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Úvod

 1 FINANCE

 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010) 

Daňová evidence

Do programu je doplněna tisková sestava peněžního deníku umožňující tisknout podstatné údaje jen na jeden list. Sestava je
nazvaná úzký deník a je umístěna v seznamu tiskových sestav jako poslední. 

Na poslední straně je rekapitulace po jednotlivých účetních kódech.

 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního 
dokladu (verze 23.040) 

Daňová evidence

V daňové evidenci může program automaticky provést návazné změny v peněžním deníku a úhradách pohledávek a závazků
po opravě a mazání hotovostního dokladu, bankovního výpisu a vzájemného zápočtu. Obdobně se provádí změny úhrad při
opravě a mazání záznamu v peněžním deníku.

Automatické opravy fungují u zápisů v PD provedených od verze 23.040. Pro zápisy v PD ze starších verzí bude vypsáno
upozornění a navazující změny je zapotřebí provést ručně (jako dříve). 

 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040) 

Daňová evidence

V  peněžním  deníku  je  v  menu  Finance  -  Peněžní  deník  -
Nezaúčtované doklady  doplněn přehledový  formulář  zobrazující
nezaúčtované  hotovostní  doklady,  bankovní  výpisy  a  vzájemné
zápočty. Podrobný seznam nezaúčtovaných dokladů se zobrazí po
stisku mezerníku v údaji evidence, kterou chcete zobrazit.

Vlastní zaúčtování je zapotřebí provést v menu Doklady. Například
Doklady - Hotovost výdej - Oprava,  kde v seznamu naleznete
příslušný výdajový doklad (s výhodou můžete použít filtr na nezaúčtované doklady - klávesa F6) a stisknete klávesu Ctrl+U.

 1.4 Text z položky bankovního výpisu do textu deníku (verze 
23.010) 

Podvojné účetnictví

Při účtování bankovního výpisu po jednotlivých operacích lze do textu v předkontaci doplnit výraz #TEXTBANKY, který zajistí
přenesení textu z položky bankovního výpisu do textu v hlavičce účetního dokladu.
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Grand 23.100 – změny v průběhu roku

 1.5 Automatické zaúčtování (verze 23.010) 

Podvojné účetnictví

Při zaúčtování v menu  Finance - Účtování - Účtování z dokladů můžete sepnutím volby  označené automaticky provést
hromadné zaúčtování dokladů (bez nutnosti potvrzovat jednotlivý účetní doklad), které si v této obrazovce mezerníkem označíte.

 1.6 Dodatečné přiznání DPH (verze 23.040) 

Podvojné účetnictví

Účetní doklad můžete přiřadit ke zpracování dodatečného přiznání tak, že v údaji období DPH stisknete klávesu F3. Přiřazení
můžete provést až pro devět dodatečných přiznání. 

Při  zpracování  dodatečného přiznání  DPH stačí  zadat  pořadové číslo  přiznání,  program přiznání  sestaví  pouze z  dokladů
s odpovídajícím číslem přiznání.
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 1.7 Porovnání zůstatku a průběhu saldokontních účtů 
s Doklady (verze 23.060) 

Podvojné účetnictví

Menu  Finance – Saldokonto – Saldokontní účty proti „Dokladům“  poskytuje nástroj  pro zjištění  rozdílu v těchto dvou
evidencích.  Po  zadání  období,  případně  dalších  charakteristik  pro  zpracování,  bude  zobrazen  seznam  účtů  s  uvedením
konečného stavu v části Finance, Doklady a případný rozdíl. V seznamu zobrazíte stiskem klávesy Enter časový vývoj účtu po
jednotlivých dnech. V tomto seznamu je k dispozici  klávesa  Enter pro zobrazení účetních dokladů z tohoto dne, klávesou
Ctrl+Enter budou vypsány pohledávky a závazky z části Doklady z tohoto dne.

Případný rozdíl může vznikat i odlišným datem zaúčtování např. proti datu přijetí u závazků. Program se sice snaží varianty
nastavení různých spínačů ovlivňujících datum zaúčtování účetních dokladů v programu zohlednit, přesto jsou rozdíly možné.

 1.8 Manažerský přehled (verze 23.060) 

Podvojné účetnictví

V menu Finance – Definované výkazy byl za spolupráce účetních doplněn tzv. manažerský přehled obsahující vybrané údaje
z rozvahy a výsledovky, dále pak některé finanční ukazatele.
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Grand 23.100 – změny v průběhu roku

 2 MZDY

 2.1 Seznam exekucí k příloze k žádosti o nemocenskou dávku
(verze 23.010) 

Má-li zaměstnanec exekuce, je zapotřebí předat OSSZ společně s přílohou k žádosti o nemocenskou dávku kopii usnesení
o nařízení výkonu rozhodnutí a sdělit výši dosud provedených srážek. Zároveň je nutné uvést, jaká část základní nezabavitelné
částky připadá na OSSZ. Tisk seznamu exekucí s celkovou, uhrazenou a zbývající částkou a informaci o nezabavitelné částce
program automaticky nabídne na závěr tisku přílohy o nemocenskou dávku.

Ale protože zbývající částku exekucí a nezabavitelnou částku připadající na OSSZ  bude mzdová účetní znát obvykle až po
vyhotovení mezd za měsíc, v němž nemocenskou dávku OSSZ předáváte, je zapotřebí tisk exekucí provést až po zpracování
mezd a teprve poté tuto informaci zaslat  na OSSZ. K tomu slouží  samostatná nabídka tisku v menu  Evidence - Mzdová
evidence - Sociální pojištění - Seznam exekucí k příloze k žádosti o DNP.

 2.2 Zápis exekuční srážky provedené OSSZ (verze 23.010) 

V případě, že OSSZ v rámci výplaty DNP
provede  exekuční  srážky,  je  povinna
zpětně oznámit zaměstnavateli jejich výši,
případně  jaká  část  nezabavitelné  částky
připadá  v  daném  měsíci  na
zaměstnavatele.

Sraženou část exekuce od OSSZ zadáte
v personalistice ve stálých srážkách do
údaje sraženo jinde.  Údaj je kumulativní
- u násobných srážek provedených OSSZ
částku sraženo jinde postupně zvyšujte.

Základní nezabavitelnou částku zbývající na zaměstnavatele zadejte
do mzdy do formuláře exekucí, kde nejprve sepnete volbu  ručně a
následně zadáte zbývající základní částku.

 2.3 Přehled vyloučených dob se
zúčtovaným příjmem (verze
23.010) 

Pokud se osoba žádající o starobní důchod rozhodne dát u některých vyloučených dob, ve kterých jí byl zúčtován (malý) příjem,
přednost vyloučeným dobám před zúčtovanými příjmy, je zaměstnavatel povinenvydat na žádost zaměstnance soupis dob
uvedených v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a), d) a e) zákona o důchodovém pojištění, pokud tyto doby trvaly celý kalendářní
měsíc, popřípadě jen část měsíce, pokud zaměstnanecký vztah trval jen část měsíce (začátek a konec pracovního poměru).
Zjednodušeně řečeno jde o tzv. omluvné důvody (nemoc, karanténa, OČR, doba před porodem), výkon vojenské služby, péče
o dítě do 4 let věku a péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby.
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Grand 23.100 – změny v průběhu roku

 2.4 Měsíční hlášení k záloze na důchodového spoření (verze 
23.020) 

Sestavu naleznete v menu  Evidence - Mzdová evidence - Sociální
pojištění - Důchodové spoření (měsíční hlášení).

Po zadání  mzdového období  a  typu hlášení  program sestaví  seznam
zaměstnanců účastných v tomto měsíci důchodového spoření. 

Po  stisku  klávesy  F8 se  zobrazí  obvyklý  formulář  pro  zadání  údajů
o plátci  pojistného a  umístění  XML souboru  nutného  pro  elektronické
podání. 

Na  závěr  program  vytvoří  XML
soubor (hlášení  je možné podávat
pouze  elektronicky)  a  nabídne
spuštění webových stránek portálu
Daňové správy.  Pokud je  necháte
spustit,  stiskněte  zde  tlačítko
Procházet a  následně  klávesou
Ctrl+V vložíte  název  vytvořeného
XML souboru.
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 2.5 Minimální mzdy od srpna 2013 (verze 23.050) 

Protože jsou od srpna 2013 zavedeny dvoje sazby minimální a zaručené mzdy – pro běžné zaměstnance a pro invalidy, je
nastavení ostatních mzdových sazeb doplněno o minimální  mzdu pro invalidy (menu  Evidence – Mzdová evidence –
Nastavení – Ostatní sazby.

Obdobně číselník mzdových tarifů pro období od 8.2013 obsahuje dvě sazby zaručené mzdy.

 2.6 Roční vyúčtování důchodového pojištění (verze 23.100) 

V menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Sociální pojištění je doplněna sestava Ročního vyúčtování důchodového
spoření. U dodatečného vyúčtování musíte přílohu č. 1 vyplnit v interaktivním formuláři na portálu daňové správy. Teprve poté
můžete provést podání!

 2.7 Žádost o vrácení přeplatku na daňovém bonusu (verze 
23.100) 

Žádost o vrácení přeplatku na měsíčním daňovém bonusu byla předělána tak, aby jí bylo možné exportovat do formátu XML.
Zároveň byla do programu doplněna žádost o roční vyúčtování daňového bonusu. Částky zde uvedené upravte dle potřeby.
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 3 EVIDENCE DPH

 3.1 Dodatečné přiznání DPH (verze 23.040) 

Při  zápisu prvotního dokladu jej  můžete přiřadit  ke zpracování  dodatečného přiznání  tak,  že v údaji  datum zdanitelného
období DPH stisknete klávesu F3. Přiřazení můžete provést až pro devět dodatečných přiznání. 

Přiřazení  můžete  provést  i  ve stavu  dokladu (v  seznamu
např. faktur v režimu oprav klávesa Ctrl+T).

V rychlém vstupu naleznete odpovídající údaj ve formuláři
po stistku tlačítka Další.

V  daňovém  přiznání  stačí
zadat  pořadové  číslo
dodatečného  přiznání DPH,
které chcete zpracovat.
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 3.2 Nespolehlivý plátce DPH (verze 23.040)

 3.2.1 Karta partnera
Karta  partnera  je  doplněna  o  příznak  stavu  plátcovství  DPH.  Údaj  můžete  změnit  ručně  (klávesou  F3)  nebo  jej  nastaví
automaticky program při převzetí údajů z ARES, ověření DIČ (Ctrl+K), hromadného prověření DIČ nebo hromadného ověření
nespolehlivého plátce DPH a zveřejněných bankovních účtů. Datum kontroly je uvedeno pod příznakem plátce a nastavuje jej
výhradně program.

Při zápisu faktury přijaté běžným způsobem (ne v rychlém vstupu) program kontroluje plátce DPH také při jeho převzetí do
faktury.  Pokud  chcete  tuto  kontrolu  vynechat,  vypněte  spínač  Kontrola DIČ na webu dodavatelů  (přij.faktury) v  menu
Doklady - Číselníky - Partneři - Nastavení.

Dále se kontrola plátce a jeho zveřejněných bankovních účtů provádí při proplacení faktury.

U zveřejněného bankovního účtu je v kartě partnera uveden text ANO, u nezveřejňeného NE. Pokud kontrola nebyla provedena
nebo se jedná o neplátce DPH, příznak se neuvádí.

 3.2.2 Hromadné ověření nespolehlivého plátce DPH a zveřejněných 
bankovních účtů

Funkci  naleznete  v  menu  Doklady  -  Číselníky  -
Partneři - Nespolehlivý plátce+účty. 

Po zadání rozsahu partnerů k ověření bude zobrazen
výsledek  zpracování,  tedy  seznam  partnerů  se
zjištěným stavem a zveřejněnými účty.

Na  závěr  program  stav  plátcovství  zapíše  do
číselníku partnerů a označí, které bankovní účty byly zveřejněny.

U partnerů s příznakem neplátce je kontrola na bankovní účty vynechaná (nezveřejňují se). 
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 4 PLATEBNÍ PŘÍKAZY

 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)

V souvislosti  se  zavedením institutu  nespolehlivého plátce  program při
převzetí  závazku  k  proplacení  kontroluje  i  zveřejněné  bankovní  účty
dodavatelů.  Pokud  je  v  Nastavení platebních  příkazů  sepnuta  volba
Kontroluj  zveřejněné účty,  bude  se  při  proplacení  každého  závazku
program dotazovat na portál daňové správy na aktuální stav, který uloží
k jednotlivým bankovním účtům na kartě partnera.

V  tuzemském  platebním  příkazu  je  stav  zveřejnění
vypsán nad číslem účtu.
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 5 OSTATNÍ

 5.1 Spuštění Nastavení DOSPrintu z účetnictví (verze 23.010) 

Přímo z obrazovky těsně předcházející tisk
můžete  klávesou  Ctrl+N spustit  nastavení
DOSPrintu.

11


	1 Finance
	1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)
	1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)
	1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)
	1.4 Text z položky bankovního výpisu do textu deníku (verze 23.010)
	1.5 Automatické zaúčtování (verze 23.010)
	1.6 Dodatečné přiznání DPH (verze 23.040)
	1.7 Porovnání zůstatku a průběhu saldokontních účtů s Doklady (verze 23.060)
	1.8 Manažerský přehled (verze 23.060)

	2 Mzdy
	2.1 Seznam exekucí k příloze k žádosti o nemocenskou dávku (verze 23.010)
	2.2 Zápis exekuční srážky provedené OSSZ (verze 23.010)
	2.3 Přehled vyloučených dob se zúčtovaným příjmem (verze 23.010)
	2.4 Měsíční hlášení k záloze na důchodového spoření (verze 23.020)
	2.5 Minimální mzdy od srpna 2013 (verze 23.050)
	2.6 Roční vyúčtování důchodového pojištění (verze 23.100)
	2.7 Žádost o vrácení přeplatku na daňovém bonusu (verze 23.100)

	3 Evidence DPH
	3.1 Dodatečné přiznání DPH (verze 23.040)
	3.2 Nespolehlivý plátce DPH (verze 23.040)
	3.2.1 Karta partnera
	3.2.2 Hromadné ověření nespolehlivého plátce DPH a zveřejněných bankovních účtů


	4 Platební příkazy
	4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)

	5 Ostatní
	5.1 Spuštění Nastavení DOSPrintu z účetnictví (verze 23.010)


