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1. O programu 

 

Program „Účetnictví WU2“ je určen pro vedení podvojného účetnictví nebo (i) daňové evidence. 
Umožňuje zpracovávat účetnictví jednomu, třem, šesti, patnácti nebo až 99 subjektům. Tyto 
vlastnosti programu jsou definovány uživatelskou licencí, individuálně pro každého uživatele. 
 

Účelem programu je vedení účetní a daňové evidence + evidence spojené s daní z přidané hodnoty. 

Samozřejmostí je vystavování faktur, vedení jednotlivých dokladových knih (pohledávky, závazky, 
pokladní transakce a bankovní výpisy). Dále je k dispozici přehled drobného majetku a evidence 
dlouhodobého investičního majetku (s možností výpočtu účetních i daňových odpisů). K mnohým 
výstupům tohoto programu patří i účetní výkazy, daňová přiznání, příkazy k úhradě, objednávky, … 
Sestavy lze tisknout na papír či do PDF-creatoru, exportovat do jpg-obrázků a mnohé (tabulkové) 
přehledy lze převádět do tabulek ve formátech (CSV, DBF, XLS, XML, TXT). Možné je účtování 
v režimu „hospodářský rok“. 
 

Program pracuje v prostředí operačního systému MS-Windows. Vyhovují 32-bitové nebo 64-bitové 
verze tohoto operačního systému. Pro ideální fungování je žádoucí, aby uživatel měl přístup 
k internetu, odkud lze snadno průběžně stahovat aktualizace tohoto programu. Práce je možná i 
v prostředí firemní počítačové sítě (v rámci budovy). Program však není určen pro zpracování „na 
dálku“ – tedy prostřednictvím VPN-sítě nebo jako aplikace typu Klient-Server. 

    Aplikace ke své činnosti nevyžaduje externí databázi ani nezapisuje informace do registrů 
operačního systému. Díky tomu jej lze snadno přenášet (zálohovat) prostřednictvím běžných 
kopírovacích funkcí. Je nanejvýš nezbytné, aby uživatel programový soubor (WU2.EXE) nijak 
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nepřejmenovával. Pokud tak učiní, nebude program pracovat správně (!). Zástupce na ploše 
samozřejmě přejmenovávat můžete. 

 
2. Instalace programu do počítače 

 

Program lze instalovat z CD-disku. Tato forma se používá zejména pro prvotní instalaci programu, 
kdy součástí instalace je i uživatelská licence, definující konkrétního uživatele a s tím spojené 
vlastnosti programu. Dále jsou na CD distribuovány i aktualizace programu, ovšem jen výjimečně a 
to v případě, kdy o ně uživatel požádá.  
 

Průběžné aktualizace programu jsou instalovány prostřednictvím funkce „Upgrade“, která je stahuje 
z internetu. Doporučení: Sledujte novinky a aktualizujte program nejméně 1 x měsíčně.  
 

Protože je program určen vždy pro zpracování jednoho roku, disponuje funkcí („Uzávěrky“ – 
„Další rok…“), která automaticky vygeneruje jeho novou instalaci pro následný rok, přenese do ní 
licenci a potřebné číselníky. 
 

3. Databáze 
 

Program, ke své práci s daty, využívá interně zabudovanou databázi. Většinou pracuje s binárními 
soubory. Pro komunikaci s „vnějším“ světem využívá zejména soubory typu DBF, CSV a XML. 
     Prostřednictvím konfiguračního nastavení („Základní konfigurační nastavení programu“) lze 
definovat složku, v níž se databáze nalézá. Standardně se předpokládá, že je umístěna v pod-složce 
„\DATA\“, která vychází ze základní – spouštěcí – složky programu (tedy z místa, kde je umístěn 
program WU2.EXE). Je-li databáze umístěna na nějakém serveru, pak je nutné, aby program 
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(wu2.exe) byl umístěn na každé, jednotlivé stanici zvlášť a odtud se směroval na sdílená 
data. Voláním programu přímo ze serveru dochází k omezení některých funkcí (například stahování 
upgrade z internetu). Také hrozí, že dojde ke křížení pracovních souborů a tiskových výstupů.  
 
