Uživatelská příručka k programu:

Účetnictví WU / Daňová evidence WU

autor:
Petr Schuster - SOFTWARE
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1. O programu:
Tento program umožňuje vedení Daňové evidence nebo Podvojného účetnictví v souladu s
příslušnými zákonnými předpisy (Zákon o vedení účetnictví, Zákon o dani z příjmů
fyzických osob a Zákon o dani z přidané hodnoty). Program pracuje v prostředí 32-bitového
operačního systému MS-Windows 95 nebo v jiném - s tímto systémem kompatibilním.
Program mimo jiné umožňuje vést evidenci těchto účetních knih:
- Kniha pohledávek, s možností vystavování faktur
- Kniha závazků, s možností tisku převodních příkazů a vytváření objednávek
- Knihy pokladen
- Knihy bankovních účtů
- Nepeněžní kniha (zápočty)
- Evidence přijatých a vystavených provozních záloh
- Drobný majetek
- Investiční majetek, s možností výpočtu daňových a účetních odpisů
- Hlavní účetní kniha a účetní deník
- Peněžní deník (přehled zdanitelných příjmů a výdajů)
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Program umožňuje vytvářet mnohé tiskové přehledy, které Vám umožní jednoduchou formou
zjistit situaci ve zpracovávané firmě. Kromě základních (vyjmenovaných) knih a různých
tiskopisů (DPH, faktura, objednávka, převodní příkaz.........) můžete z programu vytisknout
i takové sestavy, jako například "Výkaz zisků a ztrát" nebo "Rozvaha" v podvojném
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účetnictví, či "Výkaz pro ZP", "Výkaz pro OSSZ" a "Daňové přiznání" v daňové evidenci.
Program podporuje obousměrné napojení na homebanking (internetové bankovnictví) pro
celou řadu peněžních ústavů. Umožňuje účetní evidenci v režimu "Úseky" a "Zakázky".
Program může, při dodržení určitých pravidel (popsaných dále v této příručce), pracovat v
prostředí počítačové sítě. Jednotlivým uživatelům lze nastavit přístupová práva, povolující
nebo zamezující vstup do zvolených modulů programu.

2. Doporučená konfigurace počítače
Přestože program poběží na jakémkoliv počítači třídy PC, pracujícím v operačním systému
MS-Windows 95 a vyšším, doporučuje se tato minimální konfigurace:
- PC třídy "Pentium II", minimálně 1 GHz
- Kapacita operační paměti RAM nejméně 256 MB.
- Kapacita volného místa na pevném disku aspoň 250 MB.
- Kvalitní zálohovací zařízení (USB-disk nebo "vypalovačka" CD).
- Libovolná inkoustová nebo laserová tiskárna na tisky běžných přehledů a dokladů.
- Operační systém MS-Windows XP nebo vyšší (zvláště při práci v prostředí počítačové sítě)
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3. Instalace programu do počítače:
Program "Účetnictví WU" vyžaduje pro svou bezproblémovou práci instalaci z originálního
CD. Při prostém nakopírování na pevný disk není zaručena jeho správná činnost.
Instalace z CD-disku:
- Po založení CD disku se po chvíli automaticky vyvolá automatický spouštěč
(tzv. AutoRun). Ten spustí na CD-disku program "Setup.exe" (tj. zavaděč programu)
Pokud se automaticky nevyvolá, postupujte takto:
- Klikněte myší na "Tento počítač".
- Zvolte ikonu označující "CD-mechaniku" a myší na ní poťukejte.
- Zde spusťte program "Setup.exe".
- Dále pokračujte takto:
- V prvním obrazu instalačního programu vyberete program pro instalaci „Účetnictví“
- Pročtete si licenci a pokud s touto dohodou souhlasíte, kliknete na tlačítko
"Souhlasím s licenčním ujednáním a chci pokračovat v instalaci".
- Nastavíte cílovou složku (instalační cestu). Můžete si vybrat některou z těch, kde je
program již umístěn. Kliknutím na tlačítko „Potvrdit“ zahájíte vlastní kopírování
souborů. Během tohoto kopírování můžete být dotázáni na souhlas, týkající se
přepsání některého z dodávaných číselníků (výkazy, PSČ, účtová osnova, ...) v
případě, pokud se neshoduje Vámi užívaná verze s tou, která je na instalačním CD.
- Po nakopírování souborů se automaticky vytvoří programová skupina "SchusterSOFTWARE" s patřičnými ikonami, které lze "táhnutím" myši přemístit na "plochu".
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3.2. Licence – licenční soubor
Program ke svému správnému fungování vyžaduje přítomnost licenčního souboru WU.LIC,
který by měl být umístěn ve stejné složce, jako je program WU.EXE. Tento licenční soubor
bývá dodáván buď přímo na prvním zakoupeném CD-disku nebo na přiložené disketě.
Bez licenčního souboru program funguje pouze jako demoverze. To znamená, že je plně
funkční, pouze nic nevytiskne a nejsou aktivní některé uzávěrkové operace. Pokud
v demoverzi pořídíte nějaké údaje, nedojde po pozdějším přiřazení licenčního souboru
k jejich ztrátě.
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4. Licenční ujednání mezi autorem programu a uživatelem:
!!! PEČLIVĚ PROČTĚTE: !!!
1. Udělení licence:
Šíření programu bez svolení autora (s výjimkou demoverzí) je zakázáno. Udělením jedné licence k
užívání programu se rozumí, že nainstalujete program maximálně do pěti počítačů (není-li autorem
programu sjednáno písemně jinak). Podmínkou však je, že všechny tyto počítače jsou ve vlastnictví
držitele licence. Licence není přenositelná na jiné fyzické ani právnické osoby.
V případě, že pořizujete tzv. multi-verzi programu, smí být program používán pouze ke zpracování
tolika klientů (firem), na kolik byl zakoupen. Tj. pořizujete-li licenci ke zpracování 10 firem (klientů),
můžete program instalovat na několik počítačů, ale součet všech zpracovávaných klientů na těchto
počítačích nesmí překročit počet 10.
2. Ochranné prvky:
Program obsahuje ochranné prvky, které se tisknou na většině výstupních sestav. Tímto souhlasíte s
jejich zobrazováním a zavazujete se, že nebudete tyto ochranné prvky odstraňovat.
3. Nelegální užívání programu:
V případě nelegálního získání a užívání tohoto programu berou poskytovatel i uživatel této nelegální
kopie programu na vědomí, že uhradí autorovi programu všechny zjištěné škody,
minimálně však dvojnásobek obvyklé pořizovací ceny tohoto programu.
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4. Aktualizace programu:
4.1. Účetnictví-WU a mzdy:
Autor programy WU a WMZDY pravidelně aktualizuje a zajišťuje, aby byly v souladu s platnými
předpisy. Zakoupením (a zaplacením) programu vzniká uživateli právo na jednoroční bezplatnou
aktualizaci tohoto programu (míněn je jeden běžný kalendářní rok).
Na další rok(y) lze dohodnout s autorem programu prodlouženou (a placenou) aktualizaci.
V ceně roční aktualizace je zahrnuto maximálně dvojí zaslání instalačního CD (disket)
poštou pro toto období. Další aktualizace - nové verze - jsou uživateli k dispozici bezplatně na
internetových stránkách autora (www.schuster.cz).
Bude-li nutná další (mimořádná) aktualizace programu nebo pokud o to uživatel požádá, pak má autor
programu nárok si tuto mimořádnou aktualizaci vyúčtovat.
4.2. Ostatní programy:
Nové verze ostatních programů (nevyjmenovaných v odstavci 4.1.) nejsou autorem automaticky
rozesílány uživatelům. Objedná-li si uživatel novou verzi tohoto programu, bude tato nová verze
vyúčtována dohodnutou cenou.
4.3. Nárok na aktualizaci programů:
Nárok na údržbu (aktualizaci) programu trvá automaticky až do doby ukončení spolupráce mezi
autorem a uživatelem (viz odstavec 6) a může automaticky zaniknout v případě, kdy uživatel neuhradí
ve lhůtě splatnosti dohodnutý udržovací poplatek (cenu za upgrade programu).
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5. Škody
Autor neručí za škody, které uživateli vzniknou v případě, používá-li nelegální nebo neaktualizovanou
verzi tohoto software. Dále neručí za škody, které vzniknou chybnou instalací nebo chybným
užíváním těchto programů. Autor ručí za škody pouze do výše pořizovací ceny zakoupeného
programu.
6. Ukončení spolupráce mezi autorem a uživatelem:
Údržba instalovaného programového vybavení (software) zaniká v těchto případech:
a) Vzájemnou dohodou mezi uživatelem a autorem
b) Jednostranným aktem ze strany uživatele (písemným či ústním vypovězením)
c) Jednostranným aktem ze strany autora (zde se jedná zejména o případy, kdy uživatel
neplní licenční ujednání nebo neplní včas své závazky vůči autorovi)
7. Uživatelská příručka
Při zakoupení programu obdrží uživatel jeden výtisk uživatelské příručky. Tato příručka bývá
průběžně aktualizována a je distribuována ve formě souboru s příponou .DOC
na instalačním CD v rámci pravidelných aktualizací. Pokud uživatel požádá o aktuální výtisk,
bude mu tato další příručka vyúčtována dle platného sazebníku.
8. Tvorba kopií
Držitel licence smí vytvářet pro svou potřebu kopie instalačního CD bez omezení.

V Litoměřicích 29.08.2007, Petr Schuster
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5. Spuštění programu:
Poté, co spustíte program, budete dotázáni na své přístupové heslo. Po jeho zadání se objeví
následující titulní obrazovka:
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V této nabídce se každému uživateli aktivují jen ty funkce, které jsou povoleny pro jeho
přihlášení. Přihlášený uživatel je zobrazen v levém spodním rohu okna. V záhlaví okna se
dočtete informaci o aktuální verzi programu (to má význam pro porovnání při případné
aktualizaci programu - nová verze).

6. Práce s programem - jeho ovládání:
6.1. Spouštění funkcí:
Ovládání programu je řešeno tak, aby uživateli nečinilo žádné větší potíže. Jednotlivé funkce
lze vyvolat kliknutím myši na příslušné tlačítko. Drtivá většina funkcí disponuje i tzv.
"Klávesovou zkratkou" (ta se aktivuje kombinací <Alt>+<podtržené písmenko>).
Jednotlivá dialogová okna programu mohou navíc obsahovat i nabídky, které se "rozbalují" z
horní části okna směrem dolů. I tyto nabídky mají, ve většině případů, přiděleny klávesové
zkratky.
6.2. Řazení tabulek:
Pokud se uvnitř programu vyskytují tabulky (knihy faktur, číselníky, majetek, ...), je možné je
seřadit dle celé řady hledisek. Řadícím hlediskem se obvykle míní sloupec tabulky. Má-li se
tabulka seřadit dle údajů v příslušném sloupci, stačí kliknout myší na záhlaví tohoto sloupce.
Sloupec, dle kterého je tabulka řazena, má jinak podbarvené záhlaví.
6.3. Zadávací okna - formuláře:
Vyplňujete-li údaje uvnitř zadávacích formulářů, můžete se mezi jednotlivými políčky
(okénky) přesunovat mimo jiné i klávesami <šipka nahoru>, <šipka dolů> či
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<Enter>. Klávesa <Esc> může mít někdy funkci spjatou s tlačítkem "Zapsat" a jindy s
"Přerušit".
6.4. Vyplňování údajů do tabulek:
Pokud některá tabulka umožňuje přímé zadávání údajů, lze se do sloupců po pravé straně
přesouvat stiskem klávesy <Enter>. Vracet se doleva lze naopak dvojklávesou
<Ctrl>+<šipka vlevo>.
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6.5. Typická tabulka programu:
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Pro názornou pomůcku - ukázkovou tabulku - zvolíme například "Knihu závazků" (došlé
faktury). V horní části formuláře (okna) je k dispozici rozbalující se nabídka - menu (1).
Většina funkcí, které se v této nabídce nacházejí, disponuje spouštěcí klávesovou zkratkou.
Mnohé klávesové zkratky jsou v jednotlivých tabulkách programu identické (například
<Ctrl>+<Z> smaže řádek, na který právě ukazujete).
Pod nabídkou je lišta, obsahující nejpoužívanější funkce. Tyto funkce jsou tu ve formě
tlačítek (2), na které stačí kliknout myší. Jedním z tlačítek je i tzv. "Občerstvení" (3). Tato
funkce znovu načte (reindexuje) tabulku včetně souvisejících číselníků - což má velký
význam pro práci v prostředí počítačové sítě, kdy je tabulka modifikována jiným uživatelem
na jiném PC. Rovněž může posloužit jako anulování nastaveného dokladového filtru.
Vlastní tabulka má první řádek (záhlaví) a obsahovou část. Kliknutím myši na záhlaví
příslušného sloupce vyvoláte seřazení položek dle údajů v tomto sloupci. Sloupec, dle
kterého je tabulka seřazena je opticky vyznačen (4). Pokud pravým tlačítkem myši ťuknete na
tělo tabulky (5), objeví se (téměř vždy) speciální nabídka s některými vybranými funkcemi
(tzv. "pop-up-menu"). Často jsou zde ukryté i tzv. „autorské“ speciální funkce umožňující
některé méně standardní operace, jako je přečíslování dokladu a podobně.
Nové položky lze zadávat do tabulky dvojím způsobem. Buď použijete funkci (tlačítko)
"Přidat" nebo zadáte dosud neexistující číslo dokladu do levého spodního okénka (6) a
kliknete na "OK" tlačítko (nebo stisknete <Enter>). V prvním případě (tlačítkem "Přidat") se
číslo nového dokladu určí automaticky - bude o 1 větší než dosavadní největší číslo. Zde
bych se ještě zmínil o možnosti využití několika dokladově-číslovacích řad. Pokud používáte
více řad, lze je filtrovat prostřednictvím funkce „Jen řada“ (9) – a pokud tuto možnost
využijete, bude tlačítková funkce „Přidat“ akceptovat zvolenou řadu a novému dokladu
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přiřadí patřičné číslo spadající do zvolené řady. Za označení číselné řady je považována
cifra na třetí pozici v čísle dokladu, tj. hned za dvojčíslím označujícím účetní rok.
V druhém případě (při ručním zadání čísla dokladu (6)) můžete číslo dokladu (klíčový údaj)
určit zcela libovolně.
K prohledávání tabulky slouží spodní lišta, obsahující hledací okénko (může jich být i
několik) pod prohledávaným sloupcem. Pokud v hledacím okénku (7) zadáte nějaký text,
zahájí se automaticky prohledávání v příslušném sloupci tabulky. Není-li hledaný údaj
dostupný dle počátečních znaků, dohledává se i uvnitř textů.
Některé knihy umožňují vyčíslovat doklady ve dvou měnách (například v Kč a v EURo).
Pokud zaškrtnete volbu „Cizí měny“ (8), docílíte rozšíření řádků na dvojnásobek výšky a ve
spodní polovině bude vidět i příslušná částka v cizí měně.
Dále je možné (rovněž v některých knihách) zadávat i upřesňující textové dodatky – vnitrofiremní specifikace. K tomu poslouží tlačítková funkce „TD“ (A).
K rychlému získání informací o předkontaci dokladu nebo o případných úhradách) Vám bude
ku pomoci tlačítková funkce „i“ (B), která Vám ušetří mnoho času s dohledáváním
souvislostí ke zvolené faktuře.
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Pokud se během prohlížení tabulky objeví na obrazovce hláška:

není důvod k panice. Tato hláška reaguje na to, že jste prstem pootočili knoflíkem na Vaší
myši (obvykle umístěný mezi jejími tlačítky). Tabulky v tomto programu nejsou uzpůsobeny
pro automatické rolování, které znáte například z programu MS-Excel a tak se objevuje tato
hláška. Stačí ji stiskem klávesy <Esc> potlačit a nedotýkat se rolovacího tlačítka.
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7. Práva obsluhy:
Program umožňuje nastavení individuálních přístupových práv každému jeho uživateli. Tím
lze omezit (nebo naopak povolit) užívání jednotlivých funkcí programu. Tato práva smí
nastavit jen uživatel mající tzv. "Absolutní právo". Automaticky má toto právo přidělen vždy
první evidovaný uživatel (implicitně "Supervisor") - ten nemá standardně (po prvním nahrání
programu) přiděleno žádné heslo (tj. do programu se přihlásí jen stiskem <Enter>).
Přidání uživatele je vázáno na zadání jeho přístupového hesla v levém spodním rohu
obrazovky. Poté, co toto heslo potvrdíte stiskem klávesy <Enter> nebo stisknutím tlačítka
"OK", objeví se formulář, ve kterém jednak vyplníte jméno uživatele a dále nastavíte jeho
práva (případně mu změníte i heslo).

8. Přihlášení se do programu:
Přihlásit se do programu lze vyplněním platného přístupového hesla. Toto heslo se vyplňuje
vždy při vstupu do programu. Toto přihlášení lze navíc vyvolat kdykoliv během práce
programu (vždy však musíte být v základní nabídkové obrazovce) klávesovou zkratkou:
<Ctrl>+<Alt>+<H>.
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Program, po zadání hesla, vyhodnotí situaci a odpojí ty funkce programu, do nichž
uživatel nesmí mít přístup. Přihlašovací dialog vypadá takto:

Na základě náhodně generovaného devítimístného údaje, který je uveden vlevo dole umí
autor programu sestavit náhradní přístupové heslo do programu (pro případ nouze).
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9. Konfigurační nastavení - "Nastavení obecné"
Prostřednictvím tohoto nastavení, které vyvoláte klávesovou zkratkou <Ctrl>+<E>, můžete
definovat základní pravidla a chování programu. Jedná se především o možnost nastavení
cesty k databázi (složce, obsahující příslušné datové soubory). Můžete rovněž nastavit
některé parametry zobrazování tabulek a chybové diagnostiky. Takto vypadá konfigurační
formulář:
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10. Číselníky:
10.1. Správce klientů
V případě, že vlastníte multiverzi programu, slouží tento číselník pro zadávání jednotlivých
zpracovávaných firem (klientů). Máte-li jednouživatelskou verzi, je implicitně předvyplněn
klient s pořadovým číslem "01" a další klienty již není možné přidávat. V záhlaví formuláře
se můžete dozvědět, pro kolik klientů Vám byla udělena licence.
Dalšího klienta (pokud to Vaše licence umožňuje) lze do seznamu zadat kliknutím na
tlačítko "Přidat" (v tomto případě se automaticky určí jeho první volné dvouciferné pořadové
číslo). Další možností, jak přidat nového klienta do seznamu, je zadání jeho libovolného
dvouciferného pořadového čísla v levém spodním okénku tabulky a kliknutím na tlačítko
"OK".
Poté, co určíte klienta, se vyvolá formulář, do kterého lze zadávat celou řadu důležitých
údajů. Za běžných okolností (není-li ve výše popsaném "Základním konfiguračním
nastavení" potlačen "Průvodce přidáním nové firmy") postačuje vyplnění několika základních
údajů (IČO, DIČ, jméno firmy, ...). Máte-li současně licenci pro vedení Jednoduchého
účetnictví (Daňové evidence) i Podvojného účetnictví, nezapomeňte určit typ
zpracovávaného účetnictví - pozdější změna není možná!
Základní klientské nastavení vypadá takto:
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Zde můžete nastavit mnoho důležitých údajů, které přiblíží fungování programu co nejblíže
k Vašim potřebám. Nastavení je rozděleno do několika oblastí (viz horní část okna "Identifikace", "Účtování", "Období/Měna",...).
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O nejdůležitějších nastavitelných parametrech se krátce zmíníme:
Oblast:
Hodnota:
Poznámka:
Identifi- Typ zpracovávaného
Pokud to Vaše licence umožňuje, můžete nově
kace
účetnictví
přidané firmě určit typ zpracovávaného
účetnictví. Toto volbu nelze později měnit.
Logo zpracovávaného
Jedná se o jednoduchý obrázek - bitmapu
klienta
(výhradně soubor s příponou ".bmp"),
obsahující čtvercově nasnímané logo klienta.
Tento obrázek se tiskne na některých
formulářích (například na faktuře).
Účtování: Střediskové účtování je
Požadujete-li podrobné účtování v rovině
žádoucí
úseků, zaškrtněte "Ano"
Zakázkové členění je
Požadujete-li podrobné účtování v rovině
žádoucí
zakázek, zaškrtněte "Ano"
Obvykle používaná konta
Mají význam v případě, účtuje-li firma v
režimu podvojného účetnictví. Zde popsaná
konta se budou implicitně dosazovat do
předkontačních tabulek a tím budou šetřit Váš
čas při zadávání dokladů.
Období
Zpracovávaný účetní rok
Zde zadejte účetní rok, pro který vedete
/Měna
zvolené firmě účetnictví. Program je vytvořen
tak, aby vedl účetnictví pro jeden jediný
zvolený rok. Pro další účetní rok se vytváří

Který je první den účetního
období + hospodářský rok

Doklady
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nová kopie programu (další ikona). Díky
tomuto postupu je možné souběžně pracovat v
několika účetních obdobích současně.
Počínaje tímto dnem se budou zařazovat
doklady do účetního deníku. Starší budou
ignorovány.

Hospodářský rok definuje první a poslední
měsíc účetního období – hraje zásadní v roli
pro sestavení hlavní knihy v podvojném
účetnictví.
Povinné údaje o registraci
Jedná-li se o firmu, zapsanou v obchodním
klienta
rejstříku, vyplňte zde její registrační údaje.
Tyto údaje se budou tisknout na některých
dokladech (například faktura).
Složka pro stahování
Zadejte složku, do níž ukládáte stažené
bankovních výpisů
bankovní výpisy z internetového bankovnictví.
z internetového bankovnictví Program umí zpracovat jen některé formáty
(.txt, .csv) několika nejužívanějších bank (KB,
ČSOB, ČS a.s., GEMB)
Kontace pro zaúčtování
V souvislosti se stahováním bankovních výpisů
vyplacené mzdy
z internetového bankovnictví a s jejich
přepisem do knihy banky je možné (a
potřebné) nastavit kontaci (zaúčtování) pro
platby mezd, které odcházejí na bankovní účty

Daně

Ostatní
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Vašich zaměstnanců.
Je klient plátcem DPH?
Pokud zaškrtnete "Ne", nebudou se u
zvolených zadávacích formulářů vyžadovat
některé údaje, týkající se DPH. Tím se
zjednoduší a urychlí zadávání dokladů.
Jedná se o měsíčního plátce? Má význam pro sestavení formuláře DPH. Na
základě tohoto nastavení se vyberou
odpovídající doklady. Doklady pro sestavení
DPH se určují dle datumu uskutečnění
zdanitelného plnění.
V knize banky chcete
Program umožňuje vést Knihu banky pro
korigovat čísla dokladů ...
několik bankovních účtů. Aby se předešlo
zmatkům v určování dokladů, doporučuje se
zaškrtnout tuto předvolbu. Bankovní doklady
pak budou číslovány systémem:
rr-bbvv-čč
kde rr = poslední dvojčíslí účetního roku
bb=alfanumerické označení bankovního
účtu (například B1)
vv=pořadové číslo bankovního výpisu
čč=číslo řádku v rámci bankovního výpisu
Příkladem takového označení může být
například:
02-KB05-01 (tj. rok 2002, Komerční banka,
výpis číslo 5, řádek číslo 1)
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Pro úhrady faktur nabízet jen Při zadávání uhrazovacích dokladů (například
neuhrazené P a Z
bankovních výpisů) je vhodné, aby se při
použití klávesové zkratky <F9> zobrazovaly
jen nezaplacené pohledávky a závazky.
Výrazně se zjednoduší dohledávání špatně
identifikovaných úhrad.
Opakovat datumy při
V případě, kdy doklady do účetnictví
zadávání nových dokladů? nezadáváte průběžně, ale nárazově, vyplatí se
zaškrtnout tuto volbu. Při zadávání dokladů se
bude u vybraných datumů nabízet implicitně
stejný datum, jaký byl zadán naposledy. Budeli vyhovovat, stačí jej potvrdit. V opačném
případě údaj přepíšete.
Při analýze předkontace pro Pokud zadáváte (a účtujete) pohledávky nebo
určení účtu protistrany
závazky, potřebuje program zachytit tzv.
použít zásadně první řádek saldokontní účet tohoto dokladu, který bude
v pořadí?
dále používán pro automatické účtování zadané
úhrady.
Standardně
vychází
z prvního
zadaného řádku v předkontaci, kdy použije u
pohledávky účet strany MD a u závazku účet
na straně DAL. Ne vždy je to však ideální
řešení. Zejména u zahraničních plnění může
program chybně zachytit spojovací účet pro
DPH a tak je vhodné tuto funkci „odfajfkovat“
a tedy změnit způsob vyhodnocování.
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10.2. Obchodní partneři
Seznam dodavatelů a odběratelů. Jednotliví obchodní partneři jsou evidováni pod svým
"DIČ"-em. Pokud firma "DIČ" neuvede (nebo jej nemá), lze na místo tohoto údaje vyplnit i
cokoliv jiného, například příjmení či IČO a podobně. Pokud vyplníte místo DIČa nějaký jiný
údaj a po určité době se DIČo dozvíte, je možné toto DIČ změnit a to i ve všech již dříve
vytvořených dokladech. Tuto funkci vyvoláte prostřednictvím nabídky "Úpravy" nebo
kliknutím pravého tlačítka myši v tabulce firem a volbou příslušné funkce.
Jednotlivé obchodní partnery lze vytisknout. Buď jako adresní štítky nebo jako řádkový
telefonní seznam. Zde platí, že tisknout lze buď všechny evidované firmy nebo jen ty, kterým
klávesou <Shift>+<F1> nastavíte tiskový příznak. Hromadné nastavení je možné po
<Ctrl>+<F1>.
Seznam firem lze rovněž exportovat (<Ctrl>+<F2>): V hlavní programové nabídce
klikněte myší na nabídku "Ostatní" a zde vyberte "Export firem v DBF tvaru".
Vyexportovaný soubor lze použít například pro přemístění do jiného počítače (není-li v síti) a
to nejen pro účetní program (ale i pro skladové programy nebo i pro jiné využití). Import
firem vykonáte funkcí "Ostatní" - "Import firem z "DBF" souboru" (<Ctrl>+<F3>).

Zadávací formulář obchodního partnera obsahuje zejména tyto údaje:
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Údaj:
DIČ (nebo klíč)
IČO
Druh firmy

Adresa...
Telefon, E-Mail
Bankovní spojení - účty
Poznámka
Kontaktní osoby

Popis - poznámka:
Jednoznačným způsobem určuje kdekoliv v programu příslušného
obchodního partnera.
Umožňuje zařazení firmy do (maximálně pěti) libovolných
skupin. Skupinu identifikuje písmeno abecedy (například
O=odběratel, D=dodavatel, ...). Význam druhu firmy spočívá v
tom, že je jím umožněno hromadné označení firem pro tisk.
Příklad: Lze označit všechny Odběratele...
Zvláštním druh firmy je „Z“, sloužící k identifikaci Vašeho
zaměstnance. Pokud si jednotlivé zaměstnance zadáte mezi firmy
a pokud na jejich kartách vyplníte bankovní spojení, na které jim
zasíláte mzdu, dokáže program identifikovat tyto platby mezd při
automatickém zpracování výpisů stažených z internetu a bude je
moci i automaticky zaúčtovat.
Je rozdělena na sídlo firmy a tzv. "Zasilatelskou adresu". Je-li
obojí shodné, nemusíte "Zasilatelskou adresu" vyplňovat.
Slouží pro tisk telefonního seznamu.
Mají význam v případě, že se jedná o dodavatele, kterému budete
tisknout převodní příkazy.
Dva řádky libovolného textu.
Mají-li pro Vás nějaký význam, zadejte je.
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Účtová osnova
Popisuje jednotlivé používané účty (konta). Podle typu zpracovávaného účetnictví je účtová
osnova rozdělena:
a) pro Daňovou evidenci (dříve Jednoduché účetnictví)
Při prvním vstupu do této tabulky se automaticky předvyplní základní příjmové a výdajové
účty. Tyto účty odpovídají jednotlivým sloupcům peněžního deníku. Každý popisovaný účet
má pevně danou "syntetickou" identifikaci (první dvojčíslí ve čtyřciferném vyjádření). Tato
část určuje, do jakého sloupce peněžního deníku se umístí účtovaná částka. Další dvě cifry
(analytika) slouží pro vnitřní potřebu účtujícího. Umožňují výrazným způsobem zpřehlednit
peněžní toky uvnitř firmy. Využití analytického členění je významné zejména pro uzávěrku
účetnictví a sestavování daňového přiznání a výkazů pro ZP a OSSZ. Autor doporučuje, aby
se analyticky rozčleňovalo minimálně toto (P=příjmy, V=výdaje):
P 04-01
...
přijaté úroky v bance (kapitálové výnosy)
V 04-01
...
mzdy - vyplacené zaměstnancům
V 04-02
...
mzdy - odvedená zálohová daň
V 04-03
...
mzdy - odvedená srážková daň
V 04-04
...
mzdy - zaplacené zákonné pojištění
V 11-01
...
měsíční zálohy pojištění OSSZ za podnikatele
V 11-02
...
měsíční zálohy pojištění u ZP za podnikatele
V 05-03
...
měsíční odvody pojištění OSSZ z mezd zaměstnanců
V 05-04
...
měsíční odvody pojištění u ZP z mezd zaměstnanců
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V 08-01

...

záloha daně z příjmu

fyzických osob - podnikatel

Ostatní členění (například režie 06) je plně na Vašem uvážení. Pamatujte však na pravidlo že
"Méně je často více".
b) pro Podvojné účetnictví
Při prvním vstupu do účtové osnovy (v době, kdy osnova ještě není naplněna) se automaticky
vyvolá funkce "Import osnovy". Tato funkce umožní naplnit účtovou osnovu předvoleným
obsahem (k dispozici je "syntetická" účtová osnova pro podnikatele a to jak zkrácený tak i
úplný rozsah a dále i osnova pro nevýdělečné organizace). Zde je velmi důležité Vaše
rozhodnutí - jakou osnovu zvolíte - neboť toto hledisko má velký význam pro pozdější
sestavování výkazů ("Výkaz zisku a ztráty", "Rozvaha").
V účtové osnově zadáváte do jednotlivých sloupců tyto údaje:
- Kontace

...

Šestimístné vyjádření účtu. První tři cifry označují "syntetiku".
Další tři cifry umožňují Vaše analytické členění. Koncové nuly se
doplňují automaticky tak, aby kontace byla vždy šestimístná.

- Název účtu ...

Až 50 znaků popisujících konto.

- A/P

...

Povaha účtu, která vyjadřije, zda jde o Aktivum či Pasivum.
Doporučuji nastavovat povahu účtu tak, aby korespondovala s
oficiálními výkazy (rozvahou).

-Btto

...

Určuje "brutto" řádek ve výkazu (Zisků a ztrát, Rozvaha), do něhož se
umístí částka odpovídající zůstatku zvoleného konta.
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-Kor
něhož

...

Určuje
"korekce" řádek ve výkazu (Zisků a ztrát, Rozvaha), do
se umístí částka odpovídající zůstatku zvoleného konta.

- Počátek

...

Převádí-li se z předchozího účetního roku nějaký zůstatek,
uvede se (dle povahy) ve sloupci MD nebo DAL. Jedná se o přepis
počáteční rozvahy.

- Obraty

...

Pokud začínáte program používat až "uprostřed" účetního roku
(nastává v případě, kdy změníte účetní program a nechcete
znovu pořizovat všechny doklady od začátku roku), je třeba do těchto
sloupců zadat MD a DAL obraty, které nastaly od počátku účetního
roku.

Speciální funkce, spojené s účtovou osnovou v podvojném účetnictví:
<Ctrl>+<F1> ... vynuluje obsah sloupce "Btto" a "Kor" v případě, kdy se mění oficiální
výkazy (Výkaz zisků a ztrát a Rozvaha).
<F1>

... předvyplní obsah sloupců "Btto" (brutto) a "Kor" (korekce) dle vzorové
účtové osnovy, dodávané autorem programu.

Popisné texty
Tento číselník lze naplnit popisnými texty, které se v jednotlivých účetních dokladech
opakovaně (často) vyskytují. Jeho úkolem je urychlení zadávání dokladů. Každý popisný text
je identifikován až tříznakovým klíčem (alfanumerickým). Do odpovídajícího okénka
(popisu) v dokladu jej dostanete stiskem <F9> a následným výběrem, nebo prostřednictvím
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symbolického zápisu, ve tvaru
klíč pro požadovaný popisný text).

"+x"

(znaménko + (plus) je příkazem a x vyjadřuje

Úseky (střediska):
Střediskem se myslí pobočka firmy (například prodejna). Střediska mají význam při
sledování nákladů a výnosů uvnitř firmy. Klíčem (identifikátorem úseku) je až šestimístné
alfanumerické označení.

Zakázky
Zakázkové členění umožňuje zpodrobnění účtování. Využívá se v případě, kdy firma
prostřednictvím účetnictví sleduje rentabilitu jednotlivých výrobků nebo prováděných akcí
(například u stavební firmy sledujete náklady a výnosy na jednotlivé rodinné domky, které
budujete). Každá zakázka je identifikována až desetimístným alfanumerickým klíčem.

Běžné účty
Zde popíšete všechna používaná bankovní spojení (běžné nebo i termínované účty). Při
zadávání údaje "Číslo účtu" pečlivě uvažte používání případných pomlček (výjimkou je
pomlčka oddělující předčíslí a číslo účtu). Pokud uvažujete o využívání internetového
bankovnictví, budou Vám tyto neoprávněné pomlčky činit potíže.
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Kontace má význam jen pro firmy účtující v režimu Podvojného účetnictví. Vedete-li
daňovou evidenci, má kontace význam v případě, pokud uvažujete o přechodu do režimu
podvojného účetnictví. Standardně ponechejte předvolbu "221000".
Značka je důležitá dvouznaková zkratka, která se bude doplňovat do čísel bankovních
dokladů při jejich automatickém vzniku (například při zadávání bankovního výpisu).
Pokud se během roku (účetního období) změní číslo účtu (zejména organizační změnou
peněžního ústavu), není rozumné řešit toto přepisem údaje "Číslo účtu". Pouhý přepis by totiž
nezměnil dříve zaznamenané doklady v "Knize banky" a tak by se Vám při zjišťování
zůstatku účtu u banky objevovaly vždy dva řádky, které by bylo třeba sčítat.
Pro tento případ platí tento postup:
- ponechejte řádek s dřívějším (původním) číslem účtu
- zadejte další řádek, tentokráte s novým číslem bankovního spojení
- vstupte do "Knihy banky"
- vytvořte výdajový doklad, na kterém "vyberete" všechny peníze (261 x 221-ana)
z původního účtu
- vytvořte příjmový doklad, na který "přijmete" všechny peníze (221-ana x 261) na nový účet
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Pokladny
Program umožňuje sledovat několik pokladních knih. Toto sledování je zajištěno
prostřednictvím popsaných pokladen. Každé sledované pokladně přidělte tzv. "Jednoznačné
jméno", prostřednictvím kterého budou rozlišovány jednotlivé pokladní doklady.
Uvažujete-li o využívání více číselných řad, zadejte si jednopísmennou (jednocifernou)
značku u každé pokladny (pravý sloupec).

11. Knihy
Přesněji jde o "Účetní knihy". Slouží pro evidenci jednotlivých účetních záznamů. Následuje
popis jednotlivých účetních knih, při kterém budou podrobně popisovány mnohé důležité
funkce. Tyto funkce jsou často společné pro více knih a tak je zde naleznete popsané vždy jen u
některé (jedné) zvolené knihy. Odtud si analogicky odvoďte jejich chování v jiných knihách:
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11.1. Kniha pohledávek
Evidence vystavených faktur a ostatních pohledávek. Jednotlivé doklady je vhodné rozlišit
dvojí číselnou řadou na "Vystavené faktury" a "Ostatní pohledávky".
Jednou z mnoha tiskových sestav, které jsou spojeny s knihou pohledávek je „Výpočet
poplatku z prodlení – penále“, k níž je vhodné podat následující vysvětlení:
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1) V horní části okna se můžete přepnout na „F2-nastavení“, kde lze mimo jiné nastavit
datové složky dvou předchozích účetních roků, v nichž bude funkce dohledávat úhrady
k zadaným penalizovaným fakturám
2) Zadáte-li DIČo odběratele (lze využít klávesové funkce <F9> k jeho nalezení), program
automaticky vyhodnotí situaci a nabídne všechny pozdě zaplacené faktury k případné
penalizaci. Ke každé faktuře i rozepíše jednotlivé úhrady, na jejichž základě počítá poplatek
z prodlení.
3) V tabulce se vždy (v každém řádku) specifikuje, zda zadáváte „F“-fakturu nebo „U“-její
úhrady.
4) Dále následuje zadání knihy, ve které se příslušný doklad nachází. U faktury to je vždy „P“
(pohledávky). Úhrady mohou spadat do B-banky, N-nefinanční knihy nebo H-hotově
hrazené=pokladna.
5) Následuje zadání čísla konkrétního dokladu. Po jeho zadání program dohledá datumy a
částky. U pohledávek navíc zkontroluje, zda náleží nastavenému odběrateli.
6) U faktury je třeba zadat i denní penalizační sazbu v %. Ta je daná buď ze zákona nebo dle
platné obchodní smlouvy mezi Vaší firmou a zvoleným odběratelem.
7) Z každé úhrady se vypočítá poplatek z prodlení. Nejprve je stanovena prodleva ve dnech.
Dále se spočítá denní sazba poplatku z dlužné částky a nastavené penalizační sazby.
8) Vypočtený poplatek z prodlení lze vytisknout a použít jej jako přílohu k faktuře.
--S knihou pohledávek bezprostředně souvisí modul:
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Formulář faktury
Program disponuje dvěma tiskopisy pro tvorbu a tisk faktur. Starším (oranžovým) a novým
(zeleným). Mezi těmito se můžete přepínat tak, že kliknete na ikonu „Faktura“ pravým
tlačítkem myši a změníte nastavení „Používat alternativní tiskopis faktury – vzor II“.
Novější (zelený) tiskopis umí (mimo jiné) oproti tomu staršímu používat různé měny, při
užití cizí měny vyčísluje součty v obou měnách, umí dvojjazyčné tisky nadpisových údajů,
může mít až 150 řádků (oproti 60), umí mezisoučty, slevy a odpočty záloh. Umožňuje
přepisovat vypočtenou DPH. V případě fakturace do zahraničí tiskne i údaj IBAN a SWIFT.
Faktury se vystavují prostřednictvím tlačítka "Faktura", které naleznete v hlavním menu.
Každá faktura, které přidělíte pořadové číslo je automaticky uložena do archivu (tabulky)
vystavených faktur jako tiskopis. Odtud je možné ji kdykoliv vyvolat (tlačítkem "Otevři") a
opakovaně vytisknout nebo i přepracovat.
Pokud chcete používat tlačítko pro automatické přidělování pořadového čísla faktury
(funkce <F1>), je třeba vědět, že číslo poslední vystavené faktury se vyhledává prioritně
v knize pohledávek (pokud je tam aspoň jedna faktura) nebo v archivu vystavených faktur.
Při zadávání jednotlivých údajů do tiskopisu faktury je vhodné znát některé speciální funkce:
a) Zadáváte-li DIČ odběratele:
<F9> ...
Umožní najít odběratele v seznamu firem (obchodních partnerů).
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<F7> ...
Umožní opravit údaje (kartu) zvoleného odběratele.
b) Zadáváte-li popisnou část faktury (maximálně 30 řádků):
<Ctrl>+<P>
Přidá (vloží) další řádek do popisu.
<Ctrl>+<Z>
Smaže zvolený řádek popisu.
<Ctrl>+<F7>
Změní typ zadávaného řádku (Rotace mezi stylem "Text" - "Zboží" "Služba"). Implicitní typ řádku lze přednastavit v "Konfiguraci"
faktury.
c) Zadávání datumů:
<F12> ...
Dosadí dnešní (systémové) datum
d) Obecně:
<Ctrl>+<Alt>+<F> Smaže (vynuluje) formulář faktury.
<Ctrl>+<Alt>+<U> Uloží údaje aktuální faktury do tabulky vzorů faktur.
<Ctrl>+<Alt>+<V> Vyplní fakturu dle údajů uložených v tabulce vzorů faktur.
<Ctrl>+<X>
Exportuje jednotlivé vystavené faktury ve formě ".dbf" souboru.
Jste-li plátci DPH, budete vyplňovat v popisné části i sloupec "Sazba DPH". Zde je důležité
vědět, že můžete zadat tyto čtyři povolené hodnoty:
"" (nic)

...

uvedené částka neobsahuje DPH (provozní záloha, vratný zálohovaný
obal)

0 (nula)

...

částka je osvobozena od DPH

5 (nižší sazba) a
19 (základní sazba)
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Sleva v procentech
Pokud uvnitř textové části faktury (myslí se starší typ faktury, nový má k tomuto účelu
zabudován příslušný typ řádku) použijete výraz "Sleva nn %" v kombinaci s příslušnou
sazbou DPH, dosadí program do kolonky "Částka" automaticky spočtenou slevu ve výši nn
%. Příkladem takového zadání může být řádek s popisem:
Popis:
Poskytnutá sleva 10 % ....

Sazba DPH/%:
19

Podmínkou je, že musí být použit řádek typu „za prodej služeb“. U řádků typu „za prodej
zboží“ nebo „poznámky“ sleva nefunguje.
--------------------------------------------------------------------------------------------Fakturu můžete vytisknout klávesovou zkratkou <F4>. Před tiskem budete dotázáni, zda si ji
přejete zaevidovat i do "Knihy pohledávek". Při kladné odpovědi (<A>) nezapomeňte
překontrolovat správnost základů a daně (jste-li plátci DPH). Zejména si dejte pozor na
správnost přepisu údajů při zúčtování provozní zálohy ("nulová sazba DPH" versus "cena bez
DPH").
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvláštní funkcí, která souvisí s "Knihou pohledávek", je "Import faktur z "dbf"/“txt“
souboru" (<Ctrl>+<F3>). Díky této funkci je možné načítat faktury vystavené v jiných
programech (například ve skladu nebo jiném, nezávislém fakturačním programu). Zvolíte-li
tuto funkci, objeví se okno:
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Zde můžete kliknutím na malé tlačítko (vpravo od údaje "Cesta a jméno...") vyvolat
průzkumníka a příslušný soubor snadno vyhledat a vybrat. Zaškrtnete-li volbu pro
automatické spuštění při každém vstupu do knihy pohledávek, bude se program pokoušet
importovat faktury při každé aktivaci knihy pohledávek.
Požadujete-li provázání účetnictví s jiným (Vámi již užívaným) programovým vybavením,
konzultujte tuto skutečnost s autorem programu, který Vám sdělí informace o struktuře a
obsahu vstupních souborů.
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11.2. Kniha závazků
Slouží pro evidenci došlých faktur a jiných závazků (vyplývajících ze smluvních či
zákonných vztahů).
Speciální funkce, možné v knize závazků:
<F7>
... Přečíslování zvoleného dokladu. Zadáte-li dosud neexistující číslo dokladu,
dojde k nahrazení původního čísla a to i ve všech navazujících dokladech
(případné úhrady). Použijete-li speciální akci "Přečíslování knihy
závazků", dojde k hromadnému přečíslování, počínaje závazky od zadaného
datumu.
Před jakýmkoliv přečíslováním dokladů je vhodné vytvořit si záložní
datovou kopii, pro případ že s výsledkem přečíslování nebudete spokojeni.
<Ctrl>+<F> Nastavení výběrového filtru. Tato funkce umožňuje selektivním způsobem
ponechat na obrazovce (v tabulce) jen takové doklady, které Vás zajímají.
To je velmi důležité v případě, kdy Vás interesuje jen omezená skupinka
dokladů (například od jednoho dodavatele).
Pokud filtraci vyvoláte, je vhodné nejprve tlačítkem "Inicializace" (<F10>)
nastavit filtr tak, aby vybral úplně všechny doklady. Teprve poté začněte
zadávat omezující parametry. Tímto způsobem se vyhnete tomu, aby se Vám
do výběru "přimíchalo" nějaké nežádoucí kritérium z předchozích použití.
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Ve spodní části filtračního okna se můžete přesvědčit (formou textové
informace) o nastavení filtru ("Výběr omezen: ....").
Následuje náhled filtračního formuláře s několika přednastavenými
parametry (pro ukázku), kdy požadujeme, aby se v tabulce objevily jen
nezaplacené faktury od firmy, mající v názvu slovo "Schuster", se splatností
v roce 2003:
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<Ctrl>+<H> Zjednodušená úhrada: V případě, kdy dojde k úhradě závazku,

budete chtít
tuto skutečnost programu sdělit. Jedním z několika
způsobů, jak tuto situaci
řešit, je tzv. "Zjednodušená úhrada". Tímto
způsobem lze zadávat pouze ty
případy, kdy došlo k úplnému uhrazení (nelze použít pro přeplatky a nedoplatky - tj. částečné
úhrady!).
Při zjednodušené úhradě vyplňujete následující formulář:

Přestože způsob úhrady je přímo zadán písmenkem (H=hotově, B=bankou,
N=nefinančně), je třeba správně zadat i kolonku „Číslo bankovního výpisu“, kde platí
následující konvence:

42
a) Pokud bankovní výpis není zadán,

jedná se o úhradu v hotovosti.

b) Zadáte-li do tohoto okénka hvězdičku (*), program bude vědět, že se jedná o
kompenzaci (zápočet) a zapíše uhrazovací doklad do "Nefinanční knihy".
c) Vyplníte-li do okénka cokoliv jiného, jedná se o úhradu převodem a doklad se
zapíše do "Knihy banky". V tomto případě je nutné vědět, že na bankovním výpisu
nebývá jen jeden řádek (platba), a tak je nutné zadat do okénka "Číslo bankovního
výpisu" přesnější informaci, nejlépe ve tvaru: vv-čč kde:
vv = pořadové číslo bankovního výpisu
čč = číslo řádku v rámci bankovního výpisu
Příkladem takového označení může být například:
18-17 (Výpis číslo 18, řádek číslo 17)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Každému závazku, který zařadíte do knihy, lze zadávat tyto údaje: (Následuje formulář pro
podvojné účetnictví - plátce DPH. V případě, že firma je neplátce DPH nebo vede
jednoduché účetnictví, jsou v zadávaných údajích drobné odlišnosti.):
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Následuje podrobný popis vyznačených údajů:
1) Obchodní partner (dodavatel). Identifikuje se svým DIČem. Při zadávání firmy, která již je
v seznamu obchodních partnerů, můžete využít klávesovou funkci <F9>, která umožní
výběr ze seznamu, abecedně řazených, obchodních partnerů. Oprava údajů zvoleného
partnera je možná po stisku <F7>. Chcete-li zaevidovat novou firmu, vyplňte do tohoto
okénka klíč (DIČ), který v seznamu firem zatím neexistuje a stiskněte <Enter>. Program
automaticky založí novou kartu obchodního partnera.
Nemá-li obchodní partner DIČ a nechce-li se Vám něco vymýšlet, můžete použít klávesu
<F1>, která „vymyslí“ firmě klíč – pořadové číslo, ve tvaru F-0001, F-0002, …
2) Popis dokladu. Lze využít klávesovou zkratku <F9> - náhled a výběr ze seznamu
popisných textů (viz výše uvedený číselník). Popis je v rozsahu až 40 znaků. Chcete-li nějaký
text zaevidovat do číselníku popisných textů, použijte následující metodu:
a) Zvolte si písmenko (cifru) pro klíčové označení nového popisného textu
b) Do prázdného okénka "popis" zadejte znak "+" (plus) a za ním uveďte zvolený
klíč (jeden až tři znaky – například: „+TPZ“ = tržba za prodané zboží)
c) V případě, že jste zadali kód existujícího popisu, objeví se odpovídající text
d) Pokud program pod zadaným kódem nezná žádný popis, umožní Vám zadat
předvolený text následujícím dotazem:

45

Nyní už jen stačí vyplnit "Úplné znění popisu" a obvyklé zaúčtování.
3) Datumy. Program dokáže po stisku klávesy <F12> dosadit (systémové) dnešní datum.
Rovněž se pokusí automaticky stanovit datum splatnosti (přičtením určitého počtu dní k
datumu vystavení dokladu). V případě, kdy si v "Nastavení klienta" - "Ostatní I." nastavíte,
že si přejete opakovat datumy při zadávání nových dokladů, budou se některé datumové
údaje předvyplňovat na základě dřívějších zadání.
4) Bankovní spojení - účet dodavatele. Určujete účet, na který se mají poukázat peníze v
případě bezhotovostního způsobu placení. Tento účet se předvyplní z karty obchodního
partnera, je-li tam již znám z dřívějška. Nezapomeňte jej pokaždé pečlivě překontrolovat s
údajem na faktuře. Program kontroluje správnost zadaného bankovního spojení (modulo
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10,11 a nesprávně zadané pomlčky). Pokud zaznamená „podivnost“, účet se vybarví
červeně a přeškrtne se.
5) Číslo přijatého zálohového listu vyplňujete jen v tom případě, kdy účtujete v režimu
podvojného účetnictví. Do seznamu zálohových listů lze nahlédnout klávesovou funkcí
<F9>.
6) Poté, co určíte zálohový list, který je s touto fakturou (závazkem) spojený, objeví se po
pravé straně informace o výši zálohy, která nebyla dosud zúčtována. Vy poté zadáte takovou
výši zálohy, kterou chcete u tohoto závazku uplatnit (tj. maximálně do této uvedené výše).
Na zde uvedenou částku se automaticky (v hlavní knize) vytvoří doklad, který patřičnou výši
zálohy odúčtuje tímto způsobem:
MD=321-ana x DAL=314-ana (kontace zálohy se převezme ze zálohového listu)
7) DPH: Zde vyplňujete údaje, které mají přímý vliv na sestavení formuláře "Přiznání k
DPH". Jedná se o jednotlivé základy daně a vyměřenou daň. Přestože program daň
automaticky vypočítává, můžete ji v příslušném okénku přepsat. V případě, kdy znáte jen
celkovou částku (zjednodušený daňový doklad) včetně DPH, můžete do okénka pro "základ"
zadat tuto celkovou částku a stiskem klávesy <F10> se tato automaticky rozpočítá na základ
a daň.
8) Zde se vyplní účtovaná částka (pozor – nemusí se shodovat s částkou, která je na patřičné
došlé faktuře uvedena jako ta, kterou je třeba zaplatit). Obecně se zde vyplní součet
zdanitelných plnění + případné DPH. (V případě, kdy byla u této faktury (závazku)
poskytnuta záloha, uvede se do tohoto okénka částka včetně této zálohy). Na zálohu se v
programu pohlíží jako na dílčí úhradu faktury a pokud vyplníte údaj "Uplatněná záloha" (viz.
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výše body 5 a 6), program bude automaticky očekávat, že zbývající částka k úhradě je
"Částka celkem" mínus "Uplatněná záloha".
9) Při zavádění dokladů z předcházejících let můžete narazit na případ, kdy závazek je již
částečně uhrazen. Přitom v jednotlivých uhrazovacích knihách (Pokladna, Banka a
Nefinanční kniha) nejsou odpovídající doklady (neboť již nepatří do námi sledovaného
účetního období). Potom je třeba nějak programu sdělit, aby počítal s již uhrazenou částku. A
k tomu slouží tato popisovaná kolonka.
B) Pokud obchodujete se zahraničím a máte povinnost sestavovat výkaz Intrastatu, použijte
tuto klávesovou funkci.
C) Cizí měnu (je-li to třeba) můžete zadat do těchto políček. Zadává se její označení, počet a
kurs. V okénku „kurs“ se, pro kontrolní účely, v černé spodní části zobrazí malými písmenky
i přepočet na účtovací měnu (Kč).
A) Předkontace dokladu - rozúčtování. Úkolem této funkce (rovněž vyvolatelné klávesovou
zkratkou <F1>) je rozepsání účtované částky do jednotlivých kont (účtů). Samozřejmé je, že
tato funkce je rozdílná pro Daňovou evidenci a Podvojné účetnictví. Následuje předkontační
formulář pro daňovou evidenci (jednoduché účetnictví):
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Následuje popis označených údajů v předkontační tabulce pro daňovou evidenci:
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a) V okénku "K předkontaci" je výše částky, kterou je třeba v předkontační tabulce přerozdělit
(rozepsat). V okénku "Zbývá předkontovat" je částka, která ještě není přerozdělena. Pokud v tomto
okénku je jakékoliv kladné číslo, nebude možné předkontaci dokončit. Jedinou metodou, jak opustit
předkontační košilku v tomto případě, je opakovaný stisk klávesy <šipka nahoru>, který způsobí
návrat do dokladu.
b) Doprovodný popis - dva řádky libovolného textu upřesňující účetní záznam.
c) Kontace: Vyplňujete číslo účtu, které označuje, do kterého sloupce v peněžním deníku bude
zařazena odpovídající částka v okamžiku uhrazení faktury. Do seznamu účtů (účtové osnovy) se lze
podívat klávesou <F9>. Zadáte-li dosud neexistující účet, zařadí se tento automaticky do účtové
osnovy.
d) Částka, která se má zaúčtovat do zvoleného sloupce peněžního deníku. Obvykle se do prvního (a
jediného neDPH-řádku) zaznamená celá částka.Nemusí to však platit vždy (viz uvedený případ).
Součet částek v tomto sloupci musí dát celkovou částku z dokladu. Pokud tomu tak není, nebudete
moci předkontační tabulku opustit.
e) Poznámka: Není nutné ji vyplnit. Pokud však tuto kolonku vyplníte, upřednostní se tento text v
Učetní knize. V opačném případě se dosadí text - popis - z dokladu. Poznámky mají omezený rozsah maximálně 200 znaků v rámci celé předkontace - důvodem je přijatelný rozsah rezervované paměti a s
tím související rychlost programu.
f) Zde můžete přečíst údaje, týkající se právě editovaného řádku tabulky.
g) Předkontační košilku lze rovněž vytisknout.
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Předkontační tabulka pro podvojné účetnictví:

Následuje popis označených údajů v předkontační tabulce podvojného účetnictví:
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a)Kontace MD x DAL. Do seznamu účtů lze vstoupit stiskem <F9>. Tam můžete vybrat
odpovídající konto a stiskem klávesy <Enter> jej přemístíte do této tabulky.
b) Úsek a číslo zakázky. Zadávání těchto údajů je podmíněno jejich aktivací v "Nastavení
klienta" - "Účtování". I v tomto případě jste napojeni na příslušné číselníky, do nichž lze
nahlížet klávesou <F9>.
Ostatní údaje jsou shodné s výše popsanou předkontací k jednoduchému účetnictví.
---------------------------------------------------------------------------------------------------11) Nápovědový řádek. V tomto okénku vždy vidíte krátkou nápovědu, která se váže k právě
zadávanému údaji (okénku formuláře).

Další funkce, spojené s knihou závazků:
Tisk převodních příkazů:
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Poté, co vstoupíte do této funkce programu (<Ctrl>+<F4>), objeví se tabulka, obsahující
všechny dosud neuhrazené závazky. Zde je na Vašem uvážení, který závazek se rozhodnete
uhradit. Ty závazky, k nimž jste již převodní příkaz vytiskli, jsou označeny příznakem
"VYTIŠTĚNO" (a) ve sloupci "Uhrazujeme/Kč".
Kliknutím myší na příslušný řádek téhož sloupce můžete zadat částku (c), která má být
uhrazena (tj. i částečnou úhradu). Poté, co tento údaj potvrdíte stiskem klávesy <Enter>,
podbarví se tento řádek v tabulce tak, aby bylo patrné, že je vybrán k tisku.
Nezapomeňte překontrolovat údaj "Ve prospěch účtu" (b) - tj. účet, na který mají být
poukázány peníze, neboť firma-dodavatel může kdykoliv změnit bankovní spojení a Vám se
nabízí to, které máte na kartě obchodního partnera. A tady vyvstává možnost, že u jednoho
dodavatele můžete mít na jeho kartě až tři bankovní spojení. Mezi těmito účty můžete volit
tlačítkem "Změna banky" (klávesa <F9>).
Další funkce, které mohou přijít vhod, se objevují ve formě "pop-up-menu" (vyvoláte je
stiskem pravého tlačítka myši v tabulce). Jedná se zejména o "Opravu údajů zvolené firmy"
(<F7>) - zde lze například zadat další (nové) bankovní spojení dodavatele - a o
"Odpoj/Nastav příznak "vytištěno"" (<F10>) - když je potřeba opakovaně vytisknout
převodní příkaz.
Jednotlivé označené převodní příkazy jsou vždy sečtené (v pravém dolním rohu tabulky). Zde
máte možnost posoudit, zda budou na úhrady stačit peníze, které máte na svém účtu.
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Vlastní tisk převodních příkazů provedete stisknutím tlačítka "Tisk" (<F4>). Tím vyvoláte
následující formulář, ve kterém upřesníte číslo Vašeho účtu, z něhož mají být peníze
poukázány a dále datum vystavení a datum splatnosti):

Poté, co tisk potvrdíte kliknutím na tlačítko "OK", vygeneruje se vlastní tisková sestava a
současně se převedou tyto příkazy do tabulky pro "Komunikaci s bankou".
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Komunikace s bankou – samostatný programový modul „WCFD.exe“.
Komunikaci s internetovým bankovnictvím zprostředkovává samostatný program
„WCFD.EXE“. Prostřednictvím parametrů použitých při svém spuštění se „domluví“
s účetnictvím a umí do sebe převzít vytvořené převodní příkazy.
Tento modul, zapracovaný do účetnictví, převede vytvořené převodní příkazy do některého
z obecně používaných komunikačních protokolů bankovního styku (BEST-KB, Kompatibilní
média, ABO). Pak už jen stačí nastavit v příslušném systému internetového bankovnictví
cestu, odkud se mají tyto „přeložené“ příkazy načíst. Následuje popis komunikačního
programu WCFD:

Kliknutím na ikonu (1) dojde k vlastnímu exportu jednotlivých převodních příkazů do
systému internetového bankovnictví. Program vezme příkazy, které jsou zobrazeny v tabulce
(4) a přeloží je do příslušného komunikačního protokolu. Příkazy, které jsou v tabulce
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zobrazeny červenými písmeny obsahují tak závažnou chybu, že neprojdou kontrolním
testem internetového bankovnictví. Je-li chybný byť jen jeden řádek v tabulce, je zpravidla
odmítnuta celá tabulka. Proto nemá smysl dále pokračovat a kliknutím na ikonu (3) se celá
tabulka smaže. Poté je třeba v účetnictví chyby opravit (špatné bankovní spojení, konstantní
či variabilní symbol) a „vytisknout“ příkazy ještě jednou. Chybu lze však opravit i zde,
prostřednictvím tlačítkové funkce (5), případně lze chybný řádek (příkaz) vymazat funkcí (6)
a odeslat aspoň ty zbývající správné.
Ikona (3) slouží pro jednorázové nastavení parametrů internetového bankovního systému.
Zde se zejména nastavuje tvar výstupního souboru (podle Vašeho bankovního domu) a dále
cesta a jméno vznikajícího exportního souboru. Rovněž tu lze nastavit běžný účet, ze kterého
peníze odchází.
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Tisk objednávek:
Jedná se o další tiskovou sestavu Knihy závazků (<Ctrl>+<F8>). Program umožňuje vytvořit
a evidovat až 100 objednávek (pokud Vám tato kapacita na jeden rok nestačí, konzultujte s
autorem programu rozšíření nebo odmazávejte dřívější, již nepotřebné, objednávky). Každá
objednávka představuje formulář, na kterém lze zadat až 35 řádků textu:
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Zde si popíšeme důležité body objednávky:
a) Záhlaví - jméno firmy (dodavatele). Implicitně se převezme z údajů číselníku "Správce
klientů" (u multi-verze) nebo z licenčního souboru u jednouživatelské verze programu. Toto
záhlaví lze změnit prostřednictvím tlačítka "Konfigurace" (f), kde můžete mimo jiné i určit
velikost písmen prvního a druhého řádku záhlaví tiskopisu.
b) Libovolný textový údaj. Zde můžete vypsat například podmínky předání a vyskladnění
objednávaného zboží nebo i cokoliv jiného. Text, zde zadaný, se ukládá do speciálního
souboru a je poté automaticky předáván i všem ostatním objednávkám.
c) Kód zakázky je napojen na číselník "Zakázky". Lze tedy použít klávesu <F9> pro výběr
zakázky z tohoto číselníku.
d) Obchodní partner - dodavatel. Vyplníte jej buď ručně, nebo se můžete klávesou <F9> při
zadávání údaje "DIČ" podívat do seznamu evidovaných firem a zde jej vyhledat a vybrat.
e) Textová část - seznam objednávaného zboží či služeb. Jednotlivé objednávkové řádky lze
měnit klávesovou funkcí <Ctrl>+<F7>. K dispozici jsou tři typy řádků:
- zboží (sklad), kdy zadáváte kód zboží a jeho název
- služby, kdy vyplňujete název (popis) služby
( u obou případů pak zadáváte navíc i množství a případně i jednotkovou cenu)
- textový řádek (jen široký popis)
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f) V této konfiguraci můžete nastavit některé předvolené parametry spojené s objednávkami.
Jedná se například o předvolení typu nejčastěji užívaného řádku ("Obecné"). Dále tu můžete
určit ("Specifika"), zda se má na papír tisknout i údaj o ceně a podobně.

Opakující se závazky:
Opakující-se závazky představují určitý zásobník předvyplněných závazků-vzorů. Užívají se
zejména v daňové evidenci. Jedná se o tabulku, ve které si vyplníte jednotlivé, opakující-se
případy, které pak kdykoliv můžete použitím tlačítka "Použít" (<F6>) přepsat do knihy
závazků.
Bližší informace, spojené se zadáváním jednotlivých, opakujících-se závazků, můžete
přečíst v nápovědovém řádku (ve spodní části zadávacího formuláře) při vyplňování
jednotlivých údajů.
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11.3. Kniha pokladny
Kniha pokladny umožňuje evidenci pohybu peněz v jedné nebo více pokladních knihách.
Během práce s touto tabulkou můžete kdykoliv zjistit přehled obratů a zůstatků jednotlivých
pokladen (tlačítko "Zůstatek ke dni" - <Ctrl>+<F9>). Tyto zůstatky lze samozřejmě i
vytisknout (tlačítkem "Tisk" - <F4>).
Ke každému jednotlivému pokladnímu dokladu (který je v tabulce označen) je možné
vytisknout pokladní stvrzenku klávesou <F4> nebo poklepem na tlačítko " Stvrzenka".
Stvrzenky lze tisknout i hromadně, pomocí tiskové funkce "Hromadný tisk stvrzenek"
(<Ctrl>+<F4>).
Následuje náhled zadávacího formuláře - pokladního dokladu:
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Následuje popis, zde označených, údajů:
a) V případě, že Vaše účetnictví je rozděleno na několik pokladen, zvolíte zde, ke které z
nich se příslušný peněžní pohyb váže.
b) Označte, zda se jedná o <P>říjem peněz či o jejich <V>ydání.
c)Popis dokladu je provázán s číselníkem "Popisné texty". Lze do něj nahlédnout za pomoci
klávesové funkce <F9>. Rovněž lze použít (výše popsanou) klávesovou zkratku "+" (plus) a
klíč. V případě, že se jedná o doklad, kterým je hrazena faktura či zálohový list, není třeba
popis vyplňovat - vyplní se totiž automaticky.
d) DIČ obchodního partnera. I zde existuje provázanost na seznam firem. Lze do něj
nahlédnout klávesovou funkcí <F9>. Chcete-li opravit údaje zvolené firmy, umožní Vám to
klávesa <F7>.
I zde není nutné nic vyplňovat v případě, jedná-li se o úhradu pohledávky, závazku či
zálohového listu, neboť program tento údaj vyplňuje automaticky.
e) Vazba představuje odkaz na příslušnou knihu v případě úhrady <P>ohledávky či
<Z>ávazku. U Podvojného účetnictví je tu možná i vazba na Zálohové listy <1>-došlé či
<2>-vystavené.
f) Provázaný doklad. Vyplňuje se v souvislosti se zadanou "Vazbou" (e) na tento doklad, tedy
v případě úhrady tohoto dokladu. Do příslušné knihy lze kdykoliv nahlížet stiskem klávesy
<F9>. Dokonce je tu možné příslušný doklad editovat - <F7>, případně i zadat nový vyplněním a potvrzením (<Enter>) dosud neexistujícího čísla.
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g)Vyplněním údajů o vazbě na uhrazovaný
odpovídající výši očekávané úhrady.

doklad se v této kolonce objeví částka,

h) Zde vyplníte částku, která pokladnou prochází. Tuto částku je vždy nutné rozúčtovat (s
vyjímkou uhrazovacích dokladů v Jednoduchém účetnictví).
i) Nejedná-li se o uhrazovací doklad, lze zadat (vyplnit) i údaje o DPH ( )
j) Zvláštním typem pokladního dokladu je i tzv. "Sběrný pokladní doklad" (

).

V účetnictví - Knize pokladny - se běžně stává, že během jednoho měsíce proběhne celá řada
drobných nákupů podobné povahy (režijní materiál, nákup PHM a podobně). V takovém
případě lze výhodně použít funkci <F8> - "Sběrný pokladní doklad", kdy na jednom dokladu
- ve formě tabulky - lze zadat až 50 řádků - drobných nákupů a tím uspoříte mnoho dokladů.
Sběrný pokladní doklad, pro jednoduché účetnictví - neplátce DPH, vypadá takto:
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Popis jednotlivých označených částí sběrného pokladního dokladu:
1) Zde vyplněné údaje se po ukončení editace sběrného pokladního dokladu přepíšou do
základního - pokladního - dokladu.
2) Popis dokladu by měl vyjádřit předmět, o kterém se na zvoleném řádku tabulky účtuje.
3) Kontace je přímo napojena na účtovou osnovu. Do té se můžete podívat stiskem klávesy
<F9>. Zadáte-li dosud neznámé (nové) číslo účtu, zařadí se do této osnovy.
4) Úsek a Zakázka se vyplňují jen v tom případě, že je v účtování používáte. I zde existuje
přímé napojení na příslušný číselník. Hledání je možné po stisku klávesy <F9>. Přidat nový
údaj do číselníku lze tak, že zadáte dosud neevidovaný klíč a potvrdíte jej stiskem klávesy
<Enter>.
5) Jste-li plátcem DPH, rozepíšete v této části jednotlivé základy a DPH. Sběrný pokladní
doklad pro výdej peněz podporuje jen tuzemská plnění, která spadají do režimu §19a
odstavce 1 (s nárokem na odpočet). Jiné případy nelze řešit formou tohoto sběrného
pokladního dokladu.
V případě, kdy zaúčtováváte zjednodušený daňový doklad (a těch bude převážná většina),
lze výhodně použít klávesové funkce <F10>, která rozpočítá částku "Celkem" na "Základ" a
"Daň". Stačí do sloupce "Základ daně" zadat celkovou částku a stisknout klávesu <F10>.
6) Částky "Celkem" se sčítají ve spodní části tabulky. Důležité je, že se tento údaj nemusí
shodovat se součtem jednotlivých základů a daní (DPH).
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11.4. Kniha nefinanční
Tato kniha, která velmi připomíná Knihu pokladny, umožňuje zadávat nepeněžní účetní
doklady. Obvykle je tím míněno zadávání zápočtových - uhrazovacích - dokladů k fakturám.
Vzhledem k tomu, že tato kniha umožňuje zadávat i údaje pro sestavení DPH-daňového
přiznání, lze ji využít i pro účely různých dodaňování. Nefinanční kniha může v režimu
Podvojného účetnictví posloužit i jako kniha pro vnitřní účetní doklady.

11.5. Kniha banky
Zajišťuje přehled stavu na jednotlivých používaných bankovních účtech. Tyto účty lze
popisovat prostřednictvím číselníku "Běžné účty" (již je dříve popsán v příslušné kapitole).
Zůstatek na těchto účtech lze kdykoliv zjistit kliknutím na tlačítko "Zůstatek ke dni"
(<Ctrl>+<F9>).
Co Vás bude zajisté zajímat, je postup, jak nastavíte (zadáte) počáteční stav pro jednotlivé
bankovní účty (obdobně postupujte i v případě zadávání počátku v Knize pokladny):
a) Vytvořte si nový doklad. Ideální je vytvořit si doklad pro nultý bankovní výpis a dodržet
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konvenci pro značení dokladů v Knize banky. Příkladem takového čísla dokladu
může být: 08-KB0 (tj. rok 2008, Komerční Banka, výpis číslo 0)
b) V tomto dokladu vyplňte:
- Vaše bankovní spojení.
- Datum platby, které je vždy o jeden den starší, než první den účetního období
(tj. pro rok 2008 to bude 31.12.2007). Tím zajistíte, aby počáteční doklad
neovlivňoval obraty roku 2008.
- Jedná se o <P>příjem peněz.
- Popis může znít například "Převod z roku ...".
- Celkem účtovaná částka musí odpovídat převáděnému stavu peněz (tj. počátku v
bance).
c) Doklad předkontujte:
-V režimu "Jednoduché účetnictví" užijte kontaci 05-00 (ostatní nezdanitelný
příjem).
- V režimu "Podvojného účetnictví" užijte kontaci MD=221-ana x DAL=701
(Pro úplnost: tato předkontace se do hlavní knihy nedostane, neboť je v ní již
obsažena ve formě počáteční rozvahy).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zvláštní funkcí, kterou disponuje "Kniha banky", je tisk "Ostatních převodních příkazů"
(<Ctrl>+<F2>). V této tabulce můžete zadávat, evidovat a tisknout libovolné převodní
příkazy, které nejsou napojeny na výše zmíněnou "Knihu závazků".

66
I tyto převodní příkazy, které označíte pro
tabulky pro "Komunikuj s bankou".

tisk klávesovou funkcí <F1>, se přenášejí do

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nedílnou součástí "Knihy banky" je i tlačítková funkce "Výpis" (<Ctrl>+<V>). Zde je
možné snadno a rychle zadávat do evidence bankovní výpisy. Výhodou tohoto systému je
zejména ta skutečnost, že program si automaticky čísluje vzniklé doklady. Dále máte ihned
při zadávání přehled o počátečním a konečném zůstatku peněz na účtu, stejně jako o obratech
na straně příjmů i výdajů).
Pro každý jednotlivý řádek bankovního výpisu vyplňujete následující formulář:
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Datum připsání (odepsání) platby opíšete z příslušného řádku bankovního výpisu. Do
údaje "Kniha případného hrazeného dokladu" zadáte kód, označující příslušnou knihu
(Samozřejmě jen v případě, že se jedná o úhradu faktury. V opačném případě nezadáte nic.).
K dispozici jsou tyto možnosti:
<P> (<+>)
pro knihu pohledávek
<Z> (<->)
pro knihu závazků
<1>
jedná-li se o úhradu došlého zálohového listu (poskytujete zálohu)
<2>
jedná-li se o úhradu vystaveného zálohového listu (přijímáte zálohu)
nic
nejedná se o úhradu
V případě, hradíte-li došlý či vystavený zálohový list, objeví se bezprostředně po potvrzení
řádku bankovního výpisu běžný bankovní doklad, který umožní zaúčtování údajů o DPH (dle
nového zákona o DPH ze dne 1.5.2004).
Hrazený doklad lze vyplnit jen v případě, byla-li vyplněna výše popsaná "Kniha". Buď zadáte
přímo známé číslo dokladu (faktury) - například dle variabilního či specifického symbolu
platby nebo se klávesou <F9> do příslušné knihy podíváte a požadovaný doklad najdete. Při
hledání hrazeného dokladu je vhodné seřadit si knihu dle částek.
Přijatá/Odepsaná částka. V případě úhrady faktury se automaticky tato kolonka předvyplní.
Lze ji však opravit - změnit - v případě, že provedená platba se od očekávané nějak liší.
U ostatních plateb je nutné zadat částku dle bankovního výpisu.
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Popis dokladu. I ten se předvyplní v případě,
listu).

jedná-li se o úhradu faktury (či zálohového

Předkontace se buď sama vyplní nebo ji zadáte manuálně. Klávesou <F9> se můžete podívat
do účtové osnovy. Předkontace se nezadává v případě, kdy účtujete o úhradě v Jednoduchém
účetnictví, neboť v tomto případě nemá význam.
Úsek vyplníte tehdy, pokud má pro Vaše účetnictví nějaký význam.

11.5.1. Automatické načítání bankovních výpisů stažených z internetu
Program dokáže automaticky načíst bankovní výpis, stažený z internetového bankovnictví
tehdy, splníte-li následující předpoklady:
1) V „Nastavení klienta“ – „Doklady“ je třeba nastavit složku, do níž ukládáte stažené
výpisy (standardně je přednastavena cesta c:\!vypisy\)
2) Stažený výpis musí být ve známém tvaru (program mu musí být schopen porozumět).
Obvykle to znamená, že se stáhnou výpisy v TXT nebo CSV tvaru (ne v JPG či PDF).
V současné době program rozumí výpisům z KB-MojeBanka, GEMBInternetbanking, ČS-Servis24 a některým dalším.
3) Musíte v knize banky vstoupit do funkce „Výpis“, zadat pořadové číslo bankovního
výpisu a nastavit příslušné bankovní spojení. Poté co kliknete na tlačítko „Zahájit“,
provede se automatická analýza ve složce stažených výpisů (viz bod 1) a pokud zde
program najde odpovídající výpis, dotáže se, zda jej má automaticky načíst.
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4) Po automatickém načtení jsou platby, jejichž identifikace není na 100% označeny
červeným otazníkem. Tyto platby je třeba zkontrolovat a případně opravit či
doúčtovat.

11.6. Vystavené zálohové listy
V praxi hovoříme o tzv. "přijatých zálohách". Tato pomocná (mimoúčetní) kniha je funkční
jen v režimu vedení Podvojného účetnictví. Její význam spočívá v tisku a evidenci
vystavených záloh (včetně hlídání stavu jejich uhrazení). Tato tabulka je přímo propojena s
Knihou pokladny, Knihou banky a Nefinanční knihou, stejně jako s Knihou pohledávek odkud se (až tehdy, je-li zaplacena či zúčtována) přenáší do hlavní knihy - účetního deníku.
Zálohový list (doklad) obsahuje tyto údaje (viz dále vykreslené okno):
a) DIČ odběratele. Seznam obchodních partnerů se zobrazí po stisku klávesy <F9>.
Opravu údajů zvolené firmy umožní klávesa <F7>. Nemá-li firma DIČ, můžete jí
vymyslet jakýkoliv alfanumerický kód (například „NOVAK“).
b) Nasmlouvaná částka k úhradě. Tento údaj lze zadat jen v případě, není-li zálohový list
tvořen více „podzálohami“. Je-li v tabulce s podzálohami (d) víc než jeden řádek,
částka se automaticky vyplní jakou součet jednotlivých dílčích záloh.
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c) Zúčtovací sazba DPH (%) se vyplní v případě, pokud se hrazená částka rozpočítávala
na základ a DPH. Je-li sazba zadána, objeví se po její pravé straně okénko
s vypočtenou daní (k té se standardně dojde prostřednictvím zpětného výpočtu za
pomoci příslušného koeficientu). Je-li to nutné, můžete tuto vypočtenou daň přepsat.
d) Tabulka s dílčími zálohami. Pokud se zálohový list skládá s několika dílčích plateb
(„podzáloh“), můžete je zde vyplnit. Na každou z nich (zvlášť) je pak možné
vytisknout zálohový list (viz bod h).
e) Předkontace zálohy (platby) a DPH. Má význam až pro úhradu. Není-li zálohový list
uhrazen, nevstupuje do účetnictví (hlavní knihy).
f) V této tabulce získáte přehled o uhlazenosti a o stavu zúčtování zálohy. Lze tu rovněž
zadat informaci o úhradě (zúčtování) zálohy v (před)minulých letech.
g) Zde získáte o stavu uhlazenosti a rozúčtování zálohy v případě, je-li členěna na základ
a DPH (od 1.5.2004).
h) Tisknete zálohový list pro dílčí „podzálohu“, která je označena ikonkou s nůžkami.
Před tiskem se ještě dotáže na upřesnění základu a daně a datumu splatnosti.
Následuje obrázek – vystavený zálohový list:
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11.7. Došlé zálohové listy
V praxi hovoříme o tzv. "poskytnutých provozních zálohách". Tato pomocná (mimoúčetní)
kniha je funkční jen v režimu vedení Podvojného účetnictví. Její význam spočívá v evidenci
došlých zálohových listů (včetně hlídání stavu jejich uhrazení a stavu zúčtování). Tato
tabulka je přímo propojena s Knihou pokladny, Knihou banky a Nefinanční knihou, stejně
jako s Knihou závazků, odkud se (až tehdy, je-li zaplacena či zúčtována) přenáší do hlavní
knihy - účetního deníku.

11. 8. Sběrné účetní doklady
Jsou funkční jen v Podvojném účetnictví. Jedná se o vnitřní účetní doklady, které se pravidelně (každý
měsíc) mohou opakovat. V takovém případě máte možnost vytvořit si předpis těchto dokladů a do této
tabulky pak již jen každý měsíc vyplníte odpovídající částku.
Důležité je, že sloupce nalevo od "Účtovaná částka" jsou vždy společné pro všechny měsíce roku,
pouze částka se mění. Toto je třeba mít neustále na paměti - sběrný účetní doklad je plachta, mající
tolik sloupců, kolik je účtovaných měsíců.
Následuje sběrný účetní doklad pro mzdovou agendu - ukázka:
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Vysvětlení označených údajů:
a) Zde můžete změnit typ sběrného účetního dokladu. K dispozici je asi 10 možných variant
(Mzdy, Sklad, Majetek, Leasing, ...).
b) Určujete měsíc, pro který zadáváte částky u případů, které v tomto měsíci nastaly.
c) Číslo dokladu. Toto číslo se přenáší do hlavní knihy. Chcete-li aby nedocházelo k jeho
opakování v různých měsících jednoho účetního období, můžete to zařídit zadáním značky
"##", která bude před odesláním do hlavní knihy nahrazena dvoumístným pořadovým číslem
měsíce.
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d) Součtová skupina. Umožní sečíst všechny vyplněné částky, které náleží ke stejné
skupině. Pokud si ve sběrném dokladu vytvoříte kontrolní součtový řádek, vyplní se kolonka
"Částka" tímto zjištěným součtem. Součtový řádek vznikne tak, že vyplníte jen jeden z
kontačních údajů (MD nebo DAL).
e) Účtovaná částka. Pokud je tato částka vyplněna, zvolený řádek se přemístí do hlavní knihy.
V opačném případě zůstane bez povšimnutí.
f) Vyplňujete-li sběrný účetní doklad pro střediska (úseky), s výhodou použijete funkci
"Opakování vyššího řádku" (<F11>), která Vám ušetří opakované ťukání stejných popisů
a účetních předpisů (MD x DAL).
Sběrný účetní doklad lze vytisknout vyplněný nebo i prázdný (ten může posloužit jako
tiskopis pro ruční vyplnění). Tisk dokladu vyvolá klávesa <F4>.

11. 9. Vnitřní účetní doklady:
Mají význam jen v Podvojném účetnictví. Lze je použít pro účtování tzv. "Ostatních
případů", kdy nelze použít některou z dříve vyjmenovaných účetních knih. Při vstupu do této
knihy jste nejprve požádáni a vyplnění (určení) účetního období. Následuje zadávání
libovolných účetních dokladů v tabulce, která obsahuje základní požadované informace.
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I zde je možné využití klávesových zkratek pro napojení na příslušné číselníky (<F9>
pro výběr). Dále tu máte k dispozici tlačítko s ikonou , které umožní zopakovat některé
údaje z předchozího řádku tabulky.

12. Přiznání k DPH
Program automaticky sestavuje daňové přiznání k DPH. Potřebné údaje přebírá z těchto (ale
ne jiných !) účetních knih:
- Kniha pohledávek
(uskutečněná plnění)
- Kniha závazků
(přijatá plnění)
- Kniha pokladny
(přijatá a uskutečněná plnění)
- Kniha banky
(přijatá a uskutečněná plnění, spíše výjimečně)
- Nefinanční kniha
(přijatá a uskutečněná plnění)
Pro správné sestavení přiznání je nutné splnit základní předpoklady:
a) V "Nastavení klienta" - "Daně" určit, že je plátcem DPH
b) V témže nastavení zadat, zda je měsíčním či čtvrtletním plátcem DPH
Jednotlivé doklady pro určené období jsou vybírány dle datumu uskutečnění zdanitelného
plnění na jednotlivých daňových dokladech.
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Poté, co do formuláře "Přiznání k DPH"

vstoupíte, objeví se následující obraz:

Následuje bližší popis (upřesnění) vyznačených údajů:
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a) Ihned při vstupu do formuláře se automaticky vyvolá funkce "Sestavení
formuláře" (<Ctrl+<S>). Zde určíte požadované období, načež program projde jednotlivé
knihy a z nich vybere (dle datumů uskutečnění zdanitelného plnění) a vysčítá příslušné
daňové doklady. Výsledná čísla automaticky dosadí do formuláře.
b) Poklepem na jednotlivé záložky ("Strana 1" až "Strana 4") je možné prohlížet a editovat
jednotlivá okénka (c) všech čtyř stránek tiskopisu.
d) Toto tlačítko přepočítá formulář DPH (viz "Sestavení formuláře" (a))
e) Přejete-li si mít úplně čistý formulář, docílíte toho kliknutím na toto tlačítko (nebo stiskem
<Ctrl>+<Del>). Poté můžete do formuláře cokoliv vepsat. Tím získáváte možnost mít tzv.
"Volný formulář pro DPH".
g) Vždy, když sestavíte daňové přiznání, vytiskněte si jednu kopii tiskopisu pro svoje účely
(<F4>) a nezapomeňte si rovněž vytisknout i "Záznamní povinnost" (soupis daňových
dokladů). Tyto dokumenty pečlivě uschovejte. Mezi tiskovými sestavami naleznete i
podklady pro roční zúčtování DPH (krácení nadměrného odpočtu vlivem koeficientu) a další
užitečné přehledy (souhrnné hlášení, rozdíly mezi účtováním a DPH, nákupy od neplátců, …)
Ostatní tiskové výstupy, spojené s evidencí DPH, tiskněte dle vlastní potřeby.
Nezapomeňte si pročíst informace o "Nastavení uzávěrkového datumu" (budou následovat).
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13. Evidence drobného majetku
Umožňuje sledovat drobný majetek, který Vámi účtovaná firma vlastní. Povinností každé
firmy je evidovat veškerý drobný majetek s dobou použitelnosti delší než rok a hodnotou
převyšující 3000 Kč. To však nevylučuje evidovat i majetek s nižší hodnotou.
V režimu podvojného účetnictví se i drobný majetek odepisuje metodou "účetních odpisů".
V takovém případě je vhodné zadávat tento drobný majetek do níže popsaného modulu
"Investiční majetek", kde Vám program umožní automaticky vypočítávat odpis a zůstatkovou
hodnotu. Takto vypadá tabulka:
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Vysvětlení k tabulce drobného majetku:
a) Inventární číslo je maximálně osmimístné. Může obsahovat alfanumerické znaky.
Chcete-li docílit správného řazení drobného majetku dle čísel, zadávejte všechna
inventární čísla stejně „široká“ – například 0001, 0002, …, 0123.
b) Název v rozsahu 40 znaků. Poznámku lze výhodně použít například pro označení
čísla pořizovacího dokladu. Budete-li v budoucnu hledat kupní doklad, snadno jej
naleznete.
c) Umístěním se myslí například číslo místnosti (kanceláře). Vyplňujete-li tento údaj,
umožní Vám program tisk soupisu majetku dle jednotlivých zadaných umístění.
Existuje vazba (<F9>) na číselník umístění.
d) Den vyřazení majetku označuje, že po tomto dni již majetek účetně neexistuje.
Vyřazení majetku si nepleťte s pojmem „Zrušení majetku“. Vyřazený majetek
evidenčně stále zůstává v počítači a tiskne se v případě, kdy se „vracíte“ do minulých
období. Zrušený majetek (kliknutím na příslušné tlačítko) je nenávratně pryč a nebude
se tedy ani tisknout.
e) Filtr umožní vybrat jen některé majetkové položky, dle nastavení různých výběrových
hledisek.
f) Tisky umožňují několik podrobných přehledů majetku se značnou variabilitou výběru
(filtrem) a různými řadícími možnostmi.

80

14. Investiční majetek
Umožní evidovat nejdůležitější údaje, týkající se hmotného (případně i nehmotného)
investičního majetku. Automaticky počítá účetní a daňové odpisy dle předpisů platných od
roku 1993. Každá majetková karta je identifikována až osmiciferným číslem. Vyžaduje
zadání celé řady důležitých údajů, které vidíte na následujícím formuláři, u něhož jsou
vyznačeny tyto údaje:
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a) Formulář je rozložen na více (pět) částí. Lze je přepínat myší nebo příslušnou
klávesovou funkcí.
b) Kontace má význam jen u firem účtujících v Podvojném účetnictví. Do účtové osnovy
Vás přenese klávesa <F9>.
c) Metoda daňového odpisu. Zvolte, jaký preferujete (užíváte) způsob. Je možné volit mezi
těmito možnými variantami odpisu:
- L ... lineární (rovnoměrný) odpis
- P ... progresivní (zrychlený) odpis
- N ... neodepisuje se
- J ... jiný způsob odepisování (ručně)
- U ... účetní odpis (daňový odpis se přebírá z karty účetního odpisu)
d) Číselník zatřídění majetku (dle SKP) je dostupný po stisku klávesy <F9>. Při
prohledávání tohoto číselníku lze výhodně použít hledání zadaného textu v popisu.
e) Pokud potřebujete pro některý rok přerušit odepisování této majetkové karty, zadejte do
okénka roky přerušení, oddělené čárkou nebo středníkem. Neplatí pro Účetní odpis - tuto
situaci je nutné řešit zásahem do karty účetního odpisu!
f) Informaci o vyřazení majetku zadejte až tehdy, když nastane (nikdy nezadávejte svůj
předpoklad). Protože se vyřazení majetku váže na úpravu daňového odpisu v roce vyřazení z
evidence (poloviční daňový odpis), platí následující konvence:
- Zadáte-li libovolný datum v rozmezí od 01.01. do 30.12. roku, v němž ještě vstupní cena
není nulová, pochopí to program tak, že majetek byl vyřazen před ukončením odepisování a
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upraví výši daňového odpisu - ovšem jen u Lineárního
a
Používáte-li jinou odpisovou metodu, je nutné toto řešit ručně!

Progresivního

odpisu.

- Pokud majetek vyřadíte z evidence 31.12. - poslední den roku, nebude se případný daňový
odpis automaticky měnit (půlit).
Dále, pro případ, že vedete Daňovou evidenci platí následující konvence:
Je-li majetek odprodáván a má-li ještě nějakou zůstatkovou hodnotu, zadejte do okénka
"Způsob vyřazení" tento příznak: (D) tj. písmeno "D" v kulatých závorkách. Při uzávěrce
majetku se pak přenese do Nefinanční knihy i údaj o této zůstatkové ceně.
g) Umožní stanovit, že majetek spadá do odpisové skupiny 1a
h) Zde se dají nastavit některé méně obvyklé parametry odpisování.
V ukázkové tabulce - "Daňovém odpisu" - se zaměříme na dvě důležité hodnoty:

83
a) Odpisová skupina, zadáte ji dle SKP- zařazení majetku. tato skupina může být v
průběhu odepisování měněna. Každá změna přepočte následující daňové odpisy dle
příslušných vzorců. Skupina se nezadává v případě, byl-li zvolen "J ... jiný způsob
odepisování"
Pokud potřebujete zadat odpisovou skupinu 1A, je nutné v základních údajích (F1) zaškrtnout
volbu (g) „Od r.2005 spadá majetek do odpisové skupiny 1A?“ a v tabulce daňového odpisu
zadáte skupinu 1.
b) Uplatněný odpis (nejvýše do výše "Maximálního odpisu"). V praxi má význam ve dvou
případech: Při "J ... jiném způsobu odepisování", kdy se zadává "ručně". Dále je možné při
"Lineárním odepisování" určit výši ročního daňového odpisu v intervalu
1.00 Kč až
"Maximální odpis". Zadáte-li 0 (nula), automaticky se doplňuje tzv. "Maximální odpis". Pro
další metody odpisu nemá tato kolonka význam a nemá se tedy používat.
Pozor: Při vyřazení majetku se případný odpis půlí dvěma (viz předchozí strana). Program
tuto situaci automaticky řeší pouze při použití Lineárního či Progresivního způsobu
odepisování!
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Účetní odepisování:
Program umožňuje provádět účetní odepisování majetku. Tato metoda nachází (mimo jiné)
velké uplatnění zejména pro odpisy drobného majetku (3.000 – 40.000 Kč), kdy se odepisuje
po dobu delší než 12 měsíců a kdy je odpis do jisté míry závislý na vnitřních pravidlech Vaší
firmy. Tabulka pro účetní odepisování vypadá takto:

a) Ve sloupci „Měsíců“ můžete zadat dobu (počet měsíců), po kterou se má majetek
odepisovat. Příslušný měsíční odpis se pak objeví ve sloupci „Uplatněný odpis“.

85
b) Odpis lze přerušit tak, že do sloupce
„Měsíců“ zadáte nulu. Odpis znovu
„nastartujete“ (nebo urychlíte či zpomalíte) tak, že ve sloupci „Měsíců“ změníte údaj
o zbývajícím počtu měsíců.
c) Ve sloupci „Uplatněný odpis“ se promítá nastavená doba odepisování odpovídajícím
zvýšením či snížením částky měsíčního odpisu
V případě, že zanášíte do evidence již dříve odpisovaný majetek (což je v praxi velmi časté),
je třeba nastavit výchozí stav účetního odpisu. V tomto případě použijte tlačítko „Nastavení
výchozího odpisu“. Zde můžete zadat stav oprávek k libovolnému období a ušetříte si tak
čas a práci s historií karty, která již není až tak důležitá (viz dále).

Potíže spojené s pořizováním dat do programu:
Během pořizování údajů do majetkové evidence se může vyskytnout následující problém:
„Majetek již byl v minulosti odepisován. V té době platila jiná pravidla než dnes. Také se
mohlo stát, že majetek nebyl v minulosti počítán správně.“
Problém je (byť ne zcela ideálně) řešitelný takto:
a) Daňový odpis – použijte způsob daňového odpisu: „Jiný způsob odepisování – ručně“
a do tabulky daňových odpisů zadejte jednotlivé roční odpisy manuálně.
b) Účetní odpis – použijte tlačítko „

Nastavení výchozího odpisu“. Objeví se okno:
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zde můžete zadat, že ke zvolenému období (například 10/2002) byla již odepsána určitá
částka. Tím sice nebude karta obsahovat přesný obraz minulých odpisů ale v praxi to
obvykle není ani potřeba. Hlavní je, že Vám půjde pořizování pěkně od ruky.

15. Účetní deník
Sestavuje se automaticky při každém kliknutí na tuto ikonu a to tehdy, byla-li zaznamenána
nějaké změna v účetních knihách. Sestavení lze však vyvolat i manuálně, zaškrtnutím údaje
"Sestavit deník" (v hlavní nabídce, vpravo nahoře). Během sestavování deníku program
diagnostikuje některé účetní chyby a nesrovnalosti. Současně opravuje informace o úhradách
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faktur a zálohových listů a to na základě
banky a Nefinanční knize.

plateb, které zjistí v Knize pokladny, Knize

Deník se sestavuje jak pro Daňovou evidenci (Jednoduché účetnictví), tak i pro Podvojné
účetnictví a v obou případech vypadá výsledná tabulka jinak. Přesto platí tato shodná
pravidla:
a) Tabulku lze řadit, ne však dle všech sloupců. Zejména u Jednoduchého účetnictví je toto
řazení omezeno jen na první 3-4 sloupce.
b) Tabulce lze nastavit filtr. Toto je výhodné, hledáte-li v deníku nějaký konkrétní doklad.
c) V deníku jsou k dispozici nejdůležitější účetní tiskové sestavy. Pro Jednoduché účetnictví
(Daňovou evidenci) je to zejména "Peněžní deník" a některá ekonomická vyhodnocení,
potřebná pro peněžní ústavy (kvůli úvěrům) nebo pro všeobecný přehled majitele firmy.
Rovněž je využívají daňoví poradci ("Předběžný výpočet daně" (<Ctrl>+<F3>) a "Kontrola
účtování - rozbor" (<Ctrl>+<F4>)).
Pro Podvojné účetnictví tu najdete "Přehled o nákladech a výnosech", "Přehled aktiv a
pasiv" (mají význam zejména pro průběžné sledování hospodaření firmy). "Obratová
předvaha" poslouží ke kontrole účtování. "Konta" se tisknou na konci roku ale lze je užít i
při hledání nějaké nesrovnalosti.
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16. Výkazy
Tento modul má rozdílnou funkci pro Daňovou evidenci a pro Podvojné účetnictví. Zatímco
v Podvojném účetnictví tu najdete generátor účetních sestav ("Výkaz zisků a ztrát" a
"Rozvaha"), v případě vedení Daňové evidence je tu tiskopis daňového přiznání ("Daň z
příjmu fyzických osob - Typ "B") a tiskopisy pro výkazy pro OSSZ a VZP.

16.1. Daňová evidence
Tiskopis se automaticky předvyplní, pokud to potvrdíte kliknutím na tlačítko "Sestavit" při
vstupu do tohoto modulu. Předtím můžete nastavit analytické účty pro důležité (zvláště
sledované hodnoty). Formulář je nutné před tiskem pečlivě projít a překontrolovat správost
vyplněných údajů. Je nutné doplnit ručně údaje o daňových úlevách (odpočitatelné položky),
některé textové a další informace. U některých kolonek je navíc nutné dopsat částku, není-li
možné ji automaticky převzít. Nejdůležitější z těchto kolonek jsou červeně orámovány.

16.2. Podvojné účetnictví
Generátor účetních výkazů umožňuje vytvořit jednoduchým způsobem potřebný výkaz (Zisk
a ztráta / Rozvaha). Poté, co založíte nový výkaz do tabulky, objeví se tento před Vámi. V
horní části okna (nad tabulkou) vyplníte název formuláře a označíte, zda se jedná o rozvahu.
Případně určíte matematický vztah (Netto = Brutto + Korekce?). Pokud nezaškrtnete, platí
implicitně tento vztah: "Netto = Brutto - Korekce". Proč se mění znaménko? Protože někteří
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účtaři zadávají oprávky jako aktiva mínusem a jiní jako pasiva. To má vliv na provádění
matematických operací (odečítání záporného čísla je ve skutečnosti přičítání).
Pro vyplnění jednotlivého řádku tohoto výkazu je třeba zadat následující údaje:

Jak je vidět, opisujete údaje z oficiálního formuláře, který vychází například ve Finančním
zpravodaji a lze jej koupit i v každém lepším papírnictví. Za zmínku stojí snad jen údaj
"Vzorec", který vyplňujete jen tehdy, jedná-li se o součtový řádek a kde uvádíte matematický
vztah příslušných řádků výkazu. Jako operandy lze použít znaménka plus (+) a mínus (-).
Specialitou je hromadný součet - znaménko "až" (~).
Základní výkazy jsou součástí dodávaného programu. Lze si však vytvářet i vlastní
modifikace (funkce "Duplikát výkazu" <Ctrl>+<F2>) .
Pokud výkaz sestavujete poprvé, zřejmě se Vám nepovede, aby hned vše vyšlo tak, jak má.
Tady je několik dobrých rad:
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a) Pro odlaďování
tisících")

doporučuji

nastavit

přesnost výkazu "V korunách" (ne "V

b) Vytiskněte si pomocné sestavy z účetního deníku ("Přehled nákladů a výnosů" pro
sestavování "Výkazu zisků a ztát", "Přehled aktiv a pasiv" pro "Rozvahu"). Tyto sestavy jsou
integrovány přímo do tiskové nabídky ve výkazu. Zaměřte se na sloupeček "Výk. č.ř.", kde by
u každého (nesoučtového) řádku mělo být nenulové číslo - tj. nasměrování na příslušný řádek
výkazu. Pokud toto číslo není vyplněno, chybí tento údaj v číselníku "Účtová osnova".
Musíte jej tam tedy doplnit.
c) Odškrtejte údaje v pomocných sestavách s výkazem. U rozvahy se navíc přesvědčte, zda
povaha příslušného konta (Aktivum / Pasivum) koresponduje s oblastí, ve které zrovna
"škrtáte".
Účtová osnova je rovněž součástí každého výkazu a lze ji vyvolat klávesovou zkratkou
<Ctrl>+<Alt>+<O>.
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17. Tisky
Program disponuje poměrně širokou škálou tiskových výstupů. Naleznete je zejména v
jednotlivých účetních knihách, vždy v horním nabídkovém menu pod pojmem "Tisky".
Jednotlivé tiskové sestavy navíc umožňují značnou variabilitu výběru a řazení tisknutých
informací.
Poté, co se patřičné informace potřebné pro tisk vyhodnotí, objeví se tiskové/náhledové okno.
Zde můžete prohlížet jednotlivé vytištěné stránky. Prostřednictvím ikony "Konfigurace" je
možné nastavit několik důležitých vlastností (jako například Horizontální či Vertikální posun,
barvu podkladu, úsporné varianty tisku, velikost používaného papíru...).
Sestavu lze vytisknout příslušným tlačítkem nebo klávesou <F4>. Můžete vytisknout celou
sestavu nebo jen zadané rozmezí stránek. Navíc lze určit i počet kopií. Pro náhled sestavy
před tiskem slouží formulář, který obsahuje tyto (níže popsané) údaje:

92

Některé vybrané sestavy lze navíc exportovat ve formě "DBF" tabulek (například do MSExcelu) a také je můžete tisknout klávesou <F5> na zařízení LPT, což může výrazně urychlit
tisk v případě tisku na jehličkových tiskárnách.
a) Aktuální stránku lze měnit jednak přímým zapsáním požadovaného čísla stránky nebo
kliknutím na postranní tlačítka (<šipka nahoru>, <šipka dolů>).
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b) Zde je informace o celkovém počtu

stránek této sestavy.

c) Informace o předvolené tiskárně a výstupním portu. Je tu i nastavené grafické rozlišení
tiskárny.
d) Tlačítko "
" umožňuje i export zvolené stránky ve formě bitmapy a současně i ve
formě JPEGu. Taková stránka zabírá asi 1.5 MB (bitmapa) či 150 kb (JPEG).
Prostřednictvím standardních prostředků operačního systému MS-Windows 98 (nebo vyšší
verze) - konkrétně myslím program "Malování" je možné převést tuto sestavu i do jiných
formátů - například "bmp - jen dvě barvy". V takovém případě se dostanete i pod hranici
100 kB na jednu stránku sestavy a to už lze použít například pro odeslání e-mailem (cca 1
minuta přenosu). Postup převodu na černobílou bitmapu:
- v prostředí MS-Windows poklepejte na ikonu "Tento počítač"
- klikněte na ikonu disku, na který jste uložili příslušný soubor s bitmapou
(standardně se jedná o disk C: - základní (kořenový) adresář)
- vyhledejte vyexportovanou bitmapu a poklepejte na ní myší
- automaticky se spustí kreslící program (obvykle "Malování")
- zde se objeví zvolená stránka sestavy
- klikněte na nabídku "Soubor" a zvolte "Uložit jako"
- v okénku "Uložit jako typ:" navolte "Černobílý rastr (*.bmp)"
- výsledný soubor bude asi 15x menší než původní (cca 100 kb)
Vybrané tiskové sestavy (jsou v tiskových nabídkách uvnitř programu označeny značkou "*"
- hvězdička) lze rovněž exportovat jako "dbf"-tabulky. To má význam pro přenos údajů do
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tabulkových programů (MS-Excel, Q-Pro,
prostřednictvím e-mailu.

...). A lze je samozřejmě exportovat i

e) Konfigurovat lze některé parametry zobrazení a tisku. Jedná se zejména o (f) posun tisku v
horizontální a vertikální rovině (zadává se v milimetrech).
Záložka "V nouzi" umožňuje nahradit neexistující fonty Courierem nebo u nich případně
odpojit diakritiku.
g) Grafické rozlišení tiskárny nastavujte jen vyjímečně. Standardní nastavení "0" (nula)
znamená, že program použije implicitní informaci od příslušné tiskárny.
h) Je vhodné zaškrtnout výmaz souborů s tiskovou sestavou poté, co ukončíte tento tiskový
formulář. Jen zbytečně zabírají místo na disku. Tyto soubory mají koncovku ".wpr".
i) Pokud se při náhledu této sestavy objeví toto tlačítko
, je možné tuto sestavu jednak
exportovat jako "dbf"-tabulku a současně i tisknout na zařízení LPTx. Díky této funkci se
výrazně urychluje tisk na starších typech jehličkových tiskáren. Sestavy se tisknou v MSDOS-režimu, který je výrazně rychlejší než grafický ve windows.
j) Toto tlačítko umožní vlastní přenos sestavy do tiskové fronty. Lze tisknout jak všechny, tak
i zvolené stránky.

17.1. Co je nutné vědět...
Každý tiskový výstup se sestavuje po určitou dobu. Během jeho sestavování dochází k
vyhodnocování jednotlivých dokladů. Pokud pracujete v prostředí počítačové sítě, může se
stát, že během vytváření tiskové sestavy na jednom počítači bude někdo jiný zadávat doklady
na jiném pracovišti do téže firmy. Potom se může stát, že vytištěná sestava nebude správná. Z

95
tohoto důvodu se doporučuje, aby při výpočtu důležitých sestav (zejména těch v
"Účetním deníku") nikdo jiný s účetním programem (v téže zpracovávané firmě - klientovi)
po dobu jejich sestavování, nepracoval.

18. Pomocné knihy
Pomocné knihy mají za úkol zpřesnit evidenci vybraných dokladů nad rámec výše popsaných
evidencí. Program disponuje těmito pomocnými knihami:
18.1.Podrozvahové účty - knihy pomocné evidence
Zde je možné evidovat libovolný počet pomocných peněžních evidencí (ceniny, leasing, ...).
Pro leasing a splátku úvěru disponují tyto knihy podpůrnými funkcemi, které umožňují
vygenerovat splátkový kalendář na základě jednoho (případně dvou) řádků:
- splátka úvěru vyžaduje zadání řádku ve tvaru:

a poté, co kliknete v horní části knihy na rozbalovací menu „Úpravy“ a zvolíte funkci
„Vygenerování splátkového kalendáře pro úvěr“, naplní se kniha jednotlivými řádky se
splátkami (u=výše úroku v %, ms=výše dohodnuté měsíční splátky).
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- leasingový splátkový kalendář se vygeneruje dle prvních dvou řádků, přičemž
na prvním uvedete v kolonce „Příjem“ celkovou výši amortizace a na druhém řádku
v kolonce „Výdej“ zadáte výši první splátky. Pak aktivujete v rozbalovací nabídce „Úpravy“
funkci „Vygenerování splátkového kalendáře pro leasing“.
18.2. Valutová pokladna
Umožní evidovat pohyb peněz v cizí měně. Tato evidence je zcela nezávislá na účetnictví.
Jejím účelem je zjištění stavu cizí měny a stanovení kursového zisku/ztráty v zadaném
období. Lze ji použít nejen pro pokladnu ale i pro banku.
Přestože je tato evidence jen jedna, můžete tu evidovat libovolný počet měnových jednotek
(pod-účtů). Pro rozčlenění se použije rozdílný název měny (USD,EURO,SK,...).
V současné době disponuje program novými přehledy, které naleznete v základních knihách
(pohledávky a závazky, pokladna, banka a nefinanční kniha). Tyto specializované sestavy se
zaměřují na doklady, účtované v cizích měnách. Pokud budete tyto sestavy vhodně používat
(tj. budete-li zadávat údaje o případné cizí měně přímo v těchto knihách), ztrácí valutová
pokladna smysl, neboť ji nahrazují tyto nové sestavy.
18.3. Kniha vytištěných převodních příkazů
Nejste-li si jisti, zda byl některý důležitý převodní příkaz již vytištěn, zde můžete nahlédnout
do jakéhosi archivu všech vytištěných převodních příkazů. Dokonce si tu můžete i
"odškrtnout" to, že již byl předán do banky.
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18.4. Protokol mimořádných zásahů obsluhy
Zde je archiv všech zásahů, které by mohly nějakým zásadnějším způsobem ovlivnit účtování
nebo i práci celého programu. Archiv je tabulka ve formátu "DBF" a obsahuje všechny
sledované zásahy. Informace, které tu jsou uloženy, umožňují určit datum a čas zásahu a
rovněž i osobu, která zásah vykonala + podrobný popis změny.
18.5. Sběrné pokladní doklady
Jedná se o doklady, které vznikají při zadávání pokladních dokladů (stiskem klávesy <F8>).
Tyto doklady je někdy třeba opakovaně vytisknout nebo i zrušit. K tomu poslouží tato
evidence.
18.6. Vzájemné zápočty PaZ
Snad každá firma se čas od času setká s potřebou vzájemného zápočtu. Může se jednat jak o
klasické započtení pohledávky se závazkem, tak i o kompenzaci v rámci jedné knihy
(pohledávka a dobropis, závazek a vrubopis).
Tento program umožňuje vzájemné zápočty řešit komplexně. Navrhne, které firmy lze
započítávat:
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a) V levé tabulce je možné zhlédnout všechny připravené (nebo už i realizované) zápočty.
b) V pravé tabulce jsou jména firem, jejichž pohledávky a závazky umožňují tvorbu zápočtů.
c) Navržený zápočet lze vytisknout a použít ho jako doklad k započtení.
d) Navržený zápočet lze zrušit (nebyl-li realizován). V takovém případě se "vrátí" do tabulky
v pravé části okna.
e) Navržený zápočet lze opravit (změnit), nebyl-li dosud realizován.
f) Realizace zápočtu vytvoří příslušné uhrazovací doklady v nefinanční knize. K realizaci lze
přistoupit v okamžiku, kdy obě strany zápočet potvrdí podpisem příslušného dokladu.
g) Kliknutím na toto tlačítko se vytvoří v levé tabulce nový řádek "Návrh zápočtu" a nabídne
se takovéto okno:
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a) V základních informacích můžete zápočet pojmenovat a přidělit mu variabilní symbol a
datum "splatnosti".
b) Soupis započítávaných dokladů obsahuje jednotlivé pohledávky a závazky, které se stanou
předmětem započtení. Tyto doklady do tabulky vstoupí z níže umístěných tabulek PaZ
kliknutím myší na příslušný doklad nebo stiskem tlačítka "Automatická příprava".
c) Z tabulky lze kterýkoliv doklad vyřadit kliknutím na toto tlačítko.
d) V pravé spodní části tabulky jsou k vidění součty jednotlivých stran spolu s rozdílem.
e) Tabulka obsahující pohledávky (nebo i závazky-vrubopisy). Doklady jsou seřazeny dle
splatnosti. Kliknutím na příslušný řádek tabulky dojde k přemístění do výše uvedené tabulky
započítávaných dokladů.
f)Tabulka obsahující závazky (nebo i pohledávky-dobropisy). Doklady jsou řazeny dle
datumu splatnosti a kliknutím myší je můžete přemístit do výše uvedené tabulky
započítávaných dokladů.
g) Toto tlačítko navrhne optimální zápočet. Nejprve zjistí stranu s nižší částkou a poté
všechny její doklady přemístí do horní tabulky vzájemného započtení. Poté si z druhé strany
odebere tolik dokladů, kolik lze započíst do chvíle než dojde k převisu.
18.7. Analytické zaúčtování jednoduchého účetnictví
Tato tabulka Vám ukáže podrobný (analytický) účetní deník v režimu „Jednoduchého
účetnictví / Daňové evidence“. Tento účetní deník se skládá vždy na „pozadí“ hlavního
peněžního deníku.
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18.8. Volitelné výkazy podvojného účetnictví
Je-li to žádoucí, můžete si prostřednictvím této pomocné knihy vytvořit libovolné množství
pomocných výkazů. Tyto výkazy Vám zajistí přehled o jednotlivých zvolených analytických
účtech (nákladových a výnosových kont).
Vytvoříte-li si výkaz (tabulka obsahující požadované analytické účty), program do něj
dokáže automaticky doplnit obraty těchto sledovaných kont za zadané období. Umí rovněž
zobrazit mezisoučty za náklady, výnosy a celkový výsledek.
18.9. Vyúčtování pracovní cesty zaměstnance
Program dokáže vytvářet „cesťáky“ pro vyúčtování pracovních cest vašich zaměstnanců.

19. Speciální funkce programu
Naleznete je v záložce "Ostatní" v hlavní programové nabídce. Jedná se zejména o tyto
operace:

Zálohování dat

(<Shift>+<Ctrl>+<F2>)

Tato funkce umožní vytvořit záložní kopii dat. Kopii lze vytvořit buď na disketu (A:) nebo na
jakýkoliv jiný disk (uživatelsky nastavitelný). Navíc můžete (v případě multiverze) určit, zda
chcete zálohovat jen data zpracovávané firmy nebo všech existujících firem.
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U zálohování bych rád připomenul
skutečnost, že diskety nepatří mezi
nejspolehlivější médium. Navíc má program poměrně značné nároky na kapacitu dat a tak lze
hovořit i o desítkách záložních disket.
Vhodným zálohovacím médiem je v současné době USB-disk nebo i přenosný hard-disk.
Případně je možné data "vypálit" na CD-disk – v tomto případě to však nelze učinit
prostřednictvím této funkce ale za pomoci specifického „vypalovacího“ software (například
NERO). Pokud pracujete v počítačové síti, lze využít i možnosti "odeslání dat" na jiný
počítač.
Obnova dat ze záložní kopie (<Shift>+<Ctrl>+<F3>)
Tato funkce umožní načíst data z pořízené záložní datové kopie. Jedná se o poměrně riskantní
akci (zejména při zálohování na 3.5" diskety). Pokud se obnova dat nepovede, můžete přijít o
veškerá data. Proto tuto funkci použijte až v případě nejvyšší nouze (tj. při úplném smazání
dat). Při menším narušení (například při výmazu či poškození jen některé tabulky – knihy), je
vhodné konzultovat s autorem programu, zda není nějaké vhodnější řešení (například jen
obnova oné poničené části), přičemž se minimalizuje škoda – ztracený čas strávený
opakovaným pořizováním údajů, o které by Vás tato akce mohla připravit.
Před obnovou můžete nastavit, zda se mají obnovit data všech firem (má význam u
multiverze) nebo jen jedné, právě zpracovávané firmy. U této druhé možnosti je možné zadat
pořadové číslo načítané firmy. Pozor ! Pokud zde přepíšete přednastavené číslo, program
načte data s tímto, Vámi nastaveným, pořadovým číslem firmy a převede je do zvolené firmy.
Tím se pochopitelně přepíší všechny dosavadní doklady.
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Export a import vybraných tabulek
Program umožňuje přenášet zvolené doklady základních účetních knih formou jejich exportu
a importu. Toto je velmi důležité pro účetní firmu, která může přijímat od svého klienta
doklady, vystavené na témže programu (obvykle došlé a vystavené faktury). Exportovat lze
totiž nejen všechny doklady ale i jejich část, například v závislosti na datumu jejich
zaúčtování a podobně.
Při importu nedojde ke ztrátě existujících dokladů, pouze se aktualizuje jejich stav (přibudou
nové, opraví se případné opakovaně načítané). Reakce na opakovaně načítané doklady je
Vámi nastavitelná ještě před vykonáním vlastního importu.

Výmaz základních tabulek
Zvláště nebezpečná akce programu. Jejím úkolem je výmaz nejdůležitějších účetních knih.
Použití této funkce má význam jen v případě, kdy přecházíte ze zkušebního zpracování na
"ostré" a potřebujete se zbavit pokusných údajů. Jindy tuto funkci raději nikdy neužívejte,
případně konzultujte její použití s autorem programu !

Setřepání datových tabulek
Tato funkce umožní reorganizaci nejzákladnějších tabulek (knih) programu. Během
reorganizace dojde k setřepání (kondenzaci), kdy jsou z tabulky fyzicky odstraněny narušené
doklady (s těžkým poškozením, které znemožňují práci programu). Dále dojde i k vyřazení
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prázdných a dříve zrušených-smazaných
dokladů. Nově zapisované doklady se
současně seřadí dle čísel dokladů, což v budoucnu urychlí práci s těmito knihami.
Pozor: Pokud používáte program v režimu síťového zpracování, je nutné, aby před
vykonáním této akce ostatní uživatelé programu v prostředí Vaší počítačové sítě ukončili
práci s účetnictvím. V opačném případě hrozí narušení dat.

20. Uzávěrky
20.1. Další rok - nová ikona a převod dat
Aby program mohl zdárně pracovat v následujícím účetním roce, poslouží Vám tato funkce,
mající čtyři fáze:
1. fáze ...

Vygeneruje novou ikonu - účetnictví pro další rok. Jedná se o vytvoření kopie
programu na Vámi zvoleném disku (implicitně se předvolí stejný disk, na
kterém právě pracujete). Ikona se zařadí do programové skupiny "Schuster SOFTWARE", odkud si ji můžete přesunout na "plochu". V případě, že
užíváte multiverzi programu, spouští se tato fáze jen jednou v kterékoliv
zpracovávané firmě.

2. fáze ...

Pro každou zpracovávanou firmu (klienta) se spouští zvlášť. Jejím úkolem je
přenos nezbytných číselníků (Účtová osnova, Úseky, Firmy, Běžné účty a
Pokladny), potřebných hned z kraje následujícího roku. Po tomto přenosu
můžete s programem začít pracovat - zadávat nové (lednové) doklady.
Mezitím souběžně pracujete i s dosud neuzavřeným účetním rokem.
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3. fáze ...

Přenese do nového účetního
roku saldokonta (nezaplacené pohledávky a
závazky, nezúčtované provozní zálohy). Překopíruje se rovněž majetková
evidence. Rovněž doplní nové firmy mezi již dříve přenesené.
Před vykonáním této fáze uzávěrky budete dotázáni „Zda se má smazat
případné dřívější saldokonto“. Jedná se o reakci na případné opakování
přenosu saldokonta, kdy je žádoucí, aby po dříve přeneseném saldokontu
nezůstala ani stopa.

4. fáze ...

Přenáší počáteční rozvahu (jedná-li se o podvojné účetnictví). V režimu
daňové evidence zde naleznete přechodový můstek do podvojného účetnictví
(tj. zahajovací rozvahu). Tento krok uzávěrky lze opakovat libovolněkrát.

Důležitá poznámka: Přestože se výše popsaným krokům říká „Uzávěrka“, nic ve skutečnosti
neuzavřou. Nebojte se proto jejich vykonání hned v průběhu ledna. I po vykonání těchto
operací bude možné bez problémů zpracovávat (dokončovat) starý rok. Současně však už
můžete pracovat i s doklady roku nového.
Ohledně problematiky týkající se přelomu roku bych se rád krátce zmínil o případech, kdy se
jeden doklad promítá nákladově (výnosově) v jiném roce, než ve kterém je uplatňováno
DPH.
Tato situace je v programu snadno řešitelná tak, že se na příslušném dokladu nastaví jiné
datum pro účetní období (dle něhož se skládá účetní deník/hlavní kniha) a jiné datum pro
uplatnění (uskutečnění) DPH-plnění (dle něhož se vyplňuje tiskopis DPH-přiznání).
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Máme-li například došlou fakturu, která
nákladově spadá do roku 2003 ale k jejímu
zaúčtování došlo (souhrou okolností) až po odevzdání DPH-přiznání za prosinec 2003, lze
zadat účetní období například 31.12.2003 (tím zajistíme, že se faktura nákladově promítne do
roku 2003). Kvůli uplatnění DPH v lednu 2004 (v tom nám nic nebrání) však vyplníme
datum uplatnění DPH na 01.01.2004.
20.2. Nastavení uzávěrkového datumu
Chcete-li zabránit tomu, aby se nějakým nedopatřením nedalo zasáhnout do již účetně
uzavřeného období (například zrušit či opravit nějaký starší doklad nebo vložit nový doklad
(antidatování) do již uzavřeného období), pomůže Vám tato funkce.
Zde si nastavíte tzv. "hraniční" datum a před něj Vás program nikde nepustí. tato uzávěrka
má velký význam zejména pro plátce DPH, kdy není žádoucí, aby se již nějak modifikovalo
období, pro které již bylo vytištěno daňové přiznání.
20.3. Uzávěrka investičního majetku - proúčtování daňových odpisů
V daňové evidenci (jednoduchém účetnictví) spočítá daňové odpisy a tyto zaznamená jako
uzávěrkovou operaci do nefinanční knihy.
20.4. Uzávěrka investičního majetku - proúčtování účetních odpisů
V podvojném účetnictví vypočte účetní (nebo daňové) odpisy. Rozdělí je na měsíce a v rámci
měsíců i na jednotlivé úseky - střediska - firmy. Poté tyto odpisy proúčtuje do nefinanční
knihy.
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Tato uzávěrka umožní v průběhu roku
přesné sledování hospodaření firmy (není
třeba čekat až na konec roku). Na konci roku je však třeba jednotlivé zápisy v nefinanční
knize smazat a nahradit je vykonáním uzávěrky popsané v bodě 20.3. (roční odpisy majetku).
V opačném případě hrozí duplicitní zápis nákladů spojených s majetkem !
20.5. Změna kursu cizí měny v daňové evidenci
V souvislosti se změnou zákona o daních z příjmů od roku 2004 se v daňové evidenci provádí
(v případě plateb v cizích měnách) tato uzávěrková akce, která způsobí přepočet dokladů dle
vyhlášeného kurzu:

Program během této uzávěrky projde vyznačené knihy, a u těch dokladů, jejichž měnová
jednotka se shoduje s nastavenou, dosadí aktuální kurz a změní tak účtovanou částku.
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Tato operace je poměrně choulostivá a tak je během ní vygenerován protokol, který je
vhodné vytisknout a pečlivě překontrolovat.

21. Protokolování některých zásahů obsluhy
Program při své činnosti sleduje a zaznamenává všechny "choulostivější" zásahy obsluhy.
Tyto záznamy se ukládají do souboru se jménem "Spool-01.dbf" (01 vyjadřuje pořadové
číslo odpovídajícího klienta a může se tedy lišit). Jedná se především o zde popsané zásahy:
Kód:
Popis zásahu obsluhy:
01
- Výmaz dokladu
03
- Výmaz provozní zálohy
10
- Změna datumu uskutečnění zdanitelného plnění (u DPH plátců)
12
- Změna účetního období
13
- Změna účtované částky
14
- Změna datumu splatnosti
15
- Změna datumu vystavení
16
- Změna datumu zaplacení
17
- Změna uhrazovaného dokladu
21
- Změna předkontace
30
- Nastavení uzávěrkového datumu
31
- Obnova dat ze záložní datové kopie
32
- Výmaz celé účetní knihy
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22. Chybová diagnostika uvnitř

programu:

Program disponuje celou řadou diagnostických funkcí, které mají za úkol zpřehlednit Vaši
práci a umožňují rychle zachytávat chybné či neobvyklé účetní postupy. Diagnostika spočívá
v zobrazování příznaků uvnitř jednotlivých tabulek (knih). Protože při tomto kontrolování
dochází ke zpomalování práce programu, je aktivace ponechána na Vašem uvážení.
Diagnostiku můžete nastavovat či odpojovat prostřednictvím "Nastavení obecné"
(<Ctrl>+<E>) - zaškrtnutím příslušných okének.
Co se hlídá? Zde je výčet nejdůležitějších informací:
Parametr (příznak):
Značky ">", "<" (menší,
větší)
Vykřičník "!"
Otazník "?"

Hvězdička "*"

Popis (poznámka):
Vyjadřují nesrovnalost předpisu a úhrady u pohledávek a
závazků (tj. nedoplatek nebo přeplatek).
V případě účetní knihy znamená, že doklad není zcela
rozúčtován.
V případě účetní knihy vyjadřuje skutečnost, že rozúčtování
dokladu je "podivné" (mohlo dojít k záměně stran MD x
DAL v pokladně či bance, nesprávnému použití analytiky
vůči jednotlivým běžným účtům či pokladnám,
nesprávnému umístění nákladového či výnosového účtu
(stranová kontrola "5"=MD a "6"=DAL) a podobně.
Zde pozor: Ne vždy musí jít o chybu.
Stav uhrazenosti dokladu neodpovídá soupisu jednotlivých

"F"

Mřížka "#"

"S" (žluté podbarvení čísla
dokladu)
Červeně zobrazený (nebo i
podtržený) údaj v
předkontační tabulce
Červeně zobrazený údaj
„Číslo dokladu“
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zaznamenaných úhrad (vzácně se to může stát). Při
nejbližším poskládání účetního deníku se tato chyba
obvykle odstraní.
V knize pohledávek označuje skutečnost, že v evidenci
vystavených faktur je pro tutéž fakturu uveden jiný
odběratel. V uhrazovacích knihách (Pokladna, Banka,
Nefinanční kniha) oznamuje rozdíl mezi obchodním
partnerem (je jiný než na příslušné faktuře).
V knize Pokladny, Banky nebo v Nefinanční knize označuje neexistenci hrazené faktury. Nastává obvykle v
případech importu uhrazovacích dokladů, kdy nebyly do
programu načteny i odpovídající faktury.
V knize Pokladny oznamuje, že tento doklad má přiřazen
"Sběrný pokladní doklad"
Oznamuje buď neexistující údaj v příslušném číselníku
(například neznámou kontaci) nebo vyjadřuje použití
nákladového či výnosového účtu na nesprávné straně (MD
x DAL)
Oznamuje Vám, že nesouhlasí rok zaúčtování dokladu
s rokem uvedeným v čísle dokladu (první dvě cifry čísla
dokladu). Nemusí jít nutně o chybu ale je vhodné
překontrolovat účetní období (datumy).
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23. Důležité zásady:
Pro bezproblémovou činnost účetního programu je nutné dodržovat tato základní pravidla:
23.1. Zálohujte data
Je mnoho možností, jak můžete přijít o data, pracně pořízená do tohoto programu. Proto vždy
pravidelně zálohujte data na kvalitní přenosné médium (USB-disk, CD, ZIP, DVD a
podobně). Data ukládejte odděleně od počítače, nejlépe v jiné místnosti či budově.
23.2. Nastavujte uzávěrkové datum
Tímto jednoduchým postupem eliminujete možnost bezděčného zásahu do dříve zadaných a
překontrolovaných dat. Význam to má zejména u plátců DPH, kdy si uzavřením daňového
období zajistíte trvalé setrvání pořízených údajů.
23.3. Důležité sestavy si zakládejte
Nespoléhejte se na skutečnost, že data jsou v počítači a Vy můžete kteroukoliv sestavu
kdykoliv vytisknout. Minimálně některé tiskové sestavy je nutné tisknout a zakládat. Jedná se
zejména o kopie vystavených faktur, účetní deník (nebo konta) a tiskopisy daňových
přiznání.
V případě, že jste plátci DPH, zakládejte si spolu s tiskopisem daňového přiznání i soupis
dokladů, které se k tomuto přiznání vážou (tzv. záznamní povinnost).
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Je to velmi důležité pro pozdější
dohledávání
nedodržováním výše popsaných zásad (23.1. a 23.2.)

rozdílů,

které

vzniknou

23.4. Uhrazujte i "nulové faktury"
Účtujete-li v režimu "Jednoduchého účetnictví (Daňové evidence)", je zvláště nutné
uhrazovat i faktury, které zní na nulovou částku. Zejména v případě, kdy se jedná o konečné
vyúčtování záloh - doplatkovou fakturu - je nutné provést úhradu (například prostřednictvím
nefinanční knihy), neboť teprve tehdy se v peněžním deníku zohlední v příslušném sloupci
DPH a provede se korekce nákladů či výnosů v hodnotě proúčtované DPH.
23.5. Dodržujte postupy, které jsou v souladu s platnými zákony
Zde se jedná zejména o dodatečné opravy existujících dokladů. Každou opravu je nutné
provádět prostřednictvím opravných dokladů a to i přes skutečnost, že každá oprava
existujícího dokladu je automaticky protokolována.
23.6. Chraňte se heslem !
Zvláště program pro vedení účetnictví, obsahující mnohdy diskrétní údaje, je třeba chránit
před nepovolanými osobami. Proto je možné blokovat vstup do programu a jeho jednotlivých
modulů systémem hesel, jejichž nastavení (definice) je možná v základní nabídce kliknutím
na ikonu "Hesla a práva".
23.7. Počítače nejsou bezchybné !
Je mylné se domnívat, že počítače jsou geniální kalkulačky. Počítače jsou stroje vytvořené
člověkem a jako takové mají celou řadu nedostatků a chyb.
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V počítači neprobíhají přesné výpočty!
Vzhledem k tomu, že zobrazení reálných
čísel uvnitř počítače je možné jen s určitým omezením a vzhledem k tomu, že pro výpočty se
používá postupů založených na logaritmech, není nikdy zaručena dokonalá správnost
výsledků.
Sečte-li počítač dvě celá čísla (například 1+1), výsledek nemusí být 2 ale spíše 2.00001...,
přičemž od některého desetinného místa (zpravidla od čtvrtého dál) se objeví nenulové cifry.
Sečtením mnoha, takto nepřesných, čísel může takováto chyba dosáhnout významné váhy (až
jednoho haléře !). Drtivá většina sestav (zejména ty v modulu "Hlavní kniha") uvnitř
programu si mezivýsledky průběžně koriguje, přesto však tento efekt nelze stoprocentně
vyloučit ani odstranit.
23.8. Nenechávejte si zjištěné nedostatky pro sebe
Pokud při práci programu narazíte na jakýkoliv problém (chybu, nepřesnost), sdělte tuto
skutečnost co nejdříve autorovi programu. Jen tak dojde k rychlému vyřešení této situace.
Pomůžete tak nejen sobě ale i ostatním uživatelům tohoto programu.
23.9. Včas aktualizujte program
Tento program je průběžně aktualizován. Nové verze jsou pořadově číslovány (trojmístné
číslo za jedničkou, které vidíte v záhlaví hlavní nabídky). Zajistěte si, po dohodě s autorem
programu, průběžnou údržbu programu a zasílání nových verzí. Jedině tak budete mít vždy
správný program, přizpůsobený všem novelám zákonů a disponující správnými oficiálními
tiskopisy. V opačném případě nemůže být zaručena správnost získaných výsledných hodnot.
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Aktualizaci lze mimo jiné vykonávat i
prostřednictvím internetu na stránkách
www.schuster.cz, kde jsou pravidelně (cca 1x měsíčně) umísťovány nové verze reagující na
podněty klientů a změny zákonů.
23.10. Před uzavřením účetnictví proveďte kontroly
Program disponuje celou řadou kontrolních mechanizmů a to jak pro vedení "Podvojného
účetnictví" (viz výše popsaná diagnostika chyb) tak i pro "Jednoduché účetnictví" (modul
"Účetní deník" - "Kontrola účtování - rozbor" a jiné). Využijte samozřejmě i obecné
kontrolní postupy. Zvláštní pozornost věnujte tzv. inventarizaci účtů na konci účetního
období (stavy neuhrazených pohledávek a závazků, majetek včetně nově zařazených i
vyřazených položek, zkontrolování plateb sociálního a zdravotního pojištění za OSVČ i
zaměstnance, v podvojném účetnictví pečlivě prohlédněte obratovou předvahu a v daňové
evidenci rekapitulaci peněžního deníku, …)
23.11. Neplátci DPH - hlídejte si nutnost registrace
Pokud nejste plátci DPH, je nutné hlídat si příjmy ve třech, po sobě jdoucích měsících (od
období 5/2004 se hlídají příjmy ve dvanácti po sobě jdoucích měsících) Pokud překročíte
zákonem danou hranici, musíte se registrovat na plátcovství DPH. Program tuto záležitost
automaticky nehlídá.
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24. Přechod z daňové evidence

na podvojné účetnictví:

Program disponuje funkcí, která je součástí roční uzávěrky, a která má za úkol vytvořit
zahajovací rozvahu. Tato funkce dokáže (do jisté míry) zpracovat údaje z jednotlivých
účetních knih a na jejich základě předpřipraví počáteční účetní rozvahu:
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Přepínáním mezi jednotlivými bloky (F1:Start/F2:Aktiva/F3:Pasiva) můžete zadávat
jednotlivé údaje v zahajovací rozvaze. V oddílu „F1:Start“ je vysvětlující informace a
tlačítko „Sestavení“, které automaticky inicializuje údaje dle účetních knih.
a) V těchto okénkách zadáváte Vaši kontaci (účet podvojné soustavy) a zjištěnou částku.
b) Aktiva a pasiva se ve spodní části sčítají. Má-li být zahajovací rozvaha správně, musí
být obě strany vyrovnané (tj. rozdíl aktiv a pasiv musí být 0.00).
c) Zahajovací rozvahu můžete vytisknout a konzultovat ji s Vaším daňovým poradcem.
d) Kliknutím na tlačítko „Převod“ dojde k přepisu zahajovací rozvahy do příštího
účetního roku.
e) Je-li vše hotovo (nebo pokud nevíte kudy-kam), ukončíte tímto tlačítkem práci se
zahajovací rozvahou.

25. Práce v prostředí počítačové sítě:
Program, jak již bylo zmíněno, umožňuje práci v počítačové síti. Není však plnohodnotně
síťovou aplikací. Chcete-li, aby při tomto způsobu užívání správně fungoval, je třeba vyřešit
(formou dohody s ostatními uživatel), aby nedocházelo ke sdílení stejných modulů. Zvláště
důležité pak je, aby dva uživatelé souběžně nepracovali s jedním stejným dokladem. V praxi
to znamená, že například nemají v daném okamžiku dva uživatelé vystavovat fakturu – jinak
hrozí, že vytvoří dva různé doklady stejného čísla a program zaznamená jen jeden z nich.
Zejména u plátce DPH pak může jít o vážný problém!
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Za důležité sdělení považuji skutečnost, že v sítích kde se na různých terminálech kombinují
operační systémy MS-Windows 95/98 se systémy novějšími (2000, XP) dochází
k nestabilnímu chování (síť se na drobné okamžiky rozpadá), které může vést až ke ztrátě
datových tabulek programu. V nejdůležitějších případech program tabulky jistí jejich
zamčením. Přesto nezapomínejte pravidelně zálohovat data.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Litoměřicích 1.9.2007, Petr Schuster, tel. 777-108-569, e-mail: petr@schuster.cz
O B S A H:
1. O programu
2. Doporučená konfigurace počítače
3. Instalace programu do počítače
4. Licenční ujednání mezi autorem programu a uživatelem
5. Spuštění programu
6. Práce s programem - jeho ovládání
7. Práva obsluhy
8. Přihlášení se do programu
9. Konfigurační nastavení - ,,Nastavení obecné"
10. Číselníky
10.1. Správce klientů
10.2. Obchodní partneři

2
3
3
7
10
11
16
16
18
19
19
24
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Účtová osnova
Popisné texty
Úseky (střediska):
Zakázky
Běžné účty
Pokladny
11. Knihy
11.1. Kniha pohledávek
Formulář faktury
11.2. Kniha závazků
Tisk převodních příkazů
Komunikace s bankou
Tisk objednávek
Opakující se závazky
11.3. Kniha pokladny
11.4. Kniha nefinanční
11.5. Kniha banky
11.6. Vystavené zálohové listy
11.7. Došlé zálohové listy
11.8. Sběrné účetní doklady
11.9. Vnitřní účetní doklady
12. Přiznání k DPH
13. Evidence drobného majetku
14. Investiční majetek
Účetní odepisování

26
28
29
29
29
30
31
31
31
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