.2 Hlavička zakázky

Hlavním identifikátorem zakázky je její  číslo. Doporučujeme pro pot eby zakázek vytvo it počítadlo, zř ř  n hož budeteě  
čísla jednotlivých zakázek p ebírat. Číselná ada musí mít určení ř ř Ostatní.

P i  zakládání  nové  zakázkyř  
stiskn te  klávesu  ě F3 a zvolte 
počítadlo, z n hož bude p evzatoě ř  
číslo  zakázky.  Název  zakázky 
obsahuje  její  výstižné 
pojmenování.  V tšina  nabídekě  
programu zobrazuje číslo a název 
zakázky.

Pomocí  klávesy  F3 vypl teň  
i položku zákazník a st edisko. ř

Program  nebude  uvád tě  
v nabídkách  pro  fakturaci 
a úhrady  p íjm  ař ů  náklad  tyů  
zakázky, které mají sepnutou volbu Uzav enař . U nové zakázky proto ponechte spínač prázdný.

Ve spodní části obrazovky jsou t i tlačítka. Tlačítkem ř <Ekonomika> se p esunete do obrazovky pro zpracování p íjmř ř ů 
a náklad  zakázky,  tlačítkem  ů <OK> uložíte  údaje  této  obrazovky.  Tlačítkem  <Návrat> lze  zrušit  zm ny  provedenéě  
v hlavičce zakázky, p ípadné zm ny provedené vř ě  ekonomické části jsou ponechány!

Spínač Poznámka je určen k vyvolání poznámky a zárove  indikuje, zda je poznámka zadaná. Poznámka není obsaženaň  
v žádné tiskové sestav .  ě

 15.3 Ekonomika zakázky

Levá část obrazovky ekonomiky zakázky slouží ke zjišt ní hrubého zisku ze zakázky, pravá kě  výpočtu čistého zisku. 
P íjmy iř  náklady za zakázku jsou uvedeny ve dvou sloupcích - p edpokládaný ař  skutečný stav.

 15.3.1 P íjmyř

P íjmová položka obsahuje následující údaje:ř
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Zakázky

Popis Slovní popis p íjmu nebo splátky.ř

Termín spln níě Smluvní nebo p edpokládané datum spln ní obsahu zakázky nebo její splátky.ř ě

Cena P edpokládaná cena.ř

Spln noě Datum skutečného spln ní nebo fakturace.ě

Výnos Fakturovaná částka.

Doklad číslo Číslo dokladu (faktury).

Datum úhrady Skutečné datum úhrady. 

Zaplaceno Skutečn  zaplacená částka.ě

Spln noě , výnos a doklad číslo by m ly být dopln nyě ě  
p i zápisu vydané faktury (pouze p i sepnuté volbř ř ě 
P i zápisu faktur umožnit p ímý zápis do zakázekř ř  
viz kapitola Nastavení zakázek).

Da ová evidenceň

Datum  úhrady a zaplaceno by  m ly  být  vě  da ovéň  
evidenci automaticky dopln ny po zápisu úhrady doě  
pen žního deníku.ě

Všechny  výše  uvedené  hodnoty  lze  zadat  ručn ,ě  
návaznost  na  část  Doklady a Finance by  pak  ale 
m la  být  potlačena  (vypnutím p íslušných spínačě ř ů 
v Nastavení – Zakázky).

Podvojné účetnictví

Skutečný stav  m že  být  vů  závislosti  na  nastavení  zakázek též  načítán  z účetního  deníku  ze  zadaných výnosových 
a nákladových účt . Nutnou podmínkou pro tuto činnost je účtování na zakázky (p i účtování musí být uů ř  nákladového 
účtu i číslo zakázky). V tomto režimu používání zakázek se automaticky ignoruje nastavení výše uvedeného spínače 
Zakázky nabízet p i zápisu fakturř . 

 15.3.2 P ímé nákladyř

Evidence náklad  je vedena obdobným zp sobem jako evidence p íjm . Náklady je možné rozd lit do t í skupin - b žnýů ů ř ů ě ř ě  
náklad, subdodávka a zprost edkování. Na rozdíl od p íjm  se vř ř ů  nákladech neevidují informace o fakturaci. P edpokladř  
by m l být zadán ručn , skutečnost se zaznamená automaticky po zápisu do pen žního deníku.ě ě ě

 15.3.3 Materiál

V evidenci  materiálu  nebo  zboží  vydaného  na  zakázku  jsou  dv  varianty  zpracování.  Bu  necháte  skutečnostě ď  
(provedené výdeje) vypočítat ze skladových pohyb , nebo sepnete spínač Nenapočítávat skutečnost ze skladu aů  vyplníte 
i skutečné množství a pr m rnou cenu. P i zadání skladové karty lze klávesou  ů ě ř F3 vyvolat nabídku skladových karet. 
Pokud pro libovolný materiál není zaveden p edpoklad, avšak ve skladu existuje pohyb tohoto materiálu sř  odpovídajícím 
číslem  zakázky,  je  programem  p i  vyhodnocení  automaticky  vytvo ena  ádka  odpovídající  skutečnému  výdeji  nař ř ř  
zakázku. Tuto ádku není možné opravit. Pokud p ijímáte materiál do skladu ař ř  chcete si na p íjemku poznamenat, žeř  
materiál  bude  použit  na  n jakou  zakázku,  pozm te  číslo  zakázky  tak,  aby  program  p i  vyhodnocení  zakázekě ěň ř  
nezpracoval p íjem do skladu jako vrácené zboží ze zakázky, čímž by došlo ke snížení náklad  na zakázku.ř ů

 15.3.4 Mzdy

Evidence  mezd  je  podobná  evidenci  materiálu.  Na  základ  evidence  odpracovaných  hodin  aě  vyplacených  mezd 
rozpočtených zp t do evidence hodin (viz dále) program zjistí zě  evidence hodin skutečný počet odpracovaných hodin 
a odpovídající  podíl  mzdy.  I zde  m žete  zvolit,  zda  má  program  p ejímat  skutečný  počet  odpracovaných  hodinů ř  
z evidence  nebo  bude  stále  akceptovat  manuáln  vložené  hodnoty.  Odpovídající  mzda  je  vždy  zjišt na  zě ě  evidence 
odpracovaných hodin.

 15.3.5 Nep ímé nákladyř
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Nep ímé náklady jsou ty náklady, které hradí firma za účelem spln ní zakázky bez toho, aby je bylo možné jednodušeř ě  
rozpočítat a zatížit jimi každou jednotlivou zakázku. Jedná se p edevším oř  režijní náklady - mzdy režijních pracovník ,ů  
nájemné, otopné, režijní dopravu, odpisy dlouhodobého majetku apod. Nep ímé náklady byly zavedeny dvojí - hodinovéř  
a výkonové. Hodinový nep ímý náklad je vypočten ze součinu sazby (koeficientu) ař  hodin odpracovaných na zakázku. 
Obdobn  výkonový náklad je vypočten ze součinu vlastních výkon  aě ů  koeficientu. Vlastní výkony jsou p íjmy zmenšenéř  
o náklady na subdodávky.

Určitým problémem bude  stanovení  výše  vlastních  sazeb.  Podrobné  informace  jsou  uvedeny  v článku  Koeficienty 
nep ímých náklad .ř ů

V obrazovce nep ímých náklad  lze sepnutím spínače ř ů Nenapočítávat hodiny a výkony docílit stavu, kdy ručn  vloženéě  
hodnoty výkon  aů  hodin nebudou p epočteny dle aktuálních hodnot.ř

 15.3.6 Celkové náklady a zisk

Náklady celkem jsou součtem p ímých náklad , materiálu, mzdových náklad  ař ů ů  nep ímých náklad .ř ů

Vlastní výkony jsou p íjmy snížené oř  subdodávky.

Hrubý zisk je daný rozdílem p íjm  ař ů  náklad  celkem.  ů

 15.3.7 Fondy

Hrubý  zisk  je  možné  dále  rozd lit  do  t í  fond  -  ě ř ů prémiového,  investičního a rezervního.  Rozd lení  do  fond  jeě ů  
provedeno procentem z vlastních výkon . Prémiový fond lze manuáln  čerpat aů ě  zárove  si zaznamenat celkovou výšiň  
čerpaných prémií. 

Posledním  údajem  obrazovky  je  Zisk  ze  zakázky,  což  je  Hrubý  zisk mínus  Fondy.  Na  obrazovce  ekonomického 
vyhodnocení jsou uvedeny dv  položky, oě  nichž jsme se doposud nezmínili. Je to Materiál za minulé roky a Mzdy za 
minulé roky. Pokud v části Sklad provedete p evod pohyb , dojde ke ztrát  informace íkající, jaký materiál byl vydánř ů ě ř  
na jednotlivou zakázku. Proto se p i p evodu pohyb  zapíše odpovídající hodnota vyskladn ného materiálu do položkyř ř ů ě  
Materiál minulých let. Nejde samoz ejm  pouze oř ě  p edchozí roky, ale obecn  oř ě  období, k nimž nemá program plný 
datový p ístup.ř

Mzdy za minulé roky jsou zde ponechány jako rezerva pro práci s Odpracovanými hodinami. Ob  položky lze m nit tak,ě ě  
že  v režimu  prohlížení  seznamu  zakázek  stisknete  klávesu  F10,  z nabídky  vyberete  Hodnoty  z minulých  let 
a v následující obrazovce je dle pot eby upravíte.ř

Skutečnost jednotlivých složek je napočítávána takto: 

Materiálové náklady jsou zpracovány na základ  skladových pohyb . Jsou p epočítány vždy, když si chcete zakázkuě ů ř  
prohlédnout. Mzdové náklady jsou zpracovány jednorázov  na pokyn obsluhy. Nep ímé náklady jsou p epočítány vždyě ř ř  
p i vstupu do zakázkového listu.ř

Da ová evidenceň

Záznam o fakturaci pln ní zakázky lze vytvo it ihned po zápisu vydané faktury vě ř  části Doklady. Skutečnou úhradu (tedy 
záznam o p íjmu) je možné evidovat až po zápisu do pen žního deníku. Shodn  se zaznamenávají skutečn  provedenéř ě ě ě  
úhrady obecných náklad . Záznamy je nutné provést bezprost edn  po zápisu nového účetního dokladu do pen žníhoů ř ě ě  
deníku. 

Podvojné účetnictví

Záznam o výnosech a náklad  m žete zadat manuáln , nebo mohou být tyto hodnoty automaticky načítány zů ů ě  účetního 
deníku za podmínky, že se účtuje na zakázky.

 15.4 Tisk

 15.4.1 Tisk zakázkového listu

Zakázkový  list  lze  vytisknout  ve  dvou  variantách.  První  obsahuje  hlavičku  zakázky  a výsledné  hodnoty  složek 
ekonomického vyhodnocení.  Druhá varianta tisku je dopln na podrobným výčtem všech položek výnos  aě ů  náklad .ů  
V nastavení zakázek lze určit, které složky se mají tisknout v podrobném zakázkovém list .ě
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 15.4.2 Tisk p ehledu zakázekř

Nabídka dovoluje vytisknout p ehled zakázek ař  zakázkový list. Zakázkový list lze zpracovat ve dvou variantách - hlavička 
zakázky s ekonomickým vyhodnocením nebo totéž dopln né oě  podrobný seznam jednotlivých složek zakázky. Rozsah 
podrobného seznamu je ovlivn n ě Nastavením zakázek.  
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 15.5 Dotazy zakázek

Funkce je určena k souhrnným p ehled m složek zakázek. Nezahrnuje pouze p ehled vyskladn ného materiálu, neboř ů ř ě ť 
tuto činnost provádí skladová evidence.

 15.6 Nastavení zakázek

Nastavení ovliv uje tisk podrobného zakázkového listu aň  určuje, k čemu budou vztaženy hodiny. 

Pokud používáte číselník zakázek, aniž by byla každá zakázka jednoznačn  p i aditelná pouze jednomu odb rateliě ř ř ě  
(dodavateli),  vypn te volbu  ě Filtrovat dle partnerů.  Pak bude program p i zápisu faktury, hotovostního dokladu, aj.ř  
zobrazovat v nabídkách celý seznam zakázek. Pokud je tato volba sepnuta, jsou nabízeny pouze zakázky p i azenéř ř  
partnerovi zadanému v hlavičce dokladu.

P i  zápisu  faktur  se  m že  nabízetř ů  
seznam zakázek pro zápis p íjmovýchř  
a nákladových složek. Pokud je spínač 
pro  fakturaci  sepnut,  lze  p i  zápisuř  
vydané faktury zapisovat fakturovanou 
částku do p íjmových složek iř  pro více 
zakázek.  Pro  každou zakázku  se  po 
jejím výb ru zobrazí všechny p íjmovéě ř  
zápisy,  které  mají  nulovou  částku 
v údaji  fakturováno  a zaplaceno. 
Klávesou  F5 nebo  Insert je  možné 
p idat  nový  p íjem  zakázky.  Pokudř ř  
byla  v p edpokladu  uvedena  vyššíř  
částka,  než  byla  ve  skutečnosti 
fakturována,  nabídne  program 
vytvo ení nového zápisu, kde vř  částce p edpokladu je rozdílová hodnota p edpokladu ař ř  fakturované částky.

Da ová evidenceň

P i zápisu úhrady vř  pen žním deníku se m že nabízet seznam zakázek. Pro účetní kódy, uě ů  nichž je p ípustná návaznostř  
na zakázky,  je zobrazen seznam zakázek a k nim, podle kódu v pen žním deníku, p íjmy nebo náklady. Vě ř  seznamu jsou 
uvedeny položky, kde je nulová částka v údaji zaplaceno. P i úhrad  nižší částky, než byl p edpoklad nebo než byloř ě ř  
fakturováno,  je  nabídnuta tvorba nového rozdílového ádku pro rozdíl  mezi  skutečnou úhradou ař  p edpokladem čiř  
fakturovanou částkou. Funkce zápisu do zakázek není p ístupná pro opravy ádk  pen žního deníku.ř ř ů ě

Podvojné účetnictví

Pro automatické načítání náklad  aů  výnos  zů  účetního deníku m žete stanovit t ídy nebo účty, zů ř  nichž bude výpočet 
proveden.  U výnos  se  zpracovávají  pouze  účty,  které  mají  vů  účetním rozvrhu  p íznak  výnosové,  do  náklad  jsouř ů  
zahrnuty pouze nákladové účty. Zárove  je pot eba zapsat datum poslední záv rky, aby program neaktualizoval staršíň ř ě  
náklady a výnosy, které již v deníku položkov  nejsou obsaženy.ě

 15.7 Hodiny

Evidence  odpracovaných  hodin  je  pot ebná  proř  
výpočet  skutečn  odpracovaných  hodin  naě  
jednotlivou zakázku. Odpracované hodiny mohou být 
vztaženy  k zakázkám  nebo  k pracovník m.  Poů  
zpracování  m síční  evidence  hodin  aě  vyhotovení 
výplat  za  p íslušné  období  by  m ly  být  výplatyř ě  
rozpočteny zp t do evidence hodin, ze které je pakě  
vypočítán mzdový náklad zakázek. 

P edpokladem je, že vř  evidenci odpracovaných hodin 
je  pro  každého  pracovníka  podílejícího  se  na  zpracování  zakázek  uveden  úplný  rozpis  odpracovaných  hodin  na 
jednotlivé zakázky vdaném období. Pokud pracovník pracoval pouze část m síce na zakázce aě  zbytek na režijní práci, 
doporučujeme vytvo it jednu fiktivní zakázku, na níž se uvede režijní čas.ř

V Nastavení zakázek m žete zvolit,  zda se budou hodiny zobrazovat aů  zadávat vzhledem k seznamu zakázek nebo 
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pracovník .   ů

ádek odpracovaných hodin obsahuje následující údaje:Ř

Pracovník Pracovníka, pokud je zapot ebí, vyberte pomocí klávesy ř F3 z menu.

Zakázka Číslo zakázky. Op t je kě  dispozici nabídka klávesou F3.

Datum Datum provedení prací.

Odpracováno Počet odpracovaných hodin.

Mzda Tuto položku vypl te pouze vň  p ípad , že nebudete chtít rozpočítat mzdu programem. Vř ě  ostatních 
p ípadech nechte položku nevypln nou.ř ě

Seznam odpracovaných hodin lze tisknout v obou seznamech pomocí klávesy F8.  

 15.7.1 P enos zř  mezd

Po zadání úplného rozpisu odpracovaných hodin a po vyhotovení mezd 
m žete  p ikročit  ků ř  dalšímu  kroku,  kterým je  rozpočítání  vyplacených 
mezd zp t do hodin. Vě  obrazovce pro p enos zř  mezd je zapot ebí zadatř  
mzdové období, z n hož budou p evzaty částky výplat, tj. interval dvouě ř  
dat  (včetn ),  zě  nichž  budou  hodiny  zpracovány.  Dále  zvolte,  mzdu, 
kterou má program rozpočítat a jakým koeficientem bude vynásobena. 
Protože  chcete  určit  mzdové  náklady  na  zakázku,  musíte  ke  mzdě 
vyplacené pracovníkovi p ipočítat iř  odvod zam stnavatele.ě

Další volba určí, zda bude mzda v hodinách p epsána či p ipočtena keř ř  
stávající hodnot . Volbu p ipočtení použijte pouze vě ř  p ípad , kdy jste doř ě  
hodin manuáln  zadali částku, oě  niž se mají mzdové náklady zakázky 
zvýšit. Poslední volba je p ístupná, když je vř  seznamu zakázek nastavený 
filtr. Potom jej lze uplatnit i pro rozpočítání mezd. Rozpočítání mzdy na 
hodiny jednoho pracovníka je provedeno pom rem odpracovaných hodině  
jednotlivých zápis .ů

 15.7.2 Koeficienty nep ímých nákladř ů

Nep ímé náklady by m ly zohlednit výdaje, které nelze jednoduše p ímo p i adit kř ě ř ř ř  jednotlivé zakázce. Koeficienty je 
vhodné počítat jednou za pololetí nebo za rok zp tn . Hodinové nep ímé náklady vypovídají oě ě ř  tom, jaký je podíl mezd 
za dovolenou, placené volno a jiné náhrady ku mzd  za práci odvedenou na zakázkách. ě

P íklad:ř

Z rekapitulace mezd za období 01.06 až 06.06 zjistíte, že jste vyplatili náhrady za dovolenou a placené volno v částce 
20 000 Kč. Z evidence odpracovaných hodin nebo z rekapitulace mezd se dozvíte, že za období bylo odpracováno 1800 
hodin. 

koeficient = 20000 / 1800 = 11.11

Vypočetli jste, že na jednu odpracovanou hodinu na zakázce p ipadá ř 11.11 Kč na ostatní mzdové náklady. Výpočet byl 
proveden za p edpokladu, že všichni pracovníci pracují výhradn  na zakázkách.ř ě

Výkonové nep ímé náklady ukazují, jaký je pom r režijních náklad  ař ě ů  odpis  dlouhodobého majetku ků  p íjm m (mimoř ů  
p íjm  za subdodávky). ř ů

P íklad:ř

Z účetnictví zjistíte, že jste za spot ební materiál, nájemné, energii,  apod. zaplatili  za pololetí  ř 150 000 Kč. P íjmyř  
snížené o náklady na subdodávky činily 2 500 000 Kč. Adekvátní část odpis  základních prost edk  za pololetí byla ů ř ů 85 
000 Kč. 

koeficient = (150 000 + 85 000) / 2 500 000 = 0.094

Vypočetli jste, že na jednu korunu p íjm  za vlastní výkony zaplatíte ř ů 0,094 Kč na režijních nákladech. Tento koeficient 
by m l být vždy menší než jedna. Vě  opačném p ípad  je hospoda ení firmy pravd podobn  ztrátové.ř ě ř ě ě
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 16 DOKLADY - ÚVOD

 16.1 Základní popis

Program  je  určen  evidenci  faktur,  pokladních  doklad ,  dodacích  list ,  výdejek,  p íjemek  skladu,  objednáveků ů ř  
a bankovních  výpis .  Plátci  DPH  zde  vedou  všechny  doklady  DPH,  které  mají  vliv  na  výpočty  odvodu  DPH.  Proů  
zaznamenání  jinde vystavených doklad  je  p ipraven jejich  rychlý  vstup umož ující  efektivní  aů ř ň  p ehledné vkládání.ř  
Užitečnou  funkcí  je  vystavení  a tisk  platebních  p íkaz .  Dále  zde  naleznete  adu  číselník ,  které  jsou  využíványř ů ř ů  
i v ostatních částech programu. 

Vystavení doklad  m že ulehčit používání ceníku. Pokud prodáváte nebo p ijímáte na sklad, m žete nechat programů ů ř ů  
provád t iě  p íslušné skladové operace. ř

Zde zapsané prvotní doklady se poloautomaticky p enášejí do účetního deníku.ř

V následujícím popisu bude pozornost v nována vydaným fakturám. Ostatní evidence mají obdobný zp sob ovládání,ě ů  
formu i zp sob práce. Zmíníme se proto pouze oů  rozdílech. 

 16.1.1 Co ud lat p ed používáním dokladě ř ů

 Zadat firemní údaje, pokladny a účty (viz kap.   Firemní údaje   ).

 P ipravit si číselník počitadel číselných ad (viz kap. ř ř Počítadla (číselné ady)ř ).

 Doplnit účetní skupiny (viz kap. Účetní skupiny a Nastavení financí).

 Plátci DPH p ekontrolují ař  podle pot eby upraví číselník sazeb DPH ař  číselník typ  doklad  DPH (viz kap.ů ů    Sazby DPH   
a Typy doklad  DPHů  ).  

 P izp sobit si číselník druh  doklad  (viz kap. ř ů ů ů Druhy dokladů).

 Podle  pot eby  naplnit  číselníky  zp sobu  dopravy,  úvodních  text  ař ů ů  konstantních  symbol  (viz  kap.  ů 33.3.  až 
33.5).Budete-li vystavovat doklady v cizí m n , sepn te volbu ě ě ě Devizy v dokladech v nastavení prost edíř  (viz Prost edíř
programu) a napl te kursový lístek (viz kap. ň Kursovní lístek.).

 Zvážit, zda a jakým zp sobem chcete používat ceník nebo návaznost na sklad.ů

 Pro každý druh dokladu p ekontrolovat ař  upravit nastavení (viz kap. Nastavení faktur).
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 17 VYDANÉ FAKTURY

 17.1 Vystavení

Pro zápis nové faktury použijte menu Doklady - Faktury vydané - Nová faktura.

Faktura se skládá z hlavičky, seznamu položek a z úvodního textu. P i vystavení faktury je zapot ebí nejd íve zadat údajeř ř ř  
v hlavičce.

 17.1.1 Hlavička faktury

Je-li napln n číselník ě Druh  dokladů ů, zobrazí se nabídka tohoto číselníku. Smyslem číselníku je p ednastavení číselnéř  
ady  ař  čísla  faktury,  typu  dokladu  DPH,  zp sobu  úhrady,  atd.  Všechny  tyto  hodnoty  m žete  pochopiteln  zm nitů ů ě ě  

jednotliv  p ímo  ve  faktu e,  vě ř ř  ad  p ípad  ale  m že  vystavení  faktury  pomocí  číselníku  druh  doklad  rychlejšíř ě ř ů ů ů ů  
a pohodln jší (viz. kap. ě Druhy dokladů).

Pokud nebyl proveden výb r druhu dokladu (vě  nabídce druhu doklad  jste stiskli ů Esc, p ípadn  není vř ě  číselníku zadán 
žádný druh faktury) nebo v druhu dokladu nebyl zadán typ dokladu DPH, nabídne program seznam  Typ  dokladů ů 
DPH. Typ dokladu DPH slouží k omezení nabídky sazeb DPH p i vystavení položky faktury.ř

Plátci  DPH  dále  určí,  zda  je  faktura  da ovým  dokladem  DPHň  a zadají  datum  uskutečn ní  zdanitelného  pln níě ě  
(podrobnosti k DPH viz. kap. Evidence DPH v dokladech). 

Pokud budete na prvé položce (doklad DPH u plátc , číslo faktury uů  neplátc  DPH) aů  stisknete šipku nahoru, nabídne 
se menu pro zm nu typu faktury. Faktura m že být ě ů b žnáě , proforma, zálohová, penalizační a konečná.

Typy faktur

B žnáě Základní typ faktury.

Proforma Nabídková faktura, kterou zákazník m že, ale také nemusí zaplatit. Pokud není uhrazena obvykle doů  
data splatnosti, faktura se stornuje (storno prove te ručn ). Nem la by být da ovým dokladem DPH. ď ě ě ň

Zálohová Používá se k fakturování p edem placené zálohy. Zálohová faktura by také nem la být dokladem DPH.ř ě  
Program umož uje sledovat čerpání záloh viz. kap. ň Zálohové faktury a jejich vyúčtování.

Konečná V p ípad , že jste zákazníkovi vystavili zálohovou nebo proforma fakturu, musíte provést konečnéř ě  
vyúčtování a vystavit doklad DPH.

Penalizační Penalizační fakturou fakturujete penále za pozdní úhrady. P i vystavení penalizačních faktur m žeteř ů  
použít jejich automatické vystavení (viz. kap. Penalizační faktury).

Výše  uvedené  člen ní  neníě  
povinné, ale jeho používáním si 
m žete  usnadnit  výb r  fakturů ě  
k tisku, součt m aů  vyhodnocení. 
Jednotlivé  typy  faktur 
doporučujeme  číslovat  zvláštní 
adou.ř

Podstatným  údajem  faktury  je 
její  číslo.  U nové  faktury  je 
p evzato  ze  zvoleného  druhuř  
dokladu  nebo  p ednastavenéhoř  
počítadla  (viz  kap.   Druhy  
dokladů.). Číslo faktury m žeteů  
samoz ejm  zm nit  ručn ,ř ě ě ě  
program ale  p i  vystavení  dalšíř  
faktury nabídne p vodní  neopravené číslo.  Pokud tedy chcete,  aby program opravil  číslo faktury aů  v dalších  nově 
po ízených fakturách pokračoval navazujícím číslem, opravte číslo faktury tak, že vř  údaji číslo faktury stisknete klávesu 
F3. Tím se zobrazí nabídka číselných ad. Pak stiskn te klávesu ř ě F2 a zadejte požadované nové číslo p ímo do počítadlař  
číselné ady. Obrazovku počítadla uložte, tím se vrátíte do nabídky číselných ad ař ř  stiskn te ě Enter. Do faktury se zapíše 
opravené po adové číslo.ř

V n kterých p ípadech je zapot ebí zadávat uě ř ř  vydaných faktur jiný  variabilní symbol, než je po adové číslo faktury.ř  
V takovém p ípad  nejprve vř ě  menu Doklady - Faktury vydané - Nastavení sepn te volbu ě Zadávat var. symbol. 
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P i zápisu faktury se pod číslem faktury zobrazí  nové pole určené pro variabilní  symbol. Pokud necháte variabilníř  
symbol prázdný, doplní se do n j p i zápisu faktury po adové číslo. Variabilní symbol tak ručn  musíte zadávat pouzeě ř ř ě  
v p ípad , že se odlišuje od po adového čísla.ř ě ř

Po zadání čísla faktury následuje vypln ní údaj  oě ů  odb rateli. Jestliže jste pomocí menuě  Doklady - Číselníky - Partne iř  
zadali  do  seznamu  partner  alespo  jednoho  obchodního  partnera,  nabídne  se  menu  sů ň  abecedn  se azenýmiě ř  
odb rateli  (další  viz  kap.  ě Nastavení  partnerů.).  Do  seznamu  partner  lze  p ímo  p idávat  klávesou  ů ř ř F5,  opravovat 
klávesou F2.

Pokud je číselník partner  zcela prázdný, nabídka odb ratel  se nezobrazí, ale m žete ji zů ě ů ů  faktury vyvolat klávesou F3 
nebo Ctrl+F3.

Konkrétního partnera naleznete tak,  že napíšete první  písmena názvu partnera.  Máte-li  vybráno, stiskn te klávesuě  
Enter a do hlavičky faktury budou p eneseny všechny údaje odb ratele. ř ě

V p ípad , že výb r nechcete uskutečnit, stiskn te klávesu ř ě ě ě Esc. Údaje partnera ve faktu e pak z stanou beze zm ny.ř ů ě  
Vyberete-li partnera z menu a p ímo ve faktu e opravíte jeho název, program zruší interní odkaz na číselník partnerř ř ů 
a číslo partnera nebude zapsáno do skladových pohyb  vytvo ených fakturou.ů ř

Pokud partnera nelze nalézt dle názvu, skryjte stiskem klávesy  Esc nabídku partner  aů  následn  klávesou  ě Ctrl+F3 
vyvolejte úplný p ehled partner  sř ů  plnou podporou vyhledávání, azení ař  filtrace.

Další volby vztahující se k výb ru partnera naleznete vě  kapitole Nastavení partnerů.

V obrazovce faktury zadejte nebo potvr te identifikační  číslo -  ď IČO,  da ové identifikační číslo -  ň DIČ,  název a sídlo 
odebírající firmy.

Jestliže prodáváte ze skladu nebo ceníku a v číselníku partner  jste odb rateli  p i adili  cenovou skupinu, upraví seů ě ř ř  
rabat (sleva) ve faktu e. Pot ebujete-li m nit odb rateli slevu uř ř ě ě  jednotlivého zboží, p ečt te si kapitolu ř ě Další položka.

Následn  m žete ve faktu e zadat ě ů ř číslo objednávky, zakázky a konstantní symbol. 

Číslo zakázky m že odkazovat na skutečnou zakázku zů  číselníku zakázek, kdy je žádoucí, aby program kontroloval 
správnost zadaného čísla. Naopak v p ípad , že vř ě  programu nepoužíváte číselník zakázek a číslo zakázky vedete pouze 
informativn , p ípadn  číslo zakázky používáte kě ř ě  jiným účel m (nap íklad pro rozlišení skladových pohyb ), nebudeteů ř ů  
chtít, aby program kontroloval zadané označení proti číselníku zakázek. Požadované chování programu ovlivníte volbou 
V dokladech kontrolovat zakázku na číselník v menu Evidence - Zakázky - Nastavení.

Pokud má firma více bankovních účtů, lze si vybrat ten, který bude vytišt n na faktu e.ě ř

Následuje určení da ových podmínekň  faktury. Zadáte-li fakturaci bez dan , bude p i zadání položek faktury vynecháně ř  
výpočet a zadání částky DPH. Hodnotu v údaji zm níte mezerníkem.ě

Následuje zadání formy úhrady kterou m žete zadat sů  použitím nabídky, kterou vyvoláte klávesou F3.

Dále vložte datum vystavení a splatnosti. Datum splatnosti je programem stanoveno jako datum vystavení, ke kterému 
je p ipočten počet dní splatnosti zř  číselníku partner , číselníku druh  doklad  nebo zů ů ů  nastavení podle toho, kde je 
v tomto  po adí  nejd íve  zadaná  nenulová  splatnost.  Jestliže  p i  zadání  hlavičky  faktury  nepoužíváte  rabat  (slevu),ř ř ř  
objednávku, atd., stiskn te  po zadání partnera klávesu ě Ctrl+D. Tím se kursor p esune p ímo do údaje den vystavení.ř ř

Pokud pracujete s cizí  m nouě ,  musíte ji  nejd íve zapsat do kurzového lístku (menu  ř Doklady - Číselníky -  Kurzový 
lístek). Ve faktu e pak zadejte její mezinárodní označení. Program porovná datum vystavení sř  kursovním lístkem a jeho 
historií. Nenalezne-li pro p íslušný datum kurs, automaticky si vyžádá jeho aktualizaci. Vedle m ny je na obrazovceř ě  
faktury vypsán typ kursu, který m žete mezerníkem zm nit. Jsou použity následující zkratky:ů ě

zkratka kurs zkratka kurs

DN devizy nákup VN valuty nákup

DP devizy prodej VP valuty prodej

DS devizy st edř VS valuty st edř

nic kurs lze zadat ručně

Obvykle se používá kurs st ed.ř

Zadání faktury pokračuje nepovinnými informacemi o konečném p íjemci ař  zp sobu dopravy. Konečný p íjemce neníů ř  
nijak svázán s odb ratelem aě  m žete  jej  vybrat  zů  nabídky (menu vyvoláte  klávesou  F3).  P i  zobrazené nabídce jejř  
m žete klávesou ů F5 či Insert do číselníku doplnit, klávesou F2 konečného p íjemce opravíte.ř
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Da ová evidenceň

Posledním údajem hlavičky faktury je účetní skupina. Její pomocí si p edvolíte účtování úhrady do pen žního deníku.ř ě  
Uvážíte-li, že úhrada faktury m že být provedena až za dlouhou dobu od jejího vystavení, m že být p i v tším počtu čiů ů ř ě  
rozmanitosti faktur obtížné zjistit, jak úhradu zaúčtovat. Tím, že si účtování určíte již p i vystavení faktury, si m žeteř ů  
ulehčit pozd jší práci. Pokud pot ebujete fakturu rozúčtovat na více kód  či analytik, p ečt te si následující kapitolu.ě ř ů ř ě

Účtování lze zadat pomocí číselníku účetních skupin (menu Doklady - Číselníky - Účetní skupiny) či zápisem účetního 
kódu s analytikou. Číselníky se zobrazují pomocí kláves  F3 a Ctrl+F3. V menu  Finance - Pen žní deník - Nastaveníě  
m žete určit, který číselník se bude zobrazovat p ednostn  (klávesou ů ř ě F3). Obvyklý zp sob použití m že být ten, že seů ů  
využívá číselník účetních skupin a pouze v p ípadech, kdy zapisujete p ípad, který se z ejm  nebude opakovat, zadáteř ř ř ě  
p ímo účetní kód ař  analytiku.

Podvojné účetnictví

P edkontaceř  m že  být  p ednastavena  zů ř  číselníku  druhu  dokladů,  nebo  ji  m žete  zadat  pomocí  nabídky.  Jestližeů  
p edkontaci nezadáte, m že tak učinit účetní až p i zaúčtování do účetního deníku.ř ů ř

Saldokontní účet se do pohledávky p enáší p i jeho po ízení zř ř ř  číselníku  Druh  dokladů ů (menu Doklady – Číselníky - 
Druhy dokladů), nebo jej m žete zadat ručn . Pokud jej ponecháte prázdný, bude napln n programem p i zaúčtováníů ě ě ř  
p edpisu.  Saldokontní  účet  se  používá  p i  účtování  úhrad  ař ř  kurzových  rozdíl ,  kdy  se  saldokontní  účet  zů  účetní 
p edkontace nahradí p i spárování úhrady účtem zř ř  pohledávky (závazku).

 17.1.2 Zadání skladu v hlavičce dokladu

V hlavičce faktur a ostatních doklad  m žete určit sklad, zů ů  n hož se bude prodávat nebo na který budete nasklad ovat.ě ň  
Odpadá tak nutnost volit v seznamu skladových karet požadovaný sklad pomocí filtru (nap íklad pomocí kláves ř F6). 

Zadání  skladu zp ístupníte  pro  nap íklad pro  faktury  vydané  vř ř  menu  Doklady –  Faktury  vydané  –  Nastavení.  Zde 
stisknete  tlačítko  <Další>.  V následujícím  formulá i  sepnete  spínač  ř Zadávat  sklad a p ípadn  určíte,  který  budeř ě  
nastaven jako výchozí. Po uložení nastavení bude možné v hlavičce faktury zadat v údaji vedle konstantního symbolu 
požadovaný sklad. 

 17.1.3 Seznam položek 

V pod ízeném menu uvidíte prvé t i nabídky. Menu však pokračuje sm rem dol . Stisknete-li ř ř ě ů šipku dolů, p esunete seř  
u nové faktury na další nabídku nazvanou Ceny a struktura.

 17.1.3.1 Ceny a struktura

V obrazovce lze určit prodejní cenu, za kterou se bude 
prodávat zboží ze skladu, dále strukturu položek a zda 
zadávaná  částka  obsahuje  DPH,  či  nikoliv.  Zm naě  
struktury  a typu  částky  je  p ístupná  pouze  uř  faktur 
s nulovým počtem položek. Volbou lze zm nit člen níě ě  
položky  faktury  tak,  že  obsahuje  kusy  a jednotkovou 
cenu, nebo delší popisný text.

Zaokrouhlení  DPH  na  desetníky  je  uvedeno  pouze 
z historických d vod  – nepoužívejte jej.ů ů

U zjednodušených  da ových  dokladň ů se  DPH 
dopočítává zp tn  zě ě  celkové částky obsahující DPH tak, 
že  se  celková  částka  vynásobí  koeficientem,  nap .ř  
100/110,  zaokrouhleným  na  čty i  desetinná  místa.ř  
Zaokrouhlením koeficientu tak vzniká odlišné DPH, než 
p i  počítání  odspodu,  tedy  zř  částky  bez  DPH. 
Samoz ejm  by  nem l  být  tento  spínač  sepnut  p iř ě ě ř  
vystavení  b žné  faktury,  by  vě ť  seznamu 
položek zadáváte částky obsahující DPH .

Poslední položkou je nastavení  celkového zaokrouhlení dokladu. Zaokrouhlení je matematické na zvolenou p esnost.ř  
Zaokrouhlení je nep ístupné uř  doklad , uů  nichž datum vystavení a typ dokladu spadá do rozmezí dat, v n mž se máě  
odvád t DPH iě  ze zaokrouhlení (viz Chyba: zdroj odkazu nenalezen).

Budete-li používat číselník  Druhu dokladů, požadovanou strukturu a výpočty DPH elegantn  určíte prostým výb remě ě  
druhu dokladu p i vystavení hlavičky faktury.ř
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 17.1.3.2 Další položka

Po zvolení vzhledu a zp sobu zadávaných částek faktury m žete pokračovat zadáním vlastních položek faktury. Podleů ů  
zvolené struktury dokladu se zapisují následující údaje:

1. Popis položky pro strukturu s jednotkovou cenou a množstvím

V závislosti na nastavení (viz. kap.   Nastavení faktur  ) se zadává nejprve  číslo zboží  (skladové nebo ceníkové karty), 
p ípadn  ř ě čárový kód. Program prohlédne seznam skladových karet a pokud nalezne práv  jednu kartu sě  p íslušnýmř  
číslem, p evezme zř  ní další údaje. V opačném p ípad  zobrazí p ehled skladových karet. ř ě ř

Do  textu se  zapisuje  stručné  označení  p edm tu  fakturace  nebo  název  zboží.  Menu  skladových  karet  lze  vyvolatř ě  
klávesou F3.

Po  textu  následuje  množství 
a jednotková cena vztažená  na 
m rnou  jednotku.  Cena  jeě  
uvedena dle  Struktury  dokladu 
bez nebo včetn  DPH. ě

P i  prodeji  ze  skladových  čiř  
ceníkových  karet  m žete  zadatů  
u každého  zboží  jinou  slevu. 
V menu Faktury vydané - Nastavení - tlačítko <Další> lze zobrazování údaje slevy povolit nebo zakázat. (Tato sleva je 
uvedena pouze na n kterých tiskových sestavách - nap íklad ě ř Podrobná faktura).

Celková částka je vypočtena součinem množství a jednotkové ceny. Po zadání celkové částky položky jsou plátci DPH 
vyzváni k výb ru ě sazby DPH. Jaké sazby se v nabídce vyskytují, určuje Typ dokladu DPH, který byl zadán p i vystaveníř  
hlavičky faktury. 

Nakonec lze ručn  upravit částku ě DPH. 

2. Popis položky pro dlouhý text

Nejprve zadejte popis dodávky či 
p edm tu  fakturace.  Zadáníř ě  
opakujících  se  text  m žeů ů  
zjednodušit  knihovna  text ,ů  
kterou  vyvoláte  F3.  P iř  
zobrazené  nabídce  text  jsouů  
k dispozici  obvyklé  klávesy 
Insert a F5 pro p idání,  ř F2 pro 
opravu.

Po zadání textu následuje zápis celkové částky položky, zvolení sazby DPH a částky DPH. 

 17.1.4 Účetní skupina v položce, rozúčtování faktury

Nezbytnou  podmínkou  pro  použití  rozúčtování  je  sepnutí  volby  Použít  účetní  skupiny v Nastavení každého  typu 
dokladu.

Pokud prodáváte ze  skladu nebo sklad používáte jako ceník,  je  možné po sepnutí  volby  Do karty  zadávat účetní 
skupiny v Nastavení skladu  zadat p ímo do skladové karty odkaz na účetní skupinu pro nákup iř  prodej. Pak bude p iř  
fakturaci do položky dokladu p evzata p íslušná účetní skupina.ř ř

Da ová evidenceň

P i vystavení položky faktury budete moci po zadání DPH (neplátci po celkové částce) p i adit účetní skupinu neboř ř ř  
účetní kód s analytikou. Číselníky se zobrazují pomocí kláves F3 a Ctrl+F3 obdobn , jako vě  účetní skupin  vě  hlavičce 
dokladu.

Hlavním d vodem pro zápis účetní  skupiny do položky (položek) dokladu je možnost rozúčtování doklad  na víceů ů  
účetních kód  (analytik).  Pokud zadáte účetní skupinu vů  hlavičce dokladu, stačí  zadat účetní  skupinu pouze do té 
položky dokladu, která se má účtovat odlišným zp sobem. Jestliže účetní  skupinu vů  hlavičce dokladu nezadáte, je 
zapot ebí zvolit účetní skupinu uř  všech položek dokladu.

P i úhrad  dokladu, vř ě  n mž byly zadány r zné účetní skupiny, budou pro stejné skupiny sečteny částky položek dokladuě ů  
a společn  sě  p edkontací postupn  nabídnuty kř ě  zápisu do pen žního deníku.ě

P i současném zadání účetní skupiny vř  hlavičce i v položkách dokladu bude pro zaúčtování p ednostn  použita účetníř ě  
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skupina z položky. 
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Podvojné účetnictví

V položce faktury lze po zadání částky DPH zapsat rovn ž ě účetní skupinu nebo p ímo ř číslo účtu (výnos , záloh, atd.),ů  
na  který  bude položka p i  zaúčtování  p edpisu  účtována.  Vř ř  nastavení  faktur lze  rovn ž určit,  zda  se  má nabídkaě  
účetních skupin zobrazit automaticky tzn. bude zobrazeno nabídkové menu, nebo budete označení skupiny zadávat 
rad ji ručn  aě ě  nabídkou si vypom žete pouze mimo ádn . Vů ř ě  menu Finance - Nastavení - tlačítko <Další> stanovíte, zda 
se má p ednostn  nabízet číselník účetních skupin nebo účt . Pokud se p ednostn  nabízejí účetní skupiny, lze číselníkř ě ů ř ě  
vyvolat klávesou F3 a seznam účt  zobrazíte ů Ctrl+F3. Zobrazuje-li se p ednostn  účetní rozvrh, vyvoláte jej klávesou ř ě F3 
a účetní skupiny klávesou Ctrl+F3.

 17.1.5 St edisko, p ípad ař ř  činnost v položkách

Podvojné účetnictví

U firem, které pot ebují sledovat výnosy ař  náklady současn  za st ediska aě ř  zakázky (p ípady) nebo činnosti,  vznikář  
pot eba rozúčtovat fakturu na r zná st ediska sř ů ř  uvedením zakázky. Program sice dovoluje libovoln  rozúčtovat účetníě  
doklad, pro zp íjemn ní práce však m že být vhodn jší zadat odpovídající st ediska ař ě ů ě ř  zakázky již do faktury.

P i  v tším počtu st edisek či  zakázek p estává být  smysluplné používat  pro jejich p ednastavení  číselník účetníchř ě ř ř ř  
skupin, ale je žádoucí zadávat st edisko p ímo do položky faktury. ř ř

Nejprve musíte upravit Nastavení každé evidence, v níž chcete tento zp sob používat. Vů  obrazovce nastavení naleznete 
na spodním okraji tlačítko <Další>, po jehož stisku m žete zapnout p íslušné volby.ů ř

P i  vystavení  faktury  (iř  ostatních  doklad )  tak  m žete  kombinovat  zadávání  st ediska  aů ů ř  zakázky  v hlavičce 
a v položkách. Pokud je zapsáno st edisko vř  hlavičce faktury, ale není uvedeno v položkách, bude p i zaúčtování použitoř  
st edisko  zř  hlavičky.  Jsou-li  zadána  odlišná  st ediska  vř  hlavičce  a položce  faktury,  bude  pro  zaúčtování  použito 
st edisko položky, které má vždy p ednost.ř ř

 17.1.6 Výrobní číslo, záruka v položkách

V položkách m žete voliteln  uvád t popis zboží, výrobní číslo aů ě ě  délku záruky.

Nejprve v menu Konec - Nastavení - Servisní funkce - Volitelné údaje databází sepn te spínač uě  údaj , které chceteů  
zadávat. Poté v menu  Doklady - Faktury vydané - Nastavení stiskn te tlačítko  ě <Další> a op tovn  zaškrtn te údaje,ě ě ě  
které chcete používat ve fakturách vydaných. 

U každé položky pak m žete zadat odpovídající údaje. P i prodeji ze skladu se do popisu  automaticky p evezme popisů ř ř  
ze skladové (ceníkové) karty. Ostatní údaje jsou bez návaznosti.

P i tisku faktury je zapot ebí používat tiskovou sestavu označenou ř ř FV s popisem, výrob.č. a zárukou C.

 17.1.7 Oprava položky faktury

Po výb ru nabídky  ě Seznam položek – Oprava položky  se m žete pomocí šipek nahoru aů  dol  pohybovat vů  seznamu 
položek faktury. Po vybrání položky k oprav  stiskn te ě ě Enter.

Po adí položky lze navzájem zm nit klávesami ř ě Ctrl+šipka nahoru, Ctrl+šipka dolů.

Stiskem klávesy F10 bude zobrazena nabídka funkcí popsaných dále.

V seznamu jsou v režimu oprav k dispozici i klávesy Insert, F5 pro p idání položky faktury, ř Delete pro její odstran ní.ě

 17.1.8 Mazání položky faktury

Zvolte nabídku Seznam položek – Mazání položky a na ádku, který chcete odstranit, stiskn te ř ě Enter.
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 17.1.9 P epočet ař  slevy

Program pracuje s knihovnou p epočt  ař ů  slev. 
Knihovnu  lze  použít  k vytvo ení  slevníhoř  
systému dopl ujícího rabatové procentní slevyň  
nebo  pro  rozpočítání  náklad  do  položeků  
p íjemky. ř

Nejprve je vhodné postupn  zadat jednotlivéě  
druhy  slev  a zaokrouhlení.  P idání  slevy  doř  
číselníku  provedete  stiskem   tlačítka 
<P idat>ř . 

Obrazovka pro definici slevy je rozd lena doě  
dvou  částí.  Horní  část  je  určena  pro  slevy, 
spodní  pro  zaokrouhlení  celkové  částky 
faktury. Slevu zadáte procentem nebo pevnou 
částkou.  P irážku  vkládejte  se  zápornýmř  
znaménkem.  V p ípad  pevné  částkyř ě  
nezapome te  určit,  zda  se  sleva  vztahujeň  
k částce s DPH nebo bez DPH.   

Slevu lze uplatnit dv ma zp soby:ě ů

 Sleva rozpočítána do stávajících položek dokladu, čímž dojde ke snížení celkové i jednotkové ceny za položku, nebo 
se sleva vytvo í jako nový zvláštní ádek dokladu se zápornou částkou. ř ř

 Do položky faktury zadejte text ( Sleva na odb r nad 100 000 Kč ) aě  odkaz na sazbu DPH. Pokud je na dokladu více 
sazeb DPH, je vhodné rozepsat slevu pom rným zp sobem pro všechny sazby.ě ů

Spodní část obrazovky je vyhrazena zaokrouhlení. Zaokrouhlení se netýká p ípadné slevy, ale celého dokladu. Kdyžř  
použijete pro tentýž doklad dv  r zné slevy se zaokrouhlením, vznikne zaokrouhlení  pouze jedno. Zaokrouhlení jeě ů  
vytvo eno jako zvláštní položka dokladu se zadanou sazbou DPH.ř

Poznámka:

Program zaokrouhluje výslednou částku dv ma metodami. Za prvé zaokrouhlením zadaným vě  Nastavení dokladu, kdy 
hodnota zaokrouhlení není vykázána v DPH a ani není nikde zvláš  uvedena. Program zaokrouhluje automaticky bezť  
dalších povel  obsluhy. Plátci DPH možná rad ji budou zaokrouhlovat pomocí samostatného ádku faktury, protožeů ě ř  
takto vyhotovené zaokrouhlení je transparentn  uvedeno na faktu e. ě ř

 17.1.10 Hromadný výb r ze skladu.ě

N kterým uživatel m bude více vyhovovat zp sob výb ru, p i kterém si vě ů ů ě ř  p ehledu skladových karet zadají požadovanéř  
množství pro veškeré zboží k prodeji a fakturu naráz naplní. V p ehledu karet velmi dob e využijete filtry ař ř  člen ní dleě  
zat íd ní. P ehled karet pro zadání odebíraného množství ukončete klávesou ř ě ř Ctrl+End. 

Tímto zp sobem nelze zpracovávat komponentní karty.ů

 17.1.11 Obaly

Režim zpracování obal  je vhodný pro práci se zbožím, které se skladuje zpravidla ve shodných obalech.ů

P íklad:ř

Budete ze skladu vydávat minerální vody r zných druh . Všechny vody budou baleny ve stejném obalu. Aby programů ů  
nenabízel zpracování obal  po zápisu každého druhu minerálky, zm te nap ed nastavení skladu aů ěň ř  zakažte okamžité 
vyskladn ní obal . Do faktury nejprve zadejte prodané minerální vody. Potom vě ů  menu položek faktury vyberte nabídku 
Obaly, kterou naráz vyskladníte p íslušný počet láhví celé faktury.  ř
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 17.1.12 Návaznost faktury a skladu (ceníku)

Základní podmínkou pro práci se skladovými a ceníkovými kartami je nastavení struktury dokladu na Jednotkovou cenu 
a množství. U prodeje dále musíte rozhodnout, jaká cena se má ze skladu p ebírat. ř

Doklady mohou spolupracovat se skladem v následujících režimech:

 Všechny karty uvedené v seznamu skladových karet evidují materiál nebo zboží a chcete, aby program provád lě  
skladové operace.

V nastavení faktur nesmí být sepnuta volba Sklad pouze jako ceník!

V nastavení skladu vypn te volbu ě Do skladu zadávat i ceníkové karty.

P enesením údaj  skladové karty do položky faktury vznikne mezi fakturou ař ů  skladem vazba, která p i zápisu fakturyř  
zp sobí automatické vyskladn ní zboží.ů ě

Nastavenou vazbu poznáte podle toho, že program p i vystavení položky dokladu sř  vazbou vypíše do levého spodního 
okraje text výdej ze skladu (p íjem do skladu) ař  vedle textu na sklad  aktuální množství zboží (materiálu) na kart .ě ě

 Ve skladových kartách máte vedeno zboží a ceníkové karty prací a služeb (karty mají zapnutou volbu pouze ceník). 
U skladových karet materiálu chcete zapisovat vyskladn ní, zatímco uě  ceníkových karet nikoliv.

V nastavení faktur nesmí být sepnuta volba Sklad pouze jako ceník!

Program bude rozlišovat jednotlivé p ípady dle spínače ř pouze ceník, který je uveden na skladové kart . Pokud tatoě  
volba není sepnuta, jedná se z hlediska programu o skladovou kartu a je s ní nakládáno stejn , jako vě  p edchozímř  
p ípad .  Práce  sř ě  ceníkovou  kartou  je  indikována  zprávou  p eneseno  zř  ceníku  v levém spodním okraji  obrazovky 
položky faktury. Údaj na skladě bude ukazovat hodnotu -2. 

P i zápisu faktury dojde kř  vyskladn ní pouze skladových, nikoliv ceníkových karet.ě

 Všechny karty chcete používat jako ceníkové (bez ohledu na stav spínače pouze ceník ze skladové karty). 

V nastavení faktury sepn te volbu ě Sklad pouze jako ceník. Tím docílíte toho, že po výb ru karty do položky fakturyě  
bude vždy vypsána zpráva p eneseno zř  ceníku a nebude nikdy docházet ke skladovým operacím. 

Činnost programu p i uložení faktury bude rovn ž záviset na stavu spínače ř ě Vytvá et výdejky ař  dodací listy  z nastavení 
faktur. Pokud spínač bude sepnut, budete moci v pomocné obrazovce, která se nabídne p i zápisu faktury, nastavit,ř  
které doklady chcete vyhotovit a vytisknout. V takovém p ípad  dojde kř ě  vyskladn ní obvykle výdejkou nebo dodacímě  
listem (vyjma p ípadu, kdy sklad používáte jako ceník ař  k žádným skladovým operacím nedochází). Jestliže spínač 
Vytvá et výdejky ař  dodací listy sepnut není, budou skladové operace provedeny ihned p i zápisu faktury. Dokladem proř  
výdej ze skladu je pak faktura. V obou režimech program vyskladní pouze skladové karty, ceníkové jsou ignorovány.

 17.1.13 Nalezení a výb r skladové (ceníkové) kartyě

Karty lze nalézt n kolikerým zp sobem: ě ů

1) Podle čísla karty

V nastavení  faktur musí  být 
sepnuta  volba  Zboží  zadávat 
číslem,  vypnut  spínač 
Automaticky nabízet sklad.

P i zadání položky faktury se vř  tomto režimu zadá nejprve číslo požadované karty. Pokud je karta nalezena, jsou z ní 
p eneseny údaje  ař  m žete  pokračovat  vů  zadání.  Pokud nalezena není  nebo jsou k dispozici  dv  karty  se shodnýmě  
číslem, zobrazí se nabídka skladových karet pro ruční výb r.ě

2) Podle čárového kódu

V nastavení  faktur musí  být 
sepnuta  volba  Zboží  zadávat 
číslem,  vypnut  spínač 
Automaticky  nabízet  sklad. 
V nastavení skladu zapnuta volba 
Používat  čárový  kód.  Program 
v položce  zobrazí  nejprve  údaj 
pro zapsání čárového kódu. Skladovou kartu hledá nejprve podle čárového kódu zadaného p ímo na skladové kart ,ř ě  
v p ípad  neúsp chu vř ě ě  seznamu dodavatel , kde m že být zadán jimi používaný čárový kód.ů ů
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3) Podle názvu

V tomto režimu je nejlepší, když 
si  necháte  p i  zadání  novéř  
položky  faktury  ihned  zobrazit 
seznam  skladových  karet 
(v nastavení  faktur  musí  být 
sepnuta  volba  Automaticky 
nabízet  sklad)  a v n mě  
naleznete  požadované  zboží 
manuáln ,  psaním  hledanéhoě  
textu v seznamu, pomocí klávesy 
F4, filtrem  F6 nebo  Ctrl+F6. 
Výb r karty je spojen sě  nutností 
stisknout v údaji text klávesu F3 
v p ípad , že volba ř ě Automaticky nabízet sklad není sepnuta.

Nejjednodušší zp sob vyhledání spočívá vů  psaní hledaného názvu p ímo vř  seznamu skladových karet. Klávesou Ctrl+N 
si  určete,  zda  chcete  hledat  nebo  filtrovat.  Následující  obrázek  ukazuje  vyhledání  cibule zapsáním  textu  cibu 
v seznamu skladových karet (je zapnuto filtrování).

Další variantou je starší zp sob filtrace zadáním výb ru ješt  p ed zobrazením skladových karet. Spočívá vů ě ě ř  sepnutí 
volby Zadávat filtr na název nebo číslo nastavení faktur.

4) Podle zat íd níř ě

V nastavení faktury musí být sepnuta volba Výb r dle skupin zat íd níě ř ě , zapnut spínač Automaticky nabízet sklad.

P edpokladem výb ru dle zat íd ní je  napln ní číselníku zat íd ní ař ě ř ě ě ř ě  p i azení hodnot zat íd ní do skladových karetř ř ř ě  
(zat íd ní  slouží  ke  skupinovému  člen ní).  Vř ě ě  tomto  režimu  jste  p ed  vlastním  zobrazením p ehledu  karet  vyzvániř ř  
k určení zat íd ní, podle n hož chcete skladové karty vybrat. Filtr na zat íd ní lze vř ě ě ř ě  p ehledu karet zm nit klávesouř ě  
Alt+F6. Pokud p i zobrazené nabídce zat íd ní stisknete klávesu ř ř ě Esc, dojde ke zrušení filtru.

 17.1.14 Čárový kód

Pokud chcete zboží vybírat čárovým kódem, musíte v nastavení (nap íklad menu ř Doklady - Faktury vydané - Nastavení) 
sepnout volbu Zboží zadávat číslem a vypnout volbu Automaticky nabízet sklad. 

Pokud by čtečka nahodile načítala jen část čárového kódu, p esv dčte se, že je vř ě  menu  v menu  Evidence – Sklad – 
Nastavení – Základní zapnut spínač Používat čtečku čárového kódu nebo Používat čárový kód.

Čtečka jednotlivého čárového kódu by m la generovat vstup do klávesnice aě  je pot eba ji nastavit tak, aby emulovalař  
stisk kláves na numerické klávesnici (jinak se místo čísel budou p i sejmutí čárového kódu objevovat písmena sř  českou 
diakritikou).

Čtečka CPT 8000/8300 umož uje skladníkovi mobiln  načítat p ijímané nebo vydávané zboží aň ě ř  dávkov  je po ukončeníě  
práce odeslat do počítače. Načtení datového souboru nap íklad do faktury zajistíte tak, že čtečku p ipojíte kř ř  počítači 
a p epnete  do  režimu  odesílání  dat.  Vř  seznamu  položek  faktury  zvolíte  nabídku  Data  ze  čtečky,  která  spustí 
komunikační program a načte seznam prodaného zboží. Podmínkou spolupráce GRANDu a čtečky je správné nastavení 
formát  dat čtečky.ů

P i zadání čárového kódu vř  položce dokladu nebo kase se hledá nejprve v čárovém kódu zadaném na skladové kart .ě  
Pokud není nalezen, hledání pokračuje v čárových kódech podle dodavatel . Vů  p ípad  neúsp chu se hledá ješt  vř ě ě ě  čísle 
karty. 

 17.1.15 Balení

Jestliže je na kart  zboží vypln n údaj balení, lze p i vyhotovení položky faktury zadat, vě ě ř  jakém balení se výdej nebo 
p íjem uskutečnil. Podle balení se p epočítá jednotková cena.ř ř

 17.1.16 Obaly

Po  výdeji  a p íjmu  na  skladovou  kartu  sř  p i azeným  obalem  m že  program  podle  nastavení  skladu  automatickyř ř ů  
nabídnout obal k provedení skladové operace. Pokud obal akceptujete, p ednastaví se iř  jeho odpovídající množství. P iř  
výdeji a p íjmu zř  r zných karet odkazujících se na stejný obal bude obal za celou fakturu zpracován jediným zápisem. ů

Pro p ehlednost je p i zadání obalu pod množstvím uveden p vodní stav množství obal  p ed vyskladn ním posledníhoř ř ů ů ř ě  
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zboží. Program množství obal  nezaokrouhluje. Je proto na uživateli, aby vů  p ípad  pot eby upravil počet obal  na celéř ě ř ů  
číslo.  

 17.1.17 P epočet ceny odb ratelskou slevou (rabatem)ř ě

Zadáte-li v hlavičce faktury slevu 
(rabat),  je  p i  zadání  položkyř  
faktury  prodejní  cena  zboží 
p epočítána (snížena p íslušnýmř ř  
procentem).  Po  výb ruě  
odb ratele se zadanou cenovouě  
skupinou bude do faktury automaticky p enesena odpovídající sleva.ř

Pokud  chcete  p i  prodeji  ze  skladových  či  ceníkových  karet  zadat  uř  každého  zboží  jinou  slevu,   musíte  nejprve 
v nastavení faktur sepnout volbu Zadávat slevu položky. P i zápisu položky dokladu se bude zobrazovat sleva, kterouř  
m žete individuáln  zm nit..ů ě ě

Tato sleva je uvedena pouze na n kterých tiskových sestavách (nap íklad ě ř Podrobná faktura).

 17.1.18 
Mezisoučty

P i zadání více položek fakturyř  
m žete  tvo it  mezisoučty  tak,ů ř  
že  v seznamu  položek  faktury 
stisknete  klávesu  F10 
a vyberete  si  nabídku 
Mezisoučet.  Mezisoučet  m žeů  
být  vyhotoven  za  položky  od 
začátku  seznamu  nebo  od 
posledního mezisoučtu.

D íve  vytvo ený  mezisoučetř ř  
bude  automaticky  opraven  po 
zm n  položek faktury, zě ě  nichž 
je  počítán.  Výjimkou je  vzájemné p ehození  položek faktury klávesami  ř Ctrl+šipka nahoru,  Ctrl+šipka dolů.  Tehdy 
musíte  na  záv r  práce  stisknout  vě  položkách  faktury  klávesu  F10 a z menu  funkcí  spustit  nabídku  P epočetř  
mezisoučtů. 

 17.1.19 Číselník textů

P i  zápisu  položek  faktury,  kdyř  
nezadáváte  jednotkové  množství 
a jednotkovou  cenu  (v menu 
Seznam  položek  -  Ceny 
a struktura je  nastaven  Dlouhý 
text)  nebo  v obrazovce  Rychlého 
vstupu m žete  pro  zadáníů  
opakujících  se  text  používatů  
číselník. 

Číselník  vyvoláte  klávesou  F3  ve 
chvíli,  kdy  kurzor  bliká  v údaji 
text.  P i  zobrazené  nabídce  lzeř  
klávesou Insert a F5 p idat novou položku, ř F2 text opravit a Delete odstranit.

Číselník je společný s částí finance a naleznete jej i v menu Finance - Číselníky - Účetní texty.  
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 17.1.20 Fakturace

Nabídka fakturace je určena k fakturování dodacích list  aů  p íjm  zakázek.ř ů

 17.1.20.1 Fakturace z dodacích listů

Smyslem funkce  je  urychlit  a zp íjemnit  fakturaci  firmám,  které  svým zákazník m vydávají  zboží  na  dodací  listyř ů  
a fakturu vystavují jednou za stanovené období. Program se snaží nabídnout a zpracovat všechny dodací listy, které 
nemají  ve  své  hlavičce  vypln nou  položku  faktura.  Podle  tohoto  údaje  program  určuje,  zda  již  byl  dodací  listě  
vyfakturován. Pokud používáte číselník partner  aů  do faktury i dodacího listu jste odb ratele zadali zě  číselníku, vybírá 
program dodací listy vystavené odb rateli uvedenému ve faktu e.ě ř

Na obrazovce se zobrazí seznam 
dodacích  list .  Výb r  dodacíchů ě  
list  m žete  ovlivnit  spínači  naů ů  
dolní části obrazovky. Nový výb rě  
podle zvolených podmínek bude 
proveden  po  stisku  tlačítka 
<Vyber>.  Pokud  chcete  p enéstř  
do  faktury  více  dodacích  list ,ů  
označte  je  mezerníkem 
(označené dodací listy mají vlevo 
trojúhelníček).  Není-li  označen 
žádný  dodací  list,  bude 
zpracován aktuální (barevn  odlišený).ě

Po stisku tlačítka <OK> lze určit, jakým zp sobem budou dodací listy do faktury p eneseny. ů ř

Pokud sepnete volbu Vybrat položky dodacího listu ke zpracování, budete v další obrazovce vyzváni k označení položek 
dodacího listu, které chcete zpracovat. 

Upozorn ní:ě

Označení vyfakturovaných dodacích list  jako vyfakturovaných se provádí ihned po stisku tlačítka  ů <OK>, nikoliv p iř  
zápisu faktury.

Dodací list je označen jako vyfakturovaný i p i fakturaci jenom části položek dodacího listu. ř

 17.1.20.2 Fakturace ze zakázek

Fakturace ze zakázek je určena k p enesení nevyfakturovaných ař  nezaplacených p íjm  zakázky do faktury. P enesenéř ů ř  
p íjmy se obvykle ihned označí jako vyfakturované. Obsah obrazovek iř  ovládání je analogické fakturaci dodacích list .ů

 17.1.21 Úvodní a koncový text

Do úvodního textu m žete zadat cca stránkový text, který bude vytišt n p ed položkami faktury. Text lze zapsat ručnů ě ř ě 
nebo s pomocí číselníku, který vyvoláte klávesou F3. Do číselníku úvodních text  lze p idávat klávesou ů ř F5, opravovat F2.

Odkaz na obvyklý úvodní text m žete zadat do ů nastavení faktur a do číselníku druh  dokladů ů. 

S koncovým textem se pracuje obdobn , jako sě  textem úvodním. Je-li  koncový text zadán, vytiskne se na formulá iř  
v míst  ě Stálého textu (z Nastavení faktur), který tišt n nebude.ě

Číselník naleznete v menu Doklady - Číselníky - Koncové texty.

Z technických d vod  je jeho délka omezena na t i ádky. Vů ů ř ř  p ípad  pot eby lze délku textu, nejlépe po konzultaciř ě ř  
s dodavatelem software, rozší it.  ř
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 17.1.22 Zápis a tisk 

Po zadání hlavičky a položek faktury by m la být p ístupná iě ř  volba Zápis a tisk. Pokud tomu tak není, nezadali jste číslo 
faktury, název odb ratele nebo datum vystavení. ě

P i zápisu program kontroluje, zda není za azena faktura se stejným číslem, ař ř  v p ípad  pozitivního výsledku budeteř ě  
vyrozum ni. ě

V tiskovém okn , si m žete vybrat zě ů  n kolika formulá  faktur. ě řů

Jestliže  je  u faktury  shodné datum vystavení  a splatnosti,  nebo má být  úhrada provedena v hotovosti,  na  dobírku 
a poštovní poukázkou, zeptá se program, zda úhrada prob hla, aě  v p ípad  kladné odpov di je nabídnuto vytvo eníř ě ě ř  
hotovostního dokladu. 

Vydáváte-li ze skladu, pak v závislosti na nastavení m žete zadat číslo dokladu výdeje zboží. Tuto možnost máte pouzeů  
p i  nastavení  ř Doklad na  jiné.  Vyvoláte-li  znovu  tisk,  m žete  po  výb ru  formulá e  vytisknout  iů ě ř  výdejku  ze  skladu. 
Obsahuje-li faktura komponentní karty, prob hne zárove  iě ň  výdej jednotlivých komponent. Pokud vznikne p i práci seř  
skladem chyba, je o ní uživatel informován. 

V menu Konec - Nastavení - Prost edíř  lze zadat text, který bude uveden v záhlaví da ového dokladu DPH aň  v záhlaví 
neda ového dokladu DPH. Neplátci DPH si mohou zm nit text neda ového dokladu na ň ě ň Nejsem plátce DPH.

 17.1.23 Zaokrouhlení faktur

 17.1.23.1 Bez odvodu DPH ze zaokrouhlení

V Nastavení faktur m žete zvolit výchozí zaokrouhlování celkové částky faktury na desetníky, koruny aů  padesátihalé e.ř  
Odsud bude p i prvním vstupu do nové faktury p evzato zaokrouhlení. M žete je kdykoliv dodatečn  zm nit vř ř ů ě ě  menu 
Ceny a struktura viz. kap. Ceny a struktura. Toto zaokrouhlení je uvedeno na dokladu zvláštním údajem a není z n hoě  
odvedeno DPH.

 17.1.23.2 S odvodem DPH ze zaokrouhlení

Program v závislosti na nastavení DPH (menu  Doklady – Evidence DPH – Nastavení tlačítko  <Další>) automaticky 
vytvá í skrytou samostatnou položkou dokladu, která se zobrazuje p i tisku.ř ř
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 17.2 Zálohové faktury a jejich vyúčtování

Program umož uje vystavit zálohové faktury aň  provád t jejich vyúčtování konečnou nebo b žnou fakturou.ě ě

 17.2.1 Vystavení zálohové faktury

Faktura se označí jako zálohová tak, že p i zadání hlavičky faktury stisknete vř  prvním zadávaném údaji (Doklad DPH 
u plátc  DPH, ů číslo faktury u neplátc ) ů šipku nahoru. V pravém horním rohu obrazovky se zobrazí nabídka typ  fakturů  
(b žnáě , proforma, zálohová, konečná, penalizační), v níž zvolíte Zálohovou fakturu.

Pokud  vystavujete  zálohové 
faktury  čast ji,  m žete  siě ů  
p ednastavit  číselník  druhř ů 
doklad  (menu  ů Doklady  - 
Číselníky - Druhy dokladů).

V Rychlém vstupu se typ faktury 
zm ní po stisku tlačítka ě <Další>. 
Není-li  tlačítko  p ístupné,ř  
stiskn te  klávesu  ě Ctrl+N 
a v obrazovce  Nastavení sepn teě  
volbu Zadávat další údaje.

Další  postup  p i  vystaveníř  
zálohové  faktury  je  shodný 
s ostatními typy faktur. 

 17.2.2 Vyúčtování zálohové faktury

Zálohovou  fakturu  je  možné 
vyúčtovat  b žnouě  a konečnou 
fakturou.  Zadání  typu  faktury 
provedete  analogickým 
zp sobem,  jako  p i  vystaveníů ř  
zálohové faktury.

Po  vypln ní  hlavičky  zadejteě  
položky  faktury  zcela  b žnýmě  
zp sobem.  Odečet  d íve  p ijatéů ř ř  
(poskytnuté)  zálohy  provedete 
tak,  že  v seznamu  položek  faktury  stisknete  klávesu  F10 a v menu  zvolíte  Vyúčtování  záloh,  nebo  stejnou  volbu 
vyberete v menu Seznamu položek faktury, kde je uvedena na konci seznamu.

Program zobrazí nevyúčtované zálohové faktury partnera zadaného v konečné faktu e (výb rová kritéria lze ovlivnitř ě  
spínači umíst nými vě  levé spodní polovin  obrazovky). Pokud chcete vyúčtovat n kolik zálohových faktur, označte jeě ě  
mezerníkem. Nebude-li označena žádná zálohová faktura, bude vyúčtována ta, která je barevn  zvýrazn na.ě ě

V další  obrazovce m žete  zadatů  
uvozující  text  (nadpis) 
a parametrický  text  jednotlivých 
položek  vyúčtování,  v n mž  jeě  
výraz  #CISLO nahrazen  číslem 
zálohové  faktury  a #DATUM 
datem vystavení. Zárove  m žeteň ů  
zadat  účetní  skupinu,  nulovou 
sazbu  DPH  a ovlivnit 
vyúčtovanou částku.

Na  záv r  program vytvo í  nové  položky  faktury,  vě ř  nichž zálohy  odečte.  Pokud budete  pot ebovat  opravit  či  zrušitř  
vyúčtování záloh, opravte nebo zrušte položku faktury obvyklým zp sobem.ů

Zbývající částka k vyúčtování u jednotlivých zálohových faktur bude aktualizována až p i zápisu konečné faktury.ř

Poznámka
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Program nedokáže vzájemn  p evád t částky zadané vě ř ě  r zných m nách. Proto je nutné, aby zálohová iů ě  konečná faktura 
byla vystavena ve stejné m n . Pokud by tomu tak nebylo,  musíte p i  vyúčtování  odečítanou částku zálohy ručně ě ř ě 
p epočítat.  Po  zápisu  konečné  faktury  musíte  provést  odpovídající  opravu  vř  historii  vyúčtování  záloh  u p íslušnéř  
zálohové faktury.

 17.2.3 Historie vyúčtování zálohových faktur

V seznamu faktur je uveden sloupec Zál. k vyúčt., v n mž je vyčíslena zbývající nevyúčtovaná částka zálohové faktury.ě

V režimu  oprav a prohlížení je  ve faktu e p ístupná  ř ř historie  vyúčtování  zálohových faktur.  U zálohové faktury  jsou 
v seznamu uvedeny konečné faktury,  kterými byla zúčtována, u faktury konečné naopak seznam zálohových faktur, 
které byly touto fakturou vyúčtovány.

Do historie není obvykle pot eba zasahovat, nebo  p ípadné opravy ve vyúčtování se provedou opravou či zrušenímř ť ř  
p íslušné položky vř  konečné faktu e.ř

 17.2.4 Tisk p ehledu zálohových fakturř

Seznam zálohových  faktur  s uvedením zbývající  částky  k vyúčtování  m žete  vytisknout  vů  menu  Doklady  -  Faktury 
vydané (p ijaté) - Tisk - Zálohové fakturyř . Jsou p ednastaveny dv  tiskové sestavy - jedna sř ě  uvedením celkové částky 
k vyúčtování každé faktury, druhá s historií částečných vyúčtování.

 17.3 Úhrada faktury

Da ová evidenceň

Funkce je uvedena z d vod  zp tné kompatibility sů ů ě  d ív jšími verzemi programu ař ě  nebude asi p íliš často používána,ř  
nebo  pro  zápis  úhrady  p evodem je  mnohem výhodn jší  použít  bankovní  výpisy,  pro  hotovostní  úhradu  vytvo teť ř ě ř  
hotovostní p íjmový doklad, uř  n hož vě  údaji úhrada faktury stisknete klávesu  F3 a ze seznamu zvolíte neuhrazenou 
fakturu. 

Následující text proto popisuje jen alternativní zápisu úhrad.

V p ehledu faktur nalezn te fakturu kř ě  zápisu úhrady a stiskn te klávesu ě Enter. Je zobrazena hlavička, obdobn  jako p iě ř  
vystavení faktury, avšak v ovládacím menu je první položka označena Úhrada a poslední Historie úhrad.

Chcete-li zapsat novou úhradu, zvolte první nabídku menu.

Po jejím výb ru zadejte datum úhrady, číslo dokladu kterým byla úhrada provedena aě  skutečn  uhrazenou částku.ě  
U faktur vystavených v cizí m n  se zadává zvláš  uhrazená částka vě ě ť  m n  vystavení aě ě  zvláš  vť  Kč. Lze využít kursovní 
pom r. Položka vyrovnání slouží kě  zaznamenání korekcí mezi skutečnou úhradou a dlužnou částkou. 

Dalším údajem je forma úhrady, pro zm nu údaje použijte  ě mezerník. Pro úhradu v hotovosti, na dobírku a poštovní 
poukázkou bude nabídnuta možnost automatického vytvo ení p íjmového dokladu. ř ř

Plátci DPH zadají, jaká část DPH se má zaúčtovat do pen žního deníku. Problematika se týká částečn  hrazenýchě ě  
faktur, kdy jste podle p edpis  povinni zaúčtovat nejprve vř ů  maximální možné mí e DPH, teprve pak tržbu. ř

P íklad:ř

Vystavíte fakturu na 1200 Kč, DPH činí 200 Kč. Odb ratel uhradí ě 100 Kč. Do položky uhrazeno zapíšete částku 100 
a do částky DPH program doplní 100 Kč. Do pen žního deníku pak zaúčtujete p íjem DPH. P i druhé splátce zaplatíě ř ř  
300 Kč, ale program Vám do DPH p ednastaví již jen ř 100 Kč.

Součástí zápisu úhrady je výpočet penále (program vystavuje i penalizační faktury viz kap. Penalizační faktury).

Po opušt ní obrazovky budete dotázáni, zda úhradu chcete  zaúčtovat do pen žního deníku. Zvolíte-li tuto možnost,ě ě  
zobrazí se formulá  účetního dokladu sř  p ednastavenými údaji.ř
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 17.4 Prohlížení (seznam faktur)

Funkce umož uje prohlížet aň  tisknout knihu vydaných faktur. V podrobných obrazovkách doklad  (vů  hlavičkách) jsou 
k dispozici klávesy Ctrl+PgDn, Ctrl+PgUp pro stránkování na další a p edchozí fakturu.ř

 17.4.1 Součet faktur (pohledávek)

Součet je vypočten po stisku klávesy  F9. Faktury vystavené v cizí m n  jsou p epočítány na Kč. Soupis pohledávekě ě ř  
v m n  vystavení získáte stiskem ě ě Ctrl+F9. 

 17.4.2 Vybrané sloupce seznamu faktur

 Obvykle  první  sloupec  v po adí  (bez označení)  je  ř značka.  Označené  faktury  mají  sloupec  vypln ný,  neoznačenéě  
prázdný.

 Sloupec  p ehledu  sř  nadpisem  DS označuje,  zda  je  faktura  da ovým dokladem DPH.  Da ové  doklady  zde  majíň ň  
písmeno  D, u neda ových je sloupec prázdný. Druhé písmeno ve sloupci vyjad uje stav faktury. Pokud je uvedenoň ř  
malé písmeno s, je faktura účetn  stornována. Je-li ve sloupci velké písmeno ě S, je doklad stornován účetn  iě  da ov .ň ě

 Sloupec s titulkem P indikuje, zda faktura obsahuje poznámku. U faktur s poznámkou je ve sloupci k ížek (poznámkuř  
k dokladu  zobrazíte  klávesami  Ctrl+P).  Klávesou  F11 si  m žete  nechat  zobrazit  iů  obsah  poznámky  sloupcem 
poznámka – text.

Poznámka

Které sloupce budou zobrazeny, jejich po adí iř  ší ku zvolíte klávesou ř F11.

 17.4.3 Funkční klávesy seznamu faktur 

mezerník Značka.

Ctrl+D Zobrazení dokladu v účetním deníku.

Ctrl+S Současný výpis položek a hlaviček faktur.

Ctrl+P Zobrazení poznámky faktury s možností listování.

Ctrl+T Stav dokladu.

F4 Hledání.

Ctrl+F4 Pokračuj v hledání.

Alt+F4 Rychlé hledání podle zvoleného se azení.ř

F6 Filtr.

Ctrl+F6 Rychlý filtr.

F7 azení.Ř

F8 Tisk.

Ctrl+F8 Tisk formulá e faktury.ř

Alt+F8 Tisk seznamu faktur do formulá e.ř

F9 Součet faktur.

Ctrl+F9 Součet faktur po jednotlivých m nách.ě

F10 Menu akcí faktur.

F11 Definice sloupc  seznamu (viditelnosti, ší ky, umíst ní).ů ř ě

Ctrl+N Nastavení vyhledávání/filtrování psaním požadovaného textu p ímo vř  seznamu.
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 17.4.4 Nestandardní úhrada faktury (oprava záznamu)

V menu faktury je  oproti  vystavení  k dispozici  i nabídka  Historie úhrad.  Úhrady se standardn  vytvá ejí  p i  zápisuě ř ř  
dokladu úhrady  v účetním deníku.  Jestliže  máte  k dispozici  pouze fakturaci  a pot ebujete  zadat  či  opravit  úhraduř  
faktury,  zvolte  nabídku  Nová  úhrada.  Po  jejím výb ru  zadejte  ě datum úhrady,  číslo  dokladu,  kterým byla  úhrada 
provedena a skutečn  ě uhrazenou částku. U faktur vystavených v cizí m n  se zadává zvláš  uhrazená částka vě ě ť  m ně ě 
vystavení a zvláš  vť  Kč. Lze využít kursovní pom r. Položka  ě vyrovnání slouží k zaznamenání korekcí mezi skutečnou 
úhradou a dlužnou částkou a používá se vyjímečn . Zápis kursového rozdílu se zadává tak,  že vě  obrazovce úhrady 
uvedete pouze částku v korunách, nikoliv v cizí m n .ě ě

Dalším údajem je  forma úhrady. Pro úhradu v hotovosti, na dobírku či poštovní poukázkou bude nabídnuta možnost 
automatického vytvo ení p íjmového dokladu. Poslední údaje úhrady souvisí sř ř  výpočtem penále. Sazba penále m že býtů  
p enesena zř  číselníku partner  nebo ji zadejte ručn .ů ě

 17.4.5 Opravení faktury

Program umož uje  dodatečnou  opravu  libovolné  faktury.  Po  výb ru  faktury  kň ě  oprav  (obdobným zp sobem,  jakoě ů  
v p ípad  úhrady), ji m žete zpracovat stejn , jako p i jejím vystavení. ř ě ů ě ř

P i po ízení ař ř  vymazání položky faktury, kterými se provád l skladový výdej, se program dotáže, zda má provést zm nyě ě  
ve skladové evidenci. P i opravách ř položek jsou návaznosti na sklad ignorovány a úpravy skladových pohyb  musíteů  
provést ručn ! ě

Podvojné účetnictví

Pokud  opravíte  d íve  zaúčtovaný  doklad  nabídne  ř GRAND po  opušt ní  opraveného  dokladu  možnost  p eúčtování.ě ř  
Jestliže  jí  využijete,  zobrazí  se  nejprve obrazovka s p vodním účetním dokladem aů  s dotazem, zda se má provést 
automatické načtení nových hodnot. Nenecháte-li  zm ny znovu načíst, m žete je zapsat ručn  nebo tak, že kurzorě ů ě  
v účetním dokladu p esunete do údaje p edkontace, klávesou  ř ř F3 vyvoláte nabídku p edkontací  ař  tlačítkem  Enter ji 
znovu potvrdíte.

 17.4.6 Kopírování faktury

V režimu oprav fungují v p ehledu faktur obvyklé klávesy ř Insert a Ctrl+Insert pro kopírování faktury do nové. Funkce 
kopíruje i návaznost na sklad. Tuto schopnost dob e uplatníte p i tvorb  mnoha vř ř ě  podstat  stejných doklad , lišících seě ů  
nap íklad jen odb ratelem.ř ě

 17.4.7 Menu akcí v seznamu faktur

Nyní popíšeme n které nabídky zě  Menu akcí faktur. Nabídku vyvoláte v p ehledu faktur klávesou ř F10. 

 17.4.7.1 P epočet penáleř

Funkce  je  určena  k výpočtu  penále  dosud  neuhrazených  faktur.  Využijete  ji  nap íklad  jako  podklad  pro  vystaveníř  
upomínek (na upomínce m žete uvést informativní částku penále ke dni vystavení upomínky tak, že ve formulá i tiskovéů ř  
sestavy upomínek stisknete na vybraném míst  ě Ctrl+F a do položky Expr zadáte penále, do položky Width hodnotu 7). 

 17.4.7.2 Zápisy v deníku

Funkci vyvoláte z p ehledu faktur iř  klávesami Ctrl+D.

Da ová evidenceň

Funkce zobrazí účetní doklady z pen žního deníku sě  odpovídajícím číslem faktury. 

Podvojné účetnictví

Funkce zobrazí odpovídající účetní doklad, kterým bylo zaúčtováno vystavení faktury. 
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 17.4.7.3 Stav dokladu

Obrazovka stavu dokladu slouží  k evidenci  upomínek a penalizačních  faktur  a k provedení  a zrušení  storna.  Účetní 
storno zp sobí, že faktura nebude zahrnuta do pohledávek. P i stornu DPH nebude faktura za azena do zpracováníů ř ř  
výkaz  DPH  (vů  evidenci  doklad ).  Pokud  je  faktura  stornována  pouze  účetn ,  bude  vů ě  p ehledech  faktur  počítánoř  
s částkou  DPH.  Aby  nedošlo  k nesrovnalostem,  je  vhodn jší  (vě  p ípadech,  kdy  to  lze)  vystavit  dobropis,  čímžř  
dosáhneme účetního i da ového storna. Účetn  iň ě  da ov  stornované faktury jsou vň ě  p ehledech ve sloupci ř DS (obvykle 
na začátku seznamu) označeny velkým písmenem S. Účetn  stornované faktury mají vě  tomto sloupci malé písmeno s.

P i provedení účetního storna lze vrátit zboží na sklad formou nových skladových pohyb  sř ů  opačným znaménkem. 

Program umož uje hromadný tisk upomínek ve dvou režimech. Do zpracování podle vyznačených upomínek budouň  
zahrnuty pouze faktury, které mají zadané datum a číslo upomínky (viz kap. Tisk upomínek).

P i  automatizovaném vytvá ení  penalizačních  faktur  se  do faktury,  na  které  vázne  penále  zapíše  číslo  penalizačníř ř  
faktury. V údaji obrazovky v částce je uvedena celková částka penalizační faktury a v položce fakturou její číslo.

 17.4.7.4 Hromadná oprava

Hromadnou opravu použijete pro zpracování upomínek (viz stav faktury) nebo pro odstran ní nesrovnalostí úhrad p iě ř  
platb  vě  cizí m n . Nesrovnalosti mohou vzniknout kombinací dodatečných oprav faktury, úhrad aě ě  jejich oprav.

 17.4.7.5 P ečíslování fakturř

P ečíslování  se  používá  p edevším  uř ř  hotovostních  (zejména  výdajových)  doklad .  P ed  spušt ním  této  funkceů ř ě  
doporučujeme provést zálohu dat.

P i p ečíslování zvolte p íslušnou evidenci (nap . hotovost výdej) vř ř ř ř  režimu oprav. Seznam klávesou F7 se a te dle data.ř ď  
Nalezn te doklad, od n hož chcete p ečíslování provést, poznamenejte si číslo p edchozího dokladu aě ě ř ř  stiskn te klávesuě  
F10. V menu zvolte nabídku P ečíslováníř .

Po zvolení počítadla číselné ady musíte pravd podobn  opravit počáteční (první nové) číslo ady. Spínačem ř ě ě ř P ečíslujř  
i v deníku zajistíte odpovídající zm nu čísla iě  v pen žním (účetním) deníku.ě

Da ová evidenceň

P ečíslování  vř  pen žním deníku neprob hne korektn  uě ě ě  doklad ,  kdy  se  úhrada liší  úhrnnou částkou,  datem neboů  
číslem dokladu (faktury). Program též nedokáže p ečíslovat dobírky, na n ž jste vystavili hotovostní doklad, ale úhradař ě  
byla provedena na bankovní účet.

 17.4.7.6 Penalizační faktury

Program umož uje automatizované vytvá ení penalizačních faktur. P edpokladem je, že penalizujete uhrazené faktury,ň ř ř  
u nichž jste již p i zápisu úhrady nebo použitím funkce na výpočet penále (viz kap. ř P epočet penáleř ) penále vyčíslili.

V horní části obrazovky zadejte podmínky pro výb r faktur ke zpracování. Obvykle se penalizační faktury vystavují proě  
v tší částku penále (alespo  ě ň 100 Kč). Standardn  jsou zpracovány pouze ě b žnéě , konečné a zálohové faktury. Proforma 
a penalizační jsou vynechány. Pokud chcete zpracovat i je, sepn te volbu ě Všechny typy faktur. V p ípad , že jste p edř ě ř  
spušt ním funkce nastavili vě  seznamu faktur filtr, m žete jej použít iů  pro zpracování.

P i  vytvá ení penalizačních faktur program uživateli  umož uje opravit libovolnou hodnotu faktury. Jestliže možnostř ř ň  
opravy využít nechcete, sepn te volbu ě Okamžitý tisk faktury.

Do dalších údaj  zapište hodnoty, které budou mít nové penalizační faktury. Nyní se zmíníme oů  úvodním textu.

V úvodním textu m žete zadávat následující symboly, které budou programem nahrazeny p íslušnými hodnotami:ů ř

#CISLO číslo faktury, která byla uhrazena pozd  aě  vázne na ní penále

#DNUPOSPL počet dn  po splatnosti poslední úhrady fakturyů

Po stisku tlačítka  <OK> program vypočte počet faktur, které budou zpracovány a každou z nich vytiskne a uloží do 
seznamu faktur.
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 17.4.7.7 Dodatečné vyskladn níě

Dodatečn  lze provést skladové operace, které nebylo možné realizovat p i zápisu dokladu. Po naskladn ní materiáluě ř ě  
(zboží)  zvolte menu  Doklady -  Faktury  vydané -  Oprava a v seznamu faktur  stiskn te klávesu  ě F10.  V menu zvolte 
Neprovedené  skladové  operace.  V další  obrazovce  m žete  up esnit  evidence  vstupující  do  zpracování.  Programů ř  
nakonec  zobrazí  seznam  neprovedených  skladových  operací  s uvedením  požadovaného  množství  k vyskladn níě  
a množství na sklad . Vyskladn ní uskutečníte klávesami ě ě Ctrl+V.

 17.4.7.8 Storno protizápisem

Oprava  (vymazání)  doklad  nikoliv  p episem  (smazáním)  p vodního  záznamu,  nýbrž  vytvo ením  nového  dokladuů ř ů ř  
s opačným znaménkem u částky,  pat í  kř  tradičním účetním  technikám.  Její  použití  bylo  i v minulosti  žádoucí,  ba 
nezbytné  nap íklad uř  doklad  DPH, které  byly  součástí  p iznání  DPH aů ř  u kterých  poté  došlo  ke  stornování  -  tedy 
k vystavení da ového dobropisu.ň

Nejjednodušší  situace  je  u zaknihovaných  doklad ,  kdy  program p i  pokusu  oů ř  vymazání  rovnou  nabídne  vytvo eníř  
stornovacího dokladu. 

U b žných (nezaknihovaných) doklad  je zapot ebí použít pro storno protizápisem následující postup: vě ů ř  režimu oprav 
vyhledáte v seznamu p íslušný doklad, stisknete klávesu ř F10 a v menu zvolíte nabídku Storno protizápisem.

Oproti účetním doklad m program nenabízí ů Opravu protizápisem. Tento málo obvyklý úkon lze provést tak, že doklad 
nejprve stornujete protizápisem. Pak jej v režimu oprav v seznamu faktur znovu vyhledáte a stiskem kláves Ctrl+Insert 
zkopírujete. Tím bude vytvo en nový doklad sř  novým po adovým číslem.ř

 17.5 Mazání faktur 

Po výb ru faktury určené ke smazání je  vyžádáno Vaše potvrzení.  Hromadné mazání označených faktur provedeteě  
klávesou Ctrl+Enter. P i mazání se neodstraní p ípadné skladové operace (to musíte provést stornováním faktury neboř ř  
vymazáním položek faktury).

Pozor

P i mazání faktury, kterou byl zárove  proveden výdej ze skladu, nedojde ke zrušení skladových pohyb . Pokud chcete,ř ň ů  
aby bylo prodané zboží op t vráceno na sklad, vymažte p ed odstran ním faktury její jednotlivé položky nebo fakturuě ř ě  
klávesou Ctrl+T stornujte a poté vymažte.

 17.6 Tisk faktur

Menu umožní snadný tisk p ehledu faktur podle stavu uhrazenosti ař  dle odb ratele.ě

Ve  vytišt ných  seznamech  jsou  účetn  stornované  faktury  označeny  písmenem sě ě  v prvém sloupci  sestavy,  da ovň ě 
stornované faktury písmenem S na téže pozici. Da ové doklady jsou indikovány písmenem ň D ve druhém sloupci.  

 17.6.1 Kniha faktur

P ed  vlastním tiskem seznamu  faktur  m žete  zadat  adu  omezujících  podmínek  -  zvolit  rozmezí  data  vystavení,ř ů ř  
poslední úhrady, určit odb ratele, atd.ě

Pro tisk je p ipravena n kolik obsahov  odlišných tiskových sestav. Jejich výb r provedete po stisku tlačítka  ř ě ě ě <OK> 
v následujícím formulá i, vř  n mž zvolíte nabídku ě Tisková sestava.

Poznámka

Pokud pot ebujete vytisknout knihu faktur zř  minulého roku, p ičemž tyto faktury již byly hrazeny vř  roce následujícím, 
použijte nabídku Saldokonto!  

 17.6.2 Kontrola kurzových rozdílů

Sestava S kurzovým rozdílem obsahuje veškeré úhrady, jejich kurzový rozdíl a vyrovnání.
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 17.6.3 Rozbor neuhrazených pohledávek a závazk  dle data splatnostiů

Sestava dává p ehled oř  neuhrazených pohledávkách se z etelem na počet dn  po splatnosti. P ehled je sestaven proř ů ř  
jednotlivé  odb ratele  sě  odlišením tuzemských a zahraničních  partner .  Pro  zjišt ní,  zda  se  jedná oů ě  tuzemského či 
zahraničního odb ratele není podstatná m na, vě ě  níž byl doklad vystaven, ale rozhodujícím údajem je Stát v číselníku 
partner  (menu ů Doklady - Číselníky - Partne iř ). Je-li stát prázdný, nebo začíná ČR, CZECH, ČES bez ohledu na velikost 
písma, je považován odb ratel za tuzemského. ě

zadání rozmezí počtu dn  po splatnosti vů  rozboru pohledávek

V obrazovce  pro  zadání  podmínek  k výpočtu  rozboru  zadejte  datum,  k n muž  má  být  p ehled  sestaven.  Stiskemě ř  
spínače  Dny rozboru lze upravit  meze počtu dn  po splatnosti.  Protože se pohledávky aů  závazky seskupují  podle 
odb ratel ,  m že mít vě ů ů  závislosti na zp sobu zadávání partner  p i  vystavení faktury vliv  volba Skupinovat dle. Taů ů ř  
určuje,  zda  je  identifikačním  kritériem  pro  zjišt ní,  které  faktury  p ísluší  určitému  odb rateli,  název  nebo  čísloě ř ě  
partnera.

Výsledná sestava je se azena sestupn  dle celkové pohledávky ař ě  lze ji omezit počtem partner  či minimální celkovouů  
pohledávkou k jednomu odb rateli. Odb ratelé nespl ující zadané hledisko budou uvedeni pod názvem ě ě ň [Ostatní].

 17.6.4 Tisk p ehledu zálohových fakturř

Seznam zálohových  faktur  s uvedením zbývající  částky  k vyúčtování  m žete  vytisknout  vů  menu  Doklady  -  Faktury 
vydané  -  Tisk  -  Zálohové  faktury.  Jsou  p ednastaveny  dv  tiskové  sestavy  -  jedna  sř ě  uvedením  celkové  částky 
k vyúčtování každé faktury, druhá s historií částečných vyúčtování.

 17.6.5 Tisk upomínek

P i tisku upomínek musíte programu zadat, pro které faktury mají být upomínky vytvo eny. Výb r ař ř ě  zpracování faktur 
pro upomínkování m že být proveden dv ma zp soby. ů ě ů

1. V prvém jsou zpracovány faktury zvoleného čísla a data upomínky (v tom p ípad  musíte do faktur tyto hodnotyř ě  
nejd íve zadat). Číslo ař  datum upomínky zapíšete do faktury v obrazovce stavu dokladu (v p ehledu faktur klávesř  
Ctrl+T), nebo hromadnou opravou (v p ehledu klávesa ř F10 - Hromadná oprava).

2. Ve druhém p ípad  je zpracování provedeno podle počtu dní po splatnosti  nebo dle data splatnosti.  P i  tomtoř ě ř  
zp sobu stačí zadat pouze rozmezí počtu dní po splatnosti nebo časové rozmezí splatnosti faktur. Zárove  je možnéů ň  
nechat zapsat do faktur číslo i datum upomínky.

V obou p ípadech lze uplatnit d íve nastavený uživatelský filtr.ř ř

Po stisku tlačítka <OK> si m žete vů  další obrazovce ov it správnost výb ru aěř ě  p ípadn  individuáln  určit, které fakturyř ě ě  
budete upomínkovat (upomínka bude vytvo ena kř  označeným fakturám).

Pokud Vám nevyhovuje formulá  upomínek, lze jej zm nit úpravou tiskové sestavy (viz kap. ř ě Definice tiskových sestav.). 

Rozesílání upomínek mailem

Pokud  chcete  rozesílat  upomínky  úhrad 
mailem,  zadejte  nejprve  svým  odb ratel mě ů  
do  adresá e  jejich  mailovou  adresu.  Pakř  
nechte obvyklým zp sobem vů  menu Doklady - 
Faktury vydané -Tisk- Tisk upomínek vytvo itř  
upomínky.  V obrazovce  p edcházející  tiskuř  
zvolte jako výstupní za ízení  ř PDF – mailem. 
Program  pro  každého  upomínaného 
odb ratele vytvo í mailovou zprávu, do kteréě ř  
bude jako p íloha p ipojena upomínka vř ř  PDF 
formátu. Do mailu je zapot ebí pouze ručnř ě 
vložit vysv tlující text.ě

Pro  správné  odeslání  mailem  je  nutné 
instalovat  DOSPrint  alespo  verze  3.4  zeň  
dne 23.3.2010.
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 17.6.6 Obraty neplátce DPH

 17.6.6.1 Zadání dokladu

Od roku 2009 je sjednocena definice obratu pro osoby osvobozené od uplat ování DPH (neplátce DPH) pro da ovouň ň  
evidenci i podvojné účetnictví. Do obratu vstupuje sjednaná cena za vymezená pln ní vždy kě  datu uskutečn ní t chtoě ě  
pln ní.  Obrat  se  zě  hlediska  programu  zjiš uje  zť  vystavených  faktur,  hotovostních  p íjmových  doklad  ař ů  ostatních 
pohledávek.

Program automaticky z obratu vyloučí hotovostní úhrady faktur (v hlavičce hotovostního dokladu musí být zadané číslo 
uhrazené faktury), zálohové a proforma faktury.

Jiné doklady z obratu vy adíte pomocí spínače ř Vyloučit z obratu DPH, který je umíst ný vě  hlavičce dokladu. V rychlém 
vstupu je v dalších údajích.

Zálohové faktury budou správn  započteny ke dni vystavení konečné faktury za p edpokladu, že vyúčtování záloh jeě ř  
v konečné faktu e provedeno pomocí kř  tomu určené funkce programu (vyúčtování záloh) nebo text  odpočtu zálohy 
obsahuje určený text (p edvolen je výraz ř záloh).

Pokud pot ebujete zř  obratu vyloučit další položky doklad , zadejte do nich p i vystavení dokladu údaj účet vů ř  účetnictví, 
nebo účetní skupinu v da ové evidenci (nap íklad ň ř 32400 jako další možnost pro identifikaci vyúčtování zálohy), kterou 
je odlišíte od ostatních položek. Tutéž účetní skupinu zadejte i do formulá e vř  menu Doklady - Faktury vydané - Tisk - 
Obraty neplátce, tedy 32400 (vybere se p esn  jen účet ř ě 32400) nebo 324* (vybere se vše začínající 324).

Chcete-li si p ekontrolovat jednotlivé doklady zahrnuté do obratu, zvolte menu ř Doklady - Faktury vydané - Tisk - Obraty 
neplátce, kde si necháte sestavit m síční p ehled. Stiskem klávesyě ř  Ctrl+F8 pak m žete vytisknout všechny doklady,ů  
které se na obratu podílely. 

V tomtéž p ehledu si stiskem klávesy ř Enter zobrazíte doklady jen za p íslušný m síc.ř ě

Pro kontrolní tisky (ale již bez zohledn ní vyúčtovaných záloh aě  účetních skupin v položkách doklad ) m žete použítů ů  
i menu Doklady - Faktury vydané - Tisk. Zadejte požadované období a v údaji Vyloučit z obratu DPH nastavte pomocí 
klávesy  F3 hodnotu  zahrnuté. Obdobn  získáte p ehled za ostatní pohledávky. Pro tisk p íjmových doklad  použijteě ř ř ů  
menu Doklady - Hotovost p íjem - Tisk - Seznamř , kde do údaje Vyloučit z obratu DPH také zadáte ne-hot.úhr (zároveň 
se neuvedou hotovostní úhrady faktur),

Poznámka

Výše uvedené údaje z hlavičky dokladu a tisku se pro zlepšení p ehlednosti programu zobrazují pouze uř  neplátc  DPH.ů

 17.6.6.2 P edvolba pro ostatní pohledávkyř

U ostatních pohledávek m žete vů  nastavení evidence (menu Doklady - Ostatní pohledávky - Nastavení) určit, jak bude 
u nového dokladu p ednastavena volba ř Vyloučit z obratu DPH. 

 17.6.6.3 Hromadná oprava p íznaku "Vyloučit zř  obratu DPH"

V seznamu doklad  vů  režimu oprav (nap íklad vř  menu Doklady - Ostatní pohledávky - Oprava) stiskn te klávesu ě F10. 
V menu zvolte nabídku Hromadná oprava. V další obrazovce sepn te ě Vyloučit z obratu DPH a spínačem vpravo určete 
požadovaný stav. Na záv r zvolte požadovaný rozsah opravy. ě

 17.6.7 Tisk m síčních obrat  fakturě ů

Sestavu vytisknete p ímo ze seznamu faktur (nap íklad menu  ř ř Faktury vydané - Oprava),  který nejprve klávesou  F7 
se adíte dle data vystavení. Pak stisknete klávesu ř F8 a zvolíte si odpovídající tiskovou sestavu.
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 17.7 Saldokonto

 17.7.1 Po dokladech

Saldokonto  slouží  k zobrazení 
pohledávek  (závazk )  ve  stavuů  
k požadovanému  dni.  Toho  m žeteů  
využít  i k tisku  knihy  faktur 
z p edchozího  roku.  P i  sepnutémř ř  
spínači Po dokladech bude saldokonto 
zobrazeno  po  jednotlivých  fakturách. 
Bude-li  spínač  zaškrtnut,  bude 
provedeno  skupinování  pohledávek 
a závazk  podle  čísla  partneraů  
(p edpokladem je  d sledné  používáníř ů  
číselníku  partner ),  nebo  podle  jehoů  
názvu. Pokud se názvy téhož partnera 
ve dvou fakturách liší, jsou programem vyhodnoceni nezávisle.

Saldokonto m žete sestavit vů  Kč nebo cizí m n . Saldokonto vě ě  cizí m n  je nutné provést postupn  po jednotlivýchě ě ě  
m nách. M nu zadejte do údaje  ě ě M naě . Dále m žete zvolit, zda sestava bude uvedena vů  Kč (pro p epočet se použijeř  
kurz z dokladu nebo vámi zadaný pevný kurz viz následující kapitola  P epočet saldokontař ) nebo se částky zobrazí 
v m n  vystavení dokladu.ě ě

Pokud  chcete  vytisknout  zbývající 
částku  k úhrad  vě  cizí  m n  iě ě  Kč, 
zadejte  m nuě  a spínač  V cizí  m ně ě 
nechte  prázdný.  Po  sestavení 
saldokonta  stiskn te  klávesu  ě F8 
a zvolte  tiskovou  sestavu 
Saldo.položkov  Kč+m naě ě .

V p ehledu saldokonta jsou kř  dispozici 
standardní klávesy pro hledání, součty 
a tisk.  Klávesa  Enter zobrazuje 
jednotlivé faktury.

 17.7.1.1 P epočet saldokontař

P i sestavení saldokonta lze zadat libovolný kurz pro p epočet. Zárove  m žete zadat datum, kř ř ň ů  n muž bude kurzovýě  
p epočet proveden - doklady sř  nižším a stejným datem vystavení (p ijetí) budou p epočteny, uř ř  doklad  sů  vyšším datem 
bude ponechán p vodní kurz beze zm ny. ů ě

P epočet se provádí pouze pro účely tiskové sestavy ař  doklady samotné nem ní.ě
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 17.7.2 Po účtech

Program vytiskne p ehled jednotlivých položek (faktur) saldokonta. Sestava je seskupena podle sadlokontního účtuř  
uvedeného v hlavičce dokladu.

 17.7.3 Po partnerech

Program vytiskne p ehled jednotlivých položek (faktur) saldokonta. Sestava je seskupena podle odb ratele faktury.ř ě

 17.7.4 Součty po partnerech

Program uvede součty po partnerech faktury.

 17.7.5 Inventarizace

Smyslem funkce je provést inventuru pohledávek a závazk  po jednotlivých partnerech. Po zadání data, ků  n muž máě  
být saldokonto vypočteno, a p ípadn  dalších výb rových podmínek bude zobrazen seznam partner  sř ě ě ů  uvedením počtu 
evidovaných pohledávek, závazk  aů  jejich hodnota v Kč. V seznamu si mezerníkem označte firmy, k nimž chcete provést 
tisk inventury a stiskn te klávesu ě F8. Pro každou firmu bude vytvo en samostatný p ehled.ř ř

Rozesílání inventarizace pohledávek a závazk  mailemů

Zvolte menu Doklady – Faktury vydané – Saldokonto – Inventarizace. Zadejte požadované podmínky a nechte sestavit 
seznam. V n m mezerníkem označte firmy, kterým chcete inventarizaci  zaslat  aě  stiskn te klávesu  ě F8.  P ed tiskemř  
zvolte výstupní za ízení  ř PDF – mailem.

 17.8 Zaknihování faktur

V rámci zabezpečení primárních doklad  (faktur, hotovostních doklad , aj.)  p ed nežádoucí zm nou je vů ů ř ě  programu 
zaveden volitelný režim zaknihování. Tento režim odpovídá striktní metodice, která dovoluje provád t opravy pouzeě  
p idáváním nových zápis  (účetním stornem).ř ů

Zaknihované doklady nelze opravovat a mazat jinak, než protizápisem. Zaknihování faktur m žete provést pomocí menuů  
Doklady  -  Faktury  vydané  -  Zaknihovat.  V obrazovce  zaknihování  zadejte  datum,  k n muž budou  všechny  fakturyě  
zaknihované. Zárove  je možné  ň uzav ít období DPHř  a tím do n j znemožnit zápis nových doklad . Uzav ené obdobíě ů ř  
DPH m žete znovu otev ít vů ř  menu Doklady - Evidence DPH – Nastavení.

 17.9 Seznam opravených a vymazaných dokladů

Sestavy opravených a vymazaných doklad  lze získat vů  menu Doklady - Faktury vydané - Historie zm ně .

Historii zm n jednoho dokladu zobrazíte stiskem klávesy ě Ctrl+I v seznamu doklad  (nap íklad menu ů ř Doklady - Faktury 
vydané - Oprava) nebo tamtéž po stisku klávesy F10 a zvolení nabídky Historie zm ně .

Historie doklad  se čistí pouze provedením roční  ů Záv rkyě . Tehdy program odstraní d ív jší verze doklad , které jsouř ě ů  
v rámci záv rky vymazány, aě  zárove  zmizí d íve vymazané doklady sň ř  datem spadajícím do uzavíraného roku.  

 17.10 Nastavení faktur

Nastavení slouží k p edefinování chování programu vř  evidenci faktur a k p ednastavení vybraných údaj .ř ů

Počítadlem v nastavení volíte nejpoužívan jší číselnou adu faktur. Do nové faktury bude automaticky p i azeno čísloě ř ř ř  
z tohoto počítadla.  P ed počítadlem zř  nastavení  má p ednost počítadlo  uvedené vř  číselníku  druhu dokladu. Pokud 
používáte více číselných ad, upravte si výše zmín ný číselník ař ě  počítadla zadejte tam.

Obvyklá splatnost je počet dní, které má program p ičíst kř  datu vystavení faktury a tímto datem p ednastavit datumř  
splatnosti. P ed splatností zř  nastavení má op tovn  p ednost splatnost zě ě ř  číselníku druhu doklad  aů  p ed ní splatnostř  
zadaná v číselníku partner . ů P ed volbou má p ednost splatnost zadaná vř ř  číselníku Druh  dokladů ů. 
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Spínač  Použít  účetní  skupiny umožní  p i adit  p i  vystavení  faktury  jednotlivé  položce  účet,  na  n jž  bude  tržbař ř ř ě  
zaúčtována.  Tímto  zp sobem  docílíte  p ednastavení  rozúčtování  faktury  na  více  účt  tržeb,  náklad  aů ř ů ů  podobn .ě  
Skupinu m žete ve faktu e zadat ručn  nebo výb rem zů ř ě ě  nabídky. P i pravidelném výb ru zř ě  nabídky m že být vhodnéů  
zapnout i volbu Aut.nabízet účet.skup – ušet íte si tak stisk klávesy ř F3.

Účtovat p i zápisu ř se zobrazuje jen v podvojném účetnictví. Vypnout tuto volbu má smysl snad pouze v p ípad , kdyř ě  
fakturant  nemá  účtovat  a p edpisy  pozd ji  zaúčtuje  účetní  prost ednictvím  menu  ř ě ř Finance  –  Účtování  –  Účtování 
z dokladů.

Zadávat var. symbol má smysl zapnout v p ípad , že zapisujete jinde vystavené doklady uř ě  nichž se liší číslo faktury 
a variabilní symbol úhrady.

Fakturace s daní  určuje, zda se v novém dokladu nastaví  podmínky na hodnotu  bez daně nebo s daní. Pokud bude 
v dokladu  bez daně, nabídne se sice v položkách sazba dan  ale výše DPH se nevyčíslí. Údaj je uveden p edevšímě ř  
z historických d vod  aů ů  m l by být vždy zapnut.ě

Volba  Dotaz p ed zápisemř  umožní provést tisk a kontrolu faktury ješt  p ed zápisem do knihy faktur (po tisku seě ř  
program zeptá, zda má fakturu opravdu zapsat).

Forma úhrady a vztah k DPH by m ly odpovídat nejčast jšímu stavu faktury. Hodnoty vě ě  číselníku Druh  doklad  ů ů mají 
op t p ednost p ed tímto nastavenímě ř ř . 

Zaokrouhlení upraví celkovou částku dokladu.

Též lze p ednastavit obvyklý ř úvodní text faktury. P ed touto volbou má p ednost úvodní text zadaný vř ř  číselníku Druhů 
dokladů, který bude použit p i vystavení fakturyř . 

Text faktura celkem bude uveden na faktu e ař  ostatních dokladech p ed celkovou sumou (částkou kř  úhrad ). ě

Stálý text bude vytišt n na každé faktu e. ádky jsou umíst ny vě ř Ř ě  dolní části formulá e. Pokud bude ve faktu e zadánř ř  
koncový text, bude mít p i tisku p ednost p ed ř ř ř stálým textem, který nebude uveden.

Volba automatické nabídky skladu zajistí, že p i vystavení ař  oprav  položky faktury bude automaticky zobrazen p ehledě ř  
skladových karet. Sklad lze používat bu  jako ceník (ze skladu lze p evzít informace oď ř  názvu, cen ), nebo program p iě ř  
zápisu faktury provede skladový výdej a p íjem.ř

Sepnutí volby Sklad pouze jako ceník zp sobí, že nebudou provád ny žádné skladové operace.ů ě

Znáte-li  čísla  zboží  a nechcete  vybírat  ze  skladu pomocí  p ehledu karet,  sepn te  volbu  ř ě zboží  zadávat  číslem.  P iř  
vystavení nové položky faktury zadáte pouze číslo a program si kartu zboží nalezne sám. Podmínkou je samoz ejmř ě 
očíslování karet unikátními čísly.

Pokud používáte zat íd níř ě  a chcete podle n j vybírat skladové karty, sepn te volbu ě ě Výb r dle skupin zat íd níě ř ě .

Volba  zadávat filtr na název nebo číslo zp sobí, že p ed zobrazením seznamu skladových karet budete moci zadatů ř  
výraz, kterým má číslo karty nebo název začínat. Operativn jším ešením ale m že být filtrování p ímo vě ř ů ř  seznamu 
skladových karet psaním hledaného textu, jak je popsáno v kapitole Hledání a filtrování v p ehledechř .

Sepnutím volby Vytvá et výdejky ař  dodací listy dojde k tomu, že p i uložení faktury se zárove  vytvo í dodací list neboř ň ř  
výdejka. Tímto dokladem se pak provedou skladové pohyby. Funkci používejte jen v p ípad , kdy je nezbytné odb rateliř ě ě  
vytvo it spolu sř  fakturou samostatný dodací list. 

P i výdeji ař  p íjmu do skladu lze do skladového pohybu zadat bu  ř ď stálý text, nebo název partnera z faktury.

Posledním údajem je číslo dokladu, které má být uvedeno ve skladovém pohybu. P i zadání ř Jiné program p ed zápisemř  
na sklad umožní ručn  zadat číslo dokladu (nap . jindy vystavené výdejky). ě ř

Poznámka:

Chceme upozornit, že n které hodnoty zadané vě  této obrazovce jsou p eneseny do nové faktury jedin  tehdy, pokudř ě  
bylo uživatelem zvoleno žádané nastavení a teprve pak byla založena nová faktura. Pokud se nejprve pokusíte vložit 
novou  fakturu  a zjistíte,  že  pot ebujete  zm nit  parametry  vř ě  Nastavení,  zm níte  je  aě  vrátíte  se  zp t  do  faktury,ě  
nepromítnou se provedené zm ny ve faktu e. Typicky se to týká ě ř čísla faktury, zp sobu úhradyů  a vztahu k DPH. Tehdy 
musíte ve faktu e tyto hodnoty manuáln  upravit. Pokud faktury číslujete pomocí počítadla, doporučujeme, abyste si p iř ě ř  
zadávání čísla faktury vyvolali klávesou F3 nabídku počitadel a číslo faktury p evzali zř  p íslušného počítadla. Po zápisuř  
nové faktury již bude program hodnoty v nastavení p ebírat zcela bez problém .ř ů

Obdobn  mají  p ed zde uvedeným nastavením p ednost hodnoty uvedené vě ř ř  Druhu dokladu použitého p i  vystaveníř  
faktury a splatnost v kart  partnera (odb ratele).ě ě
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 17.11 Jak na to

 17.11.1 Zadání počátečních stav  saldokontaů

Podvojné účetnictví

V menu  Doklady - Faktury vydané zadejte neuhrazené pohledávky a závazky z lo ských let. Zapisovat je m žete veň ů  
zjednodušeném tvaru, kdy se není pot eba zabývat problematikou DPH (doklad nebude evidován jako doklad DPH)ř  
a v položkách uvedete zbývající částku k úhrad . Na záv r je podle kapitoly ě ě Automatické vytvo ení seznamu dokladř ů
p ed uzáv rkou vř ě  účetním deníku p eneste do ř Financí.

 17.11.2 Oprava omylem uhrazené faktury

Nápravu lze docílit dv ma zp soby. Jednak lze zrušit úhradu vě ů  seznamu úhrad (menu Faktury vydané - Oprava - (výb rě  
faktury) - Historie úhrad - Mazání úhrady.

Druhou možností  je  použít  Menu akcí nabídky  Hromadná oprava v režimu  Oprav.  Na obrazovce hromadné opravy 
nastavíte volby Celkem uhrazeno na Neuhrazeno nic a rozsah činnosti omezíte na aktuální fakturu.

V obou p ípadech musíte zápis vř  deníku vymazat zvláš .ť

 17.11.3 Stornování faktury

Libovolnou fakturu lze stornovat ve dvou úrovních - účetn  aě  da ov  (ve smyslu DPH). Stornování provedete tak, žeň ě  
v režimu oprav faktur naleznete p íslušnou fakturu ař  stisknete klávesu Ctrl+T nebo klávesou F10 vyvoláte Menu akcí, 
kde vyberete volbu  Stav dokladu.  Nyní je možné provést storno. P i  účetním stornu nebude faktura započtena doř  
pohledávek ani do výkazu jm ní. P i stornu DPH nebude doklad zpracován p i výpočtech p iznání DPH.ě ř ř ř

D íve stornovanou fakturu lze oživit obdobným postupem, jako je provedení storna. Podstatné je, aby vř  ádné faktu eř ř  
nebyl zaškrtnut spínač storna.

Podvojné účetnictví

Stornovanou fakturu musíte dodatečn  zaúčtovat vě  menu Finance - Účtování - Účtování z doklad .ů

 17.11.4 Zadání konečné nulové faktury

Zákazník obdržel a zaplatil zálohovou fakturu. Nyní pot ebujete vystavit konečnou fakturu (da ový doklad). ř ň

 17.11.4.1 Ruční vyhotovení

Fakturu vystavíte obvyklým zp sobem aů  jako poslední položku uvedete zápornou hodnotu všech zaplacených záloh. 
Podstatné je, aby sazba DPH záloh byla nap íklad ř Ostatní, zálohy, zaokrouhlení, tedy sazby jdoucí mimo evidenci DPH.

 17.11.4.2 Generování programem

V seznamu  faktur  v režimu  oprav  stiskn te  na  uhrazenéě  
zálohové faktu e klávesu ř Ctrl+K. V následující obrazovce zadejte 
druh dokladu,  typ dokladu DPH a číselnou aduř  pro konečnou 
fakturu.  Dále program zobrazí  novou fakturu, kterou m žeteů  
dále m nit.ě

Poznámka

Pro konečné faktury m že být výhodné založit zvláštní počítadloů  
(číselnou adu). Tím dojde kř  odd lení ad konečných aě ř  b žnýchě  
faktur a doklady budou časov  dob e navazovat.ě ř

 17.11.5 Vyhledání dokladu podle obsahu položky
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Pokud  pot ebujete  vyhledat  fakturu  podle  obsahu  (nap íklad  hledáte  faktury  sř ř  tiskárnou  EPSON a nevíte,  v jakém 
dokladu  jste  tiskárnu  fakturovali)  lze  v p ehledu  doklad  použít  klávesu  ř ů Ctrl+S (klávesu  musíte  obvykle  stisknout 
dvakrát), která současn  zobrazí hlavičku iě  seznam položek. V textu provedete hledání obvyklým zp sobem klávesouů  
F4.

 17.11.6 Prohlížení hlaviček dokladů

V režimu  prohlížení faktur  lze  p i  podrobném  zobrazení  hlavičky  vř  dokladech  listovat  pomocí  kláves  Ctrl+PgUp 
a Ctrl+PgDn. Obdobnou funkci je možné použít i pro prohlížení poznámek. Poznámku uvidíte, když v p ehledu dokladř ů 
stisknete klávesy Ctrl+P.

 17.11.7 Hromadný tisk dokladů

V seznamu doklad  m žete klávesou  ů ů F8 vytisknout seznam, klávesou  Ctrl+F8 formulá  (nap íklad fakturu) ař ř  pomocí 
Alt+F8 formulá e celého seznamu. P ed hromadným tiskem formulá  je  vhodné omezit  filtrem (klávesa  ř ř řů F6 nebo 
Ctrl+F6) rozsah doklad , pro n ž chcete tisk provést. Výb r doklad  ků ě ě ů  tisku lze provést tak, že si mezerníkem označíte 
požadované  dokladu,  pak stisknete  klávesu  F6 a v nabídce  filtr  zvolíte  ů Označené.  Po vytišt ní  dokladu  op tovně ě ě 
stisknete F6 a tlačítkem <Zrušit> filtraci odstraníte.  

 17.11.8 Vytišt ní jména fakturanta na tiskopise fakturyě

Nejprve v menu Konec - Nastavení - Obsluha zadejte obsluhu programu (p ípadn  opravte obsluhu ř ě SUPER). Obsluha 
musí mít zadané jméno a zkratku. Pokud s programem pracuje více lidí (je definováno více obsluh), musí mít každý své 
unikátní p ístupové heslo. P ihlásíte-li se nyní do programu ař ř  vystavíte fakturu, zapíše se do ní zkratka fakturanta, který 
ji vyhotovil. P i tisku faktury si program dohledá odpovídající jméno ař  vytiskne jej na formulá .ř

Pokud naopak nechcete uvád t na dokladu jméno obsluhy programu, zapn te vě ě  menu  Konec - Nastavení – Obsluha, 
tlačítko <Další volby> v kart  obsluhy, volbu ě Netisknout jméno na dokladech.

P ed výše uvedeným jménem obsluhy programu má p ednost ř ř jméno vystavitele doklad  zadané ve ů firemních údajích. 
Tuto možnost budou využívat z ejm  jen účetní firmy, které svým klient m tisknou faktury.ř ě ů

 17.11.9 Po ízení zboží ze zahraničí, doklad oř  použití

Zadání t chto doklad  popisuje kapitola ě ů Po ízení zboží zř     EU a     dovozu  .  

 17.11.10 Prodejní slevní systém

Program umož uje vybudovat systém slev. Lze navzájem kombinovat tyto možnosti: ň

 V ceníku skladu zadat až dev t prodejních cen, které mohou odpovídat r zným typ m odb r , množstevním slevámě ů ů ě ů  
apod. 

 Jednotlivým obchodním partner m p i adit ů ř ř prodejní cenu a rabatovou skupinu, která je po výb ru partnera vě  dokladu 
programem vyhledána a procentní sleva zapsána do hlavičky. P i p enosu zboží zř ř  ceníku je prodejní cena p íslušnř ě 
p epočtena. P irážku lze zadat jako záporný rabat.  Slevu uř ř  každého zboží na faktu e lze individuáln  zm nit  poř ě ě  
sepnutí volby Zadávat slevu položky v Nastavení faktur.

 Vytvo it  knihovnu slev, vř  níž lze komfortním zp sobem uplatnit slevu na celkovou částku odb ru. Slevu programů ě  
neuplat uje automaticky aň  je vytvo ena až na základ  p íkazu uživatele (viz. kap.ř ě ř    P epočet ař   slevy). 

 17.11.11 Rozúčtování dokladů

Da ová evidenceň

Uživatelé, kte í pot ebují rozúčtovat úhradu faktury do pen žního deníku na více účetních kód  ař ř ě ů  analytik, si mohou 
účtování ulehčit zápisem účetní skupiny nebo účetního kódu s analytikou do položky faktury.

Nejprve v menu Faktury vydané - Nastavení sepn te volbu ě Použít účetní skupiny.

P i vystavení položky faktury budete moci po zadání DPH (neplátci po celkové částce) p i adit účetní skupinu neboř ř ř  
účetní  kód  s analytikou.  Číselníky  se  zobrazují  pomocí  kláves  F3 a Ctrl+F3.  V menu  Finance  -  Pen žní  deník  -ě  
Nastavení m žete určit, který číselník se bude zobrazovat p ednostn  – zda se klávesou ů ř ě F3 zobrazí účetní skupiny nebo 
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kódy. Zp sob použití je zcela shodný se zadáním p edkontace vů ř  hlavičce dokladu.

Pokud zadáte účetní skupinu již v hlavičce dokladu, stačí zapsat účetní skupinu pouze do té položky dokladu, která se 
má  účtovat  odlišným zp sobem.  Jestliže  účetní  skupinu  vů  hlavičce  dokladu  nezadáte,  je  zapot ebí  zapsat  účetníř  
skupinu u všech položek dokladu.

P i úhrad  dokladu, vř ě  n mž byly zadány r zné účetní skupiny, budou pro stejné skupiny sečteny částky položek dokladuě ů  
a společn  sě  p edkontací postupn  nabídnuty kř ě  zápisu do pen žního deníku.ě

Pokud prodáváte ze  skladu nebo sklad používáte jako ceník,  je  možné po sepnutí  volby  Do karty  zadávat účetní 
skupiny v nastavení  skladu zadat  p ímo  do  skladové  karty  odkaz na  účetní  skupinu  pro  nákup  iř  prodej.  Pak p iř  
vyskladn ní iě  p i p íjmu na sklad bude do dokladu p evzata p íslušná účetní skupina.ř ř ř ř

Podvojné účetnictví

Funkce slouží  k rozúčtovat tržby v účetním deníku.  Nezbytnou podmínkou pro použití  rozúčtování je  sepnutí  volby 
Použít účetní skupiny z Nastavení faktur. 

P i vystavení položky faktury budete moci po zadání DPH (neplátci po celkové částce) p i adit účetní skupinu nebo čísloř ř ř  
účtu.  Pokud je  kursor  v položce  Účetní  skupina,  je  možné  klávesou  F3 zobrazit  číselník  nadefinovaných účetních 
skupin, klávesou  Ctrl+F3 účetní rozvrh (viz kap.  Zp sob zadání účt  vů ů  položkách prvotních dokladů). Do číselníku 
účetních skupin lze p ímo zř  dokladu p idat (klávesa ř F5, Insert) a skupinu opravit (F2).

P i  účtování dokladu, vř  n mž byly použity  r zné účetní  skupiny,  budou pro stejné  skupiny sečteny částky položekě ů  
dokladu. Položky, u kterých nebyla skupina uvedena, budou zaúčtovány společn  na účet zadaný vě  účetní p edkontaci.ř

Pokud prodáváte ze skladu nebo sklad používáte jako ceník, je možné p ímo do skladové karty zadat odkaz na účetníř  
skupinu pro tržbu (uplatní se u faktur vydaných, hotovosti p íjmu), náklad (faktury p ijaté, hotovost výdej), evidenciř ř  
zásob (p íjemka, výdejka) ař  spot ebu zásob (výdejka).ř
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 18 FAKTURY P IJATÉ Ř
Faktura p ijatá obsahuje dv  čísla - ř ě interní číslo (po adové číslo p íjemce) ař ř  číslo uvedené na dodavatelské faktu e. ř

Pokud máte více bankovních účt  aů  chcete již p i zápisu závazku určit, zř  kterého účtu bude závazek hrazen, sepn teě  
v Nastavení faktur p ijatých ř volbu  Zadávat banku platby úhrady.  Banka pro platbu úhrady se používá p i vyhotoveníř  
platebního p íkazu, kdy program nabízí kř  proplacení závazky s bankou odpovídající platebnímu p íkazu. ř

Program umož uje vytvo ení aň ř  tisk výdajového dokladu p íslušejícího faktu e vř ř  p ípad , že byla zaplacena hotov  p iř ě ě ř  
p evzetí. Taktéž je možné vyhotovit ař  tisknout p íjemku do skladu.ř

P i vystavení platebního p íkazu m žete hromadn  proplácet p ijaté faktury ař ř ů ě ř  ostatní závazky. Datum vystavení p íkazuř  
se zapisuje do faktury a m žete jej vid t aů ě  opravit, když v p ehledu p ijatých faktur vyvoláte klávesou ř ř Ctrl+T obrazovku 
Stav dokladu.

Ostatní funkce programu jsou shodné nebo analogické s evidencí faktur vydaných.

231



Grand 20

 19 HOTOVOST P ÍJEM Ř

 19.1 Hotovostní úhrada faktury

V hlavičce  zvolte  odpovídající 
druh  dokladu,  p ípadnř ě 
zadejte,  že  úhrada  není 
dokladem  DPH.  Po  zadání 
odb ratele  vstupte  do  údajeě  
úhr.  faktury.  Zde  stiskn teě  
klávesu  F3 a vyvolejte nabídku 
neuhrazených faktur.

Ve  formulá i  pro  vyhledáníř  
párované faktury m žete zvolitů  
r zné  podmínky,  jimiž  lzeů  
omezit  zobrazovaný  seznam 
faktur.  Po  jejich  zm ně ě 
stiskn te tlačítko ě <Vyber>, tím 
se provede jeho nové načtení.

 19.2 Nastavení

P i vystavení hotovostního dokladu se vř  čísle dokladu nabízí stiskem klávesy  F3 číselník  pokladen. Zvolíte-li v menu 
pokladnu, program si nalezne odpovídající počítadlo a do hotovostního dokladu z ní p evezme číslo. Chcete-li vybratř  
p ímo číselnou adu pokladních doklad , stiskn te vř ř ů ě  čísle p íjmového dokladu klávesu ř Ctrl+F3.

Poznámka

Je-li doklad použit pro vystavení potvrzení o úhrad  faktur, nesmí být hotovostní doklad označen jako da ový, protožeě ň  
by došlo k násobné evidenci téže da ové operace.ň

 19.3 Odložení zápisu úhrady do pen žního deníkuě

Da ová evidenceň

P i zápisu hotovostního dokladu program nabízí zaúčtování úhrady do pen žního deníku. Pokud úhradu nezaúčtujete,ř ě  
m žete tak učinit kdykoliv pozd ji tak, že vů ě  seznamu p íjmových doklad  naleznete nezaúčtovaný doklad ař ů  stisknete 
klávesu Ctrl+U.

Ke zjišt ní, zda je hotovostní doklad zaúčtovaný, slouží vě  seznamu doklad  sloupec  ů U. V n m je zaúčtovaný dokladě  
označen písmenem  U. Pokud je  sloupec prázdný,  doklad dosud zaúčtován nebyl.  Stav  zaúčtování  m žete  zm nitů ě  
v obrazovce Stavu dokladu, který ze seznamu doklad  vyvoláte klávesou ů Ctrl+T.

K výb ru nezaúčtovaných doklad  si m žete zadat filtr. Vě ů ů  seznamu hotovostních doklad  stiskn te klávesu ů ě F6 a v další 
obrazovce  tlačítko  <P idat>ř .  Ve  formulá i  pro  definici  výb rové  podmínky  zadejte  název  ř ě Nezaúčtované  doklady, 
stiskn te ě Enter a v seznamu sloupc  nalezn te ů ě Nezaúčtovaný doklad. Pak stiskn te tlačítko ě <Zápis> a po n mě  <OK>. 
Tím jste zapsali filtr do knihovny filtr .ů

Opožd ného  zaúčtování  m žete  využít  iě ů  pro  opakování  d íve  provedeného  účtování  (p vodní  zápisy  úhrady  musíteř ů  
z pen žního deníku odstranit ručn ).ě ě

232



Hotovost příjem 

 19.4 Tisk pokladní knihy

Pokladní knihu m žete pro porovnání se stavem účtu vytisknout iů  z hotovostních doklad . P ed tiskem určíte rozmezíů ř  
dat,  pokladnu a zda budou zpracované p íjmové iř  výdajové doklady.  P i  tisku lze volit  mezi podrobnou položkovouř  
sestavou a denními součty.

Počáteční stav je součtem hotovostních doklad  zů  evidence p ed počátečním datem p ehledu ař ř  počátečním stavem 
pokladen ve firemních údajích. Počáteční stav pokladen je tedy zapot ebí zadat vř  programu dvakrát - ve  firemních 
údajích a v pen žním (účetním) deníkuě .  

 19.5 Kasa

V evidenci  Hotovosti  p íjmuř  naleznete  vstupní  obrazovku  p ipomínající  elektronickou  pokladnu.  Kasa  po  vypln níř ě  
Nastavení nevyžaduje zadání hlavičky dokladu každé prodejky. P i  jejím vystavení stačí vybírat prodávané zboží zeř  
skladových nebo ceníkových karet

 19.5.1 Nastavení

Obrazovku nastavení kasy vyvoláte z obrazovky kasy klávesou  Ctrl+N. Nastavení má t i části,  mezi nimiž p epínáteř ř  
tlačítkem <Další>.

V první  obrazovce  určujete,  jak  budete  vybírat  zboží  ze 
skladu  -  zda  názvem,  číslem nebo  zat íd ním,  za  jakouř ě  
cenu se bude prodávat a zda se má jednotková prodejní 
cena s DPH zaokrouhlit. 

Cenu,  za  jakou  se  bude  zboží  prodávat,  m žete  zm nitů ě  
individuáln  vě  každém dokladu (viz menu funkcí kasy).

Dále  m žete  zvolit  ů viditelnost sloupc  ů čísla  karty 
a množstevní jednotky. 

V druhé  obrazovce  naleznete  volby  vztahující  se  k tisku. 
Pokud  jsou  k počítači  p ipojeny  dv  tiskárny  (jedna  nař ě  
faktury, druhá na pokladní účtenky), zadejte port a zkratku 
tiskárny  používanou  k tisku  pokladních  účtenek  (EP 
obvykle pro jehličkové tiskárny).

Dále stanovte počet kopií. Zadáte-li nulu, nebude program 
p i  zápisu  nic  tisknout.  Vř  opačném  p ípad  nabídneř ě  
tiskovou  obrazovku  (v níž  zadáváte  počet  kopií,  vybíráte 
tiskovou sestavu, apod.), nebo začne bez prodlení tisknout 
(spínač Nabízet standardní dialog tisku je vypnut). 

Zvolte  tiskovou  sestavu pro  tisk  pokladní  účtenky  nebo 
paragonu.  Tiskovou  sestavu  lze  upravit  v menu  Konec  - 
Nastavení - Tiskové sestavy. 

Poslední  obrazovka  nastavení  slouží  k p edvolení  údaj ,ř ů  
které  chcete  p i  prodeji  zadávat,  ař  k nastavení  hodnot 
hlavičky vyhotovovaných prodejek. 
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 19.5.2 Vyhotovení prodejky

P i b žném prodeji stačí zadat číslo karty nebo název (dle ř ě Nastavení). Skladové a ceníkové karty m žete jako obvykleů  
vyvolat klávesou F3, v jejich seznamu je k dispozici klávesa F2 pro opravu (prohlížení) skladové karty. 

V prodejce je dále možné zadat počet m rných jednotekě , slevu, sazbu DPH a účetní skupinu.

Pokud chcete prodávat zákazníkovi, kterého máte v číselníku partner , lze klávesou ů Ctrl+O vyvolat nabídku odb ratelě ů. 
Klávesou Ctrl+E lze zm nit ě cenu a slevu, za kterou budete prodávat.

V pravém horním rohu  se  vypisuje  celková  částka  k úhrad ,  pod  ní  orientační  počet  položek  paragonu  aě  celkové 
množství m rných jednotek.ě

Doklad zapíšete stiskem kláves Ctrl+End.

Klávesa F10 vyvolá Menu akcí, pomocí n hož lze mimo d íve uvedených funkcí navíc zm nit datum vystavení dokladuě ř ě  
a zobrazit seznam hotovostních doklad  zodpovídajícího dne sů  možností opakování tisku.

V menu  Konec  -  Nastavení  -  Obsluha  programu lze  omezit  dostupné funkce  a zamezit  tak  nežádoucím opravám 
a zm nám.ě
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 20 HOTOVOST VÝDEJ
Doklady  jsou  obdobné  jako  doklady  p íjmu  hotovosti  ař  faktury  p ijaté.  Zárove  sř ň  vystavením  dokladu  je  možné 
naskladnit zboží a materiál. 

235



Grand 20

 21 OSTATNÍ POHLEDÁVKY 
Zde evidujte nefakturační pohledávky (nap íklad nárok na vrácení nadm rného odpočtu, pohledávku za zam stnancem,ř ě ě  
finančním ú adem, vrácení DPH fyzické zahraniční osob , aj). ř ě

U doklad  zapsaných vů  t chto evidencích m že být žádoucí zapisovat (podobn  jako uě ů ě  faktur p ijatých) po adové čísloř ř  
odlišné od variabilního symbolu. Tehdy sepn te vě  Nastavení ostatních pohledávek volbu Zadávat var. symbol.

Pokud je  shodné po adové číslo ař  variabilní  symbol,  nemusíte variabilní  symbol  opisovat -  program jej  p i  zápisuř  
hlavičky dokladu zm ní sám. Pozor si však dejte p i opravách po adového čísla, kdy variabilní symbol z stane bezeě ř ř ů  
zm ny.ě

Výstupní tiskovou sestavou je obvykle potvrzení o pohledávce.
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 22 OSTATNÍ ZÁVAZKY 
Do seznamu se obvykle zapisuje odvod DPH, splátky finančního pronájmu, odvody pojišt ní, dan  ze mezd aě ě  podobn .  ě
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 23 VÝDEJKY
Výdejky nemají vztah k DPH. Jsou určeny pouze pro práci se skladem. Podobn  jako uě  hotovostních doklad  nevybíráteů  
p i vystavení hlavičky číslo dokladu zř  nabídky počitadel, nýbrž z menu sklad . Pokud máte založeno vů  číselníku více 
sklad , m žete mezi nimi p evád t tak,  že do údaje  ů ů ř ě p evodř  do zadáte sklad, kam budete p evád t.  P evod nelzeř ě ř  
provést u komponentních karet.

P i vystavení položek výdejky program pracuje pouze se zbožím vedeným ve skladu (vyloučeny jsou iř  ceníkové karty). 
Pokud máte více sklad , program p ednastaví ků ř  výb ru pouze karty skladu zadaného vě  hlavičce výdejky. Pokud vám 
tento stav nevyhovuje, sepn te volbu ě Nerozlišovat sklady v nastavení.

Podvojné účetnictví

Položka výdejky m že obsahovat dv  účetní  skupiny -  ů ě zásob a spot ebyř .  Ty se obvykle používají  v p ípad , že částř ě  
materiálu a zboží vedete na podrobn jším analytickém účtu, než je účet skladu.ě

 23.1 P evodka mezi skladyř

Skladovou  p evodku  vyhotovíteř  
tak,  že  ve  výdejce  zadáte 
v údaji  p evod do  ř cílový sklad. 
Program  p i  uložení  p evodkyř ř  
v p ípad  pot eby  automatickyř ě ř  
založí pot ebné skladové karty.ř
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 24 P ÍJEMKYŘ
Analogická evidence k výdejkám.
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 25 DODACÍ LISTY
Obsahem svých položek odpovídají vydaným fakturám. Dodací listy nemají návaznost na účetní deník ani na výpočet 
pohledávek či evidenci DPH. 

Hlavička dodacího listu obsahuje položku faktura, kam m žete zapsat číslo faktury nebo dokladu, kterým byl dodacíů  
list  fakturován (zaplacen).  Pokud údaj  ponecháte  volný,  m žete  dodací  list  automatizovan  načítat  do faktury  vizů ě  
kapitola Fakturace z dodacích listů.
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 26 OBJEDNÁVKY ZÁKAZNÍKŮ
Evidence  slouží  k zápisu  p ijatých  objednávek  od  vašich  zákazník .  Program  obsahuje  r zné  p ehledy  ař ů ů ř  sestavy 
informující nap íklad oř  celkov  objednaném množství jednotlivých skladových karet.ě

P i realizaci (dodání) objednávky, program podporuje hromadné vytvá ení faktur, hotovostních doklad  ař ř ů  výdejek.

 26.1 Nová objednávka

Pokud  jste  objednávku  od 
zákazníka  dostali  v písemné 
podob ,  m žete  si  proě ů  
informaci  poznamenat  číslo 
této  objednávky.  Program však 
ve  v tšin  sestav  uvádí  interníě ě  
po adové  číslo  p id lované  zeř ř ě  
zvolené číselné ady.ř

Po výb ru odb ratele zě ě  menu si 
m žete  zapsat  jméno  jehoů  
zástupce,  který  objednávku 
vystavil,  doručil  nebo  s ním 
budete nadále jednat.

Další  údaje  jsou  obdobné  jako 
p i vystavení faktury.ř

Položky objednávky zadáte stejným zp sobem, jako uů  p edchozích evidencí. Pokud se objednávka vztahuje ke skladovéř  
kart , která má uvedeno barevné aě  velikostní člen ní, zobrazí se po uložení položky tabulka, vě  níž zapíšete objednané 
množství jednotlivých barev a velikostí.

 26.2 Položka objednávky

V závislosti na  Nastavení objednávek, m že být p i uložení objednávky provedena rezervace na skladových kartách.ů ř  
U objednávky, která provád la rezervaci je vě  seznamu objednávek ve sloupci R uvedeno písmeno R.

 26.3 Oprava objednávky

P i oprav  položku objednávky lze současn  sř ě ě  objednávaným množstvím zadat (opravit) množství dodané.

 26.4 Realizace

Realizací  je  mín no dodání  objednaného zboží  zákazníkovi  vě  plném nebo částečném rozsahu. V praxi  se používají 
p edevším dva zp soby realizace objednávek:ř ů

 Pr b žnáů ě  - zákazník p inese objednávku ař  množství, které je na sklad  kě  dispozici se mu dodá ihned, zbytek po 
zakoupení u vašich dodavatel . Vů  takovém p ípad  m že být vhodn jší provést realizaci po jednotlivých objednávkáchř ě ů ě  
stiskem klávesy Ctrl+R v p ehledu objednávek vř  režimu oprav.

 Sezónní -  po určité časové období se p ijímají  objednávky, které se po naskladn ní odpovídajícího zboží začnouř ě  
hromadn  vy izovat. Pro tento účel je p ipravena nabídka menu ě ř ř Doklady - objednávky zákazník  - Realizace.ů

P i „sezonní“ realizaci se nejprve sestaví p ehled objednávek dle požadovaných kritérií. Dle významu m žete zpracovatř ř ů  
t i výstupy:ř

 Realizovatelné - budou zpracovány objednávky, které nemají žádný vztah ke skladu a objednávky, vztahující se ke 
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skladové kart  sě  nenulovou zásobou.

 Včetn  nerealizovatelnýchě  - zobrazí se všechny objednávky

 Nerealizovatelné - sestaví se seznam objednávek vztahujících se ke skladovým kartám, které nemají žádnou zásobu 
a objednávku nelze ani částečn  uspokojit.ě

Ve  všech  p ípadech  nebudou  do  p ehledu  zahrnuty  položky  objednávek,  uř ř  nichž  je  shodné  objednané  a dodané 
množství.

Vlastní zobrazení seznamu objednávek m že být provedeno po jednotlivých položkách objednávek, nebo po skupináchů  
dle partnera, skladové karty a objednávky. 

V p ehledu  objednávek  m žete  m nit  dodané  množství  iř ů ě  prodejní  cenu  bez  DPH. U skladových  karet  se  zadaným 
barevným a velikostním člen ním je zapot ebí zadat aě ř  v p ípad  částečného pln ní objednávky p ekontrolovat dodanéř ě ě ř  
množství jednotlivých barev a velikostí.

Vedle  realizace  (dodaného 
množství) je sloupec, v n mž seě  
m že  objevit  trojúhelníček.  Tenů  
indikuje,  že  požadované 
množství  z objednávky  je  v tší,ě  
než množství  na  sklad  aě  proto 
bylo dodané množství sníženo.

Po návratu z p ehledu lze zm nitř ě  
zp sob  zobrazení  aů  tlačítkem 
<P ehled>ř  znovu  p ehledř  
vyvolat.

Ve  chvíli,  kdy  budete  mít 
v po ádku  stanovené  dodanéř  
množství, stiskn te tlačítko ě <Realizace>. Program nabídne 
další  obrazovku,  v níž  m žete  určit,  zda  se  má  zároveů ň 
s označením  objednávek  jako  realizovaných  vytvo itř  
navazující doklad - faktura, dodací list, hotovostní doklad či 
výdejka. 

Pokud budete chtít automaticky vyhotovit navazující doklad, 
ponechte  v p ípad  hromadného  zpracování  objednávekř ě  
r zných  zákazník  sepnutou  volbu  ů ů Rozlišit  dle  partnerů. 
V následující  obrazovce  zadejte  společné  údaje 
vyhotovovaných  doklad ,  které  program  p ipraví  aů ř  po 
jednom nabídne k zápisu a tisku.

Poznámka

Pokud byly položky objednávky vystaveny s dlouhým textem 
položek bez zadání jednotkové ceny a množství, m žete jeů  
označit  jako  realizované  pouze  v p ehledu  objednávekř  
stiskem klávesy Ctrl+R

.

 26.5 Stav objednávky

Pokud  pot ebujete,  m žete  ručn  zm nit,  jakou  fakturouř ů ě ě  
byla objednávka realizovaná, zda byla provedena rezervace 
na  skladových  kartách,  p ípadn  objednávku  označit  jakoř ě  
stornovanou.

Do obrazovky stavu objednávky se dostanete  ze  seznamu 
objednávek v režimu oprav (menu  Doklady – Objednávky – 
Oprava)  stiskem  klávesy  Ctrl+T nebo  klávesou  F10 
a nabídkou Stav dokladu.
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 26.6 Dotazy objednávek

Dotazy  jsou  určeny  k sestavení 
informativních  a statistických  p ehled .ř ů  
Obdobn  jako  p i  realizaci  lze  zadat  aduě ř ř  
výb rových  podmínek,  pro  které  budeě  
p ehled sestaven. ř

 26.7 P ímá rezervaceř

P ímá  rezervace  je  pomocná  funkce  sloužící  kř  rychlé 
hromadné  zm n  údaje  rezervace  skladových  karet.ě ě  
Provedená oprava nemá žádný další vztah k objednávkám 
a další  p ípadné úpravy této položky jsou ponechány nař  
uživateli.

 26.8 Nastavení objednávek

V nastavení  objednávek  je  na  rozdíl  od  ostatních  doklad  dopln na  volba  up es ující,  zda  mají  být  p i  uloženíů ě ř ň ř  
objednávky provedeny na skladových kartách p íslušné rezervace.ř
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 27 OBJEDNÁVKY DODAVATEL MŮ
Evidence slouží k vystavení objednávek vašemu dodavateli. Od objednávek zákazníku se odlišuje v n kolika bodech.ě

 27.1 Zadání objednávky

P i  zadávání  položek  objednávek  uvádíte  iř  dodavatelské  číslo  materiálu  či  zboží.  Dodavatelské  číslo  se  m žeů  
automaticky p i adit ze seznamu dodavatel  uvedených na skladové kart . Pokud program vř ř ů ě  tomto seznamu nenalezne 
odpovídajícího dodavatele, použije cenovou nabídku zadanou bez označení dodavatele.

P i uložení objednávky bude program vř  závislosti na nastavení objednávek aktualizovat údaj objednáno skladové karty.

 27.2 Dopln ní skladuě

Nabídka  Doklady - Objednávky dodavatel mů  
-  Dopln ní  skladuě  slouží  k hromadnému 
vystavení  objednávek  sloužících  k dopln níě  
vašich skladových zásob. Pro jejich sestavení 
se zadají podmínky výb ru skladových karet,ě  
stanovení  objednávaného  množství,  cenové 
výhodnosti nákupu a podobn .ě

Program vybere  skladové karty,  u kterých je 
zapot ebí  doplnit  stav.  Seznam  zobrazíř  
a umožní  provést  ruční  opravy  objednacího 
čísla,  ceny  a množství.  Pro  zobrazení  stavu 
zásoby  na  jednotlivé  kart  m žete  použítě ů  
klávesu Ctrl+K, pro zobrazení nákup  Ctrl+A.ů
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 28 RYCHLÝ VSTUP DOKLADŮ
Rychlý vstup doklad  je určen p edevším pro zpracovatele účetnictví. Umož uje  rychlé vkládání jinde vystavenýchů ř ň  
doklad . Naopak nelze spolupracovat se skladem aů  je omezen rozsah zadávaných údaj .ů

 28.1 Zadání dokladu

V horní části obrazovky je zkrácená hlavička dokladu. V jejím levém horním rohu je umíst no menu, ve kterém vyberteě  
žádaný typ dokladu. Dále zvolte druh dokladu a typ DPH, podle n hož budou ihned upraveny sazby DPH vě  položkách.

Následují b žné údaje. Samoz ejm  m žete využívat nabídek číselných ad, adresá e obchodních partner  aě ř ě ů ř ř ů  pokladen. 
Nabídky vyvoláte klávesou F3. 

Pokud p i  zápisu doklad  používáte číselník partner ,  stiskn te klávesu  ř ů ů ě Ctrl+N a sepn te volbu  ě Kontrolovat název 
partnera.  Po zadání názvu dodavatele či odb ratele program prohlédne číselník partner  aě ů  pokusí se v n m firmuě  
nalézt.  Pokud není nalezena, zobrazí se automaticky seznam, v n mž m žete pomocí kurzorových kláves partneraě ů  
dohledat, p ípadn  jej klávesou  ř ě Insert p idat. Pokud seznam skryjete klávesou  ř Esc, program umožní opustit název 
partnera, aniž by vyžadoval jeho p ítomnost vř  číselníku.

Tlačítko <Další> zobrazí formulá  obsahující další údaje, které se m níř ě  
podle typu zadávaného dokladu. Pokud je tlačítko <Další> nep ístupné,ř  
stiskn te  klávesy  ě Ctrl+N,  čímž  vstoupíte  do  nastavení.  Zde  sepn teě  
volbu Zadávat další údaje.

Po zadání hlavičky vypl te položky. Do seznamu položek se dostaneteň  
klávesou Ctrl+P, nebo výb rem tlačítka ě <Položky>. P i prvním spušt níř ě  
bude v seznamu pouze prázdná položka. P idáte si tolik ádk , kolikař ř ů  
položkami  budete  doklad  zapisovat  (nový  ádek  p idáte  klávesouř ř  
Ctrl+Ins nebo  F5, vymažete Ctrl+Del). P i zadání částky bez DPH nebo sř  DPH se automaticky zobrazí menu sazeb 
DPH. Sazby  DPH m žete  také vyvolat  klávesou  ů F3.  Dle  vybrané sazby  a nastavení  rychlého vstupu se  p epočtouř  
i ostatní částky.

Do  hlavičky  dokladu  se  vrátíte 
op t  klávesou  ě Ctrl+P.  Zapsání 
provedete  stiskem  tlačítka 
<Uložit>.  Po  zápisu  se  zvýší 
po adové  číslo  dokladuř  
v p ípad ,  že  vř ě  p edchozímř  
dokladu  bylo  číslo  zadáno 
pomocí  počitadel.  Zárove  seň  
vynulují částky dokladu, položky 
z stanou zachovány. ů

Vycházíme  z p edpokladu,  žeř  
doklady  jedné  firmy  se  velmi 
často opakují nebo jsou si velmi 
podobné.  V p ípad ,  že  novýř ě  
doklad pot ebujete zapsat jinými položkami, ponechejte p vodní beze zm ny ař ů ě  nové dopl te za stávající. Program p iň ř  
zápisu p evezme pouze položky, kde bude nenulová částka. Proto si m žete p ipravit pro obvyklé doklady seznamř ů ř  
všech položek s p edp ipravenými texty, sazbami DPH ař ř  p edkontacemi.ř

P esunutí položky vř  seznamu sm rem nahoru nebo dolu provedete klávesou ě Ctrl+šipka nahoru,  Ctrl+šipka dolu.

Da ová evidenceň

V závislosti na nastavení v pen žním deníku (menu ě Finance - Pen žní deník - Nastaveníě ) m žete p edkontovat položkuů ř  
dokladu trojím zp sobem.ů

 Výb rem zě  číselníku účetních skupin

 Zadáním účetního kódu a analytiky

 Kombinací obou zp sobů ů

P edpokládejme, že vř  nastavení pen žního deníku je uveden výb r dle číselníku účetních skupin. Program bude poě ě  
stisku klávesy  F3 nabízet číselník účetních skupin, klávesou  Ctrl+F3 pak účetní kódy. Pokud zadáte účetní skupinu 
z klávesnice,  bude hledat její  p ítomnost nejprve vř  číselníku účetních skupin,  pak v účetních kódech. Tento zp sobů  
práce  umož uje  p ednastavit  časté  operace  do  číselníku  účetních  skupin  aň ř  zárove  p i  mén  častých  p ípadechň ř ě ř  
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p ednastavit p ímo kód.ř ř

Pokud je v nastavení pen žního deníku uveden výb r dle účetních kód , bude se na klávesu  ě ě ů F3 zobrazovat účetní 
rozvrh, na klávesu Ctrl+F3 číselník účetních skupin.

Podvojné účetnictví

V závislosti na nastavení financí m žete p edkontovat položku dokladu trojím zp sobem.ů ř ů

 Výb rem zě  číselníku účetních skupin

 Zadáním účtu z účetního rozvrhu

 Kombinací obou zp sobů ů

P edpokládejme, že vř  nastavení financí je uveden výb r dle číselníku účetních skupin. Program bude po stisku klávesyě  
F3 nabízet číselník účetních skupin, klávesou  Ctrl+F3 pak účetní rozvrh. Pokud zadáte účetní skupinu z klávesnice, 
bude hledat její p ítomnost nejprve vř  číselníku účetních skupin, pak v účetním rozvrhu. Tento zp sob práce umož ujeů ň  
p ednastavit časté operace do číselníku účetních skupin ař  zárove  p i mén  častých p ípadech p ednastavit p ímo čísloň ř ě ř ř ř  
účtu.

Pokud je v nastavení financí uveden výb r dle účetního rozvrhu, bude se na klávesu ě F3 zobrazovat účetní rozvrh, na 
klávesu Ctrl+F3 číselník účetních skupin.

 28.2 Nastavení rychlého vstupu

V nastavení rychlého vstupu doklad  lze určit, kdy se majíů  
p epočítávat  jednotlivé  částky  dokladu.  Zárove  ovlivníteř ň  
chování programu nap íklad p i uložení dokladu, umožníteř ř  
jeho tisk a další.

Nastavení vyvoláte klávesou Ctrl+N.

Funkční klávesy v rychlém vstupu

F3 nabídky menu

Ctrl+P p epínání mezi spodní ař  horní částí obrazovky (hlavičkou a seznamem)

Alt+F3 seznam po izovaného dokladu (nap íklad seznam vydaných faktur)ř ř

Alt+F9 aktuální z statky pokladen aů  účt  (vů  da ové evidenci)ň

Ctrl+D zaúčtování p ímo do pen žního deníku (vř ě  da ové evidenci)ň

Alt+D prohlížení pen žního deníku (vě  da ové evidenci)ň

Ctrl+N nastavení rychlého vstupu

Ctrl+Up p esun položky seznamu nahoru (kurzor musí být vř  seznamu)

Ctrl+Down p esun položky seznamu dolu (kurzor musí být vř  seznamu)
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 29 EVIDENCE DPH V DOKLADECH

 29.1 Základní popis

Evidence DPH obsahuje zpracování a tisk p ehled  da ových doklad , seznamu doklad  vybrané sazby DPH ař ů ň ů ů  výpočet 
da ového p iznání.ň ř

P ehled doklad  zpracuje ař ů  zobrazí  doklady jako celek,  v p ehledu položek zvolíte sazbu DPH, pro niž se vyberouř  
p íslušné položky zř  jednotlivých doklad .ů

DPH  je  zpracováno  pouze  z části  Doklady a nemá  žádný  vztah  k pen žnímu  (účetnímu)  deníku  ani  kě  ostatním 
evidencím. Do zpracování jsou zahrnuty faktury, hotovostní doklady, ostatní pohledávky a závazky, které mají ve své 
hlavičce zadáno, že  jde o doklad DPH,  a kde  datum zdanitelného pln níě  nebo  datum p ijetíř  spadá do zvoleného 
období (viz dále). Pro zpracování DPH v podvojném účetnictví se nebere z etel na to, zda byl doklad zaúčtován doř  
účetního deníku.

P ed  sestavením záznamní  povinnosti  ař  p iznáním DPH  lze  vř  nastavení  DPH určit,  které  datum bude  u p ijatýchř  
doklad  pro  výpočet  rozhodující  -  zda  datum p ijetí  nebo  zdanitelného  pln ní.  Standardní  aů ř ě  zákonu  odpovídající 
nastavení je zpracování dle data p ijetí p ípadn  zdanitelného pln ní, kdy je datum zdanitelného pln ní rozhodujícíř ř ě ě ě  
pouze v p ípad , že je vyšší, než datum p ijetí.ř ě ř

Zpracování zásadn  dle data zdanitelného pln ní použijí zákazníci, kte í p i zápisu nap . p ijaté faktury do programuě ě ř ř ř ř  
zm ní datum zdanitelného pln ní zě ě  faktury a nahradí je datem zaúčtování.  

V každém p ípad  by nastavení m lo být vř ě ě  souladu se zp sobem zadávání datum  p i zápisu doklad  p ijatých pln ní.ů ů ř ů ř ě  
Nastavení by nem lo být neuvážen  m n no. Pokud nastavení zp sobu zpracování datum  p esto zm níte, p esv dčteě ě ě ě ů ů ř ě ř ě  
se nap íklad kontrolou číselné ady doklad  vř ř ů  záznamní povinnosti, že nedošlo k dvojnásobnému nebo naopak žádnému 
uplatn ní p ijatých pln ní.ě ř ě

P íklad:ř

P ijali jste fakturu sř  datem zdanitelného pln ní 20.03.2010, zaúčtovali jste ji 5.4.2010. Bude-li vě  nastavení DPH zadáno 
zpracování  dle  data  p ijetí  pop .  zdanitelného  pln ní,  bude  faktura  započítána  do  p iznání  DPH  zař ř ě ř  duben.  P iř  
zpracování dle data zdanitelného pln ní bude ta samá faktura započítána do p iznání za b ezen. Zě ř ř  p íkladu vyplývá, žeř  
p i zm n  nastavení DPH ař ě ě  tím i data rozhodného pro jeden a druhý m síc m že dojít kě ů  dvojnásobnému uplatn níě  
odpočtu DPH nebo naopak k jeho neuplatn ní v bec.ě ů

 29.2 Jak je počítáno p iznání DPHř

Program p i  výpočtu  p iznání  postupuje  tak,  že  vybere  všechny  doklady  sř ř  p íznakem  ř Doklad DPH,  jejichž datum 
zdanitelného pln ní (uě  p ijatých pln ní vř ě  závislosti na  nastavení DPH datum p ijetí) spadá do období, za n ž chceteř ě  
p iznání zpracovat. Dále prováže položky faktur sř  číselníkem sazeb DPH. Součty základ  aů  DPH dle jednotlivých sazeb 
číselníku pak dosadí do ádku p iznání DPH uvedeného vř ř  tomto číselníku. Proto je nezbytn  nutné správn  nastavitě ě  
číselník sazeb DPH a p i zadávání položek doklad  (zř ů  nichž jsou veškeré výstupy DPH zpracovány) ádn  p i adit sazbyř ě ř ř  
DPH číselníku.

Pokud bude číslo ádku p iznání  vř ř  číselníku  sazeb DPH nulové nebo nebude odpovídat žádnému ádku formulá e,ř ř  
nebudou hodnoty z položek doklad  zapsaných touto sazbou v bec uvedeny vů ů  p iznání DPH. Pokud bude vř  p iznáníř  
DPH chyb t na n jakém ádku očekávaná hodnota aě ě ř  v záznamní povinnosti  budou doklady zapsané na p íslušnouř  
sazbu DPH uvedeny, p ekontrolujte číslo ádku p iznání vř ř ř  číselníku sazeb DPH.

Jestliže bude číslo ádku p iznání vř ř  číselníku sazeb DPH obsahovat hodnotu -1, nebudou položky doklad  zapsanýchů  
touto sazbou v bec zobrazeny vů  záznamní povinnosti ani nebudou uvedeny v p iznání DPH.ř

 29.3 Výstupy DPH

 29.3.1 P ehled doklad  DPH (záznamní povinnost)ř ů

 29.3.1.1 Výstupní sestava

247



Grand 20

P ed  výpočtem  p iznání  DPH  je  nutné  vytisknout  ař ř  položkově 
p ekontrolovat sestavu doklad  (záznamní povinnost), zř ů  nichž je 
p iznání DPH vypočteno.ř

Rozhodujícím údajem pro zpracování doklad  je  období. Obdobíů  
je  zadáno  daty  Od a Do včetn .  Uě  vydaných  faktur,  p íjmovýchř  
hotovostních  doklad  aů  ostatních  pohledávek  je  tímto  datem 
Datum  zdanitelného  pln níě .  U ostatních  doklad  rozhodujeů  
nastavení DPH.  Pokud je v nastavení uvedena volba  Vždy pouze 
dle data zdanitelného pln níě , jsou vybrány ty doklady, u kterých 
spadá datum zdanitelného pln ní do zpracovávaného období. ě

Je-li  v nastavení  DPH  uvedena  volba  Podle  data  p ijetí  pop .ř ř  
zdanitelného pln níě , je rozhodujícím datem datum p ijetíř . Pokud 
nastalo  zdanitelné  pln ní  pozd ji,  než  je  datum  p ijetí,  jeě ě ř  
programem zpracováno datum zdanitelného pln níě .

V tiskové  sestav  je  ve  sloupci  ě Datum  zdanitelného  pln níě  
uvedeno datum, které bylo rozhodující z hlediska za azení tohotoř  
dokladu do zpracovávaného období DPH.

Sepnete-li  spínač  položkové člen ní,ě  program vypíše jednotlivé 
položky  dokladu  tak,  jak  byly  na  dokladu  uvedeny.  V opačném 
p ípad  program vytvo í vř ě ř  každém dokladu pro položky se stejnou 
da ovou tabulkou pouze jejich součet.ň

Pokud pot ebujete zm nit zp sob azení, stiskn te spínač ř ě ů ř ě Se aditř . V následujícím formulá i jsou dva seznamy. Vř  levém 
se nacházejí dostupné možnosti, v pravé části je vybrané azení. Obvykle se volí víceúrov ové azení, nap íklad dle typuř ň ř ř  
dokladu, čísla dokladu a data pln ní. Program se adí doklady dle prvého kritéria tj. dle typu dokladu, aě ř  doklady se 
stejným typem dle  druhého  kritéria  tj.  dle  čísla  dokladu.  Je-li  p i  sestavení  p ehledu doklad  DPH zvoleno  prvníř ř ů  
se azení  dle  ř typu  dokladu,  jsou  p i  tisku  p ehledu  doklad  DPH  automaticky  sečteny  ař ř ů  odstránkovány  seznamy 
jednotlivých evidencí.

Zpracování záznamní povinnosti DPH m žete provést pro vybraný typ doklad  DPH, čehož m žete využít pro získáníů ů ů  
sestav zjednodušených doklad , vrácení DPH zahraniční fyzické osob , atd. ů ě Zvolené typy doklad  DPH z stávají trvaleů ů  
označeny a chcete-li zobrazit všechny typy doklad  DPH, musíte značky odstranit ručn .ů ě

Jestliže  pot ebujete uskutečnit  výb r dle dalších podmínek, m žete po stisku spínače  ř ě ů Jiný filtr zadat požadované 
podmínky. 

Pokud evidujete r zné typy pln ní  (nap íklad tuzemsko, dovozy,  vrácení  DPH aů ě ř  podobn )  je  vhodné sepnout volbuě  
Skupinovat typy doklad .ů  S touto volbou budou p i tisku odd leny seznamy doklad  podle jednotlivých typ  pln níř ě ů ů ě  
DPH. 

Sepnutím volby U dovoz  dopočítej proti ádeků ř  automaticky uplatníte p ijatá pln ní zř ě  po ízení zboží zř  EU a dovoz  doů  
pln ní uskutečn ných. Podrobnosti naleznete vě ě  kapitole Sazby DPH.

Poslední volby slouží k výb ru zpracovaných evidencí.ě

V sestav  záznamní povinnosti se uě  doklad  uvedou součty za jednotlivé sazby DPH. Je-li jich více, budou vypsány podů  
první ádek dokladu ař  název partnera u nich bude nahrazen šrafovanou výplní. 

Stiskem klávesy F9 se vypočtou součty jednotlivých sazeb DPH za celou sestavu,  po dalším stisku klávesy F9 bude 
sečtena DPH na vstupu a výstupu.

 29.3.1.2 Kontrola DPH - absolutní a relativní odchylka

P i sestavení p ehledu oř ř  záznamní povinnosti a formulá e DPH m že být provád na kontrola toho, zda zadaný základř ů ě  
a částka  DPH  odpovídají  sazb .  Program  nejprve  kontroluje,  zda  se  skutečná  sazba  neodchyluje  od  teoretickéě  
o procento  zadané  v nastavení  DPH.  Protože  m že  uů  velkých  částek  docházet  k relativn  velkým  absolutnímě  
odchylkám, kontroluje se v druhém kroku i absolutní odchylka op t určená vě  nastavení DPH. Doklady nespl ující tatoň  
kriteria jsou programem nahlášeny a v seznamu doklad  DPH označeny šipkou ve sloupci zcela vlevo.ů

 29.3.2 P iznání DPHř

 29.3.2.1 Výstupní sestava

V úvodní  obrazovce  pro  výpočet  da ovéhoň  
p iznání zadáte časové období pro zpracováníř  
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p iznání DPH ař  současn  m žete vložit hodnoty n kterých ádk  formulá e. ě ů ě ř ů ř

Pokud chcete p iznání  vytisknout vř  lepší grafické kvalit , použijte program ě Tisk ve Windows (viz kapitola Program pro
tisk v prost edí Windowsř ),

Poznámka:

Jestliže  má  firma  osvobozená  uskutečn ná  pln ní,  aě ě  proto  zadává  p ijatá  pln ní  vř ě  r zných  kategoriích  (sů  plným 
nárokem na odpočet, bez nároku, s krácením) bude vhodné doplnit číselník druh  doklad  (menu ů ů Doklady - Číselníky - 
Druhy dokladů) o další záznamy, v nichž bude uveden odkaz na správný typ dokladu DPH, p ípadn  nebude zadán typř ě  
dokladu DPH v bec (takto je zadán druh  ů Ostatní). Pokud p i zápisu nap íklad faktury použijete druh dokladu, kterýř ř  
nemá p i azen typ dokladu DPH, program umožní výb r typu dokladu DPH zř ř ě  číselníku.

Pokud máte na da ovém dokladu pln ní bez vztahu kň ě  DPH (nap íklad vyúčtování zálohy, ke které nebyl vystaven da ovýř ň  
doklad) musí být p i zápisu tohoto pln ní použita sazba ř ě zálohy, zaokrouhlení, tedy sazba, která nemá v číselníku sazeb 
DPH zadán odkaz na ádek p iznání DPH, p ípadn  je zde uvedena hodnota ř ř ř ě -1 (sazba se nezobrazuje ani v p ehleduř  
doklad  vů  záznamní povinnosti).

 29.3.2.2 P iznání DPH § 91ř

Pokud odevzdáváte p iznání DPH podle § 91, je nutné účtovat p ijatá pln ní kř ř ě  tomu určenými typy doklad  DPH (ů nákup 
v tuzemsku §91 a nák.tuz. §91 neplátce), tržby z maloobchodu typem tržby §91. Pokud typy doklad  sů  t mito názvyě  
nejsou v číselníku zavedeny (v menu Doklady - Číselníky – Typy doklad  DPHů ), nechte je založit pomocí nabídky Konec 
– Nastavení programu – Servisní funkce – Zm na DPH na 10 aě  20%, kde zapnete volbu pro vytvo ení p íslušných typř ř ů 
DPH.

Vlastní p iznání zpracujete obdobn , jako p iznání b žné. Program pouze navíc vypočte ař ě ř ě  zobrazí údaje pot ebné proř  
zjišt ní uskutečn ných pln ní. Vzhledem kě ě ě  tomu, že výkaz podle § 91 je určován jednotlivým finančním ú adem, musíteř  
si p ekontrolovat, zda program uskutečn ná pln ní počítá požadovaným zp sobem.ř ě ě ů

 29.3.2.3 Automatické vytvo ení pohledávky nebo závazku zř  p iznání DPHř

Po zpracování a tisku p iznání  DPH program nabídneř  
provedení n kolika navazujících činností: ě

 Vytvo ení  závazku  (pohledávky)  FÚř  na  částku 
p iznání  DPH.  Po  výpočtu  p iznání  DPH  programř ř  
nabídne  vytvo ení  pohledávky  (p i  nadm rnémř ř ě  
odpočtu)  nebo  závazku  (p i  odvodu  DPH).ř  
V obrazovce pro  zadání  údaj  pohledávky (závazku)ů  
zobrazte klávesou  F3 seznam obchodních partner ,ů  
v n mž  nalezn te  aě ě  zvolte  finanční  ú ad.  Vř  p ípadř ě 
pot eby  jej  klávesou  ř F5 do  seznamu  dopl te.  Dáleň  
zadejte datum vystavení, splatnosti, číselnou adu proř  
po adové číslo pohledávky (závazku) ař  účetní skupinu 
úhrady.

 Zaknihování  doklad  DPH.ů  Tím lze  zabránit  zm ně ě 
doklad ,  zů  nichž  se  p iznání  DPH  sestavilo.  Doř  
zaknihování budou zahrnuty i doklady starší (s datem 
vystavení  nižším,  než  datum,  k n muž  zaknihováníě  
provádíte.  Zaknihované  doklady  lze  opravit  pouze 
účetním stornem.

 Uzav ení  období  DPHř  znemožní  opravu  i p idáváníř  
nových doklad  DPH, uů  nichž spadá datum rozhodné 
pro p iznání DPH do uzav eného období. Období je možné op t otev ít opravou nastavení DPH (menu  ř ř ě ř Doklady - 
Evidence DPH - Nastavení).

 29.3.3 P ehled DPH podle nárokuř

V p ehledu doklad  DPHř ů  naleznete novou tiskovou sestavu nazvanou  P ehled - podle nárokuř . Je určena t m, kte íě ř  
účtují doklady DPH, na nichž se současn  vyskytují p ijatá pln ní sě ř ě  plným nárokem odpočtu, bez nároku a krácená 
koeficientem (nap íklad lékárny). Sestavu vytisknete vř  menu Doklady - Evidence DPH - P ehled doklad .ř ů  Ve výb rovéě  
obrazovce  nesmí  být  zapnuta  volba  Skupinovat  typy  dokladů.  P ed  tiskem zvolte  pomocí  volby  ř Tisková  sestava 
formulá  P ehled - podle nároku CC.ř ř
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 29.3.4 Porovnání evidence DPH s pen žním deníkemě

Da ová evidenceň

P i  kontrolách DPH bývá n kdy  ze  strany  kontrolního orgánu vznesen požadavek na prokázání  rozdíl  mezi  DPHř ě ů  
vykázaným v p iznání DPH či záznamní povinnosti ař  DPH, které bylo zaúčtováno v pen žním deníku. Tyto částky seě  
obvykle  nerovnají.  Rozdíl  vzniká  tím,  že  se  v pen žním  deníku  oproti  p iznání  navíc  objeví  DPH  zě ř  uhrazených 
pohledávek a závazk  zů  minulých rok , naopak chyb t budou dosud neprovedené úhrady nebo úhrady spadající doů ě  
pozd jšího období.ě

Sestava, kterou naleznete v menu Doklady - Evidence DPH - Porovnání s PD by m la vykázání rozdíl  mezi pen žnímě ů ě  
deníkem a p iznáním významn  ulehčit.  Tím,  že  program umož uje zobrazit  pouze rozdílové zápisy,  významn  seř ě ň ě  
zmenší počet položek, které je nutné ručn  ešit aě ř  prokazovat.

 29.3.5 Neda ové dokladyň

Program zobrazí  všechny  faktury  vydané,  hotovostní  p íjmové  doklady  ař  ostatní  pohledávky,  které  byly  vystaveny 
v zadaném časovém rozmezí a nebyly uvedeny v záznamní povinnosti tohoto období (seznamu doklad  DPH). Smyslemů  
sestavy  je  dokladovat  neúplnost  číselné  ady  da ových  doklad  vř ň ů  záznamní  povinnosti.  Mohou  se  zde  objevit  jak 
neda ové doklady (zálohové faktury, hotovostní úhrady faktur, aj.), tak da ové doklady, uň ň  nichž datum uskutečn néhoě  
pln ní spadá do jiného období aě  proto tyto doklady nebyly uvedeny v záznamní povinnosti.

 29.3.6 Souhrnné hlášení

 29.3.6.1 Vyhotovení souhrnného hlášení

V souhrnném hlášení jsou zpracovány záznamy z dokladů 
zapsané na sazby DPH, které mají v číselníku  Doklady - 
Číselníky  -  Sazby  DPH zaškrtnutou  volbu  Zpracovat 
v souhrnném hlášení.

Dalším  kritériem  zpracování  je  DIČ  partnera zadané 
v hlavičce  dokladu,  kdy  program  standardn  vyloučíě  
odb ratele  sě  DIČ  začínající  písmeny  CZ a doklady  bez 
uvedení DIČ.

U následného  (opravného)  hlášení  zadáte  ádek  stornař  
tak,  že  do  sloupce  Storno  ádekř  zapíšete  číslo  ádku,ř  
které  je  stornováno.  Pak  vyplníte  ostatní  údaje  ádku.ř  
Číslo stornovaného ádku má význam pouze pro vás ař  p iř  
tisku výkazu bude nahrazeno písmeny X.

Kód pln ní bude použit ze sazby DPH (menu  ě Doklady – 
Číselníky  –  Sazby  DPH).  Pouze  v p ípad ,  že  zde  kódř ě  
nebude uveden, program doplní kód z tohoto formulá e.ř

Po  stisku  tlačítka  <OK>  bude 
vytvo en  položkový  seznamř  
pln ní.  Klávesou  ě F8 provedete 
tisk  a export  do XML souboru, 
jehož  umíst ní  aě  jméno  si 
poznamenejte.  Vytvo ení  XMLř  
souboru  je  nutné  pro 
elektronické podání, které je od 
roku  2010  jediným  možným 
zp sobem p edání.ů ř
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 29.3.6.2 Elektronické podání souhrnného hlášení

 Z účetnictví v menu  Doklady-Evidence DPH-Souhrnné hlášení si nechte sestavit tiskopis a XML soubor uložte na 
pevný  disk  počítače.  Poznamenejte  si  jméno  a umíst ní  tohoto  souboru  (obvykleě  
C:\GRAND20\EXPORT\SouhrHl.XML),  p ípadn  si  pro  n j  založte  vhodn jší  složku.  (XML  soubor  lze  vytvo itř ě ě ě ř  
i v programu Tisk ve Windows.) 

 V internetovém  prohlížeči  p ejd te  na  ř ě Da ový  portálň  - 
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup.faces

 Zvolte nabídku Elektronické da ové formulá eň ř . 

 Na dalším formulá i volbu ř Souhrnné hlášení VIES. 

 Nyní stiskn te tlačítko ě Načtení souboru a v další obrazovce tlačítko Procházet. Obvyklým zp sobem vyhledejte XMLů  
soubor souhrnného hlášení (viz. první bod tohoto návodu). Na záv r stiskn te tlačítko  ě ě Otev ítř . Tím se vrátíte do 
p edchozího formulá e, kde zvolíte tlačítko ř ř Načíst. 

 Vhodné je pomočí tlačítka  Úprava ve formulá iř  a pr chodem dílčích částí (ů Záhlaví,  Plátce,  ádkyŘ ,  Záv rě ) vizuálně 
p ekontrolovat, že jsou zadané údaje vř  po ádku. ř

 P ed odesláním si zobrazte ř Protokol chyb. 

 Po provedení kontroly nechte tlačítkem  Odeslání písemnosti hlášení podepsat.  Zvolte váš kvalifikovaný certifikát 
a zadejte  mailovou  adresu  pro  doručení  stavu  podání.  Po  stisku  tlačítka  Podat dojde  k závaznému  odeslání 
písemnosti. 

 Na následujícím formulá i potvrzující úsp šné podání bude uvedeno ř ě podací číslo a p ístupové heslo. Tlačítkem ř Uložit 
potvrzení si  toto  potvrzení  uložte  na pevný  disk  počítače -  m žete  jej  pot ebovat  ků ř  prokázání  podání  v p ípadř ě 
pochybností  správce.  Dále  si  odkazem  Vypln ný  formulá  písemnostiě ř  uložte  i opis  podání.  Pro  tyto  soubory  je 
vhodné si založit zvláštní složku na pevném disku (a tu také zálohovat). 

 Stav podání si m žete na ů Da ovém portáluň  ov it pomocí nabídky ěř Zjišt ní stavu podání ě

 29.3.7 Hlášení pro Intrastat

Formulá  naleznete  vř  programu  Tisk  ve  Windows v menu  Doklady.  Editaci  formulá e  provedete  pomocí  tlačítekř  
umíst ných na spodním okraji okna. Vě  seznamu budou uchovávána všechna hlášení bez rozlišení podle firem. Formulář 
nemá žádnou podstatnou vazbu na účetnictví a je nutné jej vyplnit manuálně.
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 29.4 Nastavení DPH

Rozhodujícím údajem pro zpracování doklad  je   datum.ů  
U vydaných  faktur,  p íjmových  hotovostních  dokladř ů 
a ostatních  pohledávek  je  tímto  datem  Datum 
zdanitelného  pln níě .  U ostatních  doklad  rozhodujeů  
nastavení DPH. Pokud je v nastavení uvedena volba  Vždy 
pouze  dle  data  zdanitelného  pln níě ,  jsou  vybrány  ty 
doklady,  u kterých  spadá  datum zdanitelného  pln níě  do 
zpracovávaného  období.  Je-li  v nastavení  DPH  uvedena 
volba  Podle  data  p ijetí  pop .  zdanitelného  pln níř ř ě ,  je 
rozhodujícím datem  datum p ijetí,ř  pouze  v p ípad ,  kdyř ě  
nastalo zdanitelné pln ní pozd ji, než je datum p ijetí, jeě ě ř  
programem použito datum zdanitelného pln níě .

P i sestavení p ehledu doklad  DPH (záznamní povinnosti)ř ř ů  
m že  program  kontrolovat  základ  aů  DPH  a stanovit 
skutečnou sazbu dan . Pokud skutečná sazba p ekročí sazbu teoretickou oě ř  povolenou odchylku zadanou v nastavení, 
program  na  tyto  doklady  upozorní  a v p ehledu  je  označí.  Obdobn  program  postupuje  p i  p ekročení  absolutníř ě ř ř  
odchylky DPH. 

Omezením  povoleného  časového  období  nových  da ových  doklad  docílíte  lepší  ochranu  nap íklad  proti  chybámň ů ř  
zp sobených p eklepem. Časové rozmezí zadáte údaji ů ř minimální a maximální datum doklad  DPHů .

Po stisku tlačítka <Další> m žete zadat datum od n hožů ě  
bude  program  u hotovostn  hrazených  dokladě ů 
automaticky  zaokrouhlovat  na  koruny  a ze  zaokrouhlení 
odvád t  DPH.  Vě  okamžiku,  kdy  p edpis  požadující  totoř  
chování pozbude platnosti nebo budete chtít tuto činnost 
zrušit, vložte  odpovídající hodnotu i do konečného data.

 29.5 Jak na to

 29.5.1 Automatické uplatn ní uskutečn ných pln ní uě ě ě  po ízení zboží zř  EU 
a dovozů

P i po ízení zboží zř ř  EU a dovoz  je nutné zadat do programu dvojici doklad  - jeden doklad pro p ijatá pln ní DPH,ů ů ř ě  
druhý doklad pro uskutečn ná.ě

Pokud  vám  tento  zp sob  nevyhovuje,  je  možné  zapisovat  pouze  doklady  pro  p ijatá  pln ní  aů ř ě  v p iznání  DPHř  
a v záznamní povinnosti nechat sepnutím volby  U dovoz  aů  po ízení zř  EU dopočítej proti ádekř  automaticky uplatnit 
pln ní uskutečn ná.ě ě

V číselníku sazeb DPH (menu Doklady - Číselníky - Sazby DPH) se uvád jí dva údaje rozhodující pro sestavení p iznáníě ř  
DPH - číslo ádku p iznání DPHř ř  a proti ádekř . Nap íklad uř  dovozu ze členského státu EU je pro základní sazbu uveden 
ádek ř 44 a proti ádek ř 3. Program tedy p i výpočtu p iznání nejprve zjistí hodnotu p ijatých pln ní uvád ných do ádkuř ř ř ě ě ř  

44 a pak totéž číslo uvede i do ádku ř 3.

Podvojné účetnictví

V podvojném účetnictví z stává p i automatickém uplatn ní p ijatých pln ní do uskutečn ných nutnost ručn  zaúčtovatů ř ě ř ě ě ě  
doklad odpovídající uskutečn ným pln ním DPH vzniklým zě ě  nákup  vů  EU a dovoz .ů

 29.5.2 Zahrnutí dokladu DPH do p iznání až p i úhradř ř ě

Program umož uje zahrnout vybrané pohledávky aň  závazky do p iznání DPH až p i jejich úhrad . Pokud chcete tétoř ř ě  
možnosti  využívat  (p i  spln ní  zákonných podmínek),  sepn te  vř ě ě  menu  Doklady -  Evidence DPH -  Nastavení volbu 
Zapisovat datum uskut. DPH p i úhradáchř . P i zápisu pohledávky nebo závazku ponechte prázdné datum uskutečn níř ě  
zdanitelného  pln ní  (programem p ednastavené  datum musíte  vymazat).  P i  zaúčtování  účetního  dokladu  úhradyě ř ř  
a spárování úhrady program p ekontroluje, zda je uř  doklad  DPH zadáno datum zdanitelného pln ní. Pokud je prázdné,ů ě  
zapíše do n j datum úhrady. Vzhledem kě  tomu, že zápis do data zdanitelného pln ní probíhá skryt  bez pot eby zásahuě ě ř  
obsluhy,  doporučujeme  z bezpečnostních  d vod  omezit  povolené  rozmezí  data  DPH  vů ů  Nastavení  evidence  DPH 
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a zakázat tak možný zápis do období, za které již bylo p iznání DPH odvedeno.ř

 29.5.3 Vrácení DPH 

Účtování o vrácení DPH obvykle vyžaduje zápis dvou doklad . Prvním bude výdajový doklad, kterým bude vyplacenoů  
DPH vrácené zákazníkovi. Tento hotovostní doklad by nem l být označen jako doklad DPHě .

Druhý doklad zapíšete do evidence ostatních pohledávek s typem DPH  vrácení daně.  V seznamu položek vyčíslíte 
zápornou částkou základ vráceného DPH a DPH. Zárove  na další ádek zapíšete kladný součet základu DPH aň ř  DPH 
v nulové sazb  (zálohy aě  zaokrouhlení) tak, aby byla výsledná pohledávka nulová. V p ehledu doklad  DPH (záznamníř ů  
povinnosti) se bude pohledávka jevit jako dobropis.

V podvojném účetnictví použijete p i zaúčtování výdajového dokladu ař  pohledávky stejný analytický účet, abyste m liě  
kontrolu na párové provedení t chto doklad .ě ů

Určitým zjednodušením by mohl být zápis záporného p íjmového dokladu (typ DPH vrácení dan ), vř ě  n mž by došloě  
k vyčíslení základu vrácené dan  aě  DPH (zápornou částkou) a v dalším ádku kř  odpočtu základu DPH v nulové sazbě 
(zálohy a zaokrouhlení).

P íklad:ř

Prodali jste k iš álové svítidlo vř ť  sazb  20% DPH vě  cen  10 000ě  Kč bez DPH. Hotovostní p íjmový doklad jste zapsaliř  
takto:

hotovostní p íjmový doklad - tržbař

číslo dokladu HP120023 vystaven 12.4.2010

doklad DPH Ano typ DPH U1 Prodej v tuzemsku

partner Aramis celkem 12 000,00

položky bez DPH % DPH název sazby DPH

svítidlo 10 000,00 20 2000,00 tuzemsko 20%

P i platb  DPH vráceného zákazníkovi (p i spln ní zákonných požadavk ) vyhotovíte výdajový doklad:ř ě ř ě ů

hotovostní výdajový doklad – vrácení DPH fyzické osobě

číslo dokladu HV120050 vystaven 12.4.2010

doklad DPH Ne typ DPH U1 Prodej v tuzemsku

partner Aramis celkem 2 000,00

položky bez DPH % DPH název sazby DPH

svítidlo – vrácení DPH 2 000,00 0 0,00 ostatní, zaokrouhlení

Do ostatních pohledávek nakonec zapíšete da ový doklad DPH, aby se vrácená da  uplatnila vň ň  záznamní povinnosti 
a p iznání DPH:ř

ostatní pohledávka – uplatn ní vrácené DPH vě  záznamní povinnosti

číslo dokladu OP10008 vystaven 12.4.2010

doklad DPH Ano typ DPH U7 Vrácení DPH

partner Aramis celkem 12 000,00

položky bez DPH % DPH název sazby DPH

svítidlo – vrácení DPH -10 000,00 20 -2000,00 vrácená da  fyz.o.ň

vyrovnání pohledávky -12 000,00 0 0 ostatní, zaokrouhlení
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 29.5.4 Doklad o použití

Doklad o použití zadejte do evidence ostatních pohledávek, kdy v jedné položce zapíšete základ DPH a částku DPH, 
v druhé zápornou částkou vyrovnání dokladu tak, aby byla celková částka k úhrad  nulová.ě

P i  účtování  vř  podvojném účetnictví  se  na  pomocném účtu  (nap íklad  ř 75100)  zapíše  základ  DPH  a zárove  jehoň  
vyrovnání.

doklad o použití

číslo dokladu OP10009 vystaven 20.4.2010

doklad DPH Ano typ DPH U1 Prodej v tuzemsku

datum DPH 31.3.2010 celkem 0,00

položky bez DPH % DPH název sazby DPH

použití služebního vozidla pro soukromé 
účely - vyúčtování PHM za 1/2010 

3 000,00 20 600,00 tuzemsko 20%

vyrovnání pohledávky -3 600,00 0 0 ostatní, zaokrouhlení

P i zápisu dokladu m žete volbou vhodné tiskové sestavy vytisknout formulá  dokladu oř ů ř  použití.

 29.5.5 Po ízení zboží zř  EU a dovozu

P i po ízení zboží zř ř  EU a dovozu je zapot ebí zajistit t i úkony: zapsat závazek nebo hotovostní platbu dodavateli, odvéstř ř  
DPH a uplatnit nárok na odpočet. Prakticky lze první a t etí úkon spojit do jediného dokladu tak, že vř  p ijaté faktu eř ř  
nebo  výdajovém dokladu  zapíšete  jednu  položku  v základu  odpovídacímu  závazku  nebo  zaplacené  částce,  zvolíte 
správnou  sazbu  DPH  a necháte  vypočítat  částku  DPH.  V druhé  položce  dokladu  částku  DPH  zapíšete  znovu  se 
záporným znaménkem v nulové sazb  DPH.ě

Odvod  DPH  z uskutečn ných  pln ní  je  možné  vě ě  p iznání  DPH  ař  záznamní  povinnosti  nechat  spínačem  U dovozů 
a po ízení  zř  EU dopočítej  proti ádek  ř automaticky  uplatnit  programem.  V tomto p ípad  je  vř ě  podvojném účetnictví 
pouze zapot ebí ručn  vytvo it interní doklad, vř ě ř  n mž zaúčtujete DPH zě  t chto uskutečn ných pln ní.ě ě ě

Pokud spínač U dovoz  aů  po ízení zř  EU dopočítej proti ádek ř nesepnete, je nutné zapsat ručn  samostatným doklademě  
uskutečn ná pln ní do ostatních pohledávek. Doklad bude mít taktéž dv  položky - jednu pro vyčíslení základu aě ě ě  dan ,ě  
druhou pro nulování dokladu. Tento doklad je možné na základ  vašeho uvážení vytvá et pro každý doklad po ízeníě ř ř  
z EU, nebo jej lze zadat souhrnn  jedním dokladem za celý m síc (čtvrtletí). ě ě

V následujícím p íkladu se vř  p ijaté faktu e zárove  uplatní nárok na odpočet DPH. ř ř ň

faktura p ijatá zř  EU

číslo faktury fp100100 den vzniku 20.3.2010

var. symbol 1234567 typ DPH R2 zboží členský stát §16

m naě EUR

kurz 25.0000 celkem 1 000,00 EUR

položky faktury bez DPH % DPH sazba DPH

zboží 1 000 EUR 20 200 EUR zb.člen.stát 20%

vyrovnání DPH - 200 EUR 0 0,00 ostatní, zaokr. 0%
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 účetní doklad k faktu e zř  EU

období 03.10 typ DPH R2 zboží členský stát §16

datum 20.3.2010 období DPH 03.10

druh dokladu fp m naě EUR

doklad fp100100 kurz 25.0000

p edkontaceř fpzbozi popis fp dovoz zboží

účet DPH má dáti dal v m ně ě var.symbol P poznámka

32100 25000,00 1000,00 1234567 - závazek

34342 C20 5000,00 200,00 DPH 20%

34388 OST -5000,00 200,00 DPH na pomoc. účtu

50400 C20 25000,00 1000,00 zboží

Pokud nenecháváte p i výpočtu p iznání DPH nebo sestavení záznamní povinnosti automaticky dopočítat proti ádekř ř ř  
k p ijatým pln ním ze zahraničí, musíte ručn  zadat následující doklad, kterým p ijaté DPH uvedete iř ě ě ř  v uskutečn nýchě  
pln ních. Doklad zapíšete do ostatních pohledávekě

ostatní pohledávka – zápis do uskutečn ných pln níě ě

doklad číslo OP10016 den vzniku 20.3.2010

typ DPH SB zboží členský stát §16

m naě EUR

kurz 25.0000 celkem 0,00 EUR

položky bez DPH % DPH sazba DPH

zboží 1 000 EUR 20 200 EUR zb.člen.stát 20%

vyrovnání  -1 200 EUR 0 0,00 ostatní, zaokr. 0%

 účetní doklad k ostatní pohledávce

období 03.10 typ DPH SB zboží členský stát §16

datum 20.3.2010 období DPH 03.10

druh dokladu op m naě EUR

doklad OP10016 kurz 25.0000

p edkontaceř odvDPHdov popis Uskut. DPH z fp100100

účet DPH má dáti dal v m ně ě var.symbol P poznámka

34342 D20 5000,00 200,00 - DPH 20%

75100 D20 25000,00 1000,00 základ DPH

75100 OST -25000,00 1000,00 vyrovnání zákl.

34388 OST 5000,00 200,00 DPH na pomoc. účtu
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 29.5.6 Platba záloh

Zákon o DPH požaduje, aby se ze zaplacených záloh (mimo zákonem uvedené výjimky) odvedlo DPH. To znamená, že 
po p ijetí  úhrady je zapot ebí do programu ručn  zapsat (ař ř ě  p ípadn  zaslat odb rateli)  da ový doklad kř ě ě ň  zaplacené 
záloze, nebo je-li  to možné, vystavit souhrnný da ový doklad. P i vystavení da ového dokladu kň ř ň  záloze se skutečné 
datum úhrady zálohy zapisuje do údaje datum zdanitelného pln níě . Pokud da ový doklad odesíláte odb rateli, je proň ě  
tisk vhodné použít p íslušnou tiskovou sestavu nebo nap íklad do úvodního textu poznamenat, že datem uskutečn níř ř ě  
zdanitelného pln ní je mín no datum úhrady zálohy. Pokud vystavujete da ový doklad kě ě ň  zálohové faktu e, na které nebylř  
vyčíslen základ dan  aě  da , nastavte si p ed zápisem položek dokladu vň ř  menu Ceny a struktura (je v seznamu položek 
čtvrté odshora), že zadáváte cenu včetn  DPHě  a že jde o zjednodušený da ový doklad (částka DPH se bude počítatň  
shora zaokrouhleným koeficientem). Doklad bude mít dv  položky - jednou je vyčíslena uhrazená záloha rozpočtená naě  
základ dan  aě  DPH, druhou položkou doklad vynulujete. 

Jestliže budete da ové doklady kň  zálohám vystavovat v evidenci ostatních pohledávek, použijte pro tisk formulá  da ovýř ň  
doklad.

V konečné faktu e se záloha uvede ve stejné sazb  DPH jako na da ovém dokladu. ř ě ň

Na vašem rozhodnutí bude, zda se budou všechny doklady odvíjet od základu DPH, nebo od částky včetn  DPH. Pokudě  
chcete informativn  uvád t sazbu DPH aě ě  její výši již v zálohové faktu e, zm te si vř ěň  číselníku druh  doklad  (menuů ů  
Doklady - Číselníky - Druhy dokladů) u zálohové faktury typ dokladu DPH na Prodej v tuzemsku a podmínky zm teěň  
na S daní. Údaj doklad DPH ve faktu e nechte nesepnutý.ř

P íklad kř  zálohové faktu eř

Vystavili jste zálohovou fakturu na částku 1200 Kč, úhrada byla provedena v plné výši bankovním p evodem. Kř  úhradě 
nyní vystavíte da ový doklad.ň

 da ový doklad kň  úhrad  zálohové fakturyě

doklad číslo FVDZ10001 vystavena 05.05.2010

počítadlo D1 datum zd. pln níě 05.05.2010

partner Kokoška typ DPH S1 Prodej v tuzemsku

celkem 0,00

položky faktury bez DPH % DPH sazba DPH účet

(co bylo p edm tem zálohy)ř ě 1 000,00 20 200,00 tuzemsko 20% 32400

vyrovnání dokladu -1200,00 0 0,00 ostatní, zaokr. 32499

účetní doklad k da ovému dokladu zálohové fakturyň

období 05.10 typ DPH S1 Prodej v tuzemsku

datum 05.05.2010 období DPH 05.10

druh dokladu fv m naě

doklad FVDZ10001 popis FV Da .dokl.kň  zál. Kokoška

p edkontaceř fvdandoklzal celkem 0

účet DPH má dáti dal poznámka

34320 T20 200,00 DPH 20%

32499 T20 1000,00 základ dan  ze zaplacené zálohy sě  vystaveným 
da .dokladem ň

32400 OST
1 200

zaplacená záloha - nevystavený da .dokladň
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Pak vyhotovíte konečnou fakturu - zde pro ilustraci tvo í záloha jednu polovinu fakturované částky.ř

konečná faktura

doklad číslo FV10002 vystavena 08.06.2010

počítadlo D1 datum zd. pln níě 08.06.2010

partner Kokoška typ DPH S1 Prodej v tuzemsku

celkem 1200,00

položky faktury bez DPH % DPH sazba DPH účet

(co bylo p edm tem faktury)ř ě 2 000,00 20 400,00 tuzemsko 20% 60400

odpočet zálohy -1000,00 20 -200,00 tuzemsko 20% 32499

účetní doklad ke konečné faktu eř

období 06.10 typ DPH S1 Prodej v tuzemsku

datum 08.06.2010 období DPH 06.10

druh dokladu fv m naě

doklad FV10002 popis FV Konečná fakt. Kokoška

p edkontaceř fv celkem 1200

účet DPH má dáti dal poznámka

31100 1200,00 pohledávka

34320 T20 200,00 DPH 20%

60400 T20 2000,00 tržba

32499 T20 -1000,00 odpočet zálohy

Konečný z statek účt  32400 iů ů  32499 je nyní nulový. 

 29.5.7 Paragraf §91

Program dokáže zpracovat tento paragraf  pouze v p ípad  tuzemských pln ní. Pro zápis p ijatých pln ní pro výpočetř ě ě ř ě  
podle §91 se použije typ dokladu DPH označený RX, pro zápis tržeb typ SX. 

 29.5.8 Osvobozená pln ní aě  krácení nároku

Pokud máte osvobozená uskutečn ná pln ní, založte si vě ě  menu  Konec - Nastavení - Servisní funkce - Zm na sazbyě  
DPH zaškrtnutím volby i pro krácená pln ní pot ebné typy doklad  aě ř ů  sazby DPH. P i výpočtu formulá e DPH ručnř ř ě 
zadejte údaj zálohový koeficient. Hodnota odpovídá koeficientu vypočtenému z celého minulého roku zaokrouhleného 
na dv  desetinná místa nahoru. Pokud je vypočtený koeficient vyšší nebo roven  ě 0,95,  považuje se za roven jedné 
a plátce  má nárok na  uplatn ní  odpočtu  vě  plné  výši.  Na konci  roku musíte  vypo ádací  koeficient  vypočítat  ručnř ě 
a zjišt nou hodnotu op t zapsat do formulá e p iznání.ě ě ř ř
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 30 BANKOVNÍ VÝPISY
Evidence je určena k zápisu bankovních výpis , které se následn  zaúčtují do  deníku.ů ě

 30.1 Co ud lat p ed používáním bankovních výpisě ř ů

 Zadat počítadla číselných ad výpis  (menu ř ů Doklady - Číselníky - Počítadla). 

 Založit  bankovní účty firmy (menu  Konec - Firemní údaje - Bankovní účty) a v podvojném účetnictví jim p i aditř ř  
analytické účty z účetního rozvrhu.

 P ekontrolovat nastavení bankovních výpis  ař ů  účetnictví.

 30.2 Bankovní výpis

 30.2.1 Zápis bankovního výpisu

Pokud jste v menu Konec - Firemní údaje - Bankovní účty zadali více než jeden bankovní účet, nabídne se p i vstupu doř  
evidence obrazovka pro výb r účtu, se kterým budete pracovat.ě

Bankovní výpis se skládá z hlavičky a položek. V hlavičce bankovního výpisu zadejte  datum a číslo výpisu,  počáteční 
a konečný stav účtu. V p ípad , že výpis obsahuje úhrady vř ě  cizí m n , sepn te spínač ě ě ě Úhrada v cizí m ně ě.

Položka  bankovního  výpisu  obsahuje  datum a typ  operace.  Typem  operace  je  výdej  či  p íjem,  údaj  se  p epínář ř  
mezerníkem. Následuje  částka, p ípadn  ř ě částka v cizí m ně ě. Jedná-li se o úhradu pohledávky nebo závazku, zadejte 
její  variabilní  symbol.  V závislosti  na  nastavení  bankovních  výpis  dojde  ke  spárování  sů  fakturou (ve  sloupci  p je 
uvedeno písmeno P), p ípadn  jste vyzváni kř ě  dohledání uhrazené faktury.

Da ová evidenceň

Úhrady je vhodné p edkontovat pomocí ř účetních kódů nebo účetních skupin, ulehčíte si účtování bankovních poplatk ,ů  
úrok , p evod  mezi pokladnou aů ř ů  účty. Číselníky se zobrazují pomocí kláves F3 a Ctrl+F3. V menu Finance - Pen žníě  
deník - Nastavení m žete určit, který číselník se bude klávesou ů F3 zobrazovat. 

Pokud zadáváte účetní skupiny do položek faktur již p i jejich vystavení, program poté, co fakturu ař  úhradu spárujete, 
vypíše  v účetní  skupin  informativní  text  ě *ZADÁNA*.  Pokud si  nejste  jisti,  jak by  se úhrada faktury  m la účtovat,ě  
m žete po spárování stisknout klávesu ů Ctrl+D - tím se zobrazí v režimu prohlížení.

U nov  zadaného výpisu program nabídne p i uložení výpisu zaúčtování do pen žního deníku. Pokud výpis nezaúčtujeteě ř ě  
nebo účtování  p erušíte,  m žete  tak kdykoliv  pozd ji  učinit  vř ů ě  bankovních  výpisech v režimu oprav  stiskem klávesy 
Ctrl+U.  Jestliže si  nejste jisti,  které položky výpisy jste d íve účtovali,  stiskn te vř ě  tomtéž p ehledu klávesu  ř Ctrl+T. 
Program  zobrazí  jednotlivé 
položky  výpisu  s uvedením 
stavu.

Podvojné účetnictví

Úhrady je vhodné p edkontovatř  
pomocí  účtů nebo  účetních 
skupin, ulehčíte  si  účtování 
bankovních  poplatk ,  úrok ,ů ů  
p evod  mezi pokladnou ař ů  účty. 
Číselníky  se  zobrazují  pomocí 
kláves  F3 a Ctrl+F3.  V menu 
Finance  –  Nastavení,  tlačítko 
<Další>, m žete  určit,  kterýů  
číselník  se  bude  klávesou  F3 
zobrazovat. 

U nov  zadaného výpisu program nabídne p i uložení výpisu zaúčtování do účetního deníku. Pokud výpis nezaúčtujeteě ř  
nebo účtování p erušíte, m žete tak kdykoliv pozd ji učinit vř ů ě  menu Finance - Účtování - Účtování z dokladů. Jestliže si 
nejste  jisti,  které  položky  výpisy  jste  d íve  účtovali,  stiskn te  vř ě  tomtéž  p ehledu  klávesu  ř Ctrl+T.  Program zobrazí 
jednotlivé položky výpisu s uvedením stavu.
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Oba typy evidencí

U položky typu  p íjemř  lze zadat bankovní srážku či  poplatek,  který se obvykle vztahuje k úhradám v cizí  m n  čiě ě  
platbám na dobírku. Po zadání srážky je op t vhodné zapsat účetní skupinu (účet) srážky aě  tím určit účet náklad .ů

Jestliže  je  zp sob  účtování  bankovní  srážky  stálý,  m žete  si  vů ů  menu  Doklady  -  Bankovní  výpisy  -  Nastavení 
p ednastavit účetní skupinu používanou pro zaúčtování srážky. Ta bude programem dopln na do bankovního výpisuř ě  
ihned po zadání částky srážky.

P i uložení bankovního výpisu je voliteln  kontrolován zadaný z statek účtu se součtem bankovních operací. Pokudř ě ů  
účtujete platby provedené v cizí m n , m žete si vě ě ů  menu Konec - Firemní údaje - Bankovní účty zvolit, zda bude obrat 
a z statek veden vů  korunách nebo v cizí m n .ě ě

Poznámka

Úhrada pohledávek a závazk  se vů  evidenci doklad  projeví až po zaúčtování úhrady do deníku. ů

 30.2.2 Denní z statky vů  bankovním výpisu 

U rozsáhlých bankovních výpis  obsahujících platby za více dn  m že dojít  ků ů ů  situaci,  kdy konečný z statek výpisuů  
nesouhlasí se z statkem vů  programu. V tom p ípad  použijte klávesu ř ě F9, která zobrazí z statky podle jednotlivých dn .ů ů  
Porovnáním s bankovním výpisem  zjistíte, ve kterém dnu došlo k rozdílu a tak zmenšíte počet položek, ve kterých 
musíte hledat chybu.

 30.2.3 P esouvání položek ve výpisuř

V bankovním výpisu lze vzájemn  p esouvat jednotlivé položky pomocí kláves ě ř Ctrl+Up a Ctrl+Down.

 30.2.4 Párování pohledávek a závazk  vystavených vů  jiné m n , nežě ě  
úhrada

Podvojné účetnictví

P i  zadání  úhrady  sř  odlišnou  m nou  pohledávkyě  
(závazku) budete vyzváni k zadání částek úhrad pro obě 
m ny. Odlišné m ny jsou vě ě  položkách bankovního výpisu 
indikovány písmenem  X  ve sloupci  s nadpisem  J (jiná 
m na).ě

 30.2.5 P edvolení účetní skupinyř  
srážek

Jestliže si banka uplat uje bankovní srážku za provedení p evodu tak, jako tomu je nap íklad p i úhrad  dobírek, aň ř ř ř ě  tato 
bankovní operace se v účetnictví čast ji opakuje, m žete si zadat účetní skupinu používanou pro zaúčtování srážky.ě ů  
Účetní skupina bude programem dopln na do bankovního výpisu ihned po zadání částky srážky.ě

Účetní skupinu zadejte v menu Doklady - Bankovní výpisy – Nastavení.

 30.2.6 Bankovní výpisy – účet platby závazku

V bankovních výpisech lze zobrazovat a zadávat číslo platby závazku. Hlavní smysl spočívá v kontrole chybných plateb 
p i elektronickém zpracování výpis . Volbu zapnete v ř ů nastavení bankovních výpis .ů

P i spárování závazku program kontroluje, zda je bankovní účet (pokud je zadán) uveden na kart  dodavatele.ř ě
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 30.3 Funkční klávesy v p ehledu bankovních výpisř ů

mezerník Značka.

F4 Hledání.

Ctrl+F4 Pokračuj v hledání.

F8 Tisk p ehledu hlaviček bankovních výpis .ř ů

Ctrl+F8 Tisk opisu bankovního výpisu.

Alt+F8 Tisk opis  bankovních výpis .ů ů

F9 Součet.

F10 Menu akcí.

F11 Definice sloupc  seznamu (viditelnosti, ší ky, umíst ní).ů ř ě

Ctrl+T Stav bankovního výpisu (zaúčtováno).

Ctrl+U Zaúčtování do pen žního deníku (da ová evidence).ě ň

Ctrl+N Nastavení vyhledávání/filtrování psaním požadovaného textu p ímo vř  seznamu.

 30.4 Homebanking - import výpisů

P ed provedením importu zř  homebankingu nejprve v menu Konec - Firemní údaje - Bankovní účty zadejte odpovídající 
účet. Dále v menu Doklady - Bankovní výpisy - Import výpis  - Nastaveníů  určete dva d ležité údaje - ů adresář, v n mžě  
má účetnictví hledat soubory pro import a očekávaný  formát dat. Program podporuje formát ABO, BEST KB, ČSOB 
(p vodní  software  ČSOB p ed sloučením sů ř  IPB),  ČSOB Homebanking 24,  CityBank,  Unicredit,  Multicash,  Poštovní 
banku a Raiffeisen.  Adresá  pro vým nu dat je zcela libovolný, pouze musíte zajistit, aby do n j ukládal pot ebnéř ě ě ř  
soubory i klientský program banky.  

Import bankovních výpis  sestává ze dvou úkon :ů ů

 Spustíte  si  homebanking,  p ijmete  nové  výpisy  ař  poté  je  exportujete  ve  stejném  formátu,  jaký  jste  nastavili 
v GRANDu. Soubory uložíte do adresá e zadaného vř  nastavení (viz p edchozí odstavec).ř

 Pak spustíte účetnictví a použijete menu Doklady - Bankovní výpisy - Import výpis  - Import zů  banky.

Program načte datové soubory bankovních výpis  aů  zobrazí jejich seznam. Pomocí mezerníku označte výpisy , které 
chcete zpracovat. Ty budou v dalším kroku zpracovány. Program se p i tom pokusí provést p i azení operací kř ř ř  maskám 
a nalézt tak účetní skupinu pro zaúčtování a dále spáruje úhrady s pohledávkami a závazky.

Nakonec budou všechny výpisy zobrazeny tak,  že v horní  části  obrazovky bude seznam výpis ,  ve spodní  seznamů  
operací každého výpisu. Mezi t mito seznamy m žete p epínat klávesou ě ů ř Ctrl+P. 

V seznamu operací si m žete mezerníkem označit opakující se platby, pro n ž chcete vytvo it tzv. masky (viz ů ě ř Masky pro
import  bankovních  výpisů).  Po  ukončení  prohlížení  vám  program  nabídne  jejich  vytvo ení  sř  tím,  že  pro  každou 
p ednastaví odpovídající údaje ař  ponechá vám možnost její úpravy.

Zcela na záv r program zapíše bankovní výpisy, které vě  režimu oprav m žete prohlédnout, dopárovat, zm nit účtováníů ě  
a zaúčtovat.

 30.4.1 Import výpis  zů  KB z programu BEST

V menu Bankovní výpisy - Import výpis  - Nastaveníů  zvolte formát dat BEST KB a zvolte libovolný existující adresá , doř  
n hož budou ukládány soubory sě  výpisy.

P ed načtením výpisu vř  GRANDu musíte nejprve v programu BEST KB provést export bankovního výpisu jednoho účtu 
(nejlépe po dnech). Adresá  exportního souboru musí být shodný sř  adresá em zadaným ř v GRANDu menu  Doklady - 
Bankovní výpisy - Import výpis  - Nastaveníů . V tomtéž nastavení zadejte extenzi vstupních soubor  na ů OKM.

Best nečísluje bankovní výpisy. Jejich očíslování musíte provést ručn  formou opravy.ě
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 30.4.2 Import výpis  zů  České spo itelnyř

Spus te  program  ť Office  Line České spo itelnyř  a p ihlaste  se.  P ed prvním exportem výpis  do účetnictví  musíteř ř ů  
zm nit n které volby.ě ě

Zvolte nabídku Databáze - Popisy souborů. V seznamu zvolte Obratová položka (data) - BUNOD001 a stiskn te tlačítkoě  
Editovat. V následující obrazovce zadejte jméno exportního souboru (nap íklad ř VYPIS.GPC), kódovou stránku shodnou 
s GRANDem (852 nebo 895). Typ souboru ABO, soubor šifrován Ne. Pak stiskn te tlačítko ě <OK>. Tytéž hodnoty zadejte 
ješt  jednou uě  Výpisu z účtu (data) BUVYD001.

P i vlastním exportu bankovního výpisu postupujte tak, že vř  seznamu p ijatých zpráv označíte údaje ř BUVYD a BUNOD 
výpisu,  který  chcete  p enést  do  účetnictví.  Pak  stisknete  tlačítko  ř <Menu> a zvolíte  nabídku  Operace  -  Export 
označených zpráv. Tím by m lo dojít kě  vytvo ení exportního souboru (ř VYPIS.GPC) v adresá i ř EXPORT, jenž je umíst ně  
v adresá i sř  programem Office Line. Pokud tento soubor již existuje, bude dopln n.ě

Takto vytvo ený soubor bankovního výpisu m žete po zadání cesty kř ů  adresá i, kde je umíst n, importovat do účetnictvíř ě  
zp sobem, který byl d íve popsán pro Komerční banku zů ř  prost edí DOS.  ř

 30.4.3 Import výpis  zů  ČSOB

Popis  se týká p vodního klienta ČSOB p ed sloučením banky sů ř  IPB.  Program používá speciální  formát  dat,  který 
exportuje  zvláš  hlavičky  výpis ,  tuzemské  položky,  kreditní  ať ů  debetní  p ípady.  Vř  definici  výstupních  formátů 
v programu ČSOB je zapot ebí nastavit  cestu kř  adresá i,  do n hož se budou exportované výpisy ukládat ař ě  zároveň 
v n m  zadat  tyto  názvy  soubor :  hlavičky  výpis  se  budou  zapisovat  do  souboru  HLAVICKY.DAT,  položky  doě ů ů  
POLOZKY.DAT, kreditní operace do KREDIT.DAT, debetní do DEBET.DAT.

 30.4.4 Masky pro import bankovních výpisů

Masky  slouží  k p edkontování  opakujících  se  bankovníchř  
operací,  které  se  nevztahují  k pohledávkám a závazk mů  
zapsaným  v části  DOKLADY.  Tyto  platby  musí  být 
jednoznačn  identifikovatelné  podle  bankovního  účtu,ě  
částky,  variabilního,  konstantního  nebo  specifického 
symbolu. Jedná se zejména o platby bankovních poplatk ,ů  
úrok , odvod DPH, mezd, daní aů  další. 

Program  p i  importu  bankovního  výpisu  pracujeř  
s maskami tak, že pro každou bankovní operaci prochází 
číselník  masek  a zjiš uje,  zda  se  shoduje  typ  operaceť  
(p íjem, výdej), variabilní či konstantní symbol, účet neboř  
částka. Pokud se odpovídající masku poda í najít, použijeř  
se pro zaúčtování bankovní operace p edkontace zř  masky. 
V údajích masky mohou být následující hodnoty:

 Konkrétní  údaj. Nap íklad  ve  variabilním  symbolu  jeř  
vždy  uvedeno  IČO  firmy.  Tehdy  se  maska  použije 
v p ípad , že variabilní symbol bankovní operace je zcela shodný.ř ě

 Není zadáno nic. Program údaj p i rozhodování ignoruje ař  je lhostejné, jaká hodnota je na bankovním výpise.

 Je zadána hv zdička.ě  Program masku vybere tehdy, je-li v bankovním výpisu libovolná neprázdná hodnota. 

Obrázek  ukazuje p íklad masky pro platbu odvodu DPH finančnímu ú adu. ř ř

Platební operace se v tomto p ípad  p i adí kř ě ř ř  masce když:

 Se jedná o výdej pen z zě  účtu.

 Bankovní operace má číslo účtu p íjemce 70517622041/0710.ř

 Bankovní operace má shodný variabilní symbol 13115489.

 Bankovní operace má shodný konstantní symbol 1148

 Na výši platby a specifickém symbolu nezáleží. 

Zárove  je zrušeno párování, tedy program se nebude pokoušet p i adit úhradu kň ř ř  závazku v DOKLADECH.
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 31 PLATEBNÍ P ÍKAZYŘ

 31.1 Co ud lat p ed používáním platebních p íkazě ř ř ů

 Zadat místo vystavení a počet položek p íkazu vř  nastavení.

 Máte-li zam stnance, zadejte bankovní spojení odvod  do nastavení mezd aě ů  číselníku zdravotních pojiš oven.ť

 Budete-li proplácet p ijaté faktury, musí být dodavatel zaveden vř  číselníku partner  aů  m l by mít vypln né bankovníě ě  
spojení. P i zápisu p ijaté faktury je zapot ebí zadat jej výb rem  zř ř ř ě  nabídky.

 31.2 Vystavení nového p íkazuř

 31.2.1 Hlavička

Zvolte menu  Doklady - Platební p íkazy - Hlavička - Nový p íkazř ř  a v seznamu stiskn te  ě Enter.  Zadejte  číslo účtu 
firemního účtu.  Klávesou  F3 m žete zobrazit  nabídku všech bankovních účt  firmy. Dále určete  ů ů datum splatnosti 
p íkazu,  ř konstantní  symbol (bude  uveden  pouze  na  jednoduchém platebním p íkazu)  ař  p ípadn  ř ě m nuě .  U plateb 
v korunách m nu nezadávejte!ě

Po uložení hlavičky program nabídne automatické  vyhotovení položek bankovního p íkazu viz.  následující  kapitola.ř  
Pokud vyvstane pot eba opravit nebo zrušit d íve zadanou položku p íkazu, vra te se do menu  ř ř ř ť Doklady - Platební 
p íkazyř  a zvolte nabídku Operace - Oprava.

 31.2.2 Platební operace

P ed  zadáním  operace  nejprve  vytvo teř ř  
hlavičku platebního p íkazu.ř

Novou  položku  platebního  p íkazu  m žeteř ů  
vyhotovit  manuálně,  výb rem  ze  seznamuě  
stálých operací,  proplacením p ijatých fakturř  
a závazk  aů  výplatou mzdových srážek, odvodů 
a pojišt ní.ě

P i  proplácení  faktur  ař  závazk  zadejte,  jakéů  
doklady  se  mají  nabídnout  k proplacení. 
P edvolbou  jsou  nastaveny  faktury  hrazenéř  
bankovním  p evodem  sř  nevystaveným 
platebním p íkazem.ř

V seznamu  faktur  m žete  nalézt  požadovanýů  
doklad  a stisknout  Esc,  nebo  označit 
(mezerníkem)  všechny  faktury,  které  chcete 
proplatit. I ve druhém p ípad  ukončete výb rř ě ě  
klávesou  Esc.  Pak  se  program  zeptá,  zda 
chcete proplatit jednu nebo všechny označené 
faktury  a následn  začne  údaje  ze  závazk  p enášet  doě ů ř  
p íkazu.  Bankovní  spojení  se  dohledá  vř  číselníku 
obchodních partner .ů

Okamžit  po  zápisu  platební  operace  do  p íkazu  se  doě ř  
závazku  zapíše  datum  vystavení  platebního  p íkazuř  
z hlavičky platebního p íkazu.ř

P i  proplácení  mezd  musíte  zadat  období  výplat  ař  typ 
částky k proplacení. Podmínkou pro správnou funkci plateb 
je zadání bankovního spojení v nastavení mezd a srážek.
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 31.2.3 Zahraniční platební p íkazyř

Pokud vyhotovíte platební p íkazř  
z účtu  se  zadanou  m nou,ě  
zobrazí  se  p i  zápisu  platebníř  
operace další údaje pot ebné proř  
zahraniční  platbu  -  adresa 
p íjemce, adresa banky, bankovníř  
výlohy  a platební  titul.  Pokud 
jsou  tyto  údaje  p edem zadányř  
do  karty  odb ratele  (menuě  
Doklady - Číselníky - Partne iř ), 
budou  p i  proplacení  závazkuř  
automaticky p eneseny společnř ě 
s číslem účtu dodavatele.

 31.3 P ehled ř

V menu si  m žete  zvolit,  zda  chcete  sestavit  p ehled platebních  p íkaz ,  nebo seznam bankovních  operací  všechů ř ř ů  
platebních p íkaz . ř ů

 31.4 P ehled p íkaz  ř ř ů

P ehled je  určen kř  prohlížení  bez možnosti  provést zm ny. Po stisku klávesy  ě Enter v seznamu hlaviček platebních 
p íkaz  program ukáže platební operace.ř ů

 31.5 P ehled operací ř

P ehled operací využijete vř  p ípad  dohledání bankovní operace, uř ě  které nevíte, kdy a kterým p íkazem byla či m la býtř ě  
provedena. Seznam obsahuje operace všech vystavených platebních p íkaz .ř ů

 31.6 Tisk 

Tisk  p íkazu lze  provést  nabídkou menu  ř Tisk,  nebo p ímo zř  p ehledu p íkaz  klávesou  ř ř ů F8.  Program si  sám zvolí 
formulá  jednoduchého nebo hromadného p íkazu. P i tisku p íkazu bude do sloupce sm rového kódu banky zapsánoř ř ř ř ě  
číslo nacházející se za lomítkem bankovního spojení (nap . číslo  ř 145045-789/0100 bude rozd leno na ě 145045-789 
a 0100).

 31.7  Časté operace

Číselník se používá pro opakující se platební operace, které se nevztahují k závazk m ani mzdám, nap íklad platbaů ř  
záloh dan  zě  p íjmu, zdravotní ař  sociální pojišt ní OSVČ.ě
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 31.8 Nastavení p íkazř ů

Do nastavení zadejte text místa vystavení p íkazu proř  
tisk do formulá e. ř

Počet položek p íkazu m žete omezit dle požadavkř ů ů 
vaší  banky.  Obvykle  je  na  hromadném  platebním 
p íkazu maximáln  15 operací.ř ě

Jestliže máte více bankovních účt ,  m žete si určitů ů  
obvyklý účet,  jenž bude použit  p i  vystavení novéhoř  
p íkazu. ř

Spínačem  Int. číslo do spec. symbolu zajistíte, aby 
program  uvád l  po adové  číslo  závazku  doě ř  
specifického  symbolu,  čímž  si  m žete  zjednodušitů  
identifikaci platby p i zápisu bankovního výpisu.ř

Volba  neuvád t  jména  zam stnancě ě ů se  vztahuje 
k proplacení srážek ze mzdy.

Bankovní výlohy slouží k p edvolb  spoluúčasti na bankovních poplatcích p i zahraničních platbách.ř ě ř

 31.9 Export p íkaz  do bankovního klientař ů

Nejprve  si  v menu  Doklady  -  Platební  p íkazy  –ř  
Export  p íkaz  –  Nastavení  ř ů zadejte  adresá ,  kamř  
budete  výstupní  soubor  ukládat.  Adresá  je  zcelař  
libovolný, pouze musíte zajistit, aby z n j mohl čístě  
pot ebné soubory iř  klientský program banky.

Pro  vlastní  export  p íkaz  zvolte  ř ů menu  Doklady  - 
Platební p íkazy – Export p íkaz  – Export do banky.ř ř ů  
Zvolte  bankovní  účet,  pro  který  chcete  vytvo itř  
soubor s p íkazy, ař  jeho datový formát.

Internetové  bankovní  programy  obvykle  podporují 
formát  ABO.  Pokud  je  tomu  tak  i u vašeho 
bankovního  klienta,  vyzkoušejte,  který  z GRANDem 
nabízených ABO formát  vyhovuje nejlépe.ů

Obdobn  je  tomu  uě  formátu  MultiCash,  který  je 
u každé banky upraven.

Komerční banka podporuje mimo  ABO také formát 
BEST.  D ležité  je,  abyste  vů  GRANDu i v bankovním 
programu zvolili stejný formát.

Poziční  formáty  pro  KB  a Českou  spo itelnu  jsouř  
uvedeny spíše z historických d vod .ů ů
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 32 VZÁJEMNÉ ZÁPOČTY
Evidence slouží k vytvo ení doklad  oř ů  vzájemném zápočtu  pohledávek a závazk , p ípadn  mezi fakturami aů ř ě  dobropisy. 

Pokud budete evidenci využívat, zadejte si v menu  Doklady - Číselníky - Počítadla novou číselnou adu sř  určením 
Ostatní. Tuto založenou adu zapište do formulá e ř ř Nastavení vzájemných zápočt  (menu ů Doklady - Vzájemné zápočty - 
Nastavení).

Vzájemný zápočet se skládá z hlavičky a položek. V hlavičce zápočtu zadejte jeho datum vystavení, datum potvrzení, 
číslo a poznámku. V p ípad , že chcete započítat doklady vř ě  cizí m n , sepn te spínač ě ě ě Úhrada v cizí m ně ě.

Položka zápočtu obsahuje  datum a typ operace.  Typem operace je  výdej (úhrada dodavatelské  faktury)  či  p íjemř  
(úhrada vydané faktury).  Hodnota se p epíná  ř mezerníkem.  Následuje  částka,  p ípadn  ř ě částka v cizí  m ně ě.  Pokud 
částku nezadáte, bude úhrada pohledávky a závazku provedena v plné výši.

Dále  zadejte  variabilní 
symbol pohledávky 
(závazku). V závislosti na 
nastavení  zápočt  dojdeů  
ke  spárování  s fakturou 
(ve sloupci  p je  uvedeno 
písmeno P), p ípadn  jsteř ě  
vyzváni  k jejímu 
dohledání. Tato činnost je 
shodná  se  zadáváním 
úhrad  v bankovních 
výpisech.

Da ová evidenceň

Úhrady  je  vhodné  p edkontovat  pomocí  účetních  skupin.  Pokud  zadáváte  účetní  skupiny  do  faktur  již  p i  jejichř ř  
vystavení, program poté, co fakturu v zápočtu uvedete, vypíše ve sloupci účet.sk. informativní text *ZADÁNA*. Pokud si 
nejste jisti,  jak by se úhrada faktury m la účtovat, m žete po spárování stisknout klávesu  ě ů Ctrl+D. Tím se faktura 
zobrazí v režimu prohlížení.

P i uložení vzájemného zápočtu je kontrolován obrat p íjm  ař ř ů  výdaj , který musí být shodný. Uů  nov  zadaného zápočtuě  
program nabídne zaúčtování do pen žního deníku. Pokud zápočet nezaúčtujete nebo účtování p erušíte, m žete takě ř ů  
kdykoliv pozd ji učinit vě  p ehledu zápočt  vř ů  režimu oprav stiskem klávesy Ctrl+U. Jestliže si nejste jisti, které položky 
zápočtu jste d íve účtovali, stiskn te vř ě  tomtéž p ehledu klávesu  ř Ctrl+T. Program zobrazí jednotlivé položky zápočtu 
s uvedením stavu.

Zápočet je nutné zaúčtovat do pen žního deníku, jinak by se neprojevila úhrada faktur vě  evidenci pohledávek a závazk .ů  
Nezaúčtováním by též došlo ke zkreslení náklad  aů  výnos .ů

Podvojné účetnictví

Pokud je úhrada provedena na jiný saldokontní účet, než máte určeno v p edkontaci pro vzájemné zápočty, m žeteř ů  
požadovaný účet zapsat do sloupce účet.sk.

P i uložení vzájemného zápočtu je kontrolován obrat p íjm  ař ř ů  výdaj , který musí být shodný. Uů  zápočtu se zadaným 
datem potvrzení program nabídne zaúčtování do účetního deníku. Pokud zápočet nezaúčtujete nebo účtování p erušíte,ř  
m žete tak kdykoliv pozd ji učinit vů ě  menu Finance - Účtování - Účtování z dokladů. 

V evidenci pohledávek a závazk  se úhrada projeví až po zaúčtování vzájemného zápočtu.ů

 32.1.1 Tisk potvrzení

Vzájemný  zápočet  m žete  vytisknout  ve  dvouů  
tiskových  sestavách.  Sestavu  nazvanou  Formulář 
vzájemného  zápočtu  II m žete  použít  pro  tisků  
potvrzení,  které  pošlete  k odsouhlasení  druhé 
stran .ě

Zm nu tiskové sestavy provedete t sn  p ed tiskemě ě ě ř  
zápočtu v obrazovce, kde volíte nap íklad výstupníř  
za ízení ař  počet kopií.
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 32.1.2 Funkční klávesy v seznamu vzájemných zápočtů

mezerník Značka.

Ctrl+S Současný výpis položek a hlaviček zápočt .ů

Ctrl+T Stav zaúčtování zápočtu.

Ctrl+U Zaúčtování do pen žního deníku (da ová evidence).ě ň

F4 Hledání.

Ctrl+F4 Pokračuj v hledání.

F6 Filtr.

Ctrl+F6 Rychlý filtr.

F7 azení.Ř

F8 Tisk p ehledu vzájemných zápočt .ř ů

Ctrl+F8 Tisk formulá e vzájemného zápočtu.ř

F9 Součet.

F10 Menu akcí.

F11 Definice sloupc  seznamu (viditelnosti, ší ky, umíst ní).ů ř ě

Ctrl+N Nastavení vyhledávání/filtrování psaním požadovaného textu p ímo vř  seznamu.
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 33 ČÍSELNÍKY

 33.1 Partne i ř

Číselník obchodních partner  má význam ve zrychlení práce p i po izování doklad  aů ř ř ů  používá se pro výb ry aě  p ehledy.ř  
Je nezbytný pro hlášení o nezdan ných platbách fyzickým osobám aě  k proplacení závazk  platebním p íkazem.ů ř

Seznam partner  je možné tisknout vů  n kolika dodaných sestavách včetn  tisku dopisních obálek aě ě  štítk .ů

 33.1.1 Evidenční karta obchodního partnera

 33.1.1.1 Zadání partnera

Na  rozdíl  od  ostatních 
po adových čísel vř  programu lze 
do  čísla  obchodního  partnera 
zadat  pouze  numerickou 
hodnotu.  P i  po ízení  novéhoř ř  
partnera  je  číslo  p id lenoř ě  
programem.  Pokud  jej  chcete 
opravit  a kursor bliká v položce 
název,  stiskn te  dvakrátě  
Shift+Tab.

Pro  rozlišení  partner  jeů  
p ipraveno  základní  člen ní  nař ě  
odb rateleě ,  dodavatele,  obojí, 
konečného p íjemceř  a vy azenř . Podle tohoto p íznaku bude partner nabízen p i vystavení p ijaté nebo vydané faktury.ř ř ř  
Partnery označené jako  konečný p íjemceř  lze  zadat ve vydaných fakturách do údaje  konečný p íjemceř .  Vy azenýř  
partner nebude nabízen v žádném menu. V p ehledu partner  je základní člen ní partner  uvedeno obvykle ve druhémř ů ě ů  
sloupci. Dodavatel je označen písmenem D, odb ratel ě O, dodavatel i odb ratel ě V, konečný p íjemce ř K. Vy azený partnerř  
má tuto položku prázdnou.

Jestliže pot ebujete evidovat ř adresu doručování, která je odlišná 
od  sídla  firmy,  sepn te  nejprve  vě  menu  Doklady  -  Číselníky  - 
Partne i -  Nastaveníř  volbu  Zadávat  jinou adresu.  Ve formulá iř  
obchodního  partnera  bude  zobrazen  spínač  Jiná  adresa 
doručování. Stisknete-li na n m mezerník, nabídne se obrazovka,ě  
v níž m žete zadat údaje, které se pro účely doručování odlišujíů  
od sídla  firmy.  Adresa doručování  se  používá  p i  tisku obálek,ř  
štítk , knihy pošty aů  ve formulá i faktury pojmenovaném ř FV kon. 
p íjemce zř  jiné adresy.

Zat íd níř ě  slouží k jemn jšímu člen ní. Popisuje jej kapitola ě ě Zat íd níř ě .

P íznak  ř neplátce slouží ke kontrole, zda omylem nezapisujete od tohoto dodavatele fakturu označenou jako da ovýň  
doklad.

Bankovní spojení má smysl vkládat pouze u dodavatel , kterým platíte p evodním p íkazem. P i vystavení p evodníhoů ř ř ř ř  
p íkazu se program pokusí pro každou proplácenou fakturu nalézt vř  číselníku odpovídajícího partnera a z n j p evzítě ř  
bankovní spojení. Sm rový kód banky odd lujte lomítkem. ě ě

Pokud máte dodavatele, kterým st ídav  platíte na r zné bankovní účty, sepn te vř ě ů ě  menu Doklady - Číselníky - Partne iř  
- Nastavení volbu Zadávat více b. účt .ů  V kart  obchodního partnera pak bude zobrazován spínač ě Další bankovní účty, 
který indikuje, zda má dodavatel zadáno více účt . Kliknete-li na n j myší nebo stisknete mezerník, zobrazí se jejichů ě  
seznam. Do n j lze obvyklým zp sobem klávesou ě ů F5 p idat další záznam. Jeden účet m že být označen jako obvyklý.ř ů  
P i  zápisu p ijaté faktury budete po výb ru partnera sř ř ě  více bankovními  účty vyzváni  k výb ru účtu, na který budeě  
závazek hrazen. Zárove  je číslo tohoto účtu zobrazeno vň  hlavičce závazku a využito p i vytvá ení platebního p íkazu.ř ř ř

Pokud chcete do karty obchodního partnera zadávat mail a www adresu, sepn te nejprve vě  menu Doklady – Číselníky 
–  Partne i  -  Nastaveníř  volbu  Zadávat  mail  a WWW.  P i  zadání  mailu  m žete  namísto  ř ů zavináče  použít  hv zdičkuě  
(násobítko z numerické klávesnice), která bude p i uložení partnera automaticky nahrazena znakem ř @. 
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Mail a odkaz na WWW stránky m žete využít tak, že vů  kart  partnera stisknete tlačítko nacházející se vpravo od t chtoě ě  
údaj . Po stisku by se m l spustit výchozí poštovní program sů ě  nastavenou adresou p íjemce nebo spustit internetovýř  
prohlížeč na zadané WWW stránce.

Tlačítko <Další> zobrazí údaje vztahující se k prodeji a fakturaci.

Signatura je  položka,  kterou  využijete  v p ípad ,  že  vašiř ě  
zákazníci  mají  velmi  podobné  názvy  (nap íklad  školy).ř  
V takovém p ípad  si m žete vř ě ů  signatu e upravit název tak,ř  
aby jste  p íslušnou školu  p i  fakturaci  snadn ji  vyhledali.ř ř ě  
Podmínkou  použití  signatury  v nabídkách  partner  p iů ř  
fakturaci  je  zapnutí  Rychlých  indexů viz  kap.  Prost edíř
programu. a úprava nastavení partner  viz kap.  ů Nastavení
partnerů.

Odb rateli  m žete  zadat  ě ů cenovou  skupinu  (procentní 
slevu), p ednastavit  ř prodejní cenu, za niž budete prodávat 
zboží vedené na skladových a ceníkových kartách,  sazbu penále pozdních úhrad, 
standardní  splatnost a limit pohledávek.  Limit  pohledávek se použije  p i  uloženíř  
faktury, kdy program kontroluje, zda nebyl p ekročen. ř

Údaj  Zobrazovat zprávu slouží k upozorn ní obsluhy programu p i vystavení fakturě ř  
a jiných doklad  na pot ebné informace (nap íklad upozorn ní na neplatiče).ů ř ř ě

Tlačítko <P íznaky>ř  zobrazí formulá  pro zápis dopl kových voleb, které jsou určenyř ň  
uživatel m  sů  rozsáhlejší  evidencí  partner .  Dovolují  další  paralelní  t íd ní  neboů ř ě  
mohou  být  využity  k zápisu  vybraných  informací 
(komu jste  zaslali  dopis,  kdo  je  vaším prodejcem, 
apod.).  P ed  jejich  použitím  musíte  do  nastaveníř  
zadat požadované názvy p íznak .ř ů

Tlačítko  <Informace> slouží  k evidenci  libovolných 
typ  záznam  (návšt vy,  odeslání  zprávy).  P edů ů ě ř  
použitím musíte naplnit číselník  typ  informacíů . Do 
seznamu informací p idáte klávesou ř Insert, opravíte 
Enter a záznam zrušíte Del.

V p ehledu  partner  si  m žete  nechat  zobrazitř ů ů  
informace po stisku kláves Ctrl+S. Jsou-li informace 
vid t  společn  sě ě  partnery,  lze  klávesou  Alt+F6 
nastavit filtr na výb r partner  obsahujících požadovanou informaci.ě ů

 33.1.1.2 ARES

Program umož uje automatické stažení (kontrolu) údaj  oň ů  obchodním partnerovi ze systému ARES. Pokud si v menu 
Doklady - Číselníky - Partne i - Nastaveníř  sepnete volbu  Po zadání IČ ostatní volby načíst z ARESu, zobrazí se p iř  
vložení nového partnera nejprve obrazovka pro zápis IČ. K n mu se ě GRAND pokusí získat informace ze systému ARES. 
Pokud výše zmín nou volbu nezapnete, lze ARES využít p i zadaní partnera stiskem klávesy ě ř F3 v údaji název, IČ a DIČ 
(v obrazovce partnera).

Jestliže pouze chcete p ekontrolovat údaje již zapsaného partnera, použijte výše popsaný postup. Program zobrazíř  
formulá , kde uvede stávající údaje zř  GRANDu i hodnoty z ARES. Rozdíly barevn  zvýrazní aě  m žete je p ípadn  p enéstů ř ě ř  
do evidence.

 33.1.1.3 Informace z internetu

Program umož uje zrychlené zobrazení n kterých rejst ík  aň ě ř ů  internetových evidencí vztahujících se k firm  (nap íkladě ř  
živnostenský a obchodní rejst ík). Hledání je obvykle provedeno podle IČ, p ípadn  podle názvu.ř ř ě

 33.1.2 Typy informací

Číselník slouží k rozlišení typ  informace zadávané vů  obrazovce partner .ů  
Pro  každý  typ  informace  lze  zvolit,  jaké  údaje  se  budou  p i  zadáváníř  
informace vypl ovat aň  jak se budou nazývat.
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 33.1.2.1 Volitelné údaje

V číselníku partner  je možné zadávat uživatelsky volitelné údaje (jako vů  personalistice). Položky, které vás pro evidenci 
odb ratel  nebo dodavatel  zajímají aě ů ů  není pro n  vě  programu specifický údaj, nadefinujete v menu Doklady - Číselníky 
- Partne i - Volitelné údajeř . V kart  partnera je naleznete pod tlačítkem ě Volitelné.

Podrobnosti naleznete v kapitole Volitelné údaje.

 33.1.3 Hledání partnera podle bankovního účtu

Program umož uje vyhledat dodavatele podle zadaného bankovního účtu.ň

 33.1.4 Nastavení partnerů

V nastavení m žete pojmenovat  ů dvě 
skupiny  p íznakř ů,  které  lze  použít 
jemn jší člen ní partner , p ípadně ě ů ř ě 
k poznamenání  n jakýchě  
charakteristik nebo informací.

P i zadávání nového partnera m žeř ů  
dojít k jeho duplicit  vě  p ípad , že siř ě  
nevšimnete,  že  je  již  v číselníku 
zadán (stačí zm nit jméno zě  Boháč 
- lah dkyů  na  Lah dky Boháčů  nebo 
zadat  jej  jednou  jako  odb rateleě  
a podruhé  z evidence  faktur 
p ijatých  jako  ř dodavatele).  Abyste 
docílili  jednoznačnosti  číselníku, 
sepn te  volbu  Uě  nového  partnera 
kontrolovat shodné IČO, DIČ 

Pokud chcete, aby program kontroloval, zda odb ratel nedluží vyšší částku, než je určeno, sepn te spínač ě ě Kontrolovat 
limit pohledávek a Kontrolovat limit závazk . ů Dále partner m, uů  nichž chcete kontrolu provést, zadejte na evidenční 
kart  nenulový limit. P i uložení nové faktury program provede kontrolu aě ř  na p ípadné p ekročení hranice upozorní.ř ř

V nabídkových seznamech partner  jsou obvykle uvedeny jen takové, které svým charakterem odpovídají zadávanémuů  
dokladu.  Nap íklad p i  zápisu  faktury  vydané se  zobrazí  pouze  ř ř odb rateléě  a odb ratelé/dodavateléě .  P i  vystaveníř  
výdajového  dokladu   dodavatelé  a odb ratelé/dodavatelé.  ě Jestliže  chcete  zobrazit  všechny  firmy  bez  ohledu  na 
zadávaný doklad, zaškrtn te spínač Vě  nabídkách nerozlišovat druhy partner .ů

Volba P ed nabídkou zadat výb rř ě  zp sobí, že budete moci zadat ješt  p ed zobrazením seznamu firem nap íklad p iů ě ř ř ř  
vystavení  faktury  výb rové  podmínky,  které  omezí  rozsah  vybraných  záznam  aě ů  ulehčí  tak  nalezení  hledaného 
odb ratele.ě

Spínač  Partnery  zobrazovat  v p ehleduř  zp sobí,  že  partne i  budou  p i  vystavení  doklad  zobrazení  vů ř ř ů  seznamu 
obsahujícím všechny sloupce.

Pokud chcete partnery zadávat pomocí systému ARES, sepn te ě Po zadání IČ ostatní volby načíst z ARESu. P i vloženíř  
nového partnera se zobrazí nejprve obrazovka pro zápis IČ, k n muž se ě GRAND pokusí získat ostatní informace. Pokud 
výše zmín nou volbu nezapnete, lze ARES využít p i zadaní partnera stiskem klávesy ě ř F3 v obrazovce partnera v údaji 
název, IČ a DIČ.

V nabídkových seznamech partner  je b žn  uveden název sů ě ě  číslem firmy. Pokud vám struktura nevyhovuje, m žete siů  
vybrat z n kolika p ednastavených možností. Zvolíte-li jinou než první možnost, musíte si p íslušn  zm nit azení (p iě ř ř ě ě ř ř  
zobrazení DIČ a názvu musíte seznam partner  se adit dle DIČ). Vů ř  nabídkových seznamech bude totiž programem 
dodrženo azení ař  filtr zadaný naposledy v p ehledu partner . Volba zm ny struktury nabídek je p ístupná pouze p iř ů ě ř ř  
nastavení Rychlé indexy v Prost edíř  (viz kap. Prost edí programuř .).

Rozsah vkládaných údaj  partnera ovlivníte spínači ů P íznakyř  (zp ístupní editaci p íznak  partnera), ř ř ů Informace a Další. 
Spínač Další je uveden pouze z d vodu zp tné kompatibility aů ě  nahrazují jej volitelné údaje.

Jestliže pot ebujete evidovat adresu doručování, která je odlišná od sídla firmy, zaškrtn te spínač ř ě Zadávat jinou adresu. 
Ve formulá i obchodního partnera bude zobrazen spínač ř Jiná adresa doručování, kde m žete zadat rozdílové údaje odů  
adresy fakturační.

Pokud máte dodavatele, kterým st ídav  platíte na r zné bankovní účty, sepn te volbu  ř ě ů ě Zadávat více b. účtů. V kartě 
obchodního partnera pak bude zobrazován spínač Další bankovní účty, který umožní zadat další účty dodavatele.
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Volba Mail a WWW umožní zadávat tyto údaje do karty partnera.
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 33.2 Cenové skupiny

Číselník souvisí  s obchodními partnery a doklady. Jednotlivému 
partnerovi lze p id lit cenovou skupinu, jejíž součástí je procentoř ě  
slevy  nebo  p irážky.  Zm nou  procenta  vř ě  číselníku  cenových 
skupin dosáhnete zm ny slev uě  všech obchodních partner  tétoů  
skupiny. 

 33.3 Zp soby dopravyů

Číselník využijete p i vystavení faktur. Položka číselníku je určenař  
označením a názvem dopravy.

 33.4 Úvodní texty

Číselník  úvodních  text  proů  
vydané  faktury,  pohledávky 
a dodací  listy  usnad uje  psaníň  
dlouhých  úvodních  text  p iů ř  
vystavení  výše  jmenovaných 
doklad .  Po  zápisu  textu  doů  
číselníku  lze  u jednotlivých 
doklad  p ednastavit standardníů ř  
úvodní  text,  který  bude 
p ipraven  pro  každý  novýř  
doklad. Tento text lze u každého 
dokladu zm nit, doplnit nebo zrušit.ě

 33.5 Koncové texty

Číselník koncových text  je zcela analogický text m úvodním. Pouze rozsah textu je omezen na t i ádky.ů ů ř ř

 33.6 Počítadla (číselné ady)ř

 33.6.1 Základní informace

Pochopení principu počitadel je základem pro správné nastavení a používání číselných ad. Počítadla jsou p edpisyř ř  
íkající, jak má vypadat určitá číselná ada ař ř  pro jakou evidenci je určena. 

Použití  a práci s počítadly si ukážeme na p íklad  vydaných faktur. Vydané faktury nemusíte číslovat pouze jednouř ě  
číselnou  adou.  D vodem  pro  více  číselných  ad  je  možnost  odlišit  b žné  faktury,  zálohové  faktury,  dobropisy,ř ů ř ě  
penalizační  faktury,  atd.  Taktéž  lze  od  sebe  odlišit  faktury  r znýchů  
st edisek.ř

Číselná ada by vř  sob  m la obsahovat letopočet aě ě  po adové číslo. Nař  
následujícím  obrázku  je  vid t  první  možnost  zadání  ady  vydanýchě ř  
faktur  pro rok 2010.  FV10  je  nem nné p edčíslí.  Po adové číslo  proě ř ř  
další fakturu je 3 a je maximáln  na p t míst.ě ě

Jiný zp sob zadání téže ady ukazuje následující obrázek, kde je roků ř  
i po adové číslo zadané vř  údaji hodnota.

Obdobným zp sobem,  jako  p edčíslí,  lze  využít  iů ř  začíslí,  které  bude 
p ipojeno za numerickou část čísla. Lze tak vytvo it iř ř  komplikovaný tvar 
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obsahující rok, po adové číslo ař  st edisko - ř 10/0001-02, 10/0002-02, 10/0003-02, atd.

Položkou  Určení zadáte, ve které evidenci se bude počítadlo nabízet. Ve výše uvedených p íkladech se bude číselnář  
ada nabízet pro vydané faktury ař  v účetním deníku.  

St ediskoř  se uplatní v podvojném účetnictví u číselných ad pohledávekř  
a závazk ,  kdy  program dosadí  p i  zaúčtování  faktury  číslo  st ediskaů ř ř  
z počítadla  do  ádk  p edkontace  obsahujících  ve  sloupci  st ediskoř ů ř ř  
hv zdičku.ě

Poznámka

P i tvorb  ad doklad  p edávaných ostatním firmám vezm te vř ě ř ů ř ě  úvahu 
zp sob jejich proplácení, nebo  banka variabilní symbol očistí od všechů ť  
nenumerických symbol .ů

 33.6.2 Číslování pokladních doklad ,ů  
výdejek a p íjemekř

V t chto evidencích již p i definici pokladny aě ř  skladu v p íslušném číselníku zadáváte, které počítadlo má být použitoř  
pro číslování výdeje a p íjmu. Proto p i výdeji hotovosti p ednostn  zadáváte pokladnu, nikoliv počítadlo. Toto ešeníř ř ř ě ř  
umož uje každou pokladnu číslovat zvláštní číselnou adou nebo naopak všechny pokladny vň ř  od vodn ných p ípadechů ě ř  
číslovat adou společnou.ř

 33.6.3 Číslování na p elomu rokuř

Na začátku kalendá ního roku m žete pokračovat vř ů  zadávání účetnictví  bez p edchozího provedení  účetní  záv rky.ř ě  
Tehdy ale budete pravd podobn  pot ebovat dv  číselné ady nap íklad pro hotovostní výdej roku 2010 aě ě ř ě ř ř  2011. Jedním 
z ešení je založit nová počítadla ař  nastavit je tak, aby pokračovala v číselné ad  starého roku. Vř ě  p vodních počítadlechů  
upravíte číselnou adu pro pot eby nového roku. Pokud p i zapisování doklad  budete chtít za adit doklad ze staréhoř ř ř ů ř  
roku, stisknete v čísle faktury  F3 a vyberete odpovídající  adu. P i  zadání pokladního dokladu starého roku musíteř ř  
nejprve zvolit pokladnu a pak v položce po adového čísla stisknete klávesu  ř Ctrl+F3.Tím se namísto menu pokladen 
nabídnou číselné ady. ř

Druhé  ešení  spočívá  vř  nastavení  číselné  ady  na  nový  rok  ař  dodatečný  zápis  doklad  roku  staršího  ešit  ručnímů ř  
p episem po adového čísla.ř ř

 33.7 Kursovní lístek

V číselníku  vedete  všechny  používané  m ny.  Součástí  m ny  jeě ě  
informace  o aktuálním  kursu.  P i  oprav  kursovního  lístku  lzeř ě  
zobrazit  a vytisknout  i d íve  zadané  kursy.  Údajem  ř P ebíratř  
určíte, zda p i výb ru m ny má program p evzít vždy kurs ř ě ě ř st edř  
nebo  kurs  nákup  /  prodej v závislosti  na  typu  dokladu  (ve 
vydaných fakturách by se p ebíral kurs ř nákup). Lze také p ikázat,ř  
aby se program zeptal na typ kursu vždy p i p evzetí m ny doř ř ě  
dokladu. 

V menu  Konec  –  Nastavení  -  Prost edíř  lze  zvolit  stálý  kurs. 
V takovém p ípad  program používá stále stejný kurs bez ohleduř ě  
na  datum.  Doporučujeme  ale  používat  ešení  kdy  vř  nastavení 
kurzovního lístku sepnete volbu  Stálý kurz a v kurzovním lístku 
zadáte datum od a do.

 33.7.1 Automatická aktualizace kurzového lístku

Program umož uje automatickou aktualizaci denních kurz  cizích m n zň ů ě  internetových stránek ČNB. Pokud tuto funkci 
chcete využívat, zapn te vě  nastavení kurzových lístk  (menu  ů Doklady - Číselníky - Kurzový lístek - Nastavení) volbu 
Používat automatickou aktualizaci kurz  zů  internetu a p ípadn  zadejte poslední datum, kř ě  n muž jste zadali kurzyě  
ručn .ě
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Aktualizace se spouští na vyžádání v menu Doklady - Číselníky - Kurzový lístek - Aktualizace z WWW nebo automaticky 
p i vstupu do účtované firmy vř  p ípad , že je datum poslední aktualizace nižší než aktuální datum vř ě  počítači.

P ed spušt ním aktualizace kurz  je zapot ebí se uř ě ů ř  vytáčeného p ipojení telefonní linkou p ipojit kř ř  internetu.

Program nebude aktualizovat dny, pro které nebyl ČNB kurz vystaven, tedy pro soboty a ned le. Uě  pracovních svátků 
bude vydáno upozorn ní.ě

 33.7.2 Nastavení kurzového lístku

Volba  Stálý kurz umožní zadat platnost kurzovního lístku 
pro delší časové období (nap íklad m síc, rok).ř ě

Spínač  Používat  automatickou  aktualizaci  kurzů 
z internetu zajistí,  aby se ke včerejšímu dni p i  spušt níř ě  
programu  automaticky  aktualizovaly  kurzy.  S tím  souvisí 
ostatní volby určující, o jaké kurzy se jedná a pro jaké m nyě  
se má aktualizace provést.

 33.8 PSČ

Číselník poštovních  sm rovacích  čísel  se  využívá  vě  obrazovce partner .  Číselník  je  společný pro  všechny uživateleů  
(účtované firmy) a není zahrnut do zálohy dat.

 33.9 Formy úhrady

Zp sob úhrady udává její ů forma (zkratka), pomocí níž se p i vystavení doklad  zp sob úhrady zadává ař ů ů  která musí být 
v číselníku jednoznačná.

Dále  se  zapisuje  název,  který  se  bude  tisknout  na 
fakturu.

P íznak ř Úhrada bankovním p evodemř  určuje, zda se 
p i  vystavení  platebního  p íkazu  budou  závazkyř ř  
s touto  formou  úhrady  nabízet  k proplacení 
v p ípad ,  že  chcete  proplácet  (vybírat)  pouzeř ě  
závazky hrazené bankovním p evodem.ř

Volba ne do platebního p íkazuř  zp sobí, že závazkyů  
s  touto  formou  úhrady  se  nebudou  nabízet  k 
proplacení  platebním  p íkazem (vyjma  p ípadu,  žeř ř  
bude p i vytvá ení p íkazu zobrazen seznam závazkř ř ř ů 
bez ohledu na zp sob platby).ů

P íznak  ř Úhrada poštovní dobírkou zajistí,  že se na 
fakturu  s tímto  p íznakem  vytiskne  text  ř Nepla te,ť  
hrazeno dobírkou.

P i  zápisu pohledávek ař  závazk  sů  formou úhrady,  která má sepnutou volbu  Hotovostní  úhrada,  program nabídne 
vyhotovení pokladního dokladu. P i vystavení hotovostního dokladu se nabízejí  pouze formy úhrady, které mají tutoř  
volbu zapnutou.

Spínač Výchozí pro hotovostní platby určuje formu úhrady, která se použije p i vystavení nového hotovostního dokladu.ř  
P ed tímto nastavením mají p ednost formy úhrady zadané vř ř  číselníku druhu doklad  (menu  ů Doklady - Číselníky - 
Druhy dokladů).

Spínač  Výchozí pro ostatní platby určuje formu úhrady, která se použije p i vystavení nap íklad faktury. P ed tímtoř ř ř  
nastavením mají  p ednost p edvolené formy úhrady vř ř  Nastavení jednotlivých evidencí (nap íklad  ř Doklady -  Faktury 
vydané - Nastavení) a formy úhrady zadané v číselníku druhu doklad  (menu ů Doklady - Číselníky - Druhy dokladů).

Pokud chcete zm nit označení formy úhrady (nap íklad písmeno ě ř P chcete nahradit PLPR), program p ekontroluje, zdař  
nebyla p vodní forma úhrady d íve použita p i vystavení n jakého dokladu či zápisu úhrady. Jestliže použita byla, nelzeů ř ř ě  
opravu provést. V takovém p ípad  je možné p vodní formu úhrady pouze odložit do archivu (vř ě ů  seznamu forem úhrad 
stiskn te klávesu ě F10 a v menu zvolte nabídku Archiv) a poté založit formu novou.

V p ípad , že  vám nevyhovuje po adí forem úhrad vř ě ř  nabídkách, m žete je  vů  seznamu forem zm nit  pomocí klávesě  
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Ctrl+šipka nahoru, Ctrl+šipka dolu.

 33.10 Texty položek dokladů

Jde o nabídku text ,  které se zobrazují  nap íklad vů ř  položkách faktury v režimu „dlouhého textu“,  kdy se nezadává 
jednotková cena a množství.

 33.11 Tisk zat íd níř ě

Funkce  slouží  k vytvo ení  stromového  diagramu  strukturovaného  menu  zat íd ní.  Máte  možnost  vytisknout  pouzeř ř ě  
určitou v tev začínající zadaným číslem. Pokud chcete tisknout celý strom, položku ě Výpis od kódu vynechte.

Dále zadejte, z jaké evidence bude výpis proveden a jak má být strom set íd n. Vzdálenost názvu zat íd ní ař ě ř ě  kódu lze 
ovlivnit posledním spínačem.

 33.12 Sazby DPH

Pro  zpracování  DPH je  tento  číselník  nejd ležit jší.ů ě  
V číselníku  nadefinujte  všechny  sazby  DPH,  které 
pot ebujete.  Máme  sice  t i  sazby,  nicmén  všechnyř ř ě  
dále členíme dle požadavk  formulá e DPH.ů ř

Sazba  DPH  je  určena  svým  unikátním  číslem, 
názvem, zkratkou tišt nou na p ehledu doklad  DPH,ě ř ů  
sazbou a typem. Chcete-li využívat výpočet podkladů 
pro da ové p iznání, musíte zadat, do kterého ádkuň ř ř  
da ového  p iznání  bude  sazba  DPH  započítána.ň ř  
Obdobn  je  tomu  uě  p iznání  dle  §  18  (odvod  DPHř  
pom rnou částí nákup  aě ů  tržeb). 

Účetní  označení je  zkratka  sloužící  k výb ru  sazebě  
DPH  v podvojném  účetnictví  v účetním  dokladu. 
Označení se m že uů  n kolika sazeb DPH opakovat. Musí však být zaručeno, že se bude jednoznačné vě  rámci typu 
dokladu DPH.

Číslo ádkř ů v p iznání DPH by m lo odpovídat ádk m vř ě ř ů  p iznání DPH. Pro krácená pln ní program používá číslař ě  
zvýšená o 2000. U sazeb, která v bec nemají být na p iznání DPH uvedena je číslo ádku nulové nebo záporné.ů ř ř

Proti ádek se zadává uř  pln ní, která se současn  uvád jí vě ě ě  p ijatých iř  uskutečn ných pln ních (nap íklad po ízení zbožíě ě ř ř  
z EU).

Má-li být pln ní uvedeno vě  souhrnném hlášení, sepn te odpovídající volbu aě  p ípadn  zárove  zadejte ř ě ň kód, který má být 
u tohoto typu pln ní vě  souhrnném hlášení uveden.

 33.13 Typy doklad  DPHů

Typ  doklad  DPH  byl  zaveden  pro  zjednodušeníů  
zadání sazeb DPH v dokladech. Typy dokladu jsou 
rozdílné pro p ijatá ař  pro uskutečnitelná pln ní.ě

V číselníku  je  možné  zadat  odkaz  na  jednu  až 
sedm sazeb DPH. Pokud n která  sazba uě  tohoto 
typu dokladu nep ichází vř  úvahu, položku p íslušnéř  
sazby nevypl ujte. Když chcete p i zadání položkyň ř  
dokladu  vybírat  ze  všech  sazeb  DPH,  sepn teě  
spínač Všechny sazby.

P i b žném nastavení typu dokladu lze sazbu DPH vybírat p i vystavení položek faktury zř ě ř  nabídky. Pokud program zjistí, 
že má na výb r pouze jedinou sazbu DPH, provede zvolení sazby automaticky. P i práci se skladem p ednastaví sazbuě ř ř  
dle sazby DPH zadané na kart  zboží. ě
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 33.14 Použité typy doklad  DPHů

V menu vyberte stiskem klávesy Enter typy doklad  DPH, které se  mají nabízet p i vystavení hlaviček doklad . Vybranéů ř ů  
sazby jsou označeny šipkou na levé stran  ádku sazby. Tímto zp sobem omezíte možnosti výb ru typ  doklad  bezě ř ů ě ů ů  
nutnosti jejich fyzického mazání z číselníku.
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 33.15 Druhy dokladů

Druhy  doklad  jsou  určeny  ke  komplexnímuů  
p ednastavení  nového dokladu a  zř ť  hlediska  obsahu 
faktury, tak z hlediska struktury jeho položek. Uživatel 
by  si  m l  pro  každou  evidenci  definovat  tvarě  
nejčast jších doklad , které vystavuje. Zabrání se takě ů  
omyl m  zp sobeným  p ehlédnutím  p i  vystaveníů ů ř ř  
doklad  r zným zákazník m apod.ů ů ů

Smysl  údaj  druhu  dokladu  je  shodný  sů  popisem 
v dokladech.  Tlačítkem  <Struktura položek dokladu> 
m žete p ednastavit obsah položek dokladu aů ř  zaokrouhlení 
DPH.  P i  zadání  hodnoty  ř Neurčeno nedojde  p i  výb ruř ě  
druhu  dokladu  nap íklad  do  faktury  kř  žádné  zm ně ě 
p íslušného údaje.ř
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 34 DA  ZŇ  P ÍJMUŘ

 34.1 Základní popis

Da ová evidenceň

Program  obsahuje  funkce  pro  stanovení  dan  zě  p íjmu.  Součástí  je  výpočet  uzáv rkových  operací  ař ě  zadání 
odčitatelných položek i pro více poplatník  podílejících se na podnikání firmy. ů

Da  zň  p íjmu lze používat kdykoliv vř  pr b hu účetního roku, nebo  je jedním zů ě ť  nejd ležit jších ukazatel  hospodá skýchů ě ů ř  
výsledk  firmy.  Umož uje též hrubý odhad výše dan  zů ň ě  p íjmu již  p ed koncem roku, čímž podnikateli  usnad ujeř ř ň  
rozhodování v otázkách financí a investicí. 

Výpočet dan  zě  p íjmu pracuje pouze sř  účetními doklady z pen žního deníku sě  datem odpovídajícím účetnímu roku. To 
znamená, že m žete na začátku dalšího roku účtovat oba roky (starý iů  nový) a roční záv rku provést až po dohotoveníě  
da ového p iznání.ň ř

Vztah uzáv rkových operací kě  pen žnímu deníku naleznete vě  kapitole Uzáv rkové operace vě  deníku.

Podvojné účetnictví

Program obsahuje část pro stanovení dan  zě  p íjmu právnické ař  p ípadn  iř ě  fyzické osoby.

Da  zň  p íjmu lze používat kdykoliv  vř  pr b hu účetního roku, nebo  je jedním zů ě ť  d ležitých ukazatel  hospodá skýchů ů ř  
výsledk  firmy. Umož uje též hrubý odhad výše dan  zů ň ě  p íjmu již daleko p ed koncem roku, čímž podnikateli usnad ujeř ř ň  
rozhodování v otázkách financí a investic.

 34.2 Co ud lat p ed výsledným výpočtem daně ř ě

Da ová evidenceň

D íve, než provedete konečné stanovení da ového p iznání za účetní rok, musíte:ř ň ř

 Zaúčtovat zbývající účetní operace a uzav ít pen žní deník odpovídajícího roku.ř ě

 Odepisovatelný majetek musí mít vyhotoven odpis uzavíraného účetního roku.

 Aktualizovat stav evidenčních karet prodaného a vy azeného majetku.ř

 V kartách finančního pronájmu zadat da ový odpis uzavíraného roku.ň

 U soukromých vozidel, u nichž požadujete načtení základních náhrad a náhrad za PHM do uzáv rkových operací,ě  
doplnit knihu jízd.

 P ekontrolovat sazby odčitatelných položek vř  nastavení dan  iě  u jednotlivých poplatník .ů

Ihned po výb ru nabídky menu  ě DANĚ se  program dotáže,  zda  má aktualizovat  výsledky hospoda ení  firmy.  P edř ř  
konečným zpracováním dan  si vě  každém p ípad  tento výpočet nechte provést. Výpočtem se zm ní n které hodnotyř ě ě ě  
uzáv rkových operací aě  zárove  se zň  pen žního deníku napočtou veškeré hodnoty pot ebné pro výpočet dan  zě ř ě  p íjmu.ř

P i  výpočtu  dan  zř ě  p íjmu  program  operuje  pouze  sř  daty  uzáv rkových  operací,  sě  pen žním  deníkem  aě  údaji 
o poplatníkovi. Žádné jiné hodnoty nenapočítává.

Z pen žního deníku jsou započítány pouze doklady sě  datem odpovídajícím roku zadanému ve firemních údajích. 

Podvojné účetnictví

D íve, než provedete konečné stanovení da ového p iznání za účetní rok, musíte:ř ň ř

 Vytvo it ař  zaúčtovat odpisy investičního majetku.

 Zaúčtovat zbývající účetní operace uzavíraného roku.

 P ekontrolovat nastavení dan  zř ě  p íjmu.ř
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 34.3 Uzáv rkové operaceě

Pouze pro da ovou evidenciň

Uzáv rkové operace lze zaúčtovat p ímo do pen žního deníku, nebo je m žete  uvád t ve zvláštní  obrazovce aě ř ě ů ě  její 
tiskový výstup uvést formou p ílohy kř  pen žnímu deníku. Vě  menu  nastavení uzáv rkových operacíě  programu zadejte, 
zda  se  má p i  výpočtu  dan  zř ě  p íjmu počítat  sř  hodnotami  zadanými  v obrazovce  uzáv rkových  operací  či  nikoliv.ě  
V pr b hu  roku  je  jednoznačnů ě ě 
výhodn jší  nechat  programě  
automaticky  aktualizovat 
uzáv rkové  operace  aě  pro 
pr b žné  zjišt ní  dan  zů ě ě ě  p íjmuř  
pracovat  s údaji  z obrazovky 
uzáv rkových  operací.  Pokudě  
chcete uvést uzáv rkové operaceě  
v pen žním  deníku,  zm teě ěň  
odpovídajícím  zp sobemů  
nastavení uzáv rkových  operací.ě  
Pro  jejich   automatické 
zaúčtování  do  pen žního deníkuě  
m žete  použít  nabídku  ů Dan  -ě  
Uzáv rkové operace - Zaúčtováníě  
do deníku.

V obrazovce  uzáv rkovýchě  
operací  se  p i  výpočtuř  
hospoda ení  firmy  automatickyř  
aktualizují:

 Odpisy dlouhodobého majetku (z evidence majetku).

 Z statková cena vy azeného dlouhodobého majetku (zů ř  evidence majetku).

 Cena po ízení prodaného finančního majetku (zř  evidence majetku z karet označených skupinou majetku, která je 
uvedená v nastavení dlouhodobého majetku).

 Da ové odpisy finančního pronájmu (zň  evidence finančního pronájmu - pouze karty s nastaveným spínačem Da ovéň  
odpisy do uzáv rkových operacíě ).

 Základní náhrada provozu soukromých vozidel (z knihy jízd vozidel se sepnutou volbou  Náhrady do uzáv rkovýchě  
operací).

Základní náhrady vozidel uplatn te vě  uzáv rkových operacích jen vě  p ípad , že jste si vř ě  pen žním deníku nepropláceliě  
kilometrové náhrady jako započitatelný výdaj.

 34.4 Historie ztrát

Podp rná  evidence  je  určena  ků  ulehčení  evidence  ztrát 
vytvo ených  vř  minulých  letech  a k jejich  uplatn ní  vě  ziskových 
letech.

Záznam  o da ové  ztrát  obsahuje  ň ě rok,  v n mž  byla  ztrátaě  
vytvo ena,  ař  výši  ztráty.  P i  zápisu  ztráty  se  nezadává rok  aniř  
částka, kdy byla ztráta uplatn na.ě

P i uplatn ní ztráty se uvede ř ě rok vytvo ení ztrátyř ,  rok, v n mž jiě  
chcete uplatnit, a výše částky.
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Klávesou F9 získáte p ehled oř  jednotlivých ztrátách i neuplatn ných z statcích. Klávesou ě ů F8 p ehled ztrát vytisknete.ř
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 34.5 Da  zň  p íjmuř

Da ová evidenceň

P ed vlastním výpočtem dan  zř ě  p íjmu musíte zavést poplatníka(y)  do evidence. Obvykle je  to majitel  firmy, neboř  
majitel  a spolupracující  manželka,  pop ípad  účastníci  sdružení.  Pro  každého  poplatníka  zadejte  procento  p íjmř ě ř ů 
a výdaj  jako podíl na hospoda ení. Součet podíl  všech poplatník  by m l být 100 procent. ů ř ů ů ě Tuto podmínku program 
nekontroluje! Poplatníkovi zadejte da ové slevy. P i jejich zadání program nekontroluje součty počtu m síc  invalidity!ň ř ě ů

Pokud je zadáno více poplatník , budeů  
nutné  v pen žním  deníku  analytickyě  
členit  platby  záloh  dan  zě  p íjmu.ř  
Tlačítkem  <Analytika> vyvoláte 
obrazovku,  v níž  zadáte  označení 
analytiky  použité  pro  účtování  výše 
zmín ných  plateb  poplatníka.   Proě  
správný  výpočet  dan  je  nezbytně ě 
nutné zadat analytické člen ní uě  všech 
poplatník .ů

Po  zadání  poplatníka  m žete  provéstů  
výpočet dan  zě  p íjmu.ř

P ed  zobrazením  dan  zř ě  p íjmu  seř  
program dotáže, zda má dle firemních 
výsledk ,  uzáv rkových  operacíů ě  
a odčitatelných položek p epočítat da .ř ň  

Na obrazovce jsou vid t jak firemní výsledky, tak část p ipadající na poplatníka. Jednotlivé údaje je možné opravit.ě ř  
Podrobn ji se zmíníme oě  n kolika položkách. ě

Pokud  je  zavedeno  více  poplatníků 
a poplatník má zadané analytické kódy 
účtování  zálohy  dan  zě  p íjmu,  jeř  
záloha  daně z p íjmu  zjišt nař ě  
z pen žního  deníku  součtem  částekě  
účtovaných  kódem  Záloha  daně 
z p íjmuř  a p íslušnou analytikou. ř

Sociální  a zdravotní  pojišt níě  by  od 
roku  2008  m lo  obsahovat  pouzeě  
pojistné placené za zam stnance.ě

Dary jsou  vypočteny  z pen žníhoě  
deníku.  Program kontroluje,  zda jsou 
dary  v p edepsaném  rozmezí.  Pokudř  
nejsou,  vydá upozor ující  zprávu,  aleň  
částku nechá beze  zm ny.  Tu musíteě  
upravit ručn . ě

Do seznamu Dílčích základů dan  zapište nap íklad úroky zě ř  b žného účtu.ě

Da  zň  p íjmuř  je vypočtena na základ  číselníku sazeb, který naleznete vě  menu  Evidence - Mzdová evidence - Sazby 
daně.  Pokud program p i  výpočtu oznámí,  že  nebyla nalezena odpovídající  sazba, musíte číselník doplnit  oř  sazby 
zpracovávaného roku.

Vypočtenou, upravenou a p ekontrolovanou da  si vytiskn te. Kř ň ě  dispozici jsou dva formulá e, zř  nichž jeden obsahuje 
i výsledky firemního hospoda ení.ř

Tlačítkem <Vytvo  doklad>ř  vyhotovíte k vypočtenému doplatku závazek nebo pohledávku.

Podvojné účetnictví

Po zadání poplatníka m žete provést výpočet dan  zů ě  p íjmu. Výpočet nemá vazbu na ostatní evidence ař  jednotlivé údaje 
musíte vložit  ručn  po stisku tlačítka  ě <Oprava>.  Pro zadané p íjmy ař  náklady program dopočítá da  zň  p íjmu. P iř ř  
výpočtu se používá číselník sazeb dan  zě  p íjmu (ř Evidence - Mzdové listy).
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 34.6 Da  zň  p íjmu právnické osobyř

Pouze podvojné účetnictví

P i výpočtu dan  zř ě  p íjmu právnické osoby se vychází zř  účetního hospodá ského výsledku. P ed provedením výpočtu siř ř  
v nastavení zadejte, zda bude hospodá ský výsledek zjiš ován rozdílem výnos  ař ť ů  náklad  (standardn  t ídy  ů ě ř 6 a 5) za 
zvolený účetní rok zapsaný pomocí krajních b žných účetních období (obvykle ě 01 až 12), nebo bude hospodá ský účetř  
zjiš ován ze stavu účtu hospodá ského výsledku (ť ř 710). V druhém p ípad  je nutné p evést výnosové ař ě ř  nákladové účty 
na účet hospodá ského výsledku. Tento  úkon m žete  provést  ručn  vyhotovením p íslušného účetního dokladu doř ů ě ř  
uzáv rkového období (obvykle ě 13), nebo programem volbou menu Záv rka - P evedení výnos. aě ř  náklad. účtů.

Hospodá ský  výsledekř  je  upraven 
o nezapočitatelné  náklady a osvobozené 
p íjmy. ř

Z evidence  ztrát  minulých  let  jsou  sečteny 
uplatn né  ztrátyě  aktuálního  účetního  roku 
(zadaného  ve  firemních  údajích).  Výše 
uplatn ných  ztrát  se  automatickyě  
nep izp sobuje  základu  dan ,  ani  programř ů ě  
nekontroluje  dodržování  zákonných  pravidel 
pro  jejich  stanovení  a celá  činnost  je 
ponechaná na v li uživatele.ů

Z evidence investičního majetku jsou sečteny 
všechny  da ové  odpočty  za  nov  po ízenýň ě ř  
majetek  (10  -  15  procent  ze  vstupní  ceny) 
uplatn ný vě  aktuálním účetním roce. Údaj je 
uveden pro zp tnou kompatibilitu.ě

Jestliže jste v nastavení dan  zě  p íjmu zadali účty odpis  investičního majetku, program porovná ř ů da ové odpisyň  roku 
z evidence  majetku  a z statek  ů nákladových  účt  účetních  odpisů ů.  P ípadný  rozdíl  da ových  ař ň  účetních  rozdíl  jeů  
zobrazen (obvykle jsou účetní odpisy vyšší než da ové, rozdíl je pak záporný). Pokud účet zadán není, nebo vň  evidenci 
majetku není žádný da ový odpis účtovaného roku, není výpočet rozdílu odpis  proveden.ň ů

Údaj Ostatní není programem aktualizován a slouží k ručním korekcím.

Základ daně z p íjmu je zaokrouhlen na tisícikoruny dolu, da  zř ň  p íjmu se taktéž zaokrouhlí na celé tisíce dol .ř ů

Po stisku tlačítka <Slevy na dani> je zobrazen seznam slev snižujících da  zň  p íjmu. Vř  režimu oprav m žete klávesamiů  
F5 a Insert p idat  novou  slevu,  ř Enter opravit  a Delete vymazat.  Slevy  se  poskytují  za  zam stnávání  invalidníchě  
pracovník .ů

Výsledná daň je porovnána se z statkem účtu ů záloh dan  zě  p íjmuř  a je vypočítán doplatek. V p ípad , že je doplatekř ě  
záporný, jsou zaplacené zálohy vyšší než da ová povinnost.ň

Tlačítkem  <Oprava> m žete vypočítané údaje zm nit aů ě  tak simulovat dan  pro r zné p íjmy aě ů ř  výdaje.

 34.7 Nastavení dan  zě  p íjmu právnické osobyř

Pouze podvojné účetnictví

Výpočet hospodá ského výsledku pro účely dan  zř ě  p íjmu počítejte vř  pr b hu roku zů ě  účt  výnos  aů ů  náklad . Teprve poů  
p evedení nákladových ař  výnosových účt  na účet hospodá ského výsledku zů ř  účtu 710.

P i výpočtu hospodá ského výsledku zř ř  účtu 710 je nutno zadat i rozmezí b žných období, zě  nichž bude vypočítán rozdíl 
obrat  účt  neovliv ujících základ dan  zů ů ň ě  p íjmu, oř  které se proto musí upravit hospodá ský výsledek.ř

Jestliže  používáte  evidenci  investičního  majetku 
a máte rozdílné účetní a da ové odpisy, zadejte ň účty 
odpis  investičního majetkuů  (účty odd lte čárkou).ě  
Program  p i  výpočtu  dan  zř ě  p íjmu  porovná  stavyř  
účt  (účetních odpis ) aů ů  da ových odpis  zň ů  evidence 
majetku. O tento rozdíl se pak upraví da ový základ.ň
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 34.8 Vyúčtování sociálního pojišt níě

P ed  výpočtem  vyúčtování  p ekontrolujte  údaje  zadané  vř ř  nastavení  (menu  Dan  –  Vyúčtování  sociálního  poj.  -ě  
Nastavení). P i výpočtu program načte p íjmy ař ř  výdaje z formulá e dan  zř ě  p íjmu fyzické osoby. Zaplacené zálohy jeř  
nutné dosadit ručn , nebo  platby na p elomu roku program není schopen bezpečn  rozpoznat.ě ť ř ě

Po dokončení výpočtu a tisku program nabídne zápis dlužné nebo p eplacené částky do závazk  nebo pohledávek.ř ů

 34.9 Vyúčtování zdravotního pojišt níě

Nastavení, výpočet a ostatní činnosti jsou analogické s vyúčtováním sociálního pojišt ní.ě

 34.10 Roční da  ze základuň

Da ová evidenceň

Funkce lze použít pro informativní výpočty dan  zě  p íjmu. Program pro zadaný da ový základ zjistí p íslušnou da .ř ň ř ň

Pro zadání sazeb dan  zě  p íjmu se používá číselník ř Evidence - Mzdová evidence - Sazby daně.
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 35 ZÁV RKAĚ

 35.1 Funkce záv rkyě

Účetní záv rka je poslední činností ě po ukončení účetního roku. Jejím hlavním smyslem je odstranit nepot ebné dokladyř  
a další  data  z p edchozího  roku,  p ípadn  nastavit  nové  sazby  (pokud  je  verze  programu  zná)  ař ř ě  upravit  n kteráě  
nastavení.

P ed  spušt ním  záv rky  vř ě ě  menu  Konec  - 
Zm na  účtované  firmy  založte  novou  firmuě  
s p evzetím  všech  dat  ař  teprve  zde,  v nově 
založené firm , prove te záv rku. P ípadn  siě ď ě ř ě  
p ed  záv rkou  pro  jistotu  také  stávající  datař ě  
pečliv  zálohujte.ě

 35.2 Provedení záv rkyě

Da ová evidenceň

Součástí záv rky je volitelné mazání údaj  p edchozího roku zě ů ř  ady evidencí. ř Tyto operace jsou nevratné.

Z pen žního deníku odstraní pouze doklady sě  datem uzavíraného roku. Zárove  m že provést automatické zaúčtováníň ů  
počátečních stav  pokladen aů  bankovních účt . Počáteční stavy jsou zaúčtovány ků  31.12. uzavíraného roku.

Součástí p ípravy dat není nulování počitadel. P ípadné úpravy musíte provést ručn .ř ř ě

Podvojné účetnictví

Účetní záv rka slouží pouze kě  automatizovanému provedení uzáv rkových operací aě  p íprav  dat na nový rok. Záv rkař ě ě  
se provede až po úplném uzav ení účetního roku. Po mezidobí, než je dokončeno účetnictví starého roku, m žete bezř ů  
omezení vystavovat doklady a účtovat do roku nového (viz Účtování dvou let současn  do jedné účtované firmyě ).

Záv rka poskytuje následující volby:ě

 P evedení výnosových ař  nákladových účt .ů

V obrazovce zadáte poslední b žné období, období do n hož se bude p evod účtovat aě ě ř  účet zisku a ztrát. Program 
p evede účty t íd výnos  ař ř ů  náklad  zadané vů  nastavení (standardn  ě 5 a 6) na účet hospodá ského výsledku. P evod jeř ř  
proveden účetním dokladem do zvláštního  období  (obvykle  13).  Doklad m žete  vů  účetnictví  samoz ejm  zm nitř ě ě  
a pokud jej zrušíte, m žete p evod výnos  aů ř ů  náklad  opakovat.ů

 Uzav ení účetních knih.ř

P i  uzav ení  účetních  knih  se  provede  p evod  všech  aktivních  ař ř ř  pasivních  účt ,  které  nejsou  označeny  jakoů  
st ediskové. P evod se provede do zvláštního období (obvykle ř ř 14) účetním dokladem.

 Otev ení účetních knih. ř

P i otev ení knih musíte zadat období, vř ř  n mž je zaúčtováno uzav ení knih. Vě ř  tomto období nesmí být účtováno nic 
jiného, jinak otev ení neprob hne správn . P i otev ení účetních knih jsou výchozím dokladem uzáv rkové zápisyř ě ě ř ř ě  
provedené p i uzav ení knih. P i otev ení je nahrazen konečný účet rozvážný počátečním účtem ař ř ř ř  účet hospodá skéhoř  
výsledku účtem HV ve schvalovacím ízení.ř

 Datové p evedení evidencí.ř

P i datovém p evedení jsou zrušeny nepot ebné záznamy lo ského roku ze všech evidencích programu. Jsou p i tomř ř ř ň ř  
provedeny zejména tyto úkony:

xÚčetní  doklady uzav eného roku jsou vymazány ař  nevyrovnané saldo z menu  Finance je p evedeno do pomocnéř  
evidence salda p ed uzáv rkou. ř ě

xJsou vymazány uhrazené faktury,  hotovostní  doklady,  dodací  listy,  výdejky,  p íjemky,  bankovní  výpisy,  uhrazenéř  
ostatní závazky a pohledávky z lo ského roku.ň

xJsou vymazány p edlo ské mzdy, roční vyúčtování ař ň  všem zam stnanc m je p epočítán pr m r náhrad pro prvníě ů ř ů ě  
m síc nového roku. Z statek nevyčerpané dovolené je p eveden do údaje dovolená lo ského roku.ě ů ř ň
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xDále jsou odstran ny platební p íkazy aě ř  lo ské jízdy vozidel.ň

xSkladové pohyby starého roku jsou p evedeny na jeden záznam počátečního stavu.ř

xM síční účetní odpisy investičního majetku jsou p evedeny na odpis roční aě ř  je p epočtena kř  novému roku z statkováů  
cena majetku.

xKonečný z statek uživatelsky definovaných formulá  je p eveden do počátečního stavu formulá e.ů řů ř ř

P ed každou operací se program táže, zda ji chcete provést. Proto lze podle pot eby n které operace vynechat.ř ř ě

Poznámka

Součástí p ípravy dat není nulování počítadel. P ípadné úpravy musíte provést ručn  vř ř ě  menu  Doklady - Číselníky – 
Počítadla.

 35.3 Práce s programem na p elomu let p ed roční záv rkouř ř ě

Období počátku nového roku p ináší vř  závislosti na charakteru účetnictví a zp sobu jeho zpracování n které specifickéů ě  
obtíže. Z hlediska používání programu mohou nastat v zásad  t i p ípady – viz následující kapitoly. ě ř ř

V praxi bude asi nejčast ji používán druhý aě  t etí zp sob roční záv rky. ř ů ě

 35.3.1 Účtuje se pouze do jednoho (starého) roku

Účetní nejprve doúčtuje data rozpracovaného roku, vypočte da  zň  p íjmu, účetnictví se uzav e, p ipraví na nový rokř ř ř  
a teprve pak se zapisují a účtují doklady nového roku. Tento zp sob uplatní díky časové náročnosti p edevším účetníů ř  
firmy u klient , kte í nejsou plátci DPH aů ř  kterým se nezpracovávají mzdy.

Použijete-li tento zp sob, osv tlí vám následující popis činnosti, které je zapot ebí provést ve chvíli, kdy zpracujeteů ě ř  
starý rok a budete si chtít data p ipravit pro rok nový:ř

 Založte  novou  účtovanou  firmu  (menu  Konec  - 
Zm na účtované firmyě ), kdy si ve formulá i zvolíteř  
jako  výchozí  pro  číselníky  p íslušnou  firmuř  
s aktuálním  rokem  a zárove  sepnete  volbuň  
P evzít veškerá datař .

V nov  založené firm  spus te roční záv rku (menuě ě ť ě  
Záv rkaě )  a nechte  odstranit  z evidencí  nepot ebnéř  
doklady starších rok .ů

P ipravte si číselné ady faktur, hotovostních doklad ,ř ř ů  
atd.  pro  nový  rok  (menu  Doklady  -  Číselníky  – 
Počítadla - Oprava). Do počítadel se zapisuje číslo, 
které  bude  použito  pro  prvý  nový  doklad.  Pro 
hromadné  nastavení  m žete  vů  seznamu  počítadel 
stisknout  klávesu  F10,  v menu  zvolit  Hromadná 
aktualizace počítadel.

P ekontrolujte nastavení odčitatelných položek, da ových sazeb, počtu pracovních dn  ař ň ů  svátk  nového roku (menuů  
Evidence - Mzdová evidence – Nastavení). Má-li být nastavení provedeno programem, musí verze programu odpovídat 
roku, pro který chcete nastavení provést – nap íklad ř GRAND verze 20 umí nastavit konstanty roku 2010,  GRAND 21 je 
určen pro rok 2011 a podobn .ě

Zkontrolujte počáteční stavy pokladny a účtu v pen žním deníku, seznam pohledávek aě  závazk  aů  karty majetku.

Na p vodním uživateli z stávají úplná data uzavíraného roku. ů ů

 35.3.2 Účtování do dvou rok  (dvou účtovaných firem)ů

B žn  vzniká pot eba vystavovat faktury aě ě ř  hotovostní doklady nového roku, odvád t zě  nich DPH a počítat lednové mzdy 
již v pr b hu ledna aů ě  února, tedy v dob , kdy účetnictví p edchozího roku není uzav eno. Vě ř ř  takovém p ípad  lze použítř ě  
ešení, kdy se starší rok co možná nejvíce p iblíží stavu da ové záv rky (doplní ař ř ň ě  odepíše se majetek, zapíší se úhrady 

pohledávek a závazk  provedené do 31.12, atd.) aů  provede se rozd lení dat dle p edchozí kapitoly ě ř Účtuje se pouze do
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jednoho (starého) roku. V menu Konec - Zm na účtované firmyě  pak budou dvoje data téže firmy - jedny pro starší rok 
(který  si  v klidu  doúčtujete  a vypočtete  v n m da ové  p iznání),  vě ň ř  druhých  datech  neprodlen  uzav ete  starší  rok,ě ř  
p ipravíte si účetnictví ař  číselníky na rok nový a zadáváte doklady dalšího roku. Nevýhodou tohoto ešení je nutnostř  
provést n které zm ny dvakrát - na datech starého iě ě  nového roku. Týká se to nap íklad pozd jších úprav majetku,ř ě  
pohledávek a závazk , stavu pokladny aů  všech dalších, které ovlivní počáteční stav dat nového roku.

Zpracováváte-li mzdy, aktualizujte v datech nového roku období podpisu prohlášení o uplatn ní nezdanitelných položekě  
(menu Evidence - Mzdová evidence - Pomocné funkce - P íprava na další rokř ). 

Po odevzdání da ového p iznání uplynulého roku p ekontrolujte, že vň ř ř  datech nového roku odpovídá počáteční stav 
pokladny, banky, pohledávek a závazk , soupis evidence majetku včetn  odpis  hodnotám staršího roku. ů ě ů

 35.3.3 Účtování dvou let současn  do jedné účtované firmyě

Poslední zp sob ešení p elomu roku spočívá vů ř ř  současném účtování dvou rok  do jedn ch dat. Úskalím tohoto ešení jeů ě ř  
ovliv ování stavu účetnictví konce staršího roku účetními operacemi roku nového - nap íklad vň ř  lednu dojde k úhradě 
faktur  staršího  roku  a stav  pohledávek a závazk  získaný  prostým vytišt ním knihy  faktur  by  tedy  nesouhlasil  seů ě  
skutečným  stavem  pohledávek  a závazk  ků  31.12  ( eší  se  použitím  ř Saldokonta).  Obdobn  je  zapot ebí  zachovatě ř  
opatrnost p i  zadávání sazeb odčitatelných položek, protože ty se mohou uplatnit ve mzdách nového roku (což jeř  
žádoucí),  ale  i v dani  z p íjmu  OSVČ  za  rok  p edchozí  (což  je  chybn ).  Na  druhou  stranu  m že  být  toto  ešeníř ř ě ů ř  
nejpohodln jší p i rozsáhlých aě ř  komplikovaných účetnictvích nebo p i neschopnosti klienta dodat podklady pro účtováníř  
včas.

Začátkem nového roku musíte provést n kolik úkon  umož ujících účtování do dalšího roku. ě ů ň

Da ová evidenceň

Zvýšit horní hranici pro zápis do pen žního deníku (menu ě Finance - Pen žní deník - Nastaveníě ).

Podvojné účetnictví

Založit účetní období nového roku (menu Finance - Číselníky - Účetní období - Oprava, v seznamu období stiskn teě  
klávesu F10 a zvolte nabídku Období dalšího roku).

Zvýšit horní hranici data DPH (menu Finance - Evidence DPH – Nastavení).

Oba typy evidencí

Zvýšit horní hranici data DPH (menu Doklady - Evidence DPH - Nastavení).

P ipravit si číselné ady (menu ř ř Doklady - Číselníky - Počítadla). Pokud budete zapisovat doklady téže evidence obou 
rok , musíte si p ipravit pro každý rok jedno počítadlo nebo udržovat číselnou adu jednoho roku ručn .ů ř ř ě

Odečíst hodnotu skladu, vytisknout skladové karty, p ípadn  uschovat pro pozd jší pot ebu archivní zálohu se stavemř ě ě ř  
skladu z posledního dne prosince.

U mezd aktualizujte období podpisu prohlášení o uplatn ní nezdanitelných položek (menu ě Evidence - Mzdová evidence 
- Pomocné funkce - P íprava na další rokř ) až po zpracování ročního vyúčtování. P ed vystavením lednových mezdř  
p ekontrolujte ař  p ípadn  zm te nastavení da ových slev, sazeb dan  zř ě ěň ň ě  p íjmu, počtu pracovních dn , svátk  novéhoř ů ů  
roku, atd. (menu Evidence - Mzdová evidence - Nastavení).

P i zpracování roční záv rky nezapome te vytisknout p ehled pohledávek ař ě ň ř  závazk  ze saldokonta (menu  ů Doklady - 
Faktury vydané (p ijaté) - Saldokontoř ), v n mž si necháte zpracovat položkový p ehled (sepnete volbu ě ř Po dokladech) 
k 31.12. Tisk p ehledu faktur nelze použít.ř

Ve všech p ehledech je nutné zadáním data omezit zpracovávanou sestavu na požadované období (rok).ř

P i výpočtu dan  zř ě  p íjmu p ekontrolujte správné sazby odčitatelných položek OSVČ. Obdobn  p ekontrolujte nastaveníř ř ě ř  
ročního vyúčtování zdravotního a sociálního pojišt ní. ě

Pro výpočet dan  zě  p íjmu je určující rok zadaný ve firemních údajích (menu ř Konec - Firemní údaje).

Po odevzdání da ového p iznání postupujte dle návodu vň ř  prvním zp sobu provedení záv rky dle kapitoly  ů ě Účtuje se
pouze do jednoho (starého) roku s tím, že n které kroky m žete vynechat, nebo  jste je již provedli d íve (p ípravaě ů ť ř ř  
číselných ad, nastavení parametr  mezd).ř ů
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 36 ZM NA AĚ  ZALOŽENÍ NOVÉ ÚČTOVANÉ FIRMY 
Program GRAND umož uje vedení účetnictví až 999 účtovaných firem. ň

Datové soubory uživatel  se nacházejí na disku vů  podadresá i označeném číslem uživatele zř  výše popsaného menu. 

Název  aktuálního  uživatele  je  uveden  na  úvodní  obrazovce  vlevo  naho e  pod  hodinami.  P i  instalaci  programu jeř ř  
definována datová struktura prvního uživatele. Je to jediný uživatel, kterého není možno vymazat.

Nabídkou  Zm na  účtované  firmyě  provedete  zm nu účetnictví  tak,  že  si  vě  menu  vyberete  název  d íve  zavedenéhoř  
uživatele,  kterého  chcete  účtovat.  Nevyužité  pozice  jsou  označeny  textem neobsazeno.  Nového  uživatele  zavedete 
zvolením libovolné neobsazené pozice.

 36.1 Založení nové účtované firmy

Program je ve velké mí e založený na uživatelských volbách ař  číselnících. Z d vod  zákonných zm n vů ů ě  nich však téměř 
každý rok dochází k r zným úpravám, které v tšinou program provádí p i p íprav  dat na další rok (nap íklad p i ročníů ě ř ř ě ř ř  
záv rce účetnictví). Pokud zakládáte novou firmu, dbejte na to, aby ve vzorových datech, zě  nichž p ebíráte číselníkyř  
a nastavení, byl nastaven pokud možno aktuální účetní rok včetn  odpovídajících datových úprav. Problematický stavě  
nastává ve chvíli, kdy chcete založit novou firmu nap íklad pro rok 2011, ale vzorové číselníky p ebíráte zř ř  firmy s rokem 
2000. P i zadání firemních údaj  se p epíše firemní rok zř ů ř  2000 na 2011 a program nabídne provedení rozdílových 
zm n postupné pro všechny roky, m že to být ale zbytečn  zdržující aě ů ě  matoucí.

 36.2 Výb r účtované firmy pozicíě

Výb r účtované firmy m že být proveden poziční nabídkou, kde jeě ů  
uveden název a účetní rok, p ípadn  text  ř ě neobsazeno v p ípad ,ř ě  
že je pozice volná.

 36.3 Výb r účtované firmy názvem, rokem, atd.ě

Pokud účtujete velké množství firem, je 
možné  jejich  výb r  provést  pomocíě  
filtru. Filtraci zapnete v menu Konec – 
Nastavení  programu  -  Prost edíř  
spínačem Pro výb r účtovaných firemě  
používat formulá  sř  filtrací.

Ve  firemních  údajích  v menu  Konec  - 
Firemní  údaje  -  Firma lze  zapsat 
poznámku,  která  se  zobrazuje 
v seznamu a m že obsahovat nap íkladů ř  
u zpracovatelských firem jméno osoby, 
která firmu účtuje.

287



Grand 20

 37 MAZÁNÍ ÚČTOVANÉ FIRMY 
P ed vymazáním účtované firmy doporučujeme provést archivaci alespo  na dv  záložní media.ř ň ě

Účtovanou firmu, kterou chcete zrušit, vyberte v seznamu a stiskn te  ě Enter. Nevratné odstran ní je provedeno až poě  
potvrzení.

Firmu na první  pozici  není možno zrušit.  Pokud ji  chcete odstranit,  zazálohujte si  nov  založenou firmu aě  zálohu 
obnovte do dat na první pozici. 
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 38 FIREMNÍ ÚDAJE 
Zadejte identifikaci firmy včetn  telefonického aě  faxového spojení, které bude program tisknout na doklady.

D ležitá položka firemních údaj  je účetní rok (nap . ů ů ř 2010) zpracovávaného účetnictví, podle n hož se ídí ada výpočtě ř ř ů 
včetn  zjišt ní dan  zě ě ě  p íjmu. Zm níte-li firemní rok, m že program p i uložení firemních údaj  nabídnout nastaveníř ě ů ř ů  
sazeb platných pro zadaný rok. To samoz ejm  platí jen vř ě  p ípad , že tyto údaje verze programu zná (verze 20 zř ě  roku 
2010 nezná da ové sazby pro rok 2011).ň

Údaje  o firm  dále  obsahuje  údaj  oě  zápisu  v obchodním 
nebo  živnostenském  rejst íku  včetn  spisové  značkyř ě  
(nap íklad  ř Firma zapsána v obch.rejst íku Krajským obch.ř  
soudem v Praze,  oddíl  D,  vložka  17895),  který  musí  být 
u osob zapsaných v obchodním rejst íku povinn  uvád n nař ě ě  
fakturách, objednávkách a dopisech.

Zpracovatelé účetnictví mohou zadat jméno osoby, která má 
být uvedena jako zhotovitel na fakturách a ostatních 
dokladech. Toto jméno má p ednost p ed jménemř ř  
p ihlášené obsluhy programu, p ípadn  p ed jménemř ř ě ř  
skutečného vystavitele (zapisovatele) dokladu.

Pokud je  firma plátce  DPH, musí  být  spínač  plátce  DPH 
označen k ížkem.ř

Zpracovatelé účetnictví mohou zadat jméno osoby, která má 
být  uvedena  jako  zhotovitel  na  fakturách  a ostatních 
dokladech. Toto jméno má p ednost p ed jménem p ihlášené obsluhy programu, p ípadn  p ed jménem skutečnéhoř ř ř ř ě ř  
vystavitele (zapisovatele) dokladu.

Zadejte, zda účtovaná firma vede da ovou evidenci nebo podvojné účetnictví. Jestliže data již obsahují účetní doklady,ň  
faktury a podobn , nabídne program p i zm n  typu účetnictví nevratnou úpravu stávajících dat, jejímž smyslem jeě ř ě ě  
umožnit a usnadnit p echod na jiný systém účtování.ř

Výb r typu účetnictví m že být omezen vě ů  závislosti na zakoupené licenci programu.

Součástí firemních údaj  je zadání pokladen aů  bankovních účt , jak je popsáno vů  následujících kapitolách. 

 38.1 Historie firemních údajů

Zmìnu názvu firmy,  adresy a spojení  je  možné uložit  do historie,  která se  zohlední  pøi  tisku faktur,  hotovostních 
dokladù, objednávek a podobnì.

Do historie vstoupíte stiskem mezerníku na údaji  Historie firemních údajů.  Pokud je historie prázdná, nabídne se 
pouze volba pro uložení p vodních dat, u kterých m žete určit datum, do kdy byla platná.ů ů

Obsahuje-li historie firemních údaj  n jaký záznam, m žete si je zobrazit. Vů ě ů  seznamu jsou k dispozici obvyklé klávesy 
Enter pro opravu, Del pro vymazání, Insert pro vložení.
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 38.2 Bankovní účty

Program umož uje práci sň  více bankovními účty. Je 
zapot ebí zadat jejich  ř číslo a popisný název (pouze 
pro vaši orientaci) a bankovní spojení. 

IBAN,  název  banky  a SWIFT  je  nutné  zadat  jen 
v p ípad ,  že  vystavujete  faktury  zahraničnímř ě  
odb ratel m.ě ů  

Sm rový kód bankyě  odd lte od čísla účtu lomítkem.ě

Počítadlo slouží k číslovaní bankovních výpis .  ů

Bankovní  účet  označený  p íznakem  ř Výchozí  pro 
vystavení faktur bude zapsán do nov  vyhotovovanéě  
pohledávky  bez  ohledu  na  po adí  bankovních  účtř ů 
v seznamu.

Je-li účet veden v korunách, m nuě  nechte prázdnou.

Z statek uvád tů ě  určí, z jakých částek se v bankovním výpisu bude počítat obrat a z statek.ů

Účet a st ediskoř  slouží k účtování bankovních výpis .ů

 38.3 Pokladny

Program  podporuje  více  pokladen.  Provádíte-li 
hotovostní platby v cizí m n , zave te si pro každouě ě ď  
m nu jinou pokladnu. Součástí definice pokladny jeě  
odkaz  na  počítadlo výdajových  a počítadlo 
p íjmových  doklad .  Počítadla  musíte  založit  d íveř ů ř  
než pokladnu. P i vystavení hotovostních doklad  siř ů  
vyberete  pouze  pokladnu  a program  si  najde 
p íslušné  počítadlo,  zř  n hož  p evezme  čísloě ř  
hotovostního dokladu.  Počítadlo  pro  výdej  a p íjemř  
m že být identické. Taktéž lze použít jedno počítadloů  
pro  více  pokladen.  Další  viz  Počítadla v kap. 
Počítadla (číselné ady)ř .

Účet a st ediskoř  slouží  v podvojném  účetnictví 
k účtování bankovních výpis .ů

U korunové pokladny nechte m nu ě prázdnou.

Počáteční stav pokladny je určen výhradn  kě  tisku pokladní knihy z evidence Doklady. V p ípad  da ové evidence musíř ě ň  
být v pen žním deníku zadán ješt  jednou.ě ě

 38.4 Obrat neplátce DPH

Neplátce  DPH nesmí  p ekročit  zákonem daný limit  obratu,  p i  jehož p evýšení  se  stává  povinným plátcem DPH.ř ř ř  
Bohužel se občas stane, že si p ekročení limitu odpov dný pracovník firmy nevšimne ař ě  vzniká nebezpečí pokut ze 
strany finančního ú adu. Proto program obsahuje kontrolní funkci, která prob hne automaticky p i spušt ní programuř ě ř ě  
a zm n  účtované firmy.ě ě

V menu Konec – Nastavení programu - Prost edíř  m žete určit rozhodující hodnoty kontroly - ů obrat a počet m sícě ů. 

Provedete-li  nap íklad vř  únoru roční záv rku, p i které dojde kě ř  odstran ní dat p edchozího roku, nem l by programě ř ě  
k dispozici správné obraty z uzav eného roku ař  kontrola by ztratila význam. Proto m žete vů  menu  Konec - Firemní 
údaje -  Obraty  neplátce zapsat  obraty  p edcházejícího účetního roku.  Obraty  se  automaticky  aktualizují  p i  ročníř ř  
záv rce.ě

Podrobná m síční sestava obrat  neplátce je vě ů  menu Doklady – Faktury vydané -  Tisk - Obraty neplátce viz kapitola 
Obraty neplátce DPH.
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 38.5 Uzamčení firmy

Uzamčení firmy slouží jako bezpečnostní opat ení p ed necht nou zm nou dat uzav eného účetnictví. Obvykle jsou datař ř ě ě ř  
účtované firmy lišící se účetním rokem na n kolika pozicích vě  menu  Konec - Zm na účtované firmyě . Takový systém 
umož uje rychlý p ístup kň ř  doklad m aů  sestavám minulých let. Pokud se ovšem uživatel programu p epne do staréhoř  
roku a začne do n j omylem zapisovat nové doklady, m že to zp sobit nemalé nep íjemnosti. ě ů ů ř

Spušt ním menu ě Konec - Firemní údaje - Uzamčení firmy docílíte stavu, kdy si data m žete prohlížet aů  tisknout, ale 
nem žete je zm nit.ů ě

Uzamčenou firmu lze odemknout op tovným spušt ním  menu ě ě Konec - Firemní údaje - Odemknutí firmy. 
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 39 ARCHIVACE DAT 

 39.1 Proč archivovat

Jednoduše ečeno proto, že m žete kdykoliv p ijít oř ů ř  data, pevný disk nebo celý počítač.

Archivování dat by se m la v novat odpovídající pozornost, protože jejich ztráta stojí obvykle podstatn  více pen z,ě ě ě ě  
času i nerv , než ádn  aů ř ě  pravideln  provád né zálohování. Vě ě  p ípad  nouze je každý archiv dobrý ař ě  máte-li poslední 
zálohy na více nosičích a k tomu i n kolik starších záloh, nem lo by Vám hrozit, že začnete účtovat znovu od začátkuě ě  
roku.

Archivaci  doporučujeme  provád t  vždy  p ed  ukončením  práce,  zvlášt  pokud  jste  zadávali  nebo  opravovali  v tšíě ř ě ě  
množství údaj . Pokud nemáte uů  každé účtované firmy zadaná odlišná jména archivního souboru (viz kap. Nastavení
zálohování), musíte pro každého uživatele používat jiný nosič nebo adresá  . ř

 39.2 Jak zálohovat

V prvé ad  je zapot ebí zvolit  takový zp sob archivace, který umožní bezpečné vytvo ení ař ě ř ů ř  uschování záloh i jejich 
použití  p i  obnov  dat. Vř ě  optimálním p ípad  je vhodné vytvá et historie záloh na více médiích – pevný disk,  USBř ě ř  
klíčenka nebo jiný počítač. Chcete-li  zálohovat na CD nebo DVD, musíte použít k tomu určený program (nap íkladř  
Nero), kterým stačí zálohovat celý adresá  sř  GRANDem (nap íklad ř GRAND20).

Zálohu je možné vytvo it za jednu firmu nebo současn  za n kolik účetnictví (hromadná záloha). Vř ě ě  programu je možné 
zapnout i automatickou archivaci, která je ovšem určena pro nouzový p ípad, protože aktuálnost dat není zaručena.ř

Pokud data archivujete na pevný disk, je vhodné celý archiv nebo nov  vytvo ené zálohy jednou za čas (týdn ) vypálit naě ř ě  
CD ROM, p ekopírovat na ZIP, pásku, atd. Iř  tyto archivy by se m ly d lat na n kolik médií, aby p i jejich poruše nedošloě ě ě ř  
ke znehodnocení celého archivu. 

Nastavení zp sobu archivace aů  další údaje provedete dle kapitoly Nastavení zálohování.

Poznámka

P i archivaci se zálohuje aktuální stav se všemi evidencemi ař  nastavením.

 39.2.1 Archivace jedné účtované firmy

V menu  Konec  –  Nastavení  programu  -  Zálohování zadejte  název 
archivního  souboru práv  zvolené  firmy.  Jméno  archivního  souboru  jeě  
dlouhé 8 znak  aů  m lo by obsahovat zkratku firmy, p ípadn  účtovaný rokě ř ě  
nebo verzi programu a má být vytvo en zř  písmen bez diakritiky a číslic. 
P ípadn  p ekontrolujte, že je firma zahrnuta do hromadné zálohy. Máte-liř ě ř  
v dalších  účtovaných  firmách  starší  roky  této   firmy,  vypn te  vě  nich 
za azení  do  hromadné  zálohy,  nebo  je  nejspíš  zbytečné  je  znovuř ť  
zálohovat. 

Zvolte menu  Konec – Archivace dat.  Program zobrazí  menu obsahující 
n kolik cílových adresá . ě řů

Po zvolení cílového adresá e m žete vř ů  následující obrazovce zm nit názevě  
záložního souboru a zadat poznámku (nap .  ř p ed roční záv rkouř ě ), která 
se zobrazí p i pokusu oř  p ípadné obnovení dat zř  archivu.

Následuje  vlastní  vytvo ení  záložního  souboru  ař  jeho 
kontrola.

Pokud  chcete  pravideln  zálohovat  nap íklad  na  USBě ř  
klíčenku, která v nabídce záložních adresá  není zadána,řů  
zvolte  neobsazenou  pozici  a stiskn te  ě Enter. 
V následujícím  formulá i  zadejte  disk  ař  adresá  cílovéhoř  
za ízení.  Také  je  možné  p idat  vysv tlující  poznámku,ř ř ě  
nap íklad že jde oř  USB klíčenku.
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Pozd jší zm nu adresá e provedete stiskem klávesy ě ě ř F2, odstran níě  ze seznamu klávesou Delete.

 39.2.2 Hromadná archivace nebo archivace s historií archivů

Pokud  jste  zpracovatelé 
účetnictví  pro  více  firem,  nebo 
chcete  vytvá et  historii  zálohř  
s možností  vrátit  se  k d ív jšímř ě  
zálohám, použijte menu Konec – 
Archivace dat – Hromadná. 

Dále si m žete zvolit, zda chceteů  
archivovat  jen  aktuální  firmu 
nebo více účetnictví.

V následujícím formulá i m žeteř ů  
tlačítkem  <Adresá  seř  
zálohami> zm nit  složku,  veě  
které  budou  vytvá enyř  
podadresá e  obsahujícíř  
jednotlivé archivní soubory.

Tlačítkem  <Zm nit  uživateleě  
k zálohování> zobrazíte seznam účtovaných firem. Zde m žete zapsat ke každé zů  nich jednoznačný název archivního 
souboru a mezerníkem označit, zda mají být zahrnuty do hromadné zálohy - u t chto firem bude vě  levém sloupci šipka.

Pokud chcete nastavení  jmen a zahrnutí  do hromadné zálohy trvale uložit,  aniž byste provedli  archivaci,  stiskn teě  
v seznamu firem klávesu Ctrl+T.

Seznam opustíte nap íklad klávesou ř Escape.

V závislosti na Nastavení hromadné zálohy v menu Konec - Nastavení programu - Zálohování bude program vytvá etř  
denní, týdenní, m síční nebo roční historii. P i týdenní historii jsou soubory pojmenovány po adovým dnem vě ř ř  týdnu 
(1, 2, 3, ..., 7), p i m síční po adovým dnem vř ě ř  m síci (1, 2, 3, ... , 31). P i roční historii název odpovídá datu archivaceě ř  
ve tvaru YYYYMMRR.

Nap íklad p i roční historii se pro firmu ř ř Kalousek a synové vytvo í adresá  ř ř C:\GRAND20\ZALOHA\KALOUS10 a v n mě  
pro každý den, ve kterém bude hromadná archivace spušt na, dvojici soubor  obsahující rok, m síc aě ů ě  den vytvo ení.ř

Nevytvá í-li  se  historie  záloh,  jsou  archivy  ukládány  p ímo  do  adresá e  zálohy  jako  soubory  -  nejsou  vytvá enyř ř ř ř  
podadresá e.ř

O pr b hu hromadné zálohy je zapsán protokol, který lze zobrazit vů ě  menu Konec - Nastavení programu - Systémové 
soubory. 

Zvlášt  p i vytvá ení roční historie záloh je vhodné umístit archiv na jiný logický disk, než jsou programy aě ř ř  operační 
systém. Je to z toho d vodu, že p i každé archivaci vznikají nové soubory, které zabírají další místo na disku.ů ř

Dojde-li p i hromadné archivaci kř  chyb , bude p i startu ě ř GRANDu zobrazeno upozorn ní. Tuto zprávu lze znovu p ečístě ř  
v menu Konec - Nastavení programu - Systémové soubory.

 39.2.3 Zálohování na jiný disk

Zálohu účetních dat m žete zhotovit iů  na pevném disku počítače či jiném archivačním médiu tak, že p i vytvá eníř ř  
zálohy dat zvolíte nabídku  Konec - Archivace dat - Jiný disk. Nyní m žete zadat libovolnou cestu do existujícíhoů  
adresá e, vř  n mž bude záložní soubor vytvo en.ě ř

Pokud budete tímto zp sobem zálohovat do stejného adresá e více uživatel  (účtovaných firem), nezapome te nejprveů ř ů ň  
v menu Konec – Nastavení programu - Zálohování u každé účtované firmy zadat jednoznačné jméno archivní zálohy. 
V opačném p ípad  se budou zálohy dat navzájem p episovat!ř ě ř

 39.2.4 Parametrické určení roku v názvu archivního souboru

Je vhodné, aby název archivního souboru obsahoval i účetní rok. Nap íklad záložní soubor pro firmu ř Kalousek a synové 
z roku  2010  by  se  mohl  jmenovat  KALOUS10.  Často  se  stává,  že  p i  zm n  účetního  roku  není  upraven  názevř ě ě  
archivního souboru a ten z stává se starým rokem. Proto je umožn no zadat rok parametricky pomocí dvou hv zdičeků ě ě  
** umíst ných do názvu souboru. P i  archivaci  budou hv zdičky nahrazeny skutečným účetním rokem archivovanéě ř ě  
firmy. Pojmenujete-li tedy záložní soubor jako  KALOUS**, program sám zm ní název na  ě KALOUS10 pro účetní rok 
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2010, KALOUS11 pro rok 2011, atd.

Poznámka

Jméno archivního souboru m žete zadat vů  menu Konec - Nastavení programu - Zálohování (pro aktuální firmu), nebo 
p i hromadné archivaci (pro více firem).ř
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 40 OBNOVA Z ARCHIVU
Účtovaná firma, kterou chcete obnovit, musí být aktivní. Obnov  v nujte pozornost aby nedošlo omylem ke ztrát  datě ě ě  
(program p epíše data aktuální firmyř )! Program v žádném p ípad  neeviduje, na které pozici (na jakém čísle účtovanéř ě  
firmy) byla data archivována. Proto je možné archivovat první firmu a načíst ji na pátou pozici! 

P i obnov  dat ze zálohy nejprve volíte adresá  sř ě ř  archivními soubory obdobn , jako p i zálohování. Následn  programě ř ě  
nabídne  seznam záložních  soubor  zů  tohoto  adresá e,  ve  kterém si  zvolíte  požadovaný archiv.  Pokud chcete,  abyř  
program místo seznamu rad ji zobrazoval formulá  pro zadání jména archivního souboru (aě ř  seznam soubor  zobrazilů  
až v p ípad , že zadaný archiv neexistuje), vypn te vř ě ě  menu Konec - Nastavení programu - Zálohování volbu Archivní 
soubor p i obnov  vybírat ze seznamuř ě .

Pokud data obnovujete z hromadné zálohy, zadejte adresá  účtované firmy záložní soubory.ř

295



Grand 20

 41 IMPORT DAT
Funkce je určena pro import dat z nižších verzí programu. Import je možné provést pro jednu nebo n kolik účtovanýchě  
firem. Data je lze p evzít ze záložního souboru nebo adresá e sř ř  p edchozí instalací ř GRANDu.

Zvolíte-li  hromadný import, zvolte hlavní  adresá   ř GRANDu (nap íklad  ř C:\GRAND19\),  p i  importu jedné firmy seř  
zadává i datový adresá  (nap íkladř ř  C:\GRAND19\5\ - budou načtena data firmy na páté pozici).

U hromadného importu bude zobrazen seznam dostupných firem, které m žete mezerníkem označit pro import. Dáleů  
lze zm nit pozici, na které budou p enesené firmy uloženy – dejte si pozor, aby nedošlo kě ř  necht nému p epsání jinýchě ř  
firem.
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 42 P ENOS DAT MEZI PCŘ
Funkce slouží k p edávání dat zř  počítače, na n mž se po izují, do počítače centrálního. Zásadní rozdíl oproti archivaciě ř  
je ten, že p i archivaci jsou zálohována ař  obnovena všechna data celého účetnictví jedné účtované firmy. P i obnov  datř ě  
dojde k nahrazení všech stávajících dat daty z archivu. U p enosu dat si naopak m žete určit, jaké evidence chceteř ů  
p edávat (faktury, hotovostní doklady, ...) ař  zárove  vybrat jen určitou část doklad  evidence.ň ů

Velkým problémem p i p edáváním dat z stává následná aktualizace doklad , které již byly d íve p eneseny. Vystavíte-liř ř ů ů ř ř  
nap íklad vř  pond lí fakturu, kterou vě  úterý p enesete na centrální počítač ař  ve st edu tuto fakturu opravíte nebo zrušíteř  
(stornujete),  není  možné  jednoduše  p enést  tuto  informaci  na  centrální  počítač  ař  na  n m  automaticky  provéstě  
odpovídající  úpravy.  Proto  je  vhodné  nastavit  audit  u p enesených  doklad  na  takovou hodnotu,  která  obsluze nař ů  
po izovacím počítači nedovolí provést žádnou (necht nou) zm nu. Pokud je p esto na po izovacím počítači dodatečnř ě ě ř ř ě 
zm n n d íve p enesený doklad, musí se oprava ručn  provést iě ě ř ř ě  na centrálním počítači.

P i p enosech je vhodné zachovávat opatrnost, kontrolovat si namátkov  p enesené doklady ař ř ě ř  součty evidencí. P edř  
provedením p enosu je velmi vhodné zálohovat data na obou počítačích tak, aby jste se vř  p ípad  problému mohli vrátitř ě  
k p edchozímu stavu.ř

P i exportu jsou vybrané doklady uloženy do souboru nebo do adresá e, p i importu jsou zř ř ř  tohoto umíst ní p idány keě ř  
stávajícím doklad m aktuálního uživatele.  To znamená, že na po izovacím počítači,  zů ř  n hož budete data p enášet,ě ř  
provedete funkci EXPORT, na centrálním počítači, kam budou data p ihrána, funkci ř IMPORT.

 42.1 Export dat

V obrazovce  exportu  určíte,  zda  budou 
p enášená data komprimována do jednohoř  
souboru  nebo  uložena  na  pevném  disku. 
Jestliže pot ebujete p enášet rozdílná datař ř  
na  nebo  z více  počítač ,  m žete  si  proů ů  
každý p enos nastavení  ař  parametry uložit 
pomocí  tlačítek  spravujících  tzv. 
konfigurace.

P ed prvním exportem stiskn te tlačítko  ř ě <Parametry> a zvolte zp sob aů  rozsah p enosu. Vř  zásad  jsou možné dvaě  
zp soby, jak má program vybrat doklady ků  exportu.

 Výb r datem.ě  P i tomto nastavení budete vř  pr b hu exportu vyzváni ků ě  zadání časového úseku (nap íklad 01.05.2010ř  
-  31.05.2010)  a program p enese doklady,  uř  nichž datum vytvo ení spadá do zadaného úseku (nap íklad budouř ř  
p eneseny všechny faktury sř  datem vystavení od 01.05.2010 do 31.05.2010 včetn ).  ě

 Výb r dle vnit ních čísel p enos .ě ř ř ů  Pro export  je  v tomto p ípad  rozhodující  číslo exportu uř ě  dokladu (nap íkladř  
faktury).  Toto  číslo  je  pro  obsluhu  neviditelné  a pracuje  s ním  pouze  program.  U nov  zadaných,  dosudě  
nep enesených doklad  je toto číslo prázdné. P i exportu program zapíše do p enesených doklad  po adové čísloř ů ř ř ů ř  
exportu, čímž je zajišt no, že p i dalším exportu budou zpracovány pouze nové doklady.ě ř

Činnost dle vnit ních čísel p edvedeme na následující tabulce, schematicky znázor ující seznam faktur. Nejprve bylyř ř ň  
zadány nové faktury 2000010 až 2000013. Pak byl spušt n export sě  po adovým číslem ř 1. Protože faktury 2000010 až 
2000013 doposud nebyly p eneseny, byl sloupec ř Export prázdný. Program tyto faktury p enesl na disketu ař  pak zapsal 
po adové číslo exportu do sloupce ř Export všech p enesených doklad . Vř ů  následujících dnech byly zapsány další nové 
faktury číslo 2000014 až 2000016, které byly p eneseny p i exportu číslo ř ř 2.

p ed exportem č.1ř po exportu č.1 p ed exportem č.2ř po exportu č.2

číslo faktury údaj 
export

číslo faktury údaj 
export

číslo faktury údaj export číslo faktury údaj 
export

2000010 2000010 1 2000010 1 2000010 1

2000011 2000011 1 2000011 1 2000011 1

2000012 2000012 1 2000012 1 2000012 1

2000013 2000013 1 2000013 1 2000013 1

2000014 2000014 2

2000015 2000015 2

2000016 2000016 2
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Vzhledem k tomu,  že  program umož uje  opakovat  d íve  provedený  p enos,  nemusíte  mít  obavu,  že  by  vň ř ř  p ípadř ě 
poškození souboru s exportovanými daty došlo ke ztrát  informací.ě

Pro úsp šné provedení p enosu jeě ř  
d ležitý  ů název a po adové  čísloř  
p enosu.  Tyto  údaje  by  m ly  býtř ě  
p ed  provedením  p enosu  shodnéř ř  
na  obou  počítačích  (po izovacímř  
a centrálním),  nebo  zť  nich  bude 
složené jméno exportního souboru 
(nap íklad ř EXIM1.ZIP). 

U číselník  (účetní rozvrh, partne i,ů ř  
sazby  DPH  atd.)  se  p enáší  celýř  
seznam,  vyjma  použití  volby 
označené,  kdy  se  p enesou pouzeř  
záznamy  opat ené  značkou.ř  
U účetních  doklad ,  faktur,ů  
hotovosti,  ostatních  pohledávek, 
závazk  aů  banky  se  p enesouř  
obvykle pouze nov  po ízená data. ě ř

P i exportu zapn te volbu pro p enos ř ě ř Skladu v p ípad , že chcete na cílovém počítači znovu provést skladové operace.ř ě  
V tom p ípad  je  na cílovém počítači  vř ě  parametrech nutné vypnout  p enos skladu –  jinak by  došlo  kř  fyzickému 
p epsání skladových karet ař  pohyb .ů

Po uložení parametr  pokračujte vů  exportu stiskem tlačítka <OK>. Budete p ípadn  vyzváni kř ě  zadání časového rozmezí, 
pro který se mají p enést faktury ař  ostatní doklady. 

Poté  následuje  informativní  formulá  zobrazující  počty  záznam  vř ů  jednotlivých  evidencích,  které  jsou  do  p enosuř  
zahrnuty. Poklepáním na jméno jednotlivých evidencí bude zobrazen podrobný seznam.

Na záv r ješt  určíte jméno aě ě  umíst ní exportního souboru, který m žete na cílový počítač zaslat nap íklad jako p ílohuě ů ř ř  
mailu.

Poznámka

Pokud začínáte s p enosem dat ař  výb r doklad  se provádí podle vnit ních čísel p enos  (nikoliv zadáním časovéhoě ů ř ř ů  
úseku) a po izovací iř  centrální počítač obsahuje d íve po ízená shodná data (nap íklad seznam neuhrazených faktur),ř ř ř  
musíte p ed vložením prvých nových doklad  do po izovacího počítače, provést export, který nikam nep enesete ař ů ř ř  který 
bude sloužit pouze k označení stávajících doklad  jako exportovaných. Pokud tuto operaci neprovedete, mohlo by dojítů  
ke stavu, kdy budou na centrálním počítači zdvojená data.

Pokud p idáváte partnery na obou počítačích, zadejte uř  jednoho nového partnera na centrálním počítači číslo ručně 
a opravte  je  na  hodnotu  o n kolik  tisíc  v tší,  než bylo  číslo  p ednastavené počítačem.  Tím vznikne  vě ě ř  číselné  adř ě 
partner  mezera, kterou budou postupn  zapl ovat firmy p idávané na po izovacím počítači.ů ě ň ř ř

 42.2 Import dat

Import  dat  je  analogická  činnost 
exportu.  Op t  je  zapot ebí  zadatě ř  
parametry. Obvykle se zak ížkují tyř  
samé  evidence,  jako  p i  exportu,ř  
výjimkou m že být p enos skladu,ů ř  
který vypn te vě  p ípad ,  že chceteř ě  
na  cílovém  počítači  pouze  znovu 
provést  skladové  operace 
související s p enášenými doklady.ř

Volba  dopl  /  p epišň ř  pouze 
stanoví,  jak  se  bude  program 
chovat  p i  nalezení  dokladu  seř  
stejným  číslem  –  zda  bude 
zobrazovat  u každého  duplicitního 
dokladu dotaz,  nebo zda p epsáníř  
provede  automaticky.  Automatické 
p epsání  nemusí  být  vhodné,ř  
protože m že dojít  ke  ztrát  dat.  Vů ě  p ípad  pochybností  si  nechte rad ji  doklad p idat ař ě ě ř  po importu jej  v p ípadř ě 
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duplicity z p íslušné evidence vymažte.ř

Tlačítkem <Další> stanovíte, zda se mají znovu provést skladové operace (v exportních datech musí být zahrnut sklad) 
a zda se p enesené doklady mají označit jako zaúčtované.ř

 43 NASTAVENÍ PROGRAMU

 43.1 Obsluha programu

Číselník je určen k omezení p ístupu doř  
programu nebo jeho jednotlivých částí. 
Princip  spočívá  v zavedení  obsluhy 
(jednotlivých  lidí,  kte í  mohou  doř  
programu vstoupit), p id lení vstupníchř ě  
hesel a p ístupových práv.ř

Zkratka se  zapisuje  do  faktur, 
hotovostních  a účetních  doklad ,  kteréů  
byly zapsány tímto člov kem. P i tiskuě ř  
faktury  je  do  zápatí  tiskopisu  dopln no  jméno  fakturanta.  Pokud  nechcete  na  doklad  tisknout  jméno  vystavitele,ě  
zapn te po stisku tlačítka ě <Ostatní volby> spínač Netisknout jméno na dokladech.

P ed tímto jménem obsluhy má zř  hlediska tisku jména na dokladech p ednost  ř vystavitel dokladů z firemních údajů 
(menu Konec - Firemní údaje – Firma).

Heslo slouží k ochran  programu p ed nežádoucím vstupem aě ř  zárove  kň  identifikaci pracovníka. Zadání hesla je nutné 
správn  zopakovat do kontrolníhoě  
opisu. 

Tlačítkem  <P ístupová  práva>ř  
určíte,  do  jakých  evidencí  je 
povolený  vstup.  Pro  práci 
s deníkem,  fakturami  a podobně 
lze  omezit  i jednotlivé  funkce  - 
vkládání, opravy, mazání.

Zpracovatelé  účetnictví  mohou 
jednotlivým zam stnanc m omezitě ů  
i rozsah  firem,  do  nichž  má 
obsluha  povolen  p ístup.  Rozsahř  
zadáte  jako  interval  po adovýchř  
čísel účtovaných firem.

Po výb ru tlačítka ě <Tisk> m žete nastavit označení aů  port tiskárny.

Port tiskárny bude obvykle  LPT1 p i tisku p ímo na tentoř ř  
port, nebo WIN p i použití DOSPrintu.ř

Označení  tiskárny  je  EP používáte-li  jehličkovou  tiskárnu 
a tiskárny  Canon,  HP pokud  používáte  laserové 
a inkoustové tiskárny standardu Hewlett Packard).

Tlačítko <Ostatní volby> zobrazí formulá  umož ující zadatř ň  
individuální barevné schéma. 

Dále  m žete  stanovit,  že  se  jméno  zapisovatele  dokladuů  
nebude uvád t na výstupním tiskopisu.ě

Poslední  volba se  vztahuje  k hledání  v seznamech. Pokud 
vám nevyhovuje hledání a filtrování dle kapitoly  Hledání a 
filtrování v p ehledechř  a chcete rad ji používat standardníě  
formulá  hledání, jako po stisku klávesy ř F4, zapn te si volbu Vě  seznamech vyvolat hledání.
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 43.2 Prost edí programuř

Zde si m žete program částečn  p izp sobit svým požadavk m. ů ě ř ů ů

Pokud chcete zadávat doklady v cizí m n , zapn te ě ě ě Devizové účetnictví a Devizy v dokladech.

Účtujete-li v cizí m n , m žete používat  ě ě ů stálý kurs. V tom p ípad  bude program používat kursy zadané vř ě  kurzovém 
lístku bez ohledu na datum. Vhodn jším ešením je ale zapnout volbu ě ř Používat stálý kurs v menu Doklady – Číselníky 
– Kurzový lístek – Nastavení. U každé m ny pak budete moci určit časové období, vě  n mž má kurz platit.ě

V p ípad , že dojde kř ě  zákonné zm n  sazeb DPH, zadejte je tak, že sazba zcela vlevo je nejnižší (nulová), sazba vpravoě ě  
nejvyšší. Pak p idejte nebo opravte sazby vř  sazbách DPH v části Doklady – Číselníky – Sazby DPH. Protože program 
rozlišuje p i výpočtech dv  nenulové sazby, byla stanovena hranice mezi t mito sazbami na ř ě ě 14 procent. Proto, pokud 
budou zm n ny sazby nap . na ě ě ř 15 a 17 procent, budou programem pro pot eby zobrazení ař  tisku zahrnuty na pozice 
odpovídající současné horní sazb  DPH.ě

Pokud  si  zapnete  spínač 
Automatické  aktualizace 
z webu,  budou  se  p i  spušt níř ě  
programu  kontrolovat  nové 
verze.  Zjišt ní  aktualizací  seě  
provádí jednou za určený počet 
dn .  Pro  automatickéů  
aktualizace  je  nutné,  aby  bylo 
funkční internetové p ipojení  p iř ř  
startu účetnictví.

Volbou  Zobrazovat  nápov duě  
k menu  zapnete  nebo  vypnete 
komentá  vysv tlující  popisř ě  
nabídek  menu.  Komentá  jeř  
uveden  na  spodní  části 
obrazovky.

P epínač  ř Rychlé  indexy 
v dokladech zp sobí, že si program uschovává n které pracovní soubory aů ě  nemusíte čekat na azení p i zpracováníř ř  
doklad  aů  partner . Rychlé indexy nedoporučujeme používat p i sí ovém provozu.ů ř ť

Program umož uje provést p esun po editačních prvcích klávesou  ň ř Enter. U spínač  aů  radiových tlačítek ale klávesa 
Enter zp sobí iů  zm nu stavu, což je vě  ad  p ípad  nežádoucí. Uživatel programu je tak nucen používat alespo  p iř ě ř ů ň ř  
p echodu p es tyto prvky klávesu ř ř Tab. Pokud je sepnuta volba Spínače a radiová tlačítka ovládat pouze mezerníkem, 
m žete ů Enter používat i u t chto prvk . Jejich stav zm níte pouze mezerníkem nebo myší. ě ů ě

P i svém startu program standardn  kontroluje p ítomnost uživatel  (účtovaných firem) ař ě ř ů  indexové soubory aktuální 
firmy. Pokud jste si jisti, že program ukončujete naprosto regulérn  aě  po p ípadné havárii programu, výpadku prouduř  
apod. zajistíte obnovu indexových soubor  naposledy účtovaného uživatele spušt ním volby ů ě Konec - Obnova se azeníř , 
m žete vynechat automatickou kontrolu programem. Pokud však dojde ků  nestandardnímu ukončení a obnova se azeníř  
provedena nebude, m že dojít ků  fatálním závadám p i ukládání záznam  ař ů  výpočtech p ehled !ř ů

Standardní nastavení účetnictví neumož uje současné spušt ní účetnictví aň ě  tiskového programu pro Windows. Jestliže 
chcete  oba  programu  provozovat  současn ,  sepn te  volbu  ě ě Sdílet  data  s programem  pro  tisk  ve  Windows.  I po 
provedení této volby je vhodné ukončit práci s programem, který již nepot ebujete, nebo alespo  uzav ít všechna svislář ň ř  
menu programu.

Spínač  Zápis každého účetního dokladu potvrdit heslem je určena pro p ípad, že chcete zabránit oprav  dokladuř ě  
nepovolaným osobám. Volba ale výrazn  zvyšuje pracnost aě  zt žuje uživateli práci.ě

Výb r účtované firmyě  m žete provést zů  menu, ve kterém jsou uvedeny všechny pozice 1 až 999, nebo z výb rovéhoě  
formulá e sř  možností m nit azení, zobrazit pouze firmy sě ř  daným rokem a podobn . Chování programu vě  tomto ohledu 
určuje spínač Pro výb r účtovaných firem používat formulá  sě ř  filtrací. Bližší podrobnosti naleznete v kapitole Zm na aě  
založení nové účtované firmy .

Neplátce DPH nesmí p ekročit zákonem daný limit obratu, p i jehož p evýšení se stává povinným plátcem DPH. Pokudř ř ř  
chcete p i vstupu do účtované firmy provést kontrolu na p ekročení obratu, zapn te ř ř ě P i výb ru uživatele kontrolovatř ě  
neplátce na p ekročení obratu. ř Dále zadejte rozhodující hodnoty kontroly - obrat a počet m síc . Podrobnou sestavuě ů  
obrat  vyhotovíte dle kapitoly ů Obraty neplátce DPH.

Nadpisy da ového aň  neda ového dokladuň  jsou tišt ny na začátku faktury, vě  hotovostních dokladech a podobn .ě
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Šet ič  obrazovkyř  je  uveden  z d vodu  zp tné  kompatibility.  Vů ě  prost edí  Windows  rad ji  použijte  standardní  šet ičř ě ř  
operačního systému.

Pokud používáte ovladače klávesnice, které jsou součástí operačního systému, generuje klávesa desetinné tečky na 
numerické  klávesnici  znak  desetinné  čárky.  Protože  program používá  jako  odd lovač desetinných  míst  ě desetinou 
tečku, odmítá p ijmout znak klávesy zř  numerické klávesnice. V p ípad  problému proto zadejte požadovaný odd lovačř ě ě  
desetinných míst. 

Podklad pro tisk částky slovy určí grafický symbol, kterým bude částka slovy podložena. Pokud rastrový podklad 
nechte tisknou, zadejte mezeru. Zm nu docílíte opakovaným stiskem mezerníku vě  tomto údaji.

 43.3 Nastavení zálohování

Systém zálohy je uživatelsky volitelný tak, aby 
jste  mohli  data  archivovat  nejvhodn jšímě  
programem.  S účetnictvím  je  dodáván 
freewarový  program  LHA.EXE.  P i  prvnímř  
spušt ní  programu  (p ípadn  po  stiskuě ř ě  
tlačítka  <Vyhledej  archivační  program> 
projde  GRAND pevný  disk  počítače  a hledá 
výskyt shareware programu  PKZIP. Pokud jej 
nalezne, dá vám vybrat, který program budete 
pro  archivaci  používat.  Zárove  seň  
automaticky upraví nastavení zálohování.

Následující  seznam  uvádí  symboly  použité 
pro archivaci a jejich význam.

#DISKETA Označení zvoleného adresá e zř  menu archivačních cest.

#ARCHSOUB Jméno archivního souboru zadaného v nastavení (u každého uživatele m že být nastaveno jiné jméno,ů  
p íkazy archivace jsou společné pro všechny uživatele).ř

#AKTADR Plná cesta aktuálního adresá e, vř  n mž jsou založena data práv  účtované firmy.ě ě

#AKTDISK Označení aktuálního disku, na n mž je umíst n ě ě GRAND s účetními daty (včetn  dvojtečky, nap íkladě ř  
C:).

#UZIVATEL Po adové číslo uživatele (účtované firmy) odpovídající názvu datového podadresá e (ř ř 1 - 99).

#CDISKETY Po adové číslo archivu (ř 1 - 99).

#DATUM Datum archivace.

#DEN Po adové číslo dne archivace vř  týdnu.

P íklady p íkaz  zálohování:ř ř ů

komprimační program PKZIP verze 1 - záloha max. na 1 disketu

archivace ..\PKZIP  #DISKETA\#ARCHSOUB  *.DBF  *.FPT  *.TXT

obnova ..\..\PKUNZIP -o #DISKETA\#ARCHSOUB #AKTADR

import ..\..\PKUNZIP  -o  #DISKETA\#ARCHSOUB  #AKTADR

komprimační program PKZIP verze 2 - záloha na více disket

archivace ..\PKZIP  -&-3   #DISKETA\#ARCHSOUB  *.DBF  *.FPT  *.TXT

obnova ..\..\PKUNZIP  -o-3  #DISKETA\#ARCHSOUB  #AKTADR

import ..\..\PKUNZIP  -o-3  #DISKETA\#ARCHSOUB  #AKTADR

komprimační program LHARC

archivace ..\LHARC  a  /o  #DISKETA\#ARCHSOUB

obnova ..\..\LHARC  e  /mc  #DISKETA\#ARCHSOUB  #AKTADR

import ..\..\LHARC  e  /mc  #DISKETA\#ARCHSOUB  #AKTADR

Počet disket pro archivaci je uveden z historických d vod .ů ů
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Volba  Archivní soubor vybírat p i obnov  dat ze seznamu  ř ě usnad uje zvolení správného záložního souboru, zň  n hožě  
budete data obnovovat. Program zobrazí seznam datových záloh s uvedením data vytvo ení ař  komentá em.ř

Pokud chcete mít jistotu, že nezapomenete zálohovat, m žete využít volby ů Nabídka k zálohování p i opušt ní uživatele,ř ě  
která umožní provést zálohu p i zm n  účetní firmy ař ě ě  ukončení programu.

Spínač P ed archivací na disketu odstra  p edchozí záložní soubor  ř ň ř zp sobí, že se zů  diskety nejprve vymaže soubor 
stejného jména, jako má nov  vytvá ený archiv aě ř  teprve poté je spušt na archivace.ě

Program  disponuje  funkcí  automatické 
zálohy, kdy se jedenkrát za určený počet 
dn  data zvolené firmy p i jejím opušt níů ř ě  
zazálohují.  Zapnutí  činnosti  provedete 
stiskem tlačítka <Nastavení automatické 
zálohy>, kde  m žete  zárove  určitů ň  
i počet dn , po jejichž uplynutí programů  
p i zm n  dat provede zálohu. Funkce má význam p edevším vř ě ě ř  krizových situacích, kdy dojde ke ztrát  dat p ičemžě ř  
uživatel programu zálohuje nepravideln , nebo dokonce nezálohuje v bec.ě ů

Po stisku tlačítka <Nastavení hromadné zálohy> se nabídne další obrazovka, v níž lze zvolit hloubku historie archivních 
soubor . Nastavená hodnota se týká celého programu (všech dat). Pokud máte dostatek místa na disku, kam archivaciů  
provádíte, doporučujeme vytvá et jeden archivní soubor pro každý den, kdy bude archivace spušt na.ř ě

Nastavení jiné zálohy je uvedeno z d vodu kompatibility sů  d ív jšími verzemi programu.ř ě

V nastavení pro firmu je uvedeno jméno archivního souboru aktivní účtované firmy. Pokud účtujete více firem, je vhodné 
zadat každé firm  jednoznačné jméno archivního souboru, aby bylo ihned jasné, jaký archiv je na ní uložen. Názevě  
archivu by m l obsahovat iě  dvoumístné označení účtovaného roku (nap íklad ř KALOUS10).

Účtovaný  rok  m žete  vů  názvu záložního  souboru  zadat  pomocí  dvou hv zdiček –  ty  budou  nahrazeny  konkrétnímě  
firemním rokem (nap íklad p i použití názvu ř ř KALOUS** bude v účetním roce 2011 název archivního souboru zm n ně ě  
na KALOUS11).

Zadání unikátního jména archivního souboru je podmínkou pro použití hromadné archivace. Jestliže jméno archivního 
souboru není zadáno, je p i archivaci použit název ř GRAND20.

Spínač  Zahrnout do hromadné zálohy určuje,  zda se aktuální  uživatel  (práv  účtovaná firma) bude archivovat p iě ř  
hromadném zálohování. Tuto volbu vypn te uě  dat starších let, která se nem ní aě  jsou z d ív jška archivována.ř ě

 43.4 Nastavení tisku

P i tisku libovolného výstupu do souboru lze sestavu ručn  upravit (zapnuta ř ě Editace po tisku do souboru).  V takovém 
p ípad  si zapn te iř ě ě  volbu Tisk na tiskárnu po editaci.

Uvol ovat tiskovou frontu,ň  Po tisku provést DOS p íkazř  a Download jsou uvedeny z historických d vod . Vů ů  p ípadř ě 
problém  použijte DOSPRINT.ů

P i  tisku  pomocí  ř DOSPrintu m žeteů  
využít  režim  p ímého  spušt ní,  kterýř ě  
urychluje provedení tisku a zjednodušuje 
vzájemné  nastavení  obou  program .ů  
Sepn te  volbu  ě Tisk  pomocí 
PRNFILE.EXE a pokud  jste  program 
DOSPrint  instalovali  do  jiného  než 
výchozího  adresá e  ř C:\DOSPRINT, 
zadejte název tohoto adresá e. Poté neníř  
zapot ebí  spoušt t  program DOSPRINTř ě  
p i  startu  počítače  ani  vř  n m  zadávatě  
cesty  k adresá m  účetnictví.  Dalšířů  
podrobnosti naleznete v kapitole Tisk pomocí programu Dosprint.

Poznámka

Tisk pomocí PRNFILE.EXE nelze použít ve  Windows 7, kde po tisku nejsou na obrazovce správn  zobrazeny znakyě  
s diakritikou.  V tomto  operačním  systému  musíte  použít  klasické  nastavení  DOSPrintu  dle  kapitoly  Tisk  pomocí
spušt ného DOSPrintuě .
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 43.5 ídící kódy tiskárnyŘ

T mito kódy se p epíná nap íklad velikost písma aě ř ř  počet znak  na ádek. Nastaveny jsou kódy pro tiskárny standarduů ř  
Epson (jehličkové tiskárny a Canon) a HP (laserové a inkoustové).

Údaj Odeslat  p ed každým tiskem slouží  kř  inicializaci  tiskárny p ed tiskem (nastavení české stránky, formátu A4).ř  
Program p ed tiskem odešle do tiskárny ídící znaky, uř ř  nichž je v tomto údaji zadáno číslo v rozmezí  1 až 9. Po adí,ř  
v jakém jsou ídící kódy do tiskárny odeslány, se ídí t mito čísly (kódy sř ř ě  nejnižším číslem jsou odeslány první). Obvyklé 
použití je u laserových a inkoustových tiskáren vybavených českou kódovou stránkou, kdy budete požadovat nastavení 
české kódové strany Latin II, výchozí velikosti písma 10CPI a délky stránky na A4. 

V takovém p ípad  zadejte uř ě  kódu  LATIN2 tiskárny  HP do údaje  Odeslat p ed každým tiskemř  hodnotu 1,  u kódu 
NORMAL hodnotu 2, u A4 hodnotu 3.

Poznámka

P i problémech použijte DOSPrint viz kapitola ř Tisk pomocí programu Dosprint.

 43.6 Tiskové sestavy

Zde dáváme uživateli k dispozici možnost p ímé ař  trvalé zm ny formy jednotlivých tisk . Tato funkce není určena proě ů  
počítačové laiky, nebo  m že vést až kť ů  nefunkčnosti tisku!

Po výb ru typu sestavy kě  oprav  se zobrazí obdobná nabídka sestav jako p i tisku. Tlačítky  ě ř <P idat>ř  vytvo íte novouř  
sestavu, <Oprava> opravíte a <Vymazat> vymažete. 

V obrazovce pro zm nu nebo vytvo ení sestavy je uveden popisnýě ř  
název  a jméno  souboru bez  rozší ení.  Je  vhodné  neupravovatř  
standardní  sestavy,  ale  nechat  si  založit  sestavu  novou. 
V takovém  p ípad  zadejte  jméno  souboru  tak,  aby  na  druhéř ě  
pozici z stalo podtržítko (viz obrázek).ů

Dále lze zvolit  pozici prvního ádkuř ,  levý okraj a délku stránky. 
Tyto rozm ry obvykle není zapot ebí m nit.ě ř ě

Do formulá e sestavy se dostanete stiskem tlačítka ř <Formulá >ř . 
Ocitnete se v prost edí FoxPro sř  částečn  upraveným systémovýmě  
menu. Pokud dob e neznáte Reporty FoxPro, omezte laskav  svéř ě  
úpravy na zm nu konstantních text  aě ů  na p esun položek vř  rámci ádku nebo oblasti, p ípadn  na jejich vypušt ní.ř ř ě ě  
Bližší popis práce s Reporty naleznete v kap. Definice tiskových sestav. 

Pro uložení zm n používejte menu. Konečné rozhodnutí, zda zm ny zapsat, p ípadn  zda bude vytvo ena nová sestava,ě ě ř ě ř  
učiníte ve výše popsané obrazovce, kdy pro zápis zm n vyberete tlačítko ě <Uložit>.

Nikdy nemažte všechny sestavy sady, jinak nebudete schopni založit sestavu novou. 

 43.7 Rozm ry tiskových sestav ě

U tiskáren,  které  nedokáží  vytisknout  64 ádek na papír  velikosti  A4ř  
(Epson FX 100 a STAR LC-20),  protože  začínají  tisk  zhruba  na  t etíř  
b žné ádce, dochází kě ř  tomu, že poslední ádky sestavy jsou tišt ny nař ě  
další stranu. Tehdy je pot eba zkrátit délku sestav oř  čty i ádky. Funkceř ř  
pracuje  tak,  že  vyhledá  sestavy  se  zadanou  délkou  zm nit,  aě  upraví 
jejich rozm r na hodnotou na. ě

N které sestavy program zm nit nedokáže, protože je sestava fyzickyě ě  
delší, než požadovaný rozm r, aě  zkrátit ji nelze.

P íkladř

V tšina  sestav  má  délku  ě 64 ádk .  Budete  ji  chtít  zm nit  na  ř ů ě 62.  Sepnete  spínač  Délka  sestavy,  v údaji  zm nitě  
ponecháte  64 a do údaje  na vložíte  62. Provedete zm nu aě  zjistíte, že je stránka stále p íliš dlouhá. Vyvoláte op tř ě  
obrazovku pro zm nu rozm r . Proti p edchozímu p ípadu ale do údaje ě ě ů ř ř zm nitě  nezadáte 64, nýbrž 62!

Poznámka
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Tiskárny jsou od výrobce často nastaveny na formát  Letter,  který je kratší než  A4,  na který je  program nastaven. 
Lepším  ešením,  než  zkracovat  sestavy,  je  zm nit  formát  A4  (12  palc ,  64  ádek)  na  tiskárn .  Uř ě ů ř ě  laserových 
a inkoustových tiskáren lze použít odeslání ídících kód  (viz. kapitola ř ů ídící kódy tiskárnyŘ ), v ostatních p ípadech seř  
podívejte  do p íručky tiskárny.  V tšinou se  délka  stránky nastavuje  DIP  p epínači  (p ímo na  tiskárn ),  obslužnýmř ě ř ř ě  
programem pro DOS (součást dodávky tiskárny) nebo z ovládacího panelu tiskárny. P i tisku pomocí DOSPrintu úpravyř  
nejsou zapot ebí v bec.ř ů

 43.8 Import tiskových sestav

Program umož uje p evést uživatelem dopln né tiskové sestavy ze starší verze účetnictví do verze nové. P i importuň ř ě ř  
musíte zadat  cestu  k hlavnímu adresá i  účetnictví  p edchozí  verze  (nap íklad  ř ř ř C:\GRAND19\ ).  Tiskové sestavy se 
jménem souboru začínajícím  G_ jsou automaticky vybrány k importu. Pokud budete p evád t další tiskové sestavy,ř ě  
m že dojít p i shod  jmen ků ř ě  nahrazení tiskové sestavy z nové verze účetnictví sestavou z verze p edchozí. Importovanéř  
sestavy nemusí v nové verzi správn  pracovat. ě

 43.9 Citlivost myši

Pokud k obsluze  programu využíváte  myš  a pot ebujete  zm nit  její  citlivost,  použijte  tuto  funkci  (citlivost  myši  jeř ě  
m ítko p evodu pohybu vykonaného rukou sěř ř  myší a posunu kursoru myši na obrazovce monitoru). 

 43.10 Barvy

Program obsahuje volitelné nastavení barev. Pro barevný monitor je p ipraveno n kolik základních barevných schématř ě  
ovliv ujících celý program. Pro monochromatický monitor aň  monitor Herkules jsou k dispozici pouze dv  schémata,ě  
která nedoporučujeme m nit. ě

Výb r žádané barevnosti učiníte tak, že se kurzorovými klávesami p esunete na požadované schéma aě ř  stisknete klávesu 
Enter. Ihned dojde k p ebarvení programu mimo vodorovné menu ař  menu  Konec, která se aktualizují až p i dalšímř  
spušt ní programu.ě

Je dovoleno p idávat ař  m nit dodaná barevná schémata. Po výb ru nabídky  ě ě <P idat>ř  nebo  <Opravit> se zp ístupníř  
další okno obsahující dv  nabídky seznam . Vě ů  nabídce vlevo jsou základní skupiny objekt , vů  nabídce uprost ed jsouř  
detailní části, pro n ž určujete barvu pop edí aě ř  pozadí. Nabídka detail  se aktualizuje až po výb ru základního objektuů ě  
klávesou Enter nebo dvojitým stiskem myši!

 43.11 Systémové soubory

Zde  m žete  prohlížet  aů  m nit  soubory  operačního  systému  –  ě AUTOEXEC.BAT,  CONFIG.SYS,  AUTOEXEC.NT, 
CONFIG.NT, konfigurační soubor FoxPro -  CONFIG.FP a povelový soubor ke spušt ní účetnictví ě G20.BAT.

Dále si m žete prohlédnout protokol hromadné archivace, chyb vzniklých p i hromadné archivaci aů ř  chyb vzniklých p iř  
b hu programu.ě

Poznámka

AUTOEXEC.BAT a CONFIG.SYS se používá pouze v operačním systému DOS, Windows 95 a Windows 98. Pokud máte 
instalován OS Windows 2000, XP, Vista a Windows 7, tyto soubory sice mohou být na disku uvedeny, ale nepoužívají se! 
Jejich náhradou je soubor WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT a WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG.NT.

 43.12 Práce s databází

Funkce je určena pro mimo ádné p ípady, kdy si chcete prohlédnout data účtované firmy, p ípadn  provést zm nu veř ř ř ě ě  
struktu e,  aj.  Vzhledem kř  tomu,  že  s daty  m žete  manipulovat  bez  jakékoliv  kontroly,  je  zapot ebí  této  možnostiů ř  
používat uvážliv .ě

 43.13 Servisní funkce
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Servisní funkce je určena pro aktualizace sazeb a formulá e DPH.ř

Dále umož ují  doplnit  do položek faktur,  hotovostních doklad  aň ů  podobn  následující  volitelné údaje:  ě popis zboží, 
výrobní číslo a záruku. Jestliže chcete tyto údaje používat, musíte také v nastavení p íslušné evidence povolit zadáváníř  
t chto údaj  (nap íklad vě ů ř  menu Doklady - Faktury vydané - Nastavení, poté tlačítko <Další>.

 43.14 Výchozí sloupce seznamů

Tuto  funkci  použijete  v p ípad ,  že  chcete  zrušit  d íve  nastavené  preference  (nastavení  po adí  ař ě ř ř  ší ky  sloupc )ř ů  
v p ehledech. ř
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 44 UKONČENÍ PROGRAMU 
Nabídkou Ukončení programu standardním zp sobem ukončíte činnost programu. Téhož docílíte stiskem klávesy ů Esc 
ve chvíli,  kdy je aktivní  pouze horní ádek menu. Po ukončení práce programu je ízení p edáno zp t operačnímuř ř ř ě  
systému.

V žádném p ípad  nedoporučujeme  vypínat  počítač  b hem chodu  programu.  Mohlo  by  dojít  kř ě ě  narušení  datových 
soubor  aů  v p ípad  použití vyrovnávací diskové pam ti určené iř ě ě  pro zápis k úplnému zhroucení pevného disku.

 45 OBNOVA SE AZENÍ Ř
Pomocná funkce obnovující pracovní indexové soubory pot ebné pro správnou funkci programu. P i nestandardnímř ř  
ukončení  programu,  jako  je  výpadek  elektrického  proudu,  m že  dojít  ků  jejich  narušení.  Tato  závada  se  projevuje 
nejčast ji  tím, že n které prokazateln  vložené údaje nelze vyvolat  aě ě ě  zobrazit.   Pokud ani po prob hnutím obnovyě  
se azení není vše vř  po ádku, byla závada závažn jšího rázu ař ě  nezbývá, než načíst data ze záložního souboru  nebo se 
obrátit na odborníky. 

P i mazání ař  opravách záznam  nedochází ků  jejich fyzickému zrušení z disku, ale jsou pouze označeny k vymazání 
a program je ignoruje.  Takové záznamy však zv tšují  velikost soubor  aě ů  tím i zpomalují  práci.  Proto je  vhodné p iř  
obnov  se azení nechat program ě ř odstranit i záznamy označené k vymazání.

Součástí obnovy indexových soubor  m že být ů ů t íd ní datř ě . Set íd ní m že mírn  zrychlit b h programu.ř ě ů ě ě

Jestliže p i obnov  se azení sepnete spínač ř ě ř Kontrolovat integritu dat, program porovná n které klíčové údaje zajiš ujícíě ť  
vnit ní provázanost ař  korektnost záznam . P i zpracování vypíše protokol, který ponechá na obrazovce pouze vů ř  p ípad ,ř ě  
že jsou nalezeny n jaké problémy.ě

Obnova se azení probíhá automaticky p i spušt ní programu, pokud nebyl p i p edchozím použití standardn  ukončen.ř ř ě ř ř ě
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 46 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ
Termínový  kalendá  slouží  kř  zápisu  d ležitých  termín ,  na  n ž  chcete  být  programem  automaticky  upozorn ni.ů ů ě ě  
V závislosti na nastavení kalendá e se aktuální termíny zobrazí p i startu programu nebo zm n  uživatele. ř ř ě ě

Princip upozor ování spočívá ve výb ru aň ě  zobrazení termín  zů  kalendá e, uř  nichž spadá aktuální datum počítače do 
zadaného období platnosti výstrahy.

Do  položky  kalendá e  zadáte  ř popis 
termínu,  na  n jž  chcete  upozornitě  
(nap íklad odevzdání da ového p iznání,ř ň ř  
d ležité  sch zky,  narozenin).  P iů ů ř  
upozorn ní  program  adí  zprávy  dleě ř  
priority (čím je číslo vyšší, tím je priorita 
a naléhavost v tší).ě

Termín je  datum, kdy by m l  být  úkolě  
spln n,  p iznání  odevzdáno  apod.ě ř  
Z hlediska programu nemá termín žádný 
význam (mimo azení zpráv).ř

Program v závislosti na nastavení upozorní pouze na ty položky kalendá e, které jsou  ř aktivní a mají sepnut spínač 
Upozornit na termín. Pokud jsou zadány dny platnosti  od,  do, program zobrazí položku kalendá e jen vř  p ípad , žeř ě  
systémové datum spadá do tohoto časového rozmezí.

Pokud má být po určité dob  od spln ní termínu upozor ování ě ě ň zopakováno, zadejte p íslušný počet dn  ař ů  m síc .  ě ů

V nastavení termínového kalendá e zadáte, že se má termínový kalendá  zobrazit jedenkrát denn . ř ř ě

Až do 15. ledna program nebude nic hlásit. Počínaje 15.01.2010 program oznámí, že máte odevzdat p iznání silničníř  
dan . Bude to opakovat tak dlouho, dokud vě  upozor ující obrazovce sň  výpisem kalendá e nestisknete tlačítko ř Beru na 
v domíě .  Pak program provede  deaktivaci  položek  kalendá e.  Vř  našem p ípad ,  protože  máme  zadáno  opakování,ř ě  
posune rozmezí platnosti o rok dop edu. Pokud by opakování nastaveno nebylo, zruší p íznak aktivní.ř ř

Termínový kalendá  dokáže p i startu programu upozornit na platbu neuhrazených p ijatých faktur ař ř ř  ostatních závazk .ů  
V nastavení kalendá e m žete p edepsat časovou rezervu p ed datem splatnosti ař ů ř ř  tím docílit včasného upozorn ní naě  
podání p íkazu kř  úhrad .ě

Poznámka

Termínový kalendá  je individuální uř  každé účtované firmy.
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 47 O PROGRAMU
V obrazovce jsou uvedeny základní údaje  o výrobci a programu, spojení  na technickou podporu a vybrané hodnoty 
pracovního prost edí. ř

M žete zde také zm nit registrační údaje.ů ě
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DOS příkaz

 48 DOS P ÍKAZŘ
Funkce  umož uje  použití  standardních  p íkaz  operačního  systému  MS-DOS.  Je  určena  pouze  pro  spoušt níň ř ů ě  
pomocných ovládacích program . Vů  žádném p ípad  se na tuto funkci  nelze dívat jako na plnohodnotné prost edíř ě ř  
DOSu, a proto není možné zaručit funkci rozsáhlejších program  spušt ných tímto zp sobem. ů ě ů

Zadaný p íkaz je možné uložit do historie ař  p i p íštím použití jej pouze vyberete ze seznamu p íkaz . Historii p íkazř ř ř ů ř ů 
zobrazíte klávesou F3 nebo stiskem tlačítka <P íkaz>ř .
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 49 PROHLÍŽECÍ VERZE GRANDU
Tato modifikace umož uje účetním firmám poskytovat pr b žn  zpracovaná data svým klient m, kte í sice nemohouň ů ě ě ů ř  
data m nit, mohou si je ale prohlížet, tisknout, p evád t do Excelu, aj. Takový zp sob p edávání účetních dat m žeě ř ě ů ř ů  
účetním firmám ušet it náklady na tisk ař  čas s tím spojený, urychlit a zjednodušit komunikaci s klientem (zašlete mu e-
mail obsahující jako p ílohu zálohu účetních dat) ař  zákazníkovi umožníte v tší komfort - snadn jší hledání, dodatečnéě ě  
zpracování nevyžádaných p ehled  ař ů  sestav.

Prohlížecí verze se instaluje z b žného instalačního CD. Po nainstalování Grandu aě  jeho prvním spušt ní budete vyzvániě  
k zadání registračních údaj . Ty nezadáte, ale zvolíte režim ů Prohlížecí verze.
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Zápisník

 50 ZÁPISNÍK
Zápisník  je  textový  editor  určený  k zápisu  libovolných  zpráv,  poznámek,  nápad  aů  podobn .  Zápisník  lze  vyvolatě  
z libovolného místa programu klávesami  Ctrl+Z. Zapsaný text se ukládá do souboru, jehož umíst ní iě  název m žeteů  
zadat bu  tak, že stisknete tlačítko ď <Soubor> a naleznete požadovaný text (pop ípad  založíte nový), nebo tak, že poř ě  
vykreslení obrazovky zápisníku stisknete dvakrát tlačítko Shift+Tab a jméno (pop . cestu) p ímo napíšete.ř ř

Pokud zpracováváte více účetnictví, lze u všech firem zapisovat do jednoho souboru nebo naopak mít u každé účtované 
firmy sv j  soubor  zápisníku. První  p ípad docílíte  tak,  že  vů ř  každém uživateli  vyvoláte zápisník  a soubor zápisníku 
zadáte  s plnou  cestou,  nap íklad  ř C:\GRAND20\ZAPISNIK.TXT.  Naopak  individuální  zápisníky  každého  uživatele 
zadáte  uvedením  celé  cesty  s odlišnými  jmény  soubor  nebo  zadáním  jména  souboru  bez  cesty  nap íkladů ř  
ZAPISNIK.TXT (musíte použít tlačítko Shift+Tab viz výše). 
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 51 VŠEOBECNÉ FUNKCE 

 51.1 Hledání a filtrování v p ehledechř

V seznamech je možné hledat nebo filtrovat tak, že ve sloupci, v n mž chcete hledat, začnete p ímo psát na klávesnici.ě ř  
Program okamžit  p ejde do vyhledávacího režimu, který je indikován fialovým pásem na spodním okraji obrazovky.ě ř  
Pás obsahuje nápov du funkčních kláves aě  zobrazuje i výpis, jak je režim hledání / filtrování nastaven.

 51.1.1 Hledání

Program  zobrazuje  všechny 
záznamy  p ehledu  ař  pouze 
vyhledává  ádky  sř  požadovanou 
hodnotou.  Po  nalezení  prvního 
požadovaného  záznamu  se 
m žete  na  další  záznamyů  
p esunout  pomocí  klávesyř  
Ctrl+šipka  dolu,  na  p edchozíř  
klávesami Ctrl+šipka nahoru.

Ukončení  hledacího  režimu 
provedete  nap íklad  stiskemř  
kurzorové klávesy, klávesou  Esc, 
Tab,  Enter.  P i  jeho  opušt níř ě  
zmizí i nápov dný fialový pás naě  
spodním okraji obrazovky.

 51.1.2 Filtrování

P i  filtrování  program  zobrazíř  
pouze záznamy, které odpovídají 
vyhledávanému et zci.  et zec,ř ě Ř ě  
podle n hož je filtr  nastaven, jeě  
informativn  zobrazován  vlevoě  
naho e  nad  horním  okrajemř  
seznamu.  Výb r  z stáváě ů  
nastaven  i po  opušt níě  
vyhledávacího režimu. Zrušíte jej 
klávesou  Alt+F nebo  uzav enímř  
seznamu.

Jestliže  máte  rozsáhlé  soubory 
dat a odezvy programu jsou p iř  
zadání filtru pomalé, zm te si nastavení hledání/filtrování aěň  zadávejte požadovaný výraz ve formulá i. Výb r budeř ě  
rychlejší.

Ukončení vyhledávacího režimu provedete stejným zp sobem, jako p i hledání.ů ř

Pokud začnete v seznamu psát po opušt ní vyhledávacího režimu, bude to programem vzato jako nový výb r.ě ě

 51.1.3 Nastavení hledání/filtrování

Nastavení zobrazíte klávesou Ctrl+N. Ve formulá i m žeteř ů  
určit, zda bude moci být hledaný výraz  obsažen i uvnitř 
textu, nebo zda text začíná hledaným výrazem.

Dále  volíte  režim práce,  tedy zda program bude  hledat 
nebo  filtrovat.  V p ípad  filtrování  m žete  zvolit  zadáníř ě ů  
hledaného et zce ř ě ve formulá iř .
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 51.2 Hledání pomocí F4 (starší zp sob)ů

Funkci  pro  hledání  v seznamech  vyvoláte  klávesou  F4. 
Z aktuálního  záznamu  a sloupce,  kde  byl  kurzor 
v okamžiku p ed vyvoláním hledacího okna, bude p evzatař ř  
a p ednastavena  hodnota  kř  vyhledání.  V tomtéž  sloupci 
bude program zadanou hodnotu i vyhledávat. 

P i  sepnutém  spínači  ř Hledání  uvnitř budou  vyhledány 
záznamy, kde prohledávaný údaj obsahuje zadaný et zecř ě  
bez ohledu na to, kde se v textu nachází.

U znakových údaj  m žete zvolit  ů ů ignorování velikosti  písma i to,  zda má program vyhledat hodnotu  zcela p esnř ě 
odpovídající zadanému vzoru, nebo má být nalezen záznam, kde údaj pouze začíná shodně se vzorem. 

V obrazovce pro vyhledávání m žete určit, zda má být vyhledání provedeno od ů začátku nebo od aktuálního záznamu. 

U numerických a datumových položek je možné použít operátory nerovnosti pro nalezení v tších nebo menších hodnot.ě

Pokud byl hledaný údaj nalezen a chcete pokračovat v hledání téže hodnoty, stačí stisknout klávesu Ctrl+F4. Program 
nalezne další záznam s odpovídajícím údajem, nebo oznámí, že hledání nebylo úsp šné. ě

Pro n které sloupce se složenými nebo vypočítávanými údaji není možné provést vyhledání (nap íklad celková částkaě ř  
faktury v knize faktur). V t chto p ípadech musíte použít filtr.ě ř

P íkladř

V deníku chcete vyhledat text Zálohy nájemného.

V p ehledu p esunete kurzor (pomocí myši, ř ř Tab, Shift+Tab) na sloupec text a stisknete klávesu F4. Zde m žete napsatů  
celý text, nebo jen jeho začátek, nap . ř Zálohy. Program nyní bude hledat v ty, které začínají na ě Zálohy.

 51.3 Hledání pomocí Alt+F4 

V seznamech umož ujících volitelné azení klávesou ň ř F7 lze rychle vyhledávat klávesou Alt+F4. Po stisku t chto klávesě  
m žete psát hledanou hodnotu aů  program bude okamžit  hledat odpovídající záznam ve sloupci, podle kterého jeě  
seznam se azen. Uř  položek obsahujících datum a číslo dokladu bude vyhledání provedeno až po zadání celého údaje. 
Rychlé hledání ukončíte nejlépe stiskem kurzorových kláves.

 51.4 Filtry (knihovna filtr )ů

Filtr slouží p edevším kř  výb ru záznam  pro snadn jší orientaci ve v tším množství dat, ke kontrole údaj , pro součty,ě ů ě ě ů  
tisky  a další  funkce (kontrola  číselné  ady,  mazání).  Vř  kombinaci  s používáním značek (označením zápis )  získáteů  
výkonný nástroj širokého použití. 

P i práci je podporována knihovna filtr , ve které jsou trvale uložena výb rová kritéria iř ů ě  se zadaným zp sobem azení.ů ř  
Obrazovku pro výb r filtru zě  knihovny vyvoláte z p ehledu (nap íklad zř ř  účetního deníku) klávesou  F6. Jestliže chcete 
definovat podmínku bez uložení do knihovny, použijte klávesu Ctrl+F6.

Dokud filtr nezrušíte, z stávají nastavené filtry uů  v tšiny evidencí stále vě  činnosti (v nesí ové verzi iť  p i dalším spušt níř ě  
programu). Je-li filtr nastaven, bude program znát pouze vybrané záznamy. Bude tisknout, sčítat, mazat či opravovat 
určenou část z t chto vybraných záznam , ale nikdy nebude pracovat se záznamy, jež vybrány nebyly!ě ů

Zrušit filtr m žete vů  obrazovce knihovny filtr  nebo p i použití rychlého zadání (vyvoláte  ů ř Ctrl+F6) vymazáním všech 
výb rových kritérií aě  stiskem tlačítka <OK>. V účetním deníku je filtr zrušen i p i provedení časového azení. ř ř

Jestliže  je  libovolný  filtr  nastaven,  bude v titulku  okna p ehledu uveden text  ř filtr: se jménem filtru.  Když vyvoláte 
knihovnu filtr , bude zvýrazn ný popis označovat naposled vybraný filtr (neplatí p i použití rychlého zadání).ů ě ř

 51.4.1 Popis obrazovky knihovny výb rových podmínekě

Výb r filtru pro nastavení výb rové podmínky provedete tak, že po zvolení filtru stisknete klávesu ě ě Enter, nebo na názvu 
požadovaného filtru dvakrát stisknete levé tlačítko myši. 

Poslední možností je výb r tlačítka  ě <OK>. Zrušení d íve vybraného filtru docílíte stiskem tlačítka  ř <Zrušit>. Tlačítko 
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<Návrat> slouží k návratu beze zm ny stavu filtrace. ě

Tlačítko  <P idat>ř  je  určeno  k definici  nového  filtru, 
<Kopie> k založení  nového  filtru  s p evzetím  podmínekř  
uloženého  a zvýrazn ného  filtru.  Tlačítko  ě <Opravit> 
použijete pro opravu vybraného filtru a <Vymazat> k jeho 
zrušení z knihovny. 

Pokud  není  v p ehledu  vybrán  žádný  filtr  ař  program 
ovládáte  pomocí  klávesnice,  je  po  vykreslení  okna  na 
obrazovku  nutné  stisknout  šipku  dol .  Tím  se  zvýrazníů  
první filtr v seznamu a nyní m žete kurzorovými klávesamiů  
vybrat požadovaný filtr.

Zm nu po adí filtr  vě ř ů  seznamu docílíte tak, že zvolíte filtr, 
jehož  pozici  chcete  zm nit  (bude  barevn  odlišený)ě ě  
a pomocí kláves Ctrl+šipka nahoru nebo Ctrl+šipka dolu jej posunete na požadovanou pozici.

 51.4.2 Skládání filtrů

Program  umož uje  skládat  filtry  obsaženéň  
v knihovn  tak, že mezerníkem označíte názvyě  
filtr ,  které  chcete  uplatnit  současnů ě 
(nap íklad označíte filtr  ř Označené a Doklady 
DPH),  Po  stisku  tlačítka  <OK> program 
umožní  zadat  název  výb rové  podmínkyě  
složené  ze  všech  označených  filtr .  Zároveů ň 
vybere  záznamy  spl ující  podmínky  všechň  
označených filtr .ů

 51.4.3 Obrazovka výb rovéě  
podmínky (filtr )ů

Název  filtru je libovolné označení vystihující podstatu výb ru.ě

Menu vpravo od názvu slouží k výb ru se azení. Jestliže chcete, aby filtr po svém výb ru zachovával práv  platné azeníě ř ě ě ř  
p ehledu,  vyberte  nabídku  ř Aktuální  azeníř .  Uprost ed  obrazovky  je  seznam podmínek.  Vř  seznamu  m žete  mazatů  
a p esunovat jednotlivé podmínky. P esun podmínek nahoru ař ř  dolu lze realizovat tlačítky označenými šipkami, nebo (je 
li zvýrazn ný seznam podmínek) klávesami ě Ctrl+šipka nahoru nebo Ctrl+šipka dolu.

Tlačítko  <Skupina> slouží  k vytvo eníř  
skupiny podmínek. Skupiny jsou mezi sebou 
spojeny  logickou  funkcí  OR  =  a nebo 
(záznam je do p ehledu vybraný, jestliže jsouř  
spln ny  podmínky  alespo  jedné  skupiny).ě ň  
V rámci  skupiny  jsou  podmínky  svázány 
funkcí  AND (musí  být  spln ny  všechnyě  
podmínky).

Další tlačítka slouží k definici a oprav  jednéě  
podmínky. Je zapot ebí vybrat název položkyř  
(sloupce  p ehledu)  ař  určit  relační  vztah  ke 
konkrétní hodnot  položky.ě

Po  výb ru  operátoru  zapište  konkrétníě  
hodnotu.  Pokud  u znakových  položek 
pot ebujete dodržet počet mezer, zadejte uvozovku na začátek ař  nakonec hodnoty. 

Je-li p ístupné tlačítko ř <Nabídka>, m žete vybrat konkrétní hodnotu zů  obvyklého menu (obdoba funkčního tlačítka F3). 
Sepnutí tlačítka v ádku  ř [A=a] zp sobí, že se nebude zohled ovat velikost písma (vů ň  hranaté závorce musí být k ížekř  
[X]).

Tlačítko  <Zápis> slouží  k p idání  nebo  p epsání  podmínky.  Nezapome te na n j,  nebo  do  výsledného filtru  jsouř ř ň ě ť  
za azeny podmínky pouze ze seznamu podmínek!ř
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 51.5 Značky

Značky slouží p edevším kř  označení záznam  pro opravy, p epočty, kontroly, mazání aů ř  filtraci, ale mohou mít i jiný 
význam (nap íklad odlišení p ekontrolovaných záznam ). ř ř ů

Sloupec  značky se  obvykle  nalézá  v p ehledech  zcela  vlevo.  Označený  záznam  obsahuje  znak  znak  šipky.ř  
U neoznačeného záznamu je sloupec značky prázdný. 

Označení jednotlivé v ty provedete stiskem ě mezerníku a stejným zp sobem značku zrušíte. Pokud pot ebujete označitů ř  
celý seznam nebo jeho část počínaje určitým záznamem až do konce (m žete vhodn  využít azení), vyvolejte p iů ě ř ř  
prohlížení seznamu klávesou F10 menu akcí a použijte nabídku Značky.

Značek lze s výhodou použít k hromadnému mazání. U hromadného mazání doporučujeme dodržet tento postup:

 Zrušit všechny d íve zadané značky (pomocí hromadného odstran ní značek).ř ě

 V p ehledu vybraného seznamu mezerníkem označit záznamy určené ke smazání.ř

 Vrátit se z p ehledu do ovládacího menu ař  vybrat volbu Mazání.

 Klávesou Ctrl+Enter vymazat všechny označené záznamy.

Použitím značek docílíte prakticky libovolný výb r záznam . Této vlastnosti m žete široce využít p i tisku, součtováníě ů ů ř  
apod.  Postup je  obdobný jako u mazání.  Nejprve  označíte  požadované zápisy  a pak z knihovny filtr  (klávesa  ů F6) 
vyberete filtr  Označené.

 51.6 azeníŘ

U v tšiny  p ehled  je  možné  zm nit  zp sob azení  záznam .  Menu sě ř ů ě ů ř ů  nabídkou  možných  zp sob  t íd ní  vyvoláteů ů ř ě  
klávesou  F7. Práv  zvolené se azení je zvýrazn no. Vybrané se azení bude program od této chvíle až do jeho dalšíě ř ě ř  
zm ny zachovávat.ě

Zm nu azení docílíte iě ř  použitím filtru, který má ve své definici nastaveno azení označené jiným textem než ř Aktuální 
azeníř .

 51.7 Tisk

Tiskové  okno  se  ovládá  pomocí  menu,  sloužícího 
zárove  jako popis zobrazených hodnot.ň

První položka menu určuje  rozsah tisku seznamu. 
Pokud je p ístupná, lze vybrat tisk celého seznamu,ř  
tisk  od  aktuální  ádky  seznamu  do  konce  ař  tisk 
určeného počtu v t od aktuální ádky. ě ř

Následn  m žete  zvolit  ě ů počet  kopií a typ  papíru. 
Program dokáže tisknout na jednotlivé listy nebo na 
perforovaný pás. Tiskárny s podavačem by se m lyě  
chovat podobn  jako p i  tisku na perforovaný pás.ě ř  
Rozdíl  mezi tiskem na nekonečný pás papíru a na 
jednotlivé  listy  spočívá  v tom,  že  p i  tisku  nař  
jednotlivé listy program vyzve k vložení nové stránky.

U v tšiny tisk  je zp ístupn na nabídka ě ů ř ě Tisková sestava, kde si m žete vybrat n kterou zů ě  nabízených sestav. Tiskové 
sestavy se mohou odlišovat formou i obsahem.

Pokud je název tiskové sestavy ukončen velkým písmenem C, je v ní použit kondenzovaný tisk. 

Volba Výstupní za ízeníř  určuje, kam bude tisk proveden. Tiskové sestavy je možné provést na tiskárnu, obrazovku, do 
textového souboru, do souboru ve formátu HTML, PDF, p ípadn  do ř ě PDF s odesláním mailem.

Výstupní port je obvykle  LPT1 (tiskárna je p ipojena do paralelního portu nebo jde oř  sí ovou tiskárnu se zachytávánímť  
tohoto portu) nebo WIN (tisk pomocí DOSPrintu).

Označení tiskárny slouží k výb ru ídících kód . Je to bu  ě ř ů ď HP nebo EP.
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Dále je možné určit strany od – do, tedy čísel stran, které se mají tisknout. Obdobn  je možné tisk omezit jen na ě sudé 
nebo liché strany.

Definice sestavy umož uje vstoupit do návrhá e sestav. Uň ř  standardních sestav program nabídne založení nové. Bližší 
informace viz kapitola Definice tiskových sestav.

Náhled tisku umož uje jednoduše zobrazit tiskový výstup. Po ukončení náhledu se vrátíte zp t do tiskové nabídkyň ě  
a ihned m žete  pokračovat  tiskem na  tiskárnu.  Další  možností  je  použít  tisk  na  obrazovku  p ímo zů ř  náhledu,  kdy 
klávesou Ctrl+T zajistíte tisk na tiskárnu (do PDF, HTML), aniž by se tisk musel znovu opakovat.

 51.7.1 Tisk jen sudých nebo lichých stran 

Pokud  pot ebujete  tisknout  delší  výstupyř  
oboustrann  aě  nemáte  k dispozici  tiskárnu  pro 
dvoustranný  tisk,  m že  být  ešením  vytisknouů ř  
nejprve  liché  strany,  papíry  otočit  a provést  tisk 
sudých stran. Volbu lichých a sudých stran nastavíte 
v obrazovce t sn  p edcházející tisku. ě ě ř

 51.7.2 Zadání počtu kopií k tiskové sestavě

Program  umož uje  zadat  ke  konkrétní  tiskovéň  
sestav  počet  kopií.  Pokud  nap íklad  tiskneteě ř  
fakturu  vždy  ve  dvou  kopiích,  sepn te  po  zadáníě  
počtu kopií i spínač Pamatuj u této sestavy.

P i zm n  tiskové sestavy bude použit počet kopiíř ě ě  
zadaný pro ostatní sestavy.

Počet  kopií  m žete   zadat  iů  v definici  tiskových 
sestav. 

 51.7.3 Tisk ve formátu HTML

P i  tisku  do  HTML  by  se  po  stisku  nabídky  ř Tisk m l  po  chvíli  automaticky  spustit  ě Internet  explorer a zobrazit 
vytišt nou sestavu.ě

Prakticky lze tisk do HTML použít tak, že si v prohlížeči označíte obsah sestavy (nap íklad klávesami ř Ctrl+A) a pomocí 
schránky  p enesete  do  mailu  nebo  jiného  dokumentu  (vložení  zajistíte  nap íklad  stiskem  ř ř Ctrl+V).  Taktéž  m žeteů  
v HTML sestavu uložit Exploreru do jiného souboru a ten p ipojit jako p ílohu kř ř  mailu a podobn .ě

Pokud by p i návratu do účetnictví vypadávala česká diakritika na obrazovce (to závisí na ovladači národního prost edí),ř ř  
zkuste GRAND provozovat v obrazovkovém režimu, p ípadn  se do n j pomocí kláves ř ě ě Alt+Shift+Enter p ed tiskem doř  
HTML p epnout.ř

Poznámka

Funkce je uvedena z d vodu zp tné kompatibility. Vhodn jší je použít výstupní formát PDF.ů ě ě

 51.7.4 Tisk ve formátu PDF

Tisk do PDF lze využít nap íklad pro zasílání dokument  elektronickou poštou (nap íklad faktury, upomínky, mzdovéř ů ř  
p ehledy), dále pro p edání tiskových sestav klient m účetních firem, které tak nemusí tisknou rozsáhlé účetní deníkyř ř ů  

316



Všeobecné funkce 

a další  sestavy  na  papír.  Elektronická  podoba  t chto  sestav  umož uje  jejich  snadn jší  uskladn ní  iě ň ě ě  pozd jší  tiskě  
pot ebného počtu kopií. Nemén  zajímavou vlastností je iř ě  možnost rychlého vyhledávání v dokumentu.

Pro tisk do PDF je zapot ebí instalovatř  program DOSPrint viz  Instalace programu DOSPrint.  Pokud tisk do PDF 
nefunguje, podívejte se na kapitolu Problémy p i použití DOSPrintuř .f
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 51.8 Nastavení viditelnosti, po adí ař  ší ky sloupc  seznamuř ů

V tšina seznam  má možnost nastavit sloupce, které pot ebujeteě ů ř  
vid t.  Nastavení  vyvoláte  zě  p ehledu  klávesou  ř F11,  po  jejímž 
stisku  bude  zobrazen  seznam  dostupných  sloupc .  Viditelnéů  
sloupce  jsou  označeny  k ížkem  vpravo.  Viditelnost  zm níteř ě  
klávesou Insert, která zviditelní aktuální sloupec a dá mu po adíř  
odpovídající pozici sloupce v seznamu. Viditelnost sloupce m žeteů  
také  zm nit  ě mezerníkem,  pak  bude  sloupec  zobrazen  jako 
poslední.  V každém  p ípad  m žete  po adí  sloupc  zm nitř ě ů ř ů ě  
ručním  p episem  hodnoty  vř  poli  po adíř ,  obdobn  si  m žeteě ů  
upravit ší ku sloupcř ů.

Pokud chcete zobrazit  pouze viditelné  sloupce,  stiskn te  znovuě  
klávesu  F11.  V následn  zobrazeném  formulá i  m žete  m nitě ř ů ě  
pozici zobrazených sloupc  pomocí šipek se současn  stisknutouů ě  
klávesou  Ctrl  (Ctrl+šipka  nahoru,  Ctrl+šipka  dolu).  Návrat  do 
p edchozí obrazovky je klávesou ř Esc.

Uložení  zm n  provedete  klávesou  ě F2.  Výchozí  nastavení  viditelnosti, 
po adí ař  ší ky sloupc  zajistíte klávesou ř ů Ctrl+V.

Viditelnost  a po adí  sloupc  jsou  vř ů  sí ovém  prost edí  definované  proť ř  
každého uživatele programu zvláš .ť

Pokud  byste  z jakéhokoli  d vodu  pot ebovali  hromadn  zrušit  vámiů ř ě  
uložená  nastavení  viditelnosti  sloupc ,  použijte  nabídku  ů Konec  - 
Nastavení  programu  -  Výchozí  sloupce  seznamů,  která  pro  všechny 
seznamy  a uživatele  programu  zruší  definice  sloupc .  Poté  budeů  
program používat výchozí nastavení.

 51.9 Kalkulačka

Kalkulačku  lze  používat  ve  v tšin  obrazovek  obsahujících  číselné  hodnoty.  Kalkulačku  vyvoláte  stlačením  ě ě Ctrl+C. 
Pokud byla práv  editovaná položka číselná, bude zě  ní do kalkulátoru p evzata hodnota. Počítat m žete psaním poř ů  
klávesnici, kdy mimo kláves pro psaní číslic využijete ostatní aritmetické operátory  (+,-,*,/). Rovnítko je nahrazeno 
klávesou  Enter.  Vypočtenou hodnotu je  možné op tným stiskem  ě Ctrl+C p enést zp t p ímo do editovaného údaje.ř ě ř  
Kalkulačka zárove  zmizí. ň

Upozorn níě

P i  odstran ní  kalkulátoru  klávesou  ř ě Esc se  kurzor  p esune  na  první  p ístupný  údaj  obrazovky.  Tento  nedostatekř ř  
vývojového  prost edí  se  nepoda ilo  jednoduše  odstranit.  Závažn jší  problém  m že  nastat  p i  p enesení  hodnotyř ř ě ů ř ř  
kalkulátoru do údaje, který se sice zm ní, ale nedojde kě  p íslušným p epočt m ostatních navazujících hodnot (nap íkladř ř ů ř  
zm na počtu odpracovaných dn  p i výpočtu mezd). P epočet zajistíte tak, že se klávesou ě ů ř ř End p esunete na posledníř  
číslici editovaného údaje a zopakujete ji stiskem p íslušné klávesy.ř

 51.10 Kontrola číselné adyř

U účetního deníku, evidence majetku, skladové evidence a doklad  je možné provést kontrolu úplnosti číselné ady.ů ř  
Vysv tlení provedeme na p íkladu inventárního čísla majetku vě ř  nejjednodušším p ípad  - na kontrole číselné ady číslic.ř ě ř

V p ehledu majetku  vyvolejte klávesou ř F10 menu akcí a v n m vyberte nabídku ě Kontrola číselné adyř . Protože budete 
kontrolovat číselnou adu složenou zř  číslic, nemusíte se v bec zabývat volbou pozice začátku aů  konce čísla. 

Zadejte startovní číslo, od n hož bude program číselnou adu kontrolovat. P ednastaveno je číslo ě ř ř 1. Volba startovního 
čísla má smysl jen tehdy, je-li část seznamu p ekontrolována ař  nechcete se k ní vracet. V tomto konkrétním p ípad  jeř ě  
bezvýznamná i volba Kontrolovat.

V evidenci  majetku  je  nežádoucí  duplicitní  označení  majetku.  Proto  nastavte  p epínač  ř Duplicity na  Nepovoleny 
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(v p ípad  evidence majetku program sám zamezuje duplicit  již p i po ízení inventá e).ř ě ě ř ř ř

Pak spus te protokol. Vť  n m m že počítač vypsat tyto možné typy informací: ě ů

od 1 do 250 Nalezena souvislá číselná ada začínající 1 ař  končící 250. 

258 Osamocené číslo mimo číselnou adu. ř

od 300 do 310 Nalezena souvislá číselná ada začínající 300 ař  končící 310. 

310 V souvislosti s p edchozím ádkem jde oř ř  duplicitu čísla 310.

Nyní si zkusíte p ekontrolovat číselnou adu doklad  vř ř ů  účetním deníku.

 Prvním krokem je filtrace pouze té číselné ady, kterou chcete kontrolovat. Budete nap íklad kontrolovat úplnostř ř  
bankovních výpis . Často se bankovní výpisy vů  deníku označují písmenem B za nímž následuje po adové číslo výpisu.ř  
V takovém p ípad  nastavte filtr na čísla doklad  začínající písmenem  ř ě ů B. Jindy budete muset použít filtr na druh 
dokladu, pop ípad  použít ruční označení ař ě  nastavit filtr na Označené zápisy.

 Po výb ru záznam  p íslušející kontrolované ad  (tzn. vě ů ř ř ě  p ehledu jsou p ístupné pouze tyto zápisy), stiskn te klávesuř ř ě  
F10 a v menu vyberte nabídku Kontrola číselné ady doklad .ř ů

 Nastavte, kde v čísle dokladu začínají číslice kontrolovaného čísla. ekli jsme, že první znak vŘ  čísle je písmeno  B. 
Budeme  p edpokládat,  že  následují  pouze  číslice  (nap .  ř ř B42 ).  Protože  program  p i  výpočtu  pracuje  pouzeř  
s číslicemi, je zapot ebí mu sd lit, že číslice začínají od druhého znaku - tedy od ř ě 2. pozice. Hodnotu 2 tedy zadejte 
do údaje Pozice začátku čísla a  levá šipka se posune pod číslici 2.

 Co  je  to  p edčíslíř  a začíslí?  Mnozí  uživatelé  určit  neodolají  aě  zavedou  si  číselné  ady  obsahující  mimo  číslicř  
i písmena, lomítka, apod. Výsledné číslo m že vypadat nap íklad takto: ů ř PP560/11 - p íjmový pokladní doklad č. ř 560 
z roku 2011. Další doklad téže číselné ady bude ř PP561/11. Vidíte, že se zm nila číslice uprost ed čísla. Naopakě ř  
vždy z stane beze zm ny začátek  ů ě PP a konec  /11.  Tyto údaje jsou nazvány p edčíslí  ař  začíslí.  V našem p íkladř ě 
s bankovním dokladem máme pouze p edčíslí - písmeno ř B.

 Pokud  chcete  mít  jistotu,  že  kontrola  probíhá  pouze  nad  čísly 
začínající  písmenem  B,  zadejte  Kontrolovat p edčíslíř .  U bankovních 
výpis  je ů duplicita b žná, volbu nastavte na ě Povoleny.

O n co  komplikovan jší  p ípad  nastane  uě ě ř  výše  zmín ného  pokladníhoě  
dokladu.  Tam  p ibylo  iř  začíslí  /11.  Pokud  nebudete  chtít  začíslí 
kontrolovat  a začíslí  bude  začínat  jiným  znakem  než  číslicí,  je  vše 
v po ádku. Vř  opačném p ípad  začnou obtíže. Nebo  se m ní délka číslař ě ť ě  
PP1/11,  PP10/11,  PP100/11, atd., nelze v tomto konkrétním p ípadř ě 
zadat  pozici,  kde  končí  číslo  a začíná  začíslí.  Proto  doporučujeme 
zavést číselné ady vř  jiném formátu, nap . ř PP110001.  

 51.11 Zat íd níř ě

V evidenci majetku, skladové evidenci a v číselníku partner  m žete používat strukturované číslo zat íd ní. Programů ů ř ě  
poskytuje podporu pro rozt íd ní evidence do r zných skupin.  Použití  si  objasníme na p íkladu rozsáhlé evidenceř ě ů ř  
náhradních díl  ků  vozu Škoda Favorit. 

P edpokládejme,  že  evidence  obsahuje  stovky  karet,ř  
v nichž je pot eba vyhledat všechny díly zadní brzdy kola.ř  
Jednou  z možností  je  vytvo it  číselné  mnemotechnickéř  
označení  skladových  karet.  Karty  díl  p íslušejícíchů ř  
podvozku  Favoritu  označíme  P,  díly  zadní  nápravy 
PZADN.

Vytvo ili  jsme tedy dv  úrovn  skupin: podvozek - zadníř ě ě  
náprava.  Abychom  se  v p ípad  pot eby  dokázali  iř ě ř  bez 
znalosti tohoto kódu v jednotlivých skupinách orientovat, 
byla  vytvo ena  sestava  podp rného  menusystémuř ů  
zat íd ní. ř ě

Menu vyvoláte v okamžiku zadávání čísla zat íd níř ě  klávesou F3. Zobrazí se první úrove  zat íd ní. Novou položku tétoň ř ě  
úrovn  zat íd ní p idáte klávesou ě ř ě ř F5 nebo  Ins, tlačítkem F2 opravíte a Del vymažete.

Položka zat íd ní m že být dále nečlenitelná nebo naopak být odkazem na další podmenu, tedy nabídku další úrovn .ř ě ů ě
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P i vytvá ení číselníku zat íd ní zř ř ř ě  našeho p íkladu budete postupovat takto:ř

 V prvním menu stisknete klávesu F5 a p idáte podmenu sř  názvem Podvozek a kódem P.

 Stisknete Enter a op t klávesu ě F5. Znovu vytvo íte ádek menu sř ř  názvem Zadní náprava a kódem PZADN.

Pro snazší  orientaci  jsou podmenu označeny šipkou u pravého okraje.  Pokud chcete p enést do položky zat íd níř ř ě  
skladové karty  nikoliv  poslední  úrove ,  nýbrž  n jakou  nižší  úrove  (vň ě ň  našem p ípad  ř ě podvozek),  stiskn te  klávesuě  
Ctrl+Enter. 

Praktické využití zat íd ní vř ě  programu spočívá p edevším p i výb rech pomocí filtru.ř ř ě

Polohu zat íd ní vř ě  menu lze m nit pomocí kláves ě Ctrl + šipka nahoru, Ctrl + šipka dolu. 

Strukturu zat íd ní lze vytisknout (viz kap. ř ě Tisk zat íd níř ě ). 

 51.12 Export dat

Export  dat  je  určen  p edevším  pokročilýmř  
uživatel m, kte í cht jí údaje zů ř ě  účetnictví zpracovat 
v tabulkových,  textových  nebo  databázových 
programech. Export uloží aktuální p ehled do vámiř  
požadovaného souboru ve zvolené datové struktu e.ř  
Data  jsou  ukládány  v interní  podob ,  která  m žeě ů  
být  odlišná  od vizuální  (na  obrazovce).  Nap íkladř  
u doklad  je celková částka vypočtena jako součetů  
ceny  bez  DPH  a DPH   a zaokrouhlení.  Proto  je 
vhodné p i prvém použití exportu ov it ař ěř  p ípadnř ě 
konzultovat, jak jsou požadované hodnoty uloženy.

P i exportu dat musíte určit typ cílového souboru,ř  
jeho jméno, položky a rozsah záznam , které budou zpracovány. Exportované soubory ukládejte do adresá , kteréů řů  
nejsou používány programem GRAND.

P i exportu do program  Windows (Excel, Word, ...) zvolte kódovou stranu 1250. ř ů

 51.13 Počet záznamů

Rychlé zjišt ní počtu p ístupných (nap . odfiltrovaných) nebo označených záznam  poskytne funkce  ě ř ř ů Počet záznamů 
v Menu akcí (menu akcí vyvoláte v p ehledech klávesou ř F10). Funkce je ryze informativní.
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 52 PROGRAM PRO TISK V PROST EDÍŘ  
WINDOWS

Program je určen k tisku dat vytvo ených ve stávajícím účetním programu. Využijí jej p edevším zákazníci, kte í cht jíř ř ř ě  
zlepšit grafickou úrove  tiskových výstup  nebo cht jí tisknout výstupy do formulá , které nejsou vň ů ě řů  GRANDU možné 
(ELDP, p ihláška kř  nemocenskému pojišt ní). ě

Součástí  tiskového  programu  je  evidence  odeslané  pošty  s tiskem  poštovní  knihy,  složenky,  poštovní  pr vodkyů  
a dobírkové poukázky.

Instalaci provedete spušt ním programu ě SETUP.EXE z hlavního adresá e CD ř GRAND. V instalačním programu zvolíte 
tlačítko  <Tisk ve Windows>. P i instalaci m žete zm nit umíst ní adresá e programu ař ů ě ě ř  jméno složky v menu  Start. 
Pokud by nebylo možné spustit instalaci programem SETUP.EXE, použijte pro ni soubor TISK\DISK1\SETUP.EXE.

Po dokončené instalaci spustíte program pro tisk z menu Start - Programy - Grand - Tisk z účetnictví nebo z plochy 
Windows ikonou žlutého písmene G. P íručka je vř  elektronické podob . Prohlédnete se ji vě  menu Start - Programy - 
Grand - Nápov daě  nebo p ímo zř  programu stiskem klávesy F1.

Program je navržen pro rozlišení obrazovky 800 x 600 nebo v tší. P i menším rozlišení se formulá e nevejdou celé naě ř ř  
obrazovku, čímž bude ztíženo jejich ovládání. 

P i tisku zř  Windows se bohužel ve v tší mí e projevuje závislost na technických parametrech tiskárny, p edevším naě ř ř  
rozlišení a netisknutelných oblastech (okrajích). P i návrhu tiskových sestav byl sice na tuto okolnost brán ohled, aleř  
mohou se vyskytnout p ípady, p i nichž se sestava nevytiskne celá (obvykle se nedotiskne pravý okraj). Tehdy lze buř ř ď 
upravit nastavení tiskárny (pokud je to možné), nebo posunout (zmenšit) tiskovou sestavu. P i tisku ELDP ař  složenek 
bude hrát podstatný vliv zp sob zakládání papíru (centrovan  nebo ke kraji) aů ě  po adí tisku (odp edu či odzadu). Protoř ř  
jsou navrženy dv  sady sestav aě  je zapot ebí vyzkoušet jejich vhodnost. Vzhledem ke značné p esnosti, sř ř  níž musí být 
tisk do formulá  proveden, lze p edpokládat, že si budete muset tiskovou sestavu individuáln   posunout.řů ř ě

 52.1 Tisk ELDP

Nejprve  si  nastavte 
v levém  horním  rohu 
obrazovky  seznamu 
ELDP  rok,  za  který 
chcete  ELDP 
zpracovávat.  Vytvo eníř  
nového  záznamu  ELDP 
docílíte  stiskem  žlutého 
tlačítka  na  spodním 
okraji seznamu ELDP. 

Po jeho stisku se nabídne 
seznam  zam stnanc .ě ů  
V n m  m žete  vybratě ů  
jednoho,  nebo 
mezerníkem označit více 
zam stnanc , kterým poě ů  
stisku  tlačítka  <OK> 
postupn  vyhotovíteě  
ELDP.

Program  by  m l  býtě  
schopen  adu  variantř  
správn  vyplnit, p esto je nutná kontrola aě ř  p ípadná ruční úprava formulá e.ř ř

Stane se tak nap íklad, když:ř

 byl zam stnanci celý p íjem zúčtován do jiného m síceě ř ě

 došlo k neplatné výpov di ě

 u zam stnání malého rozsahu byl dodatečn  zúčtován p íjem (má se uvést vě ě ř  posledním m síci pracovního pom ru)ě ě

 je zam stnavatel dlužný za pojistné (neodvedl OSSZ pojistné) aě  vypl ujete ELDP společník  nebo člen  statutárníchň ů ů  
orgánů
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P ed tiskem si p ípadn  pomocí tlačítka na spodním okraji seznamu ELDP nastavte ř ř ě firemní údaje.

OSSZ požaduje, aby se jí ELDP p edával vždy na originálních tiskopisech. Obvykle nejobtížn jší je nalezení vhodnéhoř ě  
zp sobu vkládání papíru do tiskárny aů  centrování papíru, aby byly tišt né hodnoty umíst ny do rámečk .ě ě ů

Nejprve  si  vyzkoušejte,  jak  m žete  formulá  vkládat  doů ř  
tiskárny,  aby  nedošlo  k jeho  zmuchlání,  pootočení  nebo 
uváznutí.  Tím  zjistíte  orientaci  papíru,  ke  které  zvolte 
odpovídající tiskovou sestavu (na ší ku, podéln ). Prove teř ě ď  
jeden tisk na čistý papír,  zm te si  odchylku od horníhoěř  
a levého okraje  a tyto  hodnoty  zadejte  do  horizontálního 
a vertikálního posunu.

Skutečná orientace odsazení záleží na tom, zda tisknete na 
ší ku  nebo  podéln  -  p i  druhém  zp sobu  je  orientaceř ě ř ů  
zam n ná.  Správné  nastavení  obvykle  znamená  provéstě ě  
n kolik  tisk  sě ů  postupnou  korekcí,  než  je  tisk  proveden 
s dostatečnou p esností do všech rámečk  tiskopisu.ř ů

Pro zam stnance aě  úschovu ve firm  m žete tisknout naě ů  
čistý papír - odpadne tak zdlouhav jší práce sě  tiskopisem. 
Pokud  máte  barevnou  tiskárnu,  m žete  zkusit  tisků  
v barevném provedení. Možná jej p ijme iř  OSSZ.

Poznámka

Vyhotovené ELDP jsou součástí účetních dat a jsou zálohovány společn  sě  ostatními evidencemi p ímo vř  účetnictví.

 52.2 Tisk Oznámení o nástupu do zam stnáníě

Vytvo ení nového oznámení docílíte stiskem ř žlutého tlačítka na spodním okraji seznamu p ihlášek.ř

Po  jeho  stisku  se  nabídne  seznam zam stnanc .  Vě ů  n m m žete  vybrat  jednoho,  nebo  ě ů mezerníkem označit  více 
zam stnanc , kterým po stisku tlačítka ě ů OK postupn  p ihlášku vyhotovíte.ě ř

Program nedokáže správn  vyplnit veškeré údaje.  Proto je vhodné formulá  ádn  p ekontrolovat.ě ř ř ě ř

P ed tiskem ař  podáním pomocí portálu PVS si pomocí tlačítka zobrazující kladívko a klíč na spodním okraji seznamu 
ELDP nastavte firemní údaje.

Úsp šnost tisku do p edtišt ných formulá  závisí na nastavení horního aě ř ě řů  levého okraje tisku. K jejich zadání slouží 
v poslední obrazovce t sn  p ed tiskem  ě ě ř horizontální a vertikální posun. 

Tlačítko s ikonou internet exploreru Windows umož uje podávat p ihlášku pomocí portálu ve ejných služeb PVS, jak jeň ř ř  
popsáno dále.

Poznámka

Vyhotovená oznámení jsou součástí účetních dat a jsou zálohovány společn  sě  ostatními evidencemi p ímo vř  účetnictví.
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 52.3 Tisk štítk  s adresouů  
obchodního partnera

V menu zvolte nabídku Kniha pošty. 

V zobrazeném seznamu stiskn te žluté tlačítko (ě Nový) pro 
vytvo ení nové poštovní knihy.ř

V dalším formulá i stiskn te tlačítko  ř ě P idat z.ř  
Zobrazí  se  nabídka  evidencí.  Pokud  chcete 
tisknout  adresy  ze  seznamu partner ,  zvolteů  
tlačítko Adresá e.ř

Následn  m žete zadat výb rové podmínky pro načtení partner  do poštovní knihy. Pakě ů ě ů  
program zobrazí seznam vybraných partner . Pokud chcete zpracovat pouze n kteréů ě  
z nich, označte je mezerníkem. Po stisku tlačítka OK m žete určit rozsah zpracování aů  
následn  se partne i p enesou do poštovní knihy. ě ř ř

Nakonec stiskn teě  
tlačítko s obrázkem 
tiskárny. Program 
nabídne n kolikě  
tiskových výstup  –ů  
zvolte štítky.

Tisk je  nastaven na papír formátu A4 se t emi adamiř ř  
štítk  po osmi adách. Rozm r štítku je 70 x 36 mm.ů ř ě

Volbou  vynechat  štítků docílíte  posunutí  počátku  tisku 
(tiskne  se  po  sloupcích)  a  tím  využití  částečně 
potišt ných list .ě ů
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 52.4 Hromadné rozesílání mailů

Podmínkou odeslání mailu je ádné nastaveníř  
parametr  SMTP  poštovního  serveru,  kteréů  
odpovídá  nastavení  SMTP  ve  vašem 
mailovém klientovi.  Do  obrazovky  nastavení 
se  dostanete  nap íklad  pomocí  tlačítkař  
s obrázkem  ná adí,  které  je  umíst no  nař ě  
spodním okraji seznamu hromadných mail . ů

Ovládání  evidence  hromadných  mail  jeů  
analogické knize pošty.

V editačním  formulá i  hromadného  mailuř  
docílíte  vložení  mailových  adres  z evidence 
partner  stiskem tlačítka  ů <Naplnit p íjemceř  
z adresá e>ř .  K p idání prázdných ádk  proř ř ů  
ruční  zápis  mailové  adresy  nebo  k jejich 
mazání  slouží  tlačítka  pod  seznamem 
poštovních adres.

Program  neumož ujeň  
formátovat  text  zprávy  ani  do 
n j  vkládat  obrázkové  čiě  
multimediální  p ílohy.  Je  aleř  
možné  vložit  text  ve  formátu 
HTML.

Vkládání  p íloh  mailu  je  bezř  
omezení. Rozdíl v chování oproti 
b žným  mailovým  program mě ů  
je v tom, že se p i uložení mailuř  
nevytvá í  kopie  p iloženýchř ř  
soubor  aů  ty  musí  v okamžiku 
odeslání  mailu  existovat  na 
pevném disku počítače.

 52.5 Tisk faktur s podpisem

Pokud posíláte faktury v elektronické podob  (nap íklad ve formátu PDF) aě ř  chcete je  opat it  razítkem ař  podpisem, 
naskenujte si nejprve podpis s razítkem, o ízn te, vyčist te od p ípadných nedokonalostí ař ě ě ř  výsledek uložte do souboru 
v n kterém zě  b žných grafických formát  (bitmapa, JPG, JPEG, GIF, TIFF, WMF). Doporučený rozm r by m l být cca 75ě ů ě ě  
x 28 mm.

V programu Tisk ve Windows zvolte menu Soubor - Vlastnosti. V následujícím formulá i p ejd te do záložky ř ř ě razítko do 
faktury a zadejte plné jméno (včetn  cesty) kě  souboru s podpisem.

 52.6 Tisk do PDF
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Chcete-li  tisknou  do  PDF  i z Tisku  ve  Windows, 
musíte  instalovat  n jakou  virtuální  PDF  tiskárnu  –ě  
nap íklad PDFCreator. Naleznete jej na CD ř GRANDu 
nebo je  ke  stažení  na  www.redlich.cz,  p ípadn  nař ě  
domovské  stránce  projektu 
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/.

PDFCreator je open source projekt vytvo ený jinýmiř  
autory.  Jeho licence  vám umož uje  jeho  bezplatnéň  
používání.

PDFCreator  po  instalaci  vytvo í  virtuální  tiskárnu,ř  
kterou m žete používat pro tisk b žným zp sobemů ě ů  
i ze  všech  ostatních  program  Windows  (Excelu,ů  
Wordu a podobn ).ě

Po instalaci PDF tiskárny by m lo fungovat tlačítkoě  
<PDF> v obrazovce tisku. Pokud k vytišt ní nedojde,ě  
stiskn te  vě  tomto  formulá i  tlačítko  ř <Nastavení> 
a v záložce Tisk zadejte PDF tiskárnu.
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 53 PODÁNÍ DOKUMENT  POMOCÍ PORTÁLUŮ  
VE EJNÉ SPRÁVYŘ

K elektronickému podávání dokument  na Portál ve ejné správy ČR (dále jen PVS) je určen program ů ř Epodání. P edemř  
je  nutno  poznamenat,  že  celá  problematika  související  s bezpečnou  komunikací,  šifrováním  a certifikáty  není 
jednoduchá a proto je vhodné požádat p i instalaci oř  pomoc n koho, kdo se vě  této oblasti alespo  trochu vyzná.ň

Epodání zpracuje vstupní dokumenty vyhotovené programem Tisk ve Windows, které jsou dále elektronicky podepsány, 
zašifrovány  a poté  odeslány  na  PVS.  Epodání  u odeslaných  dokument   zjiš uje,  zda  byly  p ijaty  PVS aů ť ř  následně 
i cílovou organizací (nap . OSSZ) ař  o výsledku obsluhu programu informuje zobrazením stavu dokumentu a p ípadnéř  
chybové zprávy.

Epodání využívá SQL server FireBird, který je standardn  instalován jako lokální server společn  sě ě  Epodáním a je ší enř  
pod licencí InterBase Public License. D kujeme tímto všem, kte í se na vývoji aě ř  podpo e produktu FireBird angažovali,ř  
zejména společnostem Borland a IBPhoenix.

Instalaci Epodání naleznete na CD účetnictví Grand. Instalujte jej do adresá e ř C:\GRAND\EPodani. Pokud jej budete 
instalovat jinam, zadejte v programu  Tisk ve Windows soubor EPodani.EXE včetn  úplné cesty do menu  ě Soubor - 
Vlastnosti (záložka Epodání).

Co je pro správné fungování EPodání nutné instalovat

1) Podpisový certifikát  (ud lat nejlépe p ed prvním spušt ním EPodání)ě ř ě

Certifikát vydává k tomu pov ená certifikační autorita, nap íklad Česká pošta. Certifikát je datový soubor aěř ř  do počítače 
jej nainstalujete tak, že  na n j nap íklad vě ř  Pr zkumnikovi poklepete. Tím se spustí dialog, vů  n mž stisknete tlačítkoě  
Nainstalovat certifikát a instalaci dokončíte b žným zp sobem.ě ů

2) Certifikáty pro p ístup na PVS ař  šifrovací certifikát OSSZ

Nabídka k instalaci t chto certifikát  se zobrazí automaticky p i prvním spušt ní EPodání. Uě ů ř ě  obou formulá  (Czechřů  
Goverment  Gateway  a cssz.dis.gov.cz)  stiskn te  tlačítko  ě Nainstalovat  certifikát a instalaci  dokončíte  b žnýmě  
zp sobem.  Nenechte  se  mýlit  tím,  že  jsou  oba  formulá e  vů ř  zákrytu  na  shodné  pozici  a p sobí  dojmem jednohoů  
formulá e - je nutné instalovat oba certifikáty.ř

 53.1 Spoušt ní EPodáníě

Z programu  Tisk  ve  Windows by  se  EPodání 
m lo  spustit  samo  stiskem  tlačítka  sě  ikonou 
Windows  exploreru  na  seznamu  ELDP  nebo 
p ihlášek nemocenského pojišt ní.ř ě

Druhým zp sobem je spušt ní pomocí nabídkyů ě  
Start Windows.  EPodání  je  ve  skupin  ě Grand. 
Této  možnosti  využijete  p i  kontrole  stavuř  
odeslaných dokument . ů

 53.2 První spušt níě  
EPodání

P i prvním spušt ní budete dotázáni, zda se má založit databáze pro ukládání dat programu Epodání. Pokud odpovíteř ě  
Ano, bude založen soubor v adresá i, vř  n mž je EPodání instalováno. M l by to být lokální adresá  na místním diskuě ě ř  
počítače. V tomto režimu NENÍ program určen ke sdílení dat s více uživateli.

Jestliže pot ebujete sdílet data EPodání, instalujte jej na počítač, kde bude datový soubor uložen včetn  SQL serveruř ě  
FireBird. P i prvním startu EPodání pak na dotaz, zda m že být založen datový soubor odpov zte NE. Poté budeř ů ě  
zobrazeno dialogové okno, v n mž m žete zadat cestu kě ů  databázovému souboru včetn  názvu počítače či pomocí jehoě  
HTTP adresy. Cesta k souboru se uvádí tak, jak je platná na serverovém počítači.

Nap íklad: hlavniserver:C:\Grand\EPodani\EPodani.gdbř

Na stanicích stačí instalovat klienta SQL FireBird verze 1.5 (instalační soubor si stáhnete nap íklad z:ř

http://heanet.dl.sourceforge.net/sourceforge/firebird/Firebird-1.5.2.4731-Win32.exe  nebo z http://www.ibphoenix.cz/ 
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a EPodání spoušt t ze serveru.ě

Dále budete vyzváni k zadání údaj  prvního uživatele programu včetn  jeho certifikátu. Pokud podpisový certifikát ještů ě ě 
nemáte instalovaný, opus te dialog bez uložení, instalujte certifikát ať  poté do EPodání zave te vaše údaje.ď

Nakonec si EPodání otestuje, zda jsou v úložišti p ítomny pot ebné certifikáty ař ř  p ípadn  pro každý zobrazí  formulář ě ř 
umož ující stiskem tlačítka ň Nainstalovat certifikát provést jejich instalaci.

 53.3 Číselníky EPodání

 53.3.1 Uživatelé

Jsou  nejd ležit jším  číselníkem,  do  kterého  jeů ě  
nutné  zasáhnout.  V programu  musí  být  zaveden 
alespo  jeden uživatel. ň

Ve formulá i uživatele se zadávají následující údaje:ř

Uživatel -  zapište  název  firmy  tak,  jak  je 
registrovaná.

Heslo  do  programu -  je-li  v Nastavení programu 
sepnuta volba Chránit vstup do programu heslem, 
bude  se  p i  spušt ní  EPodání  zobrazovatř ě  
p ihlašovací  formulá  vyžadující  zadání  hesla  abyř ř  
zabránil vstupu nepovolaným osobám. 

M že vid t dokumenty aů ě  hesla ostatních uživatel  -ů  
(tzv. superuživatel) - m že spravovat účty ostatníchů  
uživatel ,  m nit nastavení programu aů ě  nahlížet do 
XML dokument .ů

Mail -  zadejte mail,  pomocí kterého komunikujete 
s ú adyř

PVS identifikátor - identifikátor p id lený PVSř ě

PVS heslo -  heslo,  které  používáte  ke  vstupu  na 
PVS

Certifikát - tlačítkem Zm nit certifikátě  se zobrazí další formulá , vř  n mž si zvolíte p edem instalovaný certifikát. ě ř

 53.3.2 Státní ú adyř

Číselník by m l být napln n programem. Vě ě  p ípad  pot eby zde m žete zm nit šifrovací certifikát.ř ě ř ů ě

 53.3.3 Typy dokumentů

Číselník by m l být napln n programem. Vzhledem kě ě  obtížnosti nastavení tohoto číselníku se nep edpokládá zásahř  
uživatelem.

 53.3.4 Firmy

Číselník je pr b žn  dopl ován programem. Hlavním účelem je filtrování dokument  podle firem - což má významů ě ě ň ů  
pouze u zpracovatel  účetnictví.ů

 53.3.5 Nastavení EPodání

V nastavení je d ležité zadat adresu portálu PVS. Ků  výb ru jsou vě  seznamu p ipraveny dv  adresy - první na ostrou,ř ě  
druhá na testovací v tev.ě

Dále  m žete  zadat  parametry  p ipojení  ků ř  proxy  serveru  ve  vaší  počítačové  síti.  Pokud  proxy  nepoužíváte,  nechte 
hodnoty nevypln ny.ě
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Sepnutí volby  Chránit vstup do programu 
heslem zp sobí zobrazování p ihlašovacíhoů ř  
formulá e p i spušt ní programu. Volba mář ř ě  
smysl  v p ípad ,  že  jsou  uř ě  uživatelů 
vypln na p ístupová hesla do programu.ě ř

Odeslat dokument ihned po jeho uložení 
určuje,  zda  se  budou  nov  evidovanéě  
dokumenty  odesílat  na  portál  PVS 
automaticky  bezprost edn  p i  jejichř ě ř  
uložení,  nebo  hromadn  stiskem  tlačítkaě  
Odeslat. Volbu si vypn te vě  p ípad , že jsteř ě  
k internetu spojeni  telefonem s vytáčeným 
p ipojením.ř

 53.4 Odeslání dokumentu do programu EPodání

Pokud jste v programu  Tisk ve Windows 
stiskli  tlačítko  pro  odeslání  dokumentu 
do  Epodání a zdárn  p ekonali  úvodníě ř  
nastavení programu, zobrazí se formulář 
pro p ípravu dokumentu kř  odesílání.

Ručn  je  nutné  zvolit  uživatele,  jehožě  
certifikát bude použit k podepsání. Dále 
m žete  zadat  ů heslo  do  PVS 
a pojmenovat si  dokument.  Nakonec 
stiskn te tlačítko ě Další.

Podepsaný  dokument  se  následně 
zašifruje a vše se vloží do tzv. obálky PVS 
-  tedy  je  vytvo en další  XML dokument,ř  
který se odesílá na PVS.

Ve  vyobrazeném  formulá i  budeteř  
informováni  o pr b hu  zpracováníů ě  
dokumentu a jeho p íprav  kř ě  odeslání.

V závislosti na Nastavení programu bude 
odeslání  zdárn  zpracovanéhoě  
dokumentu  provedeno  ihned  po  stisku 
tlačítka  OK,  nebo tak učiníte v seznamu 
dokument  stiskem tlačítka  ů Odeslat na 
nástrojové lišt .ě

328



Podání dokumentů pomocí portálu veřejné správy

 53.5 Obrazovka seznamu dokument  pro PVSů

Na základní obrazovce je seznam dokument . Nad nimi jsou rozbalovací seznamy sloužící pro výb ry. Ješt  výše jeů ě ě  
nástrojová lišta s tlačítky a menu.

 53.5.1 Popis tlačítek

Tlačítko Odeslat je určeno k odesílání p ipravených dokument  na PVS ař ů  ke zjiš ování jejich stavu podání.ť

Detail zobrazí XML soubory včetn  odpov di PVS aě ě  p ípadné chyby.ř

Do archivu slouží k p esunutí zpracovaných dokument  do archivu. Archivní dokumenty se zobrazí pouze vř ů  p ípadř ě 
sepnuté volby Dokumenty v archivu.

Vymazat zp sobí trvalé aů  nevratné odstran ní dokumentu.ě

Číselníky obsahují seznamy uživatel , státních ú ad , typ  dokument  aů ř ů ů ů  firem. Obvykle stačí naplnit seznam uživatel ,ů  
ostatní číselníky jsou p edvypln ny programem ař ě  není do nich nutné zasahovat.

Nastavení zobrazí dialog pro zadání konfiguračních hodnot programu, nap íklad adresu PVS, nastavení proxy serveru,ř  
aj.

Ukončit ukončí aplikaci.

 53.6 Odeslání na PVS

Po stisku tlačítka Odeslat začne EPodání procházet seznam dokument  aů   zpracuje všechny, které nejsou dokončeny, tj. 
u kterých není potvrzeno úsp šné p ijetí či odmítnutí cílovou státní organizací.ě ř

Každý dokument se zpracuje ve následujících krocích:

1. Odeslání na PVS

Dokument se odešle na portál PVS. Pokud se tento krok nezda í, p ekontrolujte si zejména:ř ř

 Funkčnost p ipojení kř  internetu.

 Nastavení číselníku Uživatel , zejména identifikátor  PVS.ů ů

 Nastavení proxy serveru (pokud jej používáte).

Zkuste, zda se po zadání adresy portálu PVS https://bezpecne.dev.gov.cz/submission do Windows exploreru zobrazí 
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textový (XML) dokument, což značí, že s PVS lze komunikovat. Pokud se zobrazí pouze chybová zpráva, pravd podobně ě 
nejsou ádn  instalovány certifikáty.ř ě

U dokument  p ijatých portálem PVS se pokračuje následujícími kroky.ů ř

2. Zjišt ní stavuě

Zjiš uje se p ijetí či odmítnutí dokumentu cílovou organizací (nap íklad OSSZ). Tento krok n kdy trvá iť ř ř ě  delší časový úsek 
a pokud  se  stav  nepoda í  zjistit  b hem p ti  pokus ,  program pokračuje  ve  zpracování  dalšího  dokumentu.  Stavř ě ě ů  
nejasného dokumentu je zapot ebí zjistit dalším spušt ním ř ě Odeslání.

U odmítnutých dokument  se zobrazí chyba, uů  bezchybných je pouze zm n n stav. ě ě

O kladném  i záporném  výsledku  p ijetí  byste  m li  být  současn  informováni  p ijetím  mailu  odeslaném  cílovouř ě ě ř  
organizací.

3. Odstran ní zě  portálu PVS

Odstran ní dokumentu zě  PVS je posledním krokem. Pokud se dokument neodstraní programov , je zě  portálu odstran ně  
po určité dob  automaticky.ě

 53.7 Zobrazení podrobností k dokumentu

Vstupní  a výstupní,  p ijaté  (návratové)  XML  ař  p ípadn  chybovou  zprávu  zobrazíte  dvojím  poklepáním  myší  nař ě  
dokument v seznamu, p ípadn  stiskem tlačítka ř ě Detail.

Návratová a chybová zpráva je d ležitá zvlášt  uů ě  dokument , uů  nichž se podání nepoda ilo ař  slouží  vám k nalezení 
p íčiny. Bohužel jsou tyto zprávy částečn  vř ě  angličtin .ě

 53.8 Filtrování seznamu dokumentů

Nad seznamem dokument  jsou rozbalovací seznamy určené ků  filtrování seznamu. Vybírat lze podle stavu dokumentu, 
firmy, která dokument podala, a podle uživatele. Dále je možné určit, zda se budou zobrazovat živé dokumenty nebo 
dokumenty odložené do archivu.

Filtr se nastaví zvolením požadované hodnoty seznamu.

Zruší se stiskem pravého pravého tlačítka myši a zvolením nabídky Zruš filtr v menu.
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 54 TISK POMOCÍ PROGRAMU DOSPRINT
P i tisku zř  účetnictví m že vzniknout ada problém , které jsou závislé na tiskárn , ovladači, nastavení tiskárny, aj.ů ř ů ě  
Nejčast jší obtíže se projevují chybným odstránkováním, nevytišt ním části dokumentu, p ípadn  nemožnosti tiskuě ě ř ě  
v bec (tiskárny typu GDI nepodporující DOS, p ipojené pomocí USB, aj.). Ků ř  tomu lze p ipočítat iř  potíže s češtinou p iř  
tisku, kdy se místo národních znak  sů  diakritikou tisknou jiné znaky, dále s nastavením rozm ru stránky aě  podobn .ě

Z tohoto  d vodu byl  vyvinut  program DOSPrint,  který  výstupy  zů  účetnictví  tiskne  pomocí  standardních prost edkř ů 
Windows.

 54.1 Instalace programu DOSPrint

DOSPrint  je  dodáván  na  CD  společn  sě  účetnictvím,  p ípadn  si  jej  m žete  stáhnout  zř ě ů  internetu 
z http://www.redlich.cz. 

Instalaci  z CD  m žete  spustit  bu  zů ď  úvodní  instalační  obrazovky  stiskem  tlačítka  DOSPrint nebo  programem 
DOSPRINT\SETUP.EXE.

Po potvrzení všech dialog  instalátoru je na pevném disku založen obvykle adresá  C:\DOSPRINT, obsahující pot ebnéů ř ř  
soubory, a na ploše Windows je vytvo en zástupce umož ující DOSPrint manuáln  spustit.ř ň ě

K dispozici jsou dva režimy, v nichž je možné DOSPrint použít.

 54.1.1 P ímé volání programu PRNFILEř

V účetnictví v menu Konec - Nastavení - Tisk sepn te volbu ě Tisk pomocí PRNFILE.EXE a pokud jste program DOSPrint 
instalovali do jiného než výchozího adresá e C:\DOSPRINT, zadejte název tohoto adresá e. ř ř

DOSPRINT není zapot ebí spoušt t p i startu počítače ani vř ě ř  n m zadávat cesty kě  adresá m účetnictví.řů

Tento režim nelze použít ve Windows 7, kdy po tisku dochází ke ztrát  diakritiky na obrazovce  ě GRANDu a je nutné 
použít následující režim.

 54.1.2 Tisk pomocí spušt ného DOSPrintuě

 54.1.2.1 Nastavení adresá e GRANDuř

Na záv r instalace DOSPrintu nebo p i prvním spušt ní budete vyzváni kě ř ě  zadání adresá e sř  účetnictvím. Standardně 
zde zadejte adresá  ř C:\GRAND20. Pokud program používáte i pro tisk ze starších verzí instalovaných v samostatných 
složkách, musíte pro každý program vytvo it nový záznam vř  seznamu Adresá  sřů  účetnictvím GRAND. 

P i  tisku  účetních  výstup  pomocí  programu  DOSPrint  musíte  vř ů  účetnictví,  v poslední  obrazovce  p edcházejícíř  
vlastnímu tisku (tam, kde nastavujete počet kopií, tiskovou sestavu, apod.), zm nit uě  volby Tiskárna hodnotu port na 
WIN. 

Pokud  se  vám tento  zp sob tisku  osv dčí,  p ejd te  do  menu  ů ě ř ě Konec  -  Nastavení  -  Obsluha  programu -  Oprava. 
V seznamu stiskn te ě Enter a v následující obrazovce stiskn te tlačítko ě Tisk. V dalším formulá i zm te ř ěň Port tiskárny na 
WIN. Tak dojde k trvalému nastavení tisku p es DOSPrint.ř

Vlastní tisk je realizován tak, že účetnictví vytiskne sestavu do souboru a uloží do adresá e ř KTISKU, který je umíst ně  
v podadresá i účetnictví. Program DOSPrint, který musí být spušt n (na lišt  úloh je vedle hodin umíst na nová ikonař ě ě ě  
tiskárny), testuje zadané adresá e na p ítomnost soubor , které vytiskne ař ř ů  poté odstraní.
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 54.1.2.2 Použití DOSPrintu v tomto režimu v síti

Pokud používáte GRAND v sí ové verzi ať  každý uživatel tiskne na vlastní tiskárn , musíte provést dále popsané úpravy.ě  
Pro účely výkladu p edpokládejme, že máte t i stanice (počítače) formáln  očíslované 1,2,3. ř ř ě

 DOSPrint je zapot ebí instalovat na každé stanici (počítači). Instalační adresá  ponechte na ř ř C:\DOSPRINT.

 Po  prvním  spušt ní  DOSPrintu,  budete  vyzváni  kě  zadání  adresá  sřů  účetnictvím,  zm te  typ  soubor  uěň ů  prvního 
počítače na *.T1, u druhého na *.T2 a t etího na ř *.T3.

 Nakonec spus te účetnictví ať  v menu  Konec - Nastavení - Obsluha programu - Oprava v podrobné kart  obsluhyě  
stiskn te tlačítko  ě <Tisk> a zadejte každé obsluze tu koncovku souboru, která odpovídá počítači, na n mž pracuje.ě  
Tedy obsluze pracující na počítači číslo 1 zadejte T1, obsluze na druhém PC T2 a účetní na t etím stroji ř T3.

Tím dojde k tomu, že DOSPrint zpracuje a vytiskne pouze soubory vytvo ené jedním uživatelem ař  vytiskne je na jeho 
tiskárn .ě

Poznámka

Jednodušší nastavení je popsáno v p edchozí kapitole ř P ímé volání programu PRNFILEř  (nelze použít ve Windows 7).

 54.2 Zm na výstupní tiskárny aě  dalších nastavení DOSPrintu

Zm nu  tiskárny  provedete  tak,  že  vstoupíte  do  nastaveníě  
DOSPrintu.

Do nastavení se dostanete klepnutím na ikonu (tiskárna se 
zeleným  sv télkem)  b žícího  DOSPrintu  na  lišt  úloh.ě ě ě  
Rozbalí se nabídka, ve které zvolíte Nastavení programu.

Pokud na lišt  úloh ikona tiskárny není nebo se nastaveníě  
nespustilo,  zvolte  tlačítko  Start  -  Všechny  programy  – 
Dosprint – Nastavení.

Formulá  pro úpravu nastavení  ř DOSPrintu má v horní části 
záložky. Pro zm nu tiskárny zvolte záložku ě Tiskárna.
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 54.3 Problémy p i použití DOSPrintuř

V n kterých p ípadech dochází vě ř  závislosti na ovladači tiskárny k potížím. Je-li to možné, stáhn te si zě  WWW stránek 
výrobce  tiskárny  její  nejnov jší  ovladač  (pro  HP  nap íklad  zde:ě ř  
http://welcome.hp.com/country/cz/cze/welcome2.htm),  pak  stávající  ovladač  odinstalujte,  restartujte  Windows 
a nainstalujte ovladač nový. Pokud potíže p etrvávají, zkuste ve vlastnostech tiskárny ve Windows vypnout obousm rnouř ě  
komunikaci.

 54.3.1 GRAND netiskne

Nejprve se p esv dčte, že je DOSPrint spušt ný, což poznáte podle ikony  tiskárny se zeleným sv télkem na lišt  úlohř ě ě ě ě  
Windows. P ípadn  DOSPrint spus te poklepáním na jeho ikonu na ploše. Jestliže tisk nyní funguje, p ekontrolujteř ě ť ř  
v nastavení DOSPrintu v záložce ádkování, další volbyŘ , že je zapnutý automatický start programu.

Dalším  d vodem,  proč  DOSPrint  netiskne  je  nezadáníů  
adresá e  sř  odpovídající  verzí  GRANDu do  nastavení 
DOSPrintu. 

Další p íčinou je nezadání portu ř WIN v GRANDu v poslední 
obrazovce t sn  p edcházející tisku.ě ě ř

Poslední  možností  je  odlišné 
nastavení  p ípony  tiskovéhoř  
souboru  v  GRANDu 
a v DOSPrintu.  P ekontrolujte,ř  
že  v GRANDu v menu  Konec - 
Nastavení - Obsluha programu - 
Oprava v podrobné  kartě 
obsluhy  stiskn te  tlačítkoě  
<Tisk>. Stejná p ípona souboruř  
musí  být  uvedena  v Nastavení 
DOSPrintu v adresá iř  
s účetnictvím  GRAND.

 54.3.2 Tisk do PDF nefunguje

Nefunguje-li  tisk do PDF, vstupte do nastavení DOSPrintu dle 
kapitoly  Zm na  výstupní  tiskárny  aě  dalších  nastavení
DOSPrintu.  Zvolte  záložku  Tiskárna a v ní  zm te  ěň PDF 
tiskárnu na PDF – vestav ná tiskárna DOSPrintu.ě

Dalším d vodem m že  být  skryté  ukládání  PDF  souboru  doů ů  
adresá e dle  d íve ručn  zadaných parametr  vř ř ě ů  záložce  PDF. 
Pokud se vám nepoda í tyto volby správn  nastavit, stiskn teř ě ě  
tlačítko Výchozí nastavení na spodním okraji formulá e. Tím seř  
program vrátí do továrního nastavení a bude p i tisku do PDFř  
nabízet obrazovku pro uložení a odeslání souboru.
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 55 P ÍLOHYŘ

 55.1 Odlišnosti sí ové ať  lokální verze GRANDU

 55.1.1 Instalace

 Nejprve v účetnictví vypn te vě  menu Konec - Nastavení programu - Prost edíř  volbu Sdílet data s programem pro tisk 
ve Windows.

 Sdílený disk serveru, na který jste instalovali účetnictví, namapujte na stanicích nap íklad na disk ř U:.

 Pokud chcete používat sdílenou tiskárnu, musí být na stanicích op t mapována (volbou zachytávat port) kě  portu 
LPT1:  nebo  LPT2:.  Vhodn jší  je  ale  použít  program  DOSPrint  dodaný  společn  sě ě  účetnictvím  (DOSPrint  se 
nainstaluje na všech stanicích a v GRANDu se sepne v menu Konec - Nastavení programu - Tisk volba Tisk pomocí 
programu PRNFILE.EXE).

 Na všech stanicích (i na serveru) založte stejný adresá  pro pracovní soubory (nap íklad ř ř C:\WINDOWS\TEMP).

 V souboru  GRAND20\CONFIG.FP opravte názvy adresá  pracovních soubor  na adresá  založený vřů ů ř  p edchozímř  
bod .ě

 Povelový  soubor  G20.BAT z adresá e  ř C:\GRAND20 serveru  p ekopírujte  nap íklad na lokální  disk  stanice  ař ř  dále 
upravte jeho obsah tak, aby diskové jednotky odpovídaly označení sí ového disku sť  účetnictvím (tedy označení disku 
a adresá  C: p epíšete na U:). Následn  křů ř ě  tomuto povelovému souboru vytvo te na ploše Windows spoušt cí ikonu,ř ě  
jejíž vlastnosti upravte dle kapitoly Úprava spoušt cí ikonyě .

 Pro  každého  pracovníka  (počítač)  založte  p ístupové  jméno  ař  jednoznačné  heslo  (menu  Konec  -  Nastavení  - 
Obsluha).  Je  vhodné  omezit  p ístupovými  právy  vstup  uživatel  kř ů  jednotlivým  částem programu  a tím  zamezit 
necht ným kolizím.ě

 Spus te menu ť Konec – Obnova se azeníř .

 Pokud používáte program Tisk ve Windows, nainstalujte jej na každou stanici (obvykle do adresá e ř C:\GRAND).

 55.1.2 Provoz sí ové verzeť

P i provozu na síti muže dojít p i zhroucení sít  nebo kterékoliv stanice kř ř ě  fatální ztrát  dat zp sobené nekorektnímě ů  
uložením  databázových  soubor .  Proto  d razn  doporučujeme  p edevším  zů ů ě ř  počátku  d kladn  zálohovat  tak,  abyů ě  
vznikaly  po  sob  jdoucí  verze  záloh.  Škody  na  datech  lze  omezit  nepoužíváním vyrovnávacích  pam tí,  ale  úplně ě ě 
odstranit nejdou.

Po každém nekorektním ukončení programu je nezbytn  nutné spustit  ě Obnovu se azeníř , p i které program částečnř ě 
p ekontroluje korektnost databázových soubor . Pokud tuto funkci nespustíte, m že dojít kř ů ů  pomíchání položek n kolikaě  
faktur dohromady a následn  iě  k chybnému výpočtu DPH.

S částí Evidence, Daně, Evidence DPH, Zálohování, Obnova se azeníř , Záv rkaě  by m l pracovat vždy jen jeden uživatel.ě

Po nastavení filtru nap . vř  deníku program po opušt ní p ehledu aě ř  návratu do hlavního menu filtr automaticky zruší.
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 56 PROBLÉMY S INSTALACÍ, TISKEM A JEJICH 
EŠENÍŘ

 56.1 Zatuhávání programu na PC s vícejádrovými procesory

Na nových počítačích s vícejádrovými procesory m že docházet ků  zamrzání  GRANDu.  Z tohoto d vodu je účetnictvíů  
spoušt no pomocí programu  ě SETCPU.  P i  instalaci  do nového adresá e vše pot ebné za ídí  instalátor  sám. Pouzeř ř ř ř  
v p ípad , že spoušt cí ikonu vytvá íte ručn  nebo jste zm nili počítač ař ě ě ř ě ě  adresá  sř  účetnictvím p ekopírovali ze staréhoř  
PC, musíte ve vlastnostech spoušt cí ikony ě GRANDu, kterou máte umíst nou na ploše Windows, zm níte p vodní povelě ě ů  
z:

C:\GRAND20\G20.BAT

na povel:

C:\GRAND20\SETCPU.EXE    C:\GRAND20\G20.BAT

Pokud je  GRAND instalován v jiném adresá i  nebo jde  oř  jinou verzi  programu,  upravíte  si  výše  uvedený  povel  dle 
skutečnosti. Tento postup je použitelný i pro starší verze programu, pouze musíte z adresá e sř  verzí 20 p ekopírovat doř  
adresá e starší verze soubor  ř SETCPU.EXE. Pokud je ve spoušt cí ikon  uveden p ímo G18.EXE, G17.EXE nebo jinýě ě ř  
soubor s p íponou EXE, musíte spušt ní ař ě  výše uvedenou úpravu provést pomocí povelového souboru, nebo  programuť  
SETCPU.EXE nelze  p edávat další  parametry pro spušt ní  (+X) ař ě  GRAND by  p i  startu hlásil,  že  b ží  vř ě  základním 
režimu FoxPro, v n mž účetnictví nem že pracovat.ě ů

Program SETCPU.EXE vytvo ila firma ř FaRMIS s.r.o. z Hradce Králové a bezplatn  umožnila p edat jej Vám kě ř  používání. 

 56.2 Instalace účetnictví ve Windows 2000  a XP

Pokud jste pro instalaci  GRANDu nepoužili program SETUP.EXE z CD, který následující úpravu provádí automaticky, 
musíte  v souboru  WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG.NT ručn  zm nit  systémovou  prom nnou  FILES  na  hodnotuě ě ě  
nejmén  80 (nap íklad 140). ě ř

Dalším  rozdílem  p i  instalaci  do  t chto  operačních  systém  oproti  Windows  95,  98  je  odlišné  spoušt ní  českéř ě ů ě  
klávesnice, kdy není funkční p íkaz KEYB, ale pro zapnutí české klávesnice vř  kódování LatinII musíte použít povel:

KB16   CZ   852

Česká klávesnice se vypne povelem:

KB16   US

Nastavení spoušt cí ikony prove te dle kapitoly ě ď Úprava spoušt cí ikonyě .

 56.3 Instalace účetnictví ve Windows Vista a 7

GRAND pracuje na 32. bitové verzi Windows. Notebooky jsou často vybaveny Windows 7 v 64. bitové verzi, která není 
vhodná. V 64. bitové verzi Windows 7 Professional a Ultimate je sice možné DOS aplikace spustit v tzv. XP modu (je to 
v podstat  virtuální počítač), ve verzi ě Home Premium 64. bit ale GRAND nespustíte v bec. ů

V t chto  operačních  systémech  není  podporován celoobrazovkový režim aě  program je  možné  provozovat  pouze  ve 
formulá i.  Jeho velikost  zv tšíte  zm nou  písma ař ě ě  velikosti  dle  kapitoly  Nastavení  velikosti  formulá e  aplikace  veř
Windows Vista a Windows 7.

Pokud bude docházet ke ztrát  českých znak  na obrazovce nap íklad po tisku, načtení informací o partnerovi z ARES aě ů ř  
podobn , p esv dčte se, že máte v zástupci nastaveno písmo  ě ř ě Alis Fand nebo  rastrové písmo.  Lucida console díky 
chyb  vě  operačním systému nejde použít.
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 56.4 Omezení zatížení procesoru ve Windows XP, Vista a 7

Pokud GRAND spouštíte v operačním systému Windows XP a vyšším a zástupce nebyl vytvo en instalátorem, programř  
zat žuje procesor tém  na 100 procent výkonu, čímž je ztíženo současné používání dalších program . Vě ěř ů  tom p ípadř ě 
prove te následující: ď

Povelový soubor, kterým spouštíte podvojné účetnictví, dopl te oň  nový ádek vložený t sn  p ed povel ř ě ě ř G20.EXE  +X

Na tento ádek napište p íkaz: ř ř

DPAKBD.COM  /T20  /I

Povelový soubor tedy m že po úprav  vypadat takto:ů ě

KB16   cz,   852
C:
cd C:\GRAND20\
DPAKBD.COM   /T20   /I
GRAND20.EXE   +X
cd \

 56.5 Využití operační pam tiě

Účetnictví GRAND využívá pro svoji práci runtime FoxPro. Součástí dodávky jsou dva Runtime, základní pro počítače 
s mén  jak 4. MB dostupné operační pam ti, sloužící kě ě  provizornímu spušt ní programu vě  prost edí sř  nedostatkem 
operační pam ti. Druhý ě extended runtime slouží p i stabilním provozu.ř

P i spušt ní účetnictví si program sám otestuje stav pam ti ař ě ě  zvolí si Runtime, který bude využívat. Bohužel od verze 
Windows 98 se volí základní runtime bez ohledu na velikost pam ti. Protože program bude spolehliv  pracovat pouzeě ě  
s extended runtime FoxPro, je v p ípad  použití základního runtime vypsána na základní obrazovce účetnictví varovnář ě  
zpráva o nedostatku pam ti.ě

Obvykle stačí spoušt t program sě  parametrem +X, čímž vynucen  dojde kě  použití extended runtime Foxpro.

P íkazová ádka pro spušt ní GRANDu pak m že vypadat následovn :ř ř ě ů ě

GRAND20.EXE   +X

 56.6 Nastavení českých znak  na obrazovce aů  klávesnici

Pokud používáte Windows XP a nov jší, stačí vě  povelovém souboru GRANDu odblokovat ádek obsahující povel    ř KB16 
cz,   852

Pokud tento p íkaz není uveden, za a te jej na začátek povelového souboru.ř ř ď

P i použití ovladače operačního systému, musíte dle kapitoly ř Prost edí programuř  zm nit odd lovač desetinných míst.ě ě

U starších operačních systém  m žete použít ovladače národního prost edí obrazovky aů ů ř  klávesnice, které mohou být 
automaticky instalovány společn  sě  účetnictvím. V takovém p ípad  se založí adresá  ř ě ř C:\GRAND20\CSCRT a do n j seě  
p ekopírují  všechny soubory ovladač . Spušt ní ovladač  se za adí do povelového souboru  ř ů ě ů ř G20.BAT a po ukončení 
účetnictví se odinstalují z pam ti. ě

Dodávaný ovladač klávesnice se zapíná stiskem klávesy Ctrl+mezerník. Touto klávesovou kombinací se i vypne.

Pro informaci uvedeme zp soby zapínání aů  vypínání dalších ovladač  klávesnic.ů

zapnutí diakritiky vypnutí diakritiky ovladač (výrobce)

(levý) Ctrl+Shift+F2 Ctrl+Shift+F1 DOS, Windows

(levý) Ctrl+Alt+F2 (levý) Ctrl+Alt+F1 DOS , Windows

(levý) Ctrl + mezerník (levý) Ctrl + mezerník Radek Karaffa
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Problémy s instalací, tiskem a jejich  řešení

 56.7 Tiskárna 

Pokud máte problémy s tiskem, použijte DOSPrint dle kapitoly Tisk pomocí programu Dosprint.

 56.8 Zm na tiskárnyě

Pokud tisknete  pomocí  DOSPrintu (do 
portu  WIN),  zm te  tiskárnuěň  
v nastavení  DOSPrintu. Do  nastavení 
vstoupíte  nap íklad  pomocí  tlačítkař  
Start - všechny programy – DOSPrint.

Pokud  tisknete  p ímo  do  portu  ř LPT 
a vym nili  jste  jehličkovou  tiskárnu  zaě  
laserovou  (inkoustovou)  nebo  naopak, 
stačí,  aby  jste  v číselníku  obsluhy  (viz 
kap.  Obsluha  programu)  zm niliě  
označení  tiskárny  z EP na  HP.  Po 
provedení zm ny se musíte do ě GRANDu 
znovu p ihlásit, nebo program ukončeteř  
a znovu spus te.  ť

 56.9 Nastavení desetinné tečky

Pokud používáte ovladače klávesnice, které jsou součástí operačního systému, generuje klávesa desetinné tečky na 
numerické klávesnici znak desetinné čárky. Protože program používá jako odd lovač desetinných míst desetinou tečku,ě  
odmítá p ijmout znak klávesy zř  numerické klávesnice. Požadovaný odd lovač desetinných míst zadejte do obrazovkyě  
v menu Konec - Nastavení programu - Prost edíř .  

 56.10 Chyby aplikace

Pokud vznikne v aplikaci  systémová chyba, je  zapsána do souboru chyb, který si m žete prohlédnout aů  vytisknout 
z menu Konec – Nastavení programu - Systémové soubory - ERRORS.DBF. Registrace chyb m že usnadnit komunikaciů  
s dodavatelem software p i lokalizaci problém .ř ů

 56.11 Ztráta dat p i nekorektním ukončení programuř

P i nekorektním ukončení programu zavin ném uživatelem, kolizí software nebo hardware m že dojít kř ě ů  narušení dat. 
P i  novém startu  programu se  automaticky  kontrolují  n které  základní  charakteristiky  dat  ař ě  obnovují  se  pracovní 
indexové  soubory.  Jestliže  program ohlásí  narušenou  databázi,  je  ve  v tšin  p ípad  nezbytné  ignorovat  chybováě ě ř ů  
hlášení, trp liv  se propracovat až do programu aě ě  použít data ze záložní diskety.

P i menším poškození nejsou uloženy poslední operace ař  zm ny. Vě  tom p ípad  p ekontrolujte všechny návaznosti (zdař ě ř  
p i uložení dokladu došlo kř  vyskladn ní, je zaúčtováno apod.). Doporučujeme taktéž spustit vě  menu  Konec Obnovu 
se azeníř  se sepnutou volbou  Kontrolovat integritu dat, kdy program podrobn ji prov í datové návaznosti aě ěř  provede 
kontrolní součty.

V každém p ípad  je vhodné učinit všechna opat ení kř ě ř  tomu, aby k nekorektnímu ukončení nedocházelo. U počítačů 
s nestabilní dodávkou napájení, kdy dochází k výpadk m sít , doporučujeme po ídit aů ě ř  používat záložní zdroj (UPS).
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 57 DEFINICE TISKOVÝCH SESTAV
Tato kapitola popisuje základní funkce pro uživatelské úpravy tiskových sestav, které jsou součástí vývojového prost edíř  
FoxPro, tzv. Report.

 57.1 Základní oblasti

V horní  části  obrazovky  je  stavový  ádek,  který  obsahuje  informace  oř  umíst ní  kurzoru  (Row =  ádek,  Column =ě ř  
sloupec), režim (p esun, oprava, zm na velikosti objektu) ař ě  druh oblasti. Zbytek obrazovky se d lí na funkčn  odlišnéě ě  
oblasti. V nejjednodušší form  jsou založeny t i oblasti: ě ř

PgHead (Page Header = hlavička stránky) je oblast pro tisk záhlaví stránky. 

Detail Detail je oblast, v níž se tiskne podstatný obsah sestavy, tj. údaje, které se mají vypisovat pro 
každou v tu zě  databáze. 

PgFoot (Page Footer = pata stránky) je část tišt ná vždy na konec stránky. ě

Dále jsou použity další oblasti pro mezisoučty a konečné součty. Počet ádek každého pásu lze volit podle pot eby: ř ř

Ctrl+N P idávání ádky p ed ádku, na které stojí kurzor. ř ř ř ř

Ctrl+O Vymazání ádky, na které stojí kurzor.ř

 57.2 Objekty 

P i definování tiskové sestavy pracujeme sř  tzv. objekty. Rozeznáváme t i typy objekt : ř ů

Grafický objekt Rámečky a svislé nebo vodorovné čáry. 

Textový objekt Nem nné nadpisy, vysv tlivky apod. ě ě

Položkový objekt Všechny ostatní typy údaj , zejména databázová pole, uživatelské funkce, vypočítávané hodnotyů  
(mezisoučty) apod.

 57.2.1 Grafický objekt

Rámeček nebo čáru založíme tak, že umístíme kurzor na pozici levého horního rohu požadovaného rámečku a  zvolíme 
Box z Report menu (resp. stiskneme  Ctrl+B).  Pak pomocí  šipek umístíme kurzor na  pozici  pravého dolního rohu 
a stiskneme  Enter.  Typ grafického objektu je možné zm nit  tak,  že na objekt umístíme kurzor aě  stiskneme  Enter. 
V dialogovém okn  lze pak m nit typ čáry. Volba ě ě Float as Band Stretches (pohyblivý podle roztahování dat) je zapnuta 
v n kterých sestavách stiskem neomezené poznámky (memo pole). ě

 57.2.2 Textový objekt 

Nový text založíme tak, že p esuneme kurzor na pozici, kde má text začínat, ař  začneme psát. Text je ukončen stiskem 
Enter, nebo dosažením konce ádky. Modifikaci stávajícího textu provedeme tak, že se na text p esuneme ař ř  stiskneme 
Ctrl+T. Nyní již m žeme psát, mazat znaky apod. Velmi často jsou nadpisy celé ádky provedeny jako jeden text. Proů ř  
jeho zm nu nebo zkrácení použijete práv  tento zp sob. ě ě ů

 57.2.3 Položkový objekt 

Položkový objekt je často označen podobným názvem jako jeho nadpis, jindy jde o složitý výraz. Laici tyto objekty 
nebudou m nit ani vytvá et. ě ř
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 57.3 Pohyb po reportu 

Šipky Pohyb po znacích, resp. ádkách.ř

Tab Pohyb po objektech zleva doprava a seshora dol . ů

Shift-Tab Pohyb po objektech zprava doleva a zdola nahoru. 

 57.4 Označování objekt  ů

Objekt označíme tak, že umístíme kurzor kamkoliv na daný objekt a stiskneme mezerník. Tento objekt je pak označen 
jinou barvou. Označení více objekt  provedeme tak, že nejprve označíme první, pak stiskneme aů  držíme Shift a pomocí 
šipek se p esuneme na další objekt, který chceme označit. Když je kurzor na hledaném objektu, stiskneme ř mezerník. 

Jednodušší  je  označování  pomocí  myši,  kde  stiskneme  levé  tlačítko,  držíme  a posouváme  myší,  čímž  vytvá ímeř  
obdélník. P i opušt ní tlačítka budou všechny objekty uvnit  obdélníku označeny. ř ě ř

 57.5 Pohyb objekt  ů

Postup je shodný pro všechny t i typy objekt : Umístíme kurzor na daný objekt ař ů  stiskneme  mezerník. Pak pomocí 
šipek p esuneme objekt do nové pozice ař  stiskneme Enter. Pomocí myši je to ješt  jednodušší. Na objektu stisknemeě  
levé tlačítko, držíme a p esouváme společn  sř ě  kurzorem myši. 

 57.6 Zm na velikosti rámečk  aě ů  čar 

Umístíme kurzor na objekt a stiskneme Ctrl+mezerník. Pak pomocí  šipek m níme jeho velikost. Nakonec stisknemeě  
Enter. Pomocí myši je to obdobné jako p i p esunu, je ale zapot ebí nejprve stisknout klávesu ř ř ř Ctrl a pak tlačítko myši. 

Levý horní roh z stává vždy na p vodní pozici. Vů ů  p ípad  pot eby je nutno zkombinovat pohyb objektu ař ě ř  zm nu jehoě  
velikosti. 

 57.7 Zrušení objekt  ů

Umístíme kurzor na objekt a stiskneme mezerník. Pak stiskneme klávesu Del nebo BackSpace.

 57.8 Rozší ení počtu znak  na ádekř ů ř

Pokud vaše tiskárna umí tisknout kondenzovan  aě  chcete si upravit tisky nap . p ehledu faktur tak, že p vodní sestavuř ř ů  
tišt nou do dvou ádk  budete tisknout vě ř ů  ádku jednom, musíte postupovat následovn : P íslušnou sestavu vybereteř ě ř  
k oprav .  Vě  menu  Report  -  Page Layout nastavíte  Right  margin  column na  hodnotu  max.  136 a stisknete  <OK>. 
Z libovolné sestavy p ekopírujete (pomocí menu  ř Kopírovat do schránky a Obnovit ze schránky) položku  GetPrCode 
z místa, kde normální tisk p echází na kondenzovaný, ař  tuto položku umístíte na odpovídající místo sestavy. Obdobně 
p ekopírujete iř  tutéž funkci  z místa,  kde p echází kondenzovaný tisk do normálního. Nyní již zbývá provést vlastníř  
p esuny položek vř  rámci oblasti detail, zrušit nepot ebný ádek detailu ař ř  p íslušn  opravit nadpisy položek.ř ě

U laserových tiskáren budete pot ebovat, aby tiskárna okamžit  odstránkovala nap íklad po tisku platebního p íkazu.ř ě ř ř  
Odstránkování zajistíte tak, že v oblasti PageFoot vytvo íte libovolnou textovou položku (nap íklad tečka). Vhodn jší jeř ř ě  
použít výrazu pro tisk mezery (stisknete klávesy Ctrl+F a do prom nné vložíte výraz ě space(1), délka bude 1).

339



Grand 20

 58 ZÁV R Ě
Vážený zákazníku, firma Daniel Redlich Software se t ší na Vaše podn ty aě ě  p ipomínky kř  tomuto programu i na další 
vzájemnou spolupráci. 

(c) Ing. Daniel Redlich Software 1996 - 2010

K novému sídlišti 196/20

142 00 Praha 4

telefon: 241 710 444

mobil: 606 468 378

mail:  redlich@redlich.cz

www: www.redlich.cz
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	 7.1.7  Účtování z primárních dokladů
	 7.1.8  Účtování přijatých faktur
	 7.1.9  Účtování hotovostních dokladů
	 7.1.10  Účtování výdejek a převodek
	 7.1.11  Účtování příjemek
	 7.1.12  Účtování bankovních výpisů
	 7.1.13  Účtování mezd
	 7.1.13.1  Číselník mzdových účetních skupin
	 7.1.13.2  Číselník zdravotních pojišťoven
	 7.1.13.3  Číselník mzdových složek
	 7.1.13.4  Předkontace

	 7.1.14  Účtování majetku
	 7.1.14.1  Číselník skupin dlouhodobého majetku
	 7.1.14.2  Číselník způsobů vyřazení
	 7.1.14.3  Účtování o pořízení majetku
	 7.1.14.4  Uvedení dlouhodobého majetku do užívání

	 7.1.15  Další informace k účtování
	 7.1.15.1  Párování na vnitřní variabilní symboly
	 7.1.15.2  Úhrada pohledávek a závazků, u nichž se liší měna vystavení a úhrady
	 7.1.15.3  Součty DPH v účetním dokladu
	 7.1.15.4  Účet z předkontace není nahrazen účtem účetní skupiny z primárního dokladu
	 7.1.15.5  Program při účtování nedovolí zapsat několikrát na stejné straně účtu
	 7.1.15.6  Automatické uvedení variabilního symbolu vyúčtovaných záloh v konečné faktuře
	 7.1.15.7  Kontrola saldokontního účtu
	 7.1.15.8  Zobrazení názvu partnera v účetním dokladu
	 7.1.15.9  Kopírování údajů z téhož sloupce z předchozího řádku účetního dokladu
	 7.1.15.10  Hromadná změna sloupce v účetním dokladu
	 7.1.15.11  Zápis do karty dlouhodobého majetku přímo z účetního dokladu
	 7.1.15.12  Vytváření protiúčtu v účetním dokladu
	 7.1.15.13  Storna a mazání účetních dokladů
	 7.1.15.14  Storno a oprava účetního dokladu protizápisem
	 7.1.15.15  Blokování oprav účetních dokladů
	 7.1.15.16  Hledání účetního dokladu
	 7.1.15.17  Označení primárních dokladů jako zaúčtovaných
	 7.1.15.18  Vytištění účetního předpisu (razítka) účetního dokladu
	 7.1.15.19  Hromadný přepis popisu účetního dokladu
	 7.1.15.20  Tisk formuláře vzájemného zápočtu
	 7.1.15.21  Alternativní období


	 7.2  Účetní deník
	 7.2.1  Účtování z dokladů
	 7.2.2  Účtování z předkontací
	 7.2.3  Prohlížení a opravy účetního deníku
	 7.2.4  Tisk účetního deníku
	 7.2.5  Časové seřazení účetního deníku
	 7.2.6  Nespárované úhrady
	 7.2.7  Účtování kursových rozdílů
	 7.2.8  Přepočet kurzu pohledávek a závazků  k 31.12
	 7.2.8.1  Provede se přepočet kurzů
	 7.2.8.2  V menu DOKLADY jsou jednotlivé doklady vedeny v původním kurzu. 

	 7.2.9  Účtování odpisů po jednotlivých kartách majetku
	 7.2.10  Zaknihování
	 7.2.11  Historie změn - opravené a vymazané účetní doklady

	 7.3  Deník
	 7.3.1  Oprava účetního dokladu přímo z přehledu
	 7.3.2  Upřesňující symboly pro výběry

	 7.4  Účty
	 7.5  Hlavní kniha
	 7.5.1  Sestava s částkami v cizí měně
	 7.5.2  Hlavní kniha v Kč i cizí měně
	 7.5.3  Sestavení poznámky při tisku deníku, účtu a hlavní knihy
	 7.5.4  Export dat do daňového programu DATEV

	 7.6  Předvaha
	 7.6.1  Předvaha po střediscích
	 7.6.2  Zobrazení pouze účtú, na které bylo účtováno, se zůstatkem a podobně
	 7.6.3  Předvaha jednotlivého účtu
	 7.6.4  Vyrovnanost stran předvahy
	 7.6.5  Účty neuvedené v předvaze

	 7.7  Rozvaha
	 7.8  Výsledovka
	 7.9  Další informace k předvaze, rozvaze a výsledovce
	 7.9.1  Z čeho jsou počítány výkazy předvahy, rozvahy a výsledovky
	 7.9.2  Vliv řazení účtů na součty v sestavě
	 7.9.3  Cizojazyčné názvy účtů v sestavě
	 7.9.4  Porovnání s jiným výkazem
	 7.9.5  Sestavení předvahy, rozvahy a výsledovky se součty dle střediska, případu, činnosti či partnera
	 7.9.6  Sestavení předvahy, rozvahy a výsledovky po období
	 7.9.7  Alternativní tiskové sestavy

	 7.10  Výkazy rozvahy a výsledovky pro FÚ
	 7.10.1  Výkazy pro FÚ
	 7.10.1.1  Hodnoty minulého účetního období
	 7.10.1.2  Výpočet výkazů
	 7.10.1.3  Výkaz rozvahy je vypočten chybně nebo nesouhlasí hospodářský výsledek výsledovky a rozvahy
	 7.10.1.4  Prohlížení
	 7.10.1.5  Tisk do PDF pro statistický úřad

	 7.10.2  Definované výkazy
	 7.10.2.1  Definice
	 7.10.2.2  Funkce pro výpočet účtu
	 7.10.2.3  Vložení řádku do výkazu s přečíslováním
	 7.10.2.4  Kopírování výkazů z jiného účetnictví
	 7.10.2.5  Založení dalších výkazů
	 7.10.2.6  Hodnoty minulého účetního období
	 7.10.2.7  Výpočet výkazů
	 7.10.2.8  Prohlížení


	 7.11  Evidence DPH
	 7.11.1  Základní popis DPH v účetním deníku
	 7.11.2  Přehled dokladů DPH – záznamní povinnost
	 7.11.3  Přiznání DPH
	 7.11.4  Přiznání DPH § 91
	 7.11.5  Automatické uplatnění uskutečněných plnění u pořízení zboží z EU a dovozů
	 7.11.6  Nastavení DPH

	 7.12  Saldokonto
	 7.12.1  Doklady před uzávěrkou
	 7.12.1.1  Automatické vytvoření seznamu dokladů před uzávěrkou v účetním deníku

	 7.12.2  Přehled saldokonta v účetnictví
	 7.12.2.1  Jak je saldokonto sestaveno
	 7.12.2.2  V přehledu saldokonta není přiřazena úhrada
	 7.12.2.3  Saldokonto z účetnictví a z dokladů se liší
	 7.12.2.4  Dohledání interního čísla závazků
	 7.12.2.5  Seřazení saldokonta podle částek a interního čísla


	 7.13  Cash flow
	 7.14  Ostatní přehledy
	 7.14.1  Stav financí
	 7.14.2  Pokladní kniha
	 7.14.3  Přehledy za střediska, případy, partnery a činnosti
	 7.14.4  Statistika

	 7.15  Co dělat v deníku, když ... a další tipy
	 7.15.1  Nesouhlasí zůstatek banky, pokladny, skladu, aj.
	 7.15.2  Rozvaha nebo předvaha není vyrovnaná
	 7.15.3  Hospodářský výsledek v rozvaze a výsledovce se liší
	 7.15.4  Na přelomu roku chcete pokračovat v účtování bez provedení závěrky
	 7.15.5  Tisk počtu účetních dokladů
	 7.15.6  Nelze účetní doklad opravit nebo vymazat

	 7.16  Číselníky financí
	 7.16.1  Účetní rozvrh
	 7.16.1.1  Zadání účtu
	 7.16.1.2  Funkční klávesy v účetním rozvrhu
	 7.16.1.3  Kopírování cizojazyčných názvů účtů
	 7.16.1.4  Strany zůstatků
	 7.16.1.5  Nastavení - nepoužívání blokovaných a ve výkazech neuváděných účtů


	 7.17  Předkontace
	 7.17.1  Hlavička předkontace
	 7.17.2  Položky předkontace
	 7.17.3  Funkční klávesy v číselníku předkontací
	 7.17.4  Textový popis účetního dokladu
	 7.17.5  Kopírování předkontací mezi účtovanými firmami

	 7.18  Střediska
	 7.19  Činnosti
	 7.20  Druhy účetních dokladů
	 7.21  Účetní období
	 7.21.1  Základní informace
	 7.21.2  Hromadné založení účetních období pro další rok
	 7.21.3  Uzavření účetního období
	 7.21.4  Účtování v účetním roce

	 7.22  Účetní skupiny
	 7.23  Účetní texty
	 7.24  Definice menu účtování
	 7.25  Alternativní období
	 7.26  Nastavení financí
	 7.26.1  Účtování na střediska, činnosti,..
	 7.26.2  Párování úhrad
	 7.26.3  Chování programu při zápisu dokladu
	 7.26.4  Datum zaúčtování dle data zdanitelného plnění
	 7.26.5  Upozornění při účtování na saldokontní účet bez zadání variabilního symbolu
	 7.26.6  Další volby nastavení
	 7.26.7  Saldokontní účet pohledávek a závazků dle dokladových řad
	 7.26.8  Způsob zadání účtů v položkách prvotních dokladů
	 7.26.9  Pevné přednastavení období účetních přehledů
	 7.26.10  Alternativní období
	 7.26.11  Účtování odpisů po jednotlivých kartách majetku


	 8  Mzdová evidence
	 8.1  Personalistika 
	 8.1.1  Osobní údaje
	 8.1.2  Mzdové údaje
	 8.1.3  Další údaje
	 8.1.4  Dovolené
	 8.1.5  Stálé složky mzdy
	 8.1.6  Rodina
	 8.1.7  Nemoci v předchozích zaměstnáních
	 8.1.8  Mimo evidenční stav
	 8.1.9  Průměry
	 8.1.10  Tipy a triky pro personalistiku
	 8.1.10.1  Hromadné přiřazení stálé mzdové složky
	 8.1.10.2  Zaměstnanci v archivu
	 8.1.10.3  Personalistika – historie změn


	 8.2  Zálohy mezd
	 8.3  Mzdy
	 8.3.1  Obrazovka mzdy
	 8.3.1.1  Základní a hrubá mzda, hrubý příjem
	 8.3.1.2  Sociální pojištění
	 8.3.1.3  Zdravotní pojištění
	 8.3.1.4  Daň z příjmu
	 8.3.1.5  Daňové slevy
	 8.3.1.6  Vyúčtování přeplatku daně z příjmu
	 8.3.1.7  Čistá mzda, záloha, srážky, dobírka
	 8.3.1.8  Další

	 8.3.2  Mzda - složkové údaje
	 8.3.2.1  Společné vlastnosti složkových údajů při jejich editování
	 8.3.2.2  Podílová mzda
	 8.3.2.3  Příplatek
	 8.3.2.4  Prémie, odměny
	 8.3.2.5  Pokuty
	 8.3.2.6  Jiné dávky 
	 8.3.2.7  Náhrady
	 8.3.2.8  Nemoce, DNP
	 8.3.2.9  Absence
	 8.3.2.10  Jiné příjmy
	 8.3.2.11  Srážky
	 8.3.2.12  Exekuce

	 8.3.3  Výpočet hrubé mzdy ze zadané mzdy čisté 
	 8.3.4  Některé kontroly při výpočtu mzdy
	 8.3.4.1  Celkové množství přesčasových hodin
	 8.3.4.2  Překročení limitů penzijního a životní pojištění
	 8.3.4.3  Maximální vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění
	 8.3.4.4  Minimální průměr náhrad
	 8.3.4.5  Minimální základ zdravotního pojištění

	 8.3.5  Výpočet mzdy - mzdy jednoho období

	 8.4  Tisk mezd
	 8.4.1  Zálohy
	 8.4.2  Dobírky
	 8.4.3  Výplatní pásky
	 8.4.4  Zdravotní pojištění
	 8.4.4.1  Souhrnný přehled (formulář pro pojišťovnu)
	 8.4.4.2  Přehled po zaměstnancích
	 8.4.4.3  Přehled za delší období
	 8.4.4.4  Přihlášení / odhlášení ZP
	 8.4.4.5  Přehled pojistného po obdobích
	 8.4.4.6  Rozdíly mezi hrubou mzdou a základem pojistného

	 8.4.5  Sociální pojištění
	 8.4.5.1  Přehled o výši pojistného
	 8.4.5.2  Příloha k žádosti o nemocenskou dávku
	 8.4.5.3  Kontrolní soupis nemocenských dávek
	 8.4.5.4  Přehled pojistného po zaměstnancích
	 8.4.5.5  Přehled pojistného po zaměstnancích za delší období
	 8.4.5.6  Přehled pojistného po období
	 8.4.5.7  Statistika pro nemoc a úraz
	 8.4.5.8  Rozdíly mezi hrubou mzdou a základem pojistného
	 8.4.5.9  Zjištění výhodnosti připojištění soc.poj. od roku 2011
	 8.4.5.10  Formuláře a tisky platné v předchozích letech

	 8.4.6  Daň z příjmu
	 8.4.6.1  Daň z příjmu, zálohy
	 8.4.6.2  Žádost o vrácení přeplatku
	 8.4.6.3  Potvrzení o uplatnění daňového zvýhodnění

	 8.4.7  Rekapitulace výplat
	 8.4.8  Mzdové náklady firmy
	 8.4.9  Pojištění odpovědnosti
	 8.4.10  Průměry náhrad a DNP
	 8.4.11  Seznam zaměstnanců
	 8.4.12  Mzdový list
	 8.4.13  Osobní list
	 8.4.14  Evidenční list
	 8.4.15  Oznámení o nástupu do zaměstnání
	 8.4.16  Zápočtový list
	 8.4.17  Pracovní smlouva, příloha
	 8.4.18  Průměrné počty
	 8.4.18.1  Průměrný roční přepočtený počet
	 8.4.18.2  Počet z nominálního a skutečného úvazku

	 8.4.19  Účtování srážek, záloh
	 8.4.20  Vyúčtování daně
	 8.4.21  Potvrzení o zdanitelných příjmech
	 8.4.22  Počet výplat
	 8.4.23  Zaměstnanci ve stavu
	 8.4.24  Kontrolní sestava penzijního připojištění
	 8.4.25  Přehled stálých srážek
	 8.4.26  Podklad pro mzdy
	 8.4.27  Rekapitulace po složkách mezd
	 8.4.28  Výkaz pracovní doby (podklad)
	 8.4.29  Export dat pro Treximu (statistika průměrných výdělků)

	 8.5  Zaúčtování mezd
	 8.6  Zamykání mezd
	 8.7  Zobrazení mezd zvoleného období
	 8.8  Archiv zaměstnanců
	 8.9  Dotazy mezd
	 8.9.1  Podrobně
	 8.9.2  Dotazy - roční přehledy
	 8.9.3  Dotazy - uživatelsky definované

	 8.10  Roční dodanění 
	 8.11  Pomocné funkce mezd
	 8.11.1  Přepočet průměrů
	 8.11.2  Příprava mezd na další rok

	 8.12  Druhy složek
	 8.12.1  Definice složek
	 8.12.1.1  Základní údaje
	 8.12.1.2  Spínače pro zápočet složky mzdy do:
	 8.12.1.3  Automatické krácení prémií a odměn dle odpracované doby
	 8.12.1.4  Vzorec u absencí a nemocí

	 8.12.2  Tisk druhů složek mezd
	 8.12.3  Nastavení druhů složek mezd
	 8.12.3.1  Mzdové složky pro vybrané účely
	 8.12.3.2  Penzijní a životní pojištění

	 8.12.4  Export mzdových složek do jiných účtovaných firem
	 8.12.5  Číselník typů pracovních poměrů

	 8.13  Mzdové tarify
	 8.14  Číselník druhů činností
	 8.15  Zdravotní pojišťovny
	 8.16  Mzdové účetní skupiny
	 8.17  Číselník výplatních míst
	 8.18  Vzory pracovních smluv
	 8.18.1  Číselník pracovišť

	 8.19  Číselník profesí a kvalifikace
	 8.20  Číselník národností
	 8.21  Volitelné údaje
	 8.22  Nastavení mezd
	 8.22.1  Základní nastavení mezd
	 8.22.2  Pracovní dny v měsíci
	 8.22.3  Sazby pojištění
	 8.22.4  Ostatní sazby
	 8.22.5  DNP od roku 2009
	 8.22.6  DNP do roku 2008 včetně
	 8.22.7  Daňové slevy
	 8.22.8  Exekuce

	 8.23  Mincovka
	 8.24  Sazby daně z příjmu
	 8.25  Svátky

	 9  Evidence majetku
	 9.1  Základní popis evidence majetku
	 9.2  Evidenční karta dlouhodobého majetku
	 9.3  Funkční klávesy v přehledu karet majetku
	 9.4  Daňové odpisy dlouhodobého majetku
	 9.4.1  Přehled daňových odpisů
	 9.4.2  Hromadný daňový odpis
	 9.4.3  Daňové odpisy dle skupin majetku

	 9.5  Účetní odpisy dlouhodobého majetku (podvojné účetnictví)
	 9.5.1  Přehled účetních odpisů
	 9.5.2  Hromadný účetní odpis
	 9.5.3  Účetní odpisy dle skupin majetku

	 9.6  Přehled dlouhodobého majetku
	 9.6.1  Majetek dle skupin, SKP, zatřídění, střediska
	 9.6.2  Porovnání odpisů (podvojné účetnictví)
	 9.6.3  Odpisy a zůstatkové ceny
	 9.6.4  Odpisy dle střediska

	 9.7  Ostatní funkce
	 9.7.1  Archiv majetku
	 9.7.2  Přepočet zůstatkové ceny k zadanému roku
	 9.7.3  Stav zaúčtování (podvojné účetnictví)

	 9.8  Tisk dlouhodobého majetku
	 9.9  Číselníky majetku
	 9.9.1  Místnosti
	 9.9.2  Způsoby vyřazení majetku
	 9.9.3  Sazby daňových odpisů majetku
	 9.9.4  Sazby účetních odpisů majetku (podvojné účetnictví)
	 9.9.5  Skupiny majetku
	 9.9.6  Odpovědné osoby

	 9.10  Nastavení dlouhodobého majetku

	 10  Drobný majetek
	 11  Finanční pronájem
	 11.1  Základní popis
	 11.2  Evidenční karta finančního pronájmu
	 11.2.1  Základní údaje evidenční karty
	 11.2.2  Předpis variabilního symbolu splátky
	 11.2.3  Vytvoření splátkového kalendáře
	 11.2.4  Splátkový kalendář finančního pronájmu
	 11.2.5  Daňové odpisy finančního pronájmu

	 11.3  Vytvoření dokladů do evidence ostatních závazků
	 11.4  Tisk

	 12  Provoz vozidel
	 12.1  Základní popis
	 12.1.1  Co udělat před používáním

	 12.2  Vozidla
	 12.3   Jízdy
	 12.3.1  Základní popis
	 12.3.2  Údaje jízdy
	 12.3.3  Zadání jízd
	 12.3.4  Vyhodnocení vozidla
	 12.3.5  Přepočet cen

	 12.4  Přehled jízd
	 12.5  Tisk
	 12.6  Druhy vozidel
	 12.7  Řidiči
	 12.8  Časté jízdy
	 12.9  Nastavení

	 13  Cestovní příkazy
	 13.1  Karta cestovního příkazu
	 13.2  Tisk cestovních příkazů
	 13.3  Druhy náhrad
	 13.4  Nastavení

	 14  Sklad
	 14.1  Základní popis
	 14.2  Co udělat před používáním skladu
	 14.3  Skladová karta
	 14.3.1  Čárový kód
	 14.3.2  Práce s obaly
	 14.3.3  Komponentní karty
	 14.3.4  Funkční klávesy v seznamu skladových karet

	 14.4  Pohyby na kartách
	 14.4.1  Nastavení minimální zásoby dle obratu

	 14.5  Přehled
	 14.5.1  Stav podle čísel karet a skladů

	 14.6  Pohyby na skladě
	 14.7  Dotazy skladu
	 14.8  Inventura
	 14.8.1  Tisk soupisu
	 14.8.2  Zápis skutečného stavu

	 14.9  Tisk
	 14.10  Dodavatelské ceníky
	 14.11  Číselník skladů
	 14.12  Číselník balení
	 14.13  Vzorce prodejních cen
	 14.14  Barvy a velikosti
	 14.15  Přepočet cen 
	 14.16  Ceny komponentních karet
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	 33.6.1  Základní informace
	 33.6.2  Číslování pokladních dokladů, výdejek a příjemek
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	 35.3  Práce s programem na přelomu let před roční závěrkou
	 35.3.1  Účtuje se pouze do jednoho (starého) roku
	 35.3.2  Účtování do dvou roků (dvou účtovaných firem)
	 35.3.3  Účtování dvou let současně do jedné účtované firmy


	 36  Změna a založení nové účtované firmy 
	 36.1  Založení nové účtované firmy
	 36.2  Výběr účtované firmy pozicí
	 36.3  Výběr účtované firmy názvem, rokem, atd.

	 37  Mazání účtované firmy 
	 38  Firemní údaje 
	 38.1  Historie firemních údajů
	 38.2  Bankovní účty
	 38.3  Pokladny
	 38.4  Obrat neplátce DPH
	 38.5  Uzamčení firmy

	 39  Archivace dat 
	 39.1  Proč archivovat
	 39.2  Jak zálohovat
	 39.2.1  Archivace jedné účtované firmy
	 39.2.2  Hromadná archivace nebo archivace s historií archivů
	 39.2.3  Zálohování na jiný disk
	 39.2.4  Parametrické určení roku v názvu archivního souboru


	 40  Obnova z archivu
	 41  Import dat
	 42  Přenos dat mezi PC
	 42.1  Export dat
	 42.2  Import dat

	 43  Nastavení programu
	 43.1  Obsluha programu
	 43.2  Prostředí programu
	 43.3  Nastavení zálohování
	 43.4  Nastavení tisku
	 43.5  Řídící kódy tiskárny
	 43.6  Tiskové sestavy
	 43.7  Rozměry tiskových sestav 
	 43.8  Import tiskových sestav
	 43.9  Citlivost myši
	 43.10  Barvy
	 43.11  Systémové soubory
	 43.12  Práce s databází
	 43.13  Servisní funkce
	 43.14  Výchozí sloupce seznamů

	 44  Ukončení programu 
	 45  Obnova seřazení 
	 46  Termínový kalendář
	 47  O programu
	 48  DOS příkaz
	 49  Prohlížecí verze Grandu
	 50  Zápisník
	 51  Všeobecné funkce 
	 51.1  Hledání a filtrování v přehledech
	 51.1.1  Hledání
	 51.1.2  Filtrování
	 51.1.3  Nastavení hledání/filtrování

	 51.2  Hledání pomocí F4 (starší způsob)
	 51.3  Hledání pomocí Alt+F4 
	 51.4  Filtry (knihovna filtrů)
	 51.4.1  Popis obrazovky knihovny výběrových podmínek
	 51.4.2  Skládání filtrů
	 51.4.3  Obrazovka výběrové podmínky (filtrů)

	 51.5  Značky
	 51.6  Řazení
	 51.7  Tisk
	 51.7.1  Tisk jen sudých nebo lichých stran 
	 51.7.2  Zadání počtu kopií k tiskové sestavě
	 51.7.3  Tisk ve formátu HTML
	 51.7.4  Tisk ve formátu PDF

	 51.8  Nastavení viditelnosti, pořadí a šířky sloupců seznamu
	 51.9  Kalkulačka
	 51.10  Kontrola číselné řady
	 51.11  Zatřídění
	 51.12  Export dat
	 51.13  Počet záznamů

	 52  Program pro tisk v prostředí Windows
	 52.1  Tisk ELDP
	 52.2  Tisk Oznámení o nástupu do zaměstnání
	 52.3  Tisk štítků s adresou obchodního partnera
	 52.4  Hromadné rozesílání mailů
	 52.5  Tisk faktur s podpisem
	 52.6  Tisk do PDF

	 53  Podání dokumentů pomocí portálu veřejné správy
	 53.1  Spouštění EPodání
	 53.2  První spuštění EPodání
	 53.3  Číselníky EPodání
	 53.3.1  Uživatelé
	 53.3.2  Státní úřady
	 53.3.3  Typy dokumentů
	 53.3.4  Firmy
	 53.3.5  Nastavení EPodání

	 53.4  Odeslání dokumentu do programu EPodání
	 53.5  Obrazovka seznamu dokumentů pro PVS
	 53.5.1  Popis tlačítek

	 53.6  Odeslání na PVS
	 53.7  Zobrazení podrobností k dokumentu
	 53.8  Filtrování seznamu dokumentů

	 54  Tisk pomocí programu Dosprint
	 54.1  Instalace programu DOSPrint
	 54.1.1  Přímé volání programu PRNFILE
	 54.1.2  Tisk pomocí spuštěného DOSPrintu
	 54.1.2.1  Nastavení adresáře GRANDu
	 54.1.2.2  Použití DOSPrintu v tomto režimu v síti


	 54.2  Změna výstupní tiskárny a dalších nastavení DOSPrintu
	 54.3  Problémy při použití DOSPrintu
	 54.3.1  GRAND netiskne
	 54.3.2  Tisk do PDF nefunguje


	 55  Přílohy
	 55.1  Odlišnosti síťové a lokální verze GRANDU
	 55.1.1  Instalace
	 55.1.2  Provoz síťové verze


	 56  Problémy s instalací, tiskem a jejich  řešení
	 56.1  Zatuhávání programu na PC s vícejádrovými procesory
	 56.2  Instalace účetnictví ve Windows 2000  a XP
	 56.3  Instalace účetnictví ve Windows Vista a 7
	 56.4  Omezení zatížení procesoru ve Windows XP, Vista a 7
	 56.5  Využití operační paměti
	 56.6  Nastavení českých znaků na obrazovce a klávesnici
	 56.7  Tiskárna 
	 56.8  Změna tiskárny
	 56.9  Nastavení desetinné tečky
	 56.10  Chyby aplikace
	 56.11  Ztráta dat při nekorektním ukončení programu

	 57  Definice tiskových sestav
	 57.1  Základní oblasti
	 57.2  Objekty 
	 57.2.1  Grafický objekt
	 57.2.2  Textový objekt 
	 57.2.3  Položkový objekt 

	 57.3  Pohyb po reportu 
	 57.4  Označování objektů 
	 57.5  Pohyb objektů 
	 57.6  Změna velikosti rámečků a čar 
	 57.7  Zrušení objektů 
	 57.8  Rozšíření počtu znaků na řádek

	 58  Závěr 