 

4. Uživatelský přístup – heslo a omezení práv: 
 
Prostřednictvím číselníku „Přístupová hesla a práva – uživatelé“ lze definovat jednotlivé osoby, 
které s programem budou pracovat: 

 
Nového uživatele přidáte zadáním jeho hesla (1) a potvrzením „OK“. Pro heslo nelze zadat malá 
písmenka (jsou automaticky převáděna na velká) – program to dále nerozlišuje. Tlačítko „Opravit“ 
umožní změnu nastavení uživatele – tedy jména, hesla, práv a několika dalších údajů – viz níže. 
Pokud uživatele chcete zrušit, klikněte na tlačítko „Zrušit“ (nůžky – (3)).  
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Mějte na paměti, že první uživatel v tabulce, bude vždy disponovat všemi právy 
(„Supervisor“). Pokud jeho práva omezíte, automaticky se mu vrátí. Pokud v tabulce nebude žádný 
uživatel, program si „Supervisora“ automaticky vygeneruje. 
 
Existuje-li alespoň jeden definovaný uživatel (obsluha), začne se program (při svém startu) 
dotazovat na přístupové heslo. Základní (výchozí) heslo není nijak zadáno – pak se přihlašujete 
pouhým stiskem klávesy <Enter>. Je-li však heslo v číselníku určeno (a pokud jej uživatel správně 
nezadá) – odpojí program drtivou většinu svých funkcí. Pro nastavení jednoho uživatele existuje 
tento zadávací formulář: 

 
Jak je patrné, lze tu nastavit jméno, změnit 
heslo (2). Můžete doplnit i telefonní číslo, e-
mailový kontakt a dokonce i grafický obrázek 
s oskenovaným podpisem (2). Tyto údaje pak 
program využije při tisku vybraných 
dokumentů (objednávek, faktur, zálohových 
listů a podobně). 
   V případě víceuživatelské verze 
(zpracování více klientů) můžete omezit 
přístup ke klientům (3) zadáním pořadových 
čísel těch klientů, kam je přístup uživatele 
povolen. Možné zadání je například: 
01,02,06,10-20,50-59.  Nakonec zaškrtněte 
funkce, které jsou uživateli dostupné (4). 
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5. Hlavní nabídka: 
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Po aktivaci programu a úspěšném přihlášení se objeví hlavní nabídka. V její horní části (1) 
naleznete tzv. „rozbalovací menu“, které je rozděleno do několika skupin (např. „Číselníky“, 
„Knihy“, „Ostatní“, „Tisky“, atd.).  V každé skupině se skrývá řada funkcí. 
    Pokud je v programu zpracováváno účetnictví (či daňová evidence) vícero subjektům, lze si 
v horní části této nabídky volit zpracovávaného klienta (2). Myslete na to, že výběr je nutné potvrdit 
kliknutím na tlačítko (3). V pravém horním rohu je k vidění zpracovávaný rok (4). Dole pak 
informace, zda je program napojen na EET (Elektronickou Evidenci Tržeb, tzv. Fiskální mód). 
    Bez ohledu na to, že do základních dokladových knih je možné vstupovat kliknutím na funkční 
tlačítka (7), máte k dispozici i přímý přístup na tyto knihy – prostřednictvím přepínání záložek 
v hlavním programovém okně (6). Jednotlivé záložky (knihy) lze aktivovat myší nebo příslušnou 
funkční klávesou (například F3=Pohledávky, F4=Závazky, F5=Pokladna, F6=Banka, atd…). 
   V hlavní nabídce je k dispozici i informace o oprávněném uživateli programu – držiteli licence, 
včetně upřesnění rozsahu možných variant účtování (tedy zda jde o podvojné účetnictví nebo o 
daňovou evidenci a také je tu informace o počtu zpracovatelných klientů). Pokud (z této hlavní 
nabídky) vstoupíte do sekce „F2-informace“, můžete se kliknutím na tlačítko (1) dozvědět o 
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případných novinkách ((3) úpravách programu). Získáte také přehled o fakturách (4 ) nebo 
zálohových listech, které Vám vystavil poskytovatel SW. Tyto faktury si můžete i sami vytisknout. 
Lze i stáhnout upgrade tlačítkem (2). 
 

6. Práce s knihami – pohledávky a závazky: 
 

Práce s knihou pohledávek (vystavených faktur) a závazků (došlých faktur) jsou si velmi podobné. 
Proto se nyní výklad zaměří jen na práci se závazky – u pohledávek to funguje obdobně. Pokud se 
přemístíte do knihy závazků, spatříte tuto tabulku: 

 
Pokud před sebou máte tabulku se závazky, v její horní části se nachází tlačítková lišta (1). Zde jsou 
k dispozici ty nejpotřebnější funkce. Jedná se zejména o tlačítka pro přidání nového dokladu do 
tabulky, dále pro opravu stávajícího dokladu nebo pro zrušení označeného dokladu. Najdete zde i 
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tlačítko „Filtr“, prostřednictvím něhož můžete v tabulce vidět jen ty doklady, které vyhoví 
nastaveným požadavkům výběru. Opakem výběrového filtru je tlačítko „Refresh“, které zobrazí 
tabulku v její kompletní podobě. „Informace“ Vám sdělí základní údaje o zvoleném dokladu 
(včetně hodnot pro DPH a předkontační košilky).  
 
Pod tlačítkovou lištou je záhlaví zobrazované tabulky (s názvy jednotlivých sloupců). Sloupec, 
podle něhož je tabulka setříděna (2), je označen tmavším podbarvením. Chcete-li zobrazenou 
tabulku setřídit dle jiného hlediska, klikněte myší na jméno (nadpis) příslušného sloupečku 
tabulky. 
 
Jak přidáte další doklad do tabulky? Máte několik možností. Buď (ručně) zadáte číslo nového 
dokladu do editačního políčka, které je umístěno vlevo dole, pod tabulkou (3) a toto číslo potvrdíte 
stiskem klávesy <Enter>. Druhou možností je kliknutí na tlačítko „Přidat“ (v horní tlačítkové liště). 
V takovém případě se novému dokladu automaticky přidělí první další volné pořadové číslo (funkce 
nejprve zjistí, jaké je stávající nejvyšší číslo dokladu a k němu přičte jedničku). Zde může vstoupit 
do hry uživatelské nastavení číselné řady (6) – když v pravém spodním sektoru využijete možnosti 
zaškrtnutím a nastavením údajů „Jen číselná řada“. V tomto případě se číslo dokladu odvodí tak, 
aby byly dodrženy první tři znaky čísla dokladu (RR-ř), kde „RR“ označuje rok příslušnosti 
dokladu a „ř“ číselnou řadu. Tlačítko „Přidat“ supluje i klávesová funkce <F1>. Nakonec můžete, 
pro přidání nových dokladů, využít i tlačítkovou funkci „Import“, která dokáže načítat doklady, 
vzniklé v jiných (externích) agendách. Přidání nového dokladu (s výjimkou importu) vede 
automaticky k jeho editaci („opravě“). 
 
 



 10 
 
Údaje, zobrazené uvnitř tabulky, mohou být (z různých důvodů) označovány a zvýrazňovány. 
Například skutečnost, že doklad má vazbu na přiznání k DPH, je vyjádřena zeleným podbarvením 
datumu „Uplatnění DPH“ (7). Je-li částka vyjádřena potlačenou barvou (šedá namísto černé), 
znamená to, že doklad není zdanitelný (z hlediska daně z příjmu). Vyčerpávající informace o 
vyjádření údajů v tabulkách, se dozvíte v hlavní nabídce programu, rozbalovací menu „Nápověda“, 
funkce: „Vysvětlivky k indikačním značkám tabulek“.  
    Potřebujete-li v tabulce najít nějaký doklad dle jména obchodního partnera (nebo dle variabilního 
symbolu), zadejte „klíčový“ údaj (část názvu firmy) do vyhledávacího políčka (4). Z tabulky budou 
okamžitě odseparovány všechny řádky, které neodpovídají Vašemu požadavku. Rychle tak najdete 
požadovaný doklad.  
   Všechny částky, vyjádřená na řádcích  tabulky, se  sčítají. Součet je vidět dole pod tabulkou (5). 
Je rovněž možné, aby uživatel rozšířil sloupce a spatřil tak účtování v případných cizích měnách – 
k tomuto účelu stačí zaškrtnout volbu „Zobrazit cizí měny“ (6). 
 
Tlačítka se šipkami („vlevo“ a „vpravo“ – umístěné dole, pod tabulkou (9)) umožní přepnutí do 
sousední knihy. Z knihy „Závazků“ se tak lze rychle přesunout na „Pohledávky“ nebo na „Platby 
v hotovosti“. 
 
Jak editovat doklad v tabulce? Není-li doklad v uzavřeném období a má-li uživatel odpovídající 
oprávnění, stačí použít tlačítkovou funkci „Opravit“ (případně se v tabulce nastavit na řádek s tímto 
dokladem a použít klávesu <Enter>). Objeví se okno pro zadávání údajů (editaci) dokladu: 
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Editace je rozdělena do několika oblastí (záložky editačního okna (1)). První se zadávají 
„F3/Základní údaje“, kdy se začíná zadáním obchodního partnera. K dispozici je číselník (seznam) 
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těch firem, které již byly dříve zadány a lze do něj nahlédnout prostřednictvím klávesy <F9>. 
Nového dodavatele lze zadat tak, že vyplníte jeho DIČ (případně nějaký jiný, jednoznačný, 
identifikátor – například IČO či telefonní číslo apod.).  Zadáte-li (poprvé) dosud neznámý klíčový 
údaj, otevře se karta firmy, kam vyplníte potřebné (známé) údaje: 

 
U závazků (dodavatelů) je žádoucí vyplnit zejména bankovní spojení (lze až 5 účtů). Při editaci 
dokladu (závazku) můžete, za využití internetově dostupných rejstříků, prověřit, zda firma je 
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(spolehlivým) plátcem DPH: tlačítkem  (2).  Předpokladem je připojení k internetu a 
přítomnost prostředí Microsoft NET-Framework ve Vašem počítači. 
    Při editaci závazku dále vyplníte bankovní spojení, kam má být dodavateli zaslána platba. 
Program nabídne k výběru ta bankovní spojení, která nalezne na kartě firmy. Pokud dodavatel 
uvede na své faktuře nové (jiné) bankovní spojení, je třeba je na jeho kartu doplnit. Učiníte tak 
stiskem klávesy <F7> z editačního políčka „Obchodní partner – DIČ“. Pokud se jedná o plátce 
DPH, je vhodné prověřit, zda je toto bankovní spojení registrováno u finančního úřadu – kliknutím 
na (výše již zmíněné) tlačítko pro test plátce DPH. 

    Dalším zadávaným údajem jsou symboly pro platbu (tvorbu převodního příkazu). Jedná se o 
variabilní symbol (2), konstantní a specifický symbol. Pokud specifický symbol nevyplníte, dosadí 
si program (až při tisku převodního příkazu) na jeho místo Vaše evidenční číslo dokladu. 
    Následuje zadání datumů (vystavení, účetní období, pro DPH). Zde je dobré vědět, že z pohledu 
evidence DPH se program dotazuje na dva datumy (4). Evidenční význam má tzv. „Datum 
uskutečnění DPH“ – jedná se o údaj, který vyčtete na došlé faktuře. Protože však platí, že (přijatý) 
doklad lze zahrnout do odpočtu DPH až v okamžiku, kdy jej obdržíte (a to může být i o několik dnů 
později, než byl vytvořen), je třeba vyplnit i „Datum uplatnění odpočtu DPH“ – dle tohoto (a ne 
jiného) datumu je pak doklad zařazen do tiskopisu „Přiznání k DPH“. 
   Pokud je doklad vystaven (uveden) v jiné měně (například v EUR), vyplňte i údaje  o „cizí měně“ 
(5). Uvádíte zkratku této měny, kurz dle datumu účtování a množství této měny. Program si 
následně tyto údaje vynásobí a „dojde“ k údajům pro účtování v naší národní měně. 
   Následuje zadání datumu splatnosti. Obvykle si jej program navrhne sám, dle data vystavení 
dokladu (+14 dnů). Datumů splatnosti lze zadat až 6. Význam to má při odložené splatnosti 
(splátkách). Pokud uvedete více splatností, rozdělí se tento účtovaný doklad, při tisku vybraných 



 14 
přehledů (např. u saldokonta), na samostatné řádky – jako by bylo zadáno více samostatných 
závazků. 
  Ve spodní části je důležitý údaj „Celkem účtujete“ (6). Povšimněte si údaje „účtujete“ a ne třeba 
„Celkem k úhradě“. U podvojného účetnictví se často nekryje částka „k úhradě“ s tím, co se musí 
zaúčtovat. Stává se tak zejména u faktur s vyúčtováním zálohových plateb, kdy se účtování dokladu 
zaměřuje na výši plnění (nákladů, pořízení investic či zboží) bez ohledu na aktuální předpis platby. 
    
   K vlastnímu zadávání údajů patří i „doprovodné“ evidence. Naleznete je na spodní tlačítkové liště 
editačního okna. Jedná se o zadávání pro pomocnou evidenci DPH (7), která plátcům DPH poslouží 
ke generování příslušného XML-výstupu.  
  Dále zde je k dispozici i pomocná evidence pro statistiku „Intrastat“ (8). Zde lze zadat (vypsat) 
jednotlivé druhy pořizovaného materiálu (zboží) pro následné sestavení tohoto statistického 
výstupu. 
  Editaci dokladu dokončíte kliknutím na tlačítko „Zapsat“ (9) – vpravo dole. Než se tak však stane,  
Je třeba se zmínit o dalších důležitých součástech editace každého dokladu. Jedná se o zadávání 
údajů pro evidenci k DPH a dále o vyplnění údajů k zaúčtování tohoto dokladu. 
  Za běžných okolností se Vám tyto editace nabídnou automaticky (v ten správný čas) – jak budete 
postupně vyplňovat jednotlivé údaje. Lze však docílit i „rychlého vstupu“ – pro editaci DPH slouží 
klávesa <F2> a pro účtování klávesa <F1>. 
 
Zadávání údajů pro DPH (záložka F2/DPH) vychází z (poskytovatelem SW dodaného) vzoru 
tiskopisu. Ten je automaticky odvozen na základě zadaného „Datumu uplatnění DPH“. Editace 
údajů je navržena tak, aby se (co nejvíce) blížila přímému vpisování hodnot do tiskopisu: 
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V záhlaví je (pro kontrolu) vidět, k jakému vzoru tiskopisu DPH je editace určena (1). Při vyplnění 
základu daně (2) je dobré vědět, že po zadání (potvrzení klávesou <Enter>) se dopočítá i údaj „Daň 
– plný nárok“. Ten však lze následně přepsat (pokud vystavitel dokladu použil jiný matematický 
postup výpočtu daně, musíme jej respektovat). Pro případ zadání „zjednodušeného daňového 
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dokladu“ zde funguje tlačítko <F12> (<F10>), které dokáže Vámi zadanou částku (včetně 
DPH) rozpočítat (za pomoci koeficientu) na základ a daň.  
   Je-li třeba u dokladu zařadit DPH do „kráceného nároku“, nemazejte daň zadanou ve sloupci 
„plný nárok“. Stačí, pokud vstoupíte do kolonky „krácený nárok“, začnete vyplňovat částku (první 
zadaná cifra) a program sám přesune hodnotu daně mezi sousedními sloupečky (3). 
  U některých vybraných případů (například u zadávání DPH v souvislosti s režimem přenesené 
daňové povinnosti (4)), funguje automatické přenášení údajů do souvisejících políček tiskopisu. Ty 
pak lze (v případě potřeby) dále editovat. 
  Protože údajů, týkajících se DPH, je mnoho (a tak by uživatele značně obtěžovalo všechna políčka 
–jedno po druhém- potvrzovat klávesou <Enter>), je zde zabudováno „urychlovací“ řešení, 
spočívající v předpokladu, že většinou uživateli stačí vyplnit několik prvních řádků (pro tuzemské 
plnění) a ostatní už nejsou třeba. Tak poté, co stisknete <Enter> u posledního „tuzemského“ údaje 
(5) dojde k přerušení zadávání údajů pro DPH. Pokud je toto chování programu (v daném 
okamžiku) nežádoucí, použijte myš a překlikněte si na jiné editační políčko nebo namísto klávesy 
<Enter> použijte klávesu <šipka dolů>.  
 
Účtování dokladu – záložka „F1/zaúčtování dokladu“ se Vám automaticky nabídne poté, co 
vyplníte a potvrdíte údaj „Celkem účtujete“. Pro podvojné účtování je k dispozici tento zadávací 
formulář (níže popsaná varianta pro „Daňovou evidenci“ obsahuje jen drobné odlišnosti): 
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Zcela nahoře (1) vidíte základní informace o dokladu, jehož účtování nyní zadáváte. Důležitý je 
především vztah (2) mezi „Částkou k zaúčtování“ a „Zbývá zaúčtovat“. Pokud není zaúčtována celá 
částka, je údaj „Zbývá zaúčtovat“ podbarven červeně a je to považováno za Vážnou chybu. 
  V pravé horní části lze zadat i „Interní poznámkový text“ k dokladu (3). Jak název napovídá, jedná 
se o textové údaje, které jsou určeny zejména pro uživatele programu. Rozsah je cca 140 znaků. 
  Vlastní účtování se zapisuje do tabulky, která obsahuje sloupce „Má dáti“ a „Dal“. Program, na 
základě údajů příslušného dokladu, dokáže navrhnout tzv. „prvotní předkontaci“. Obvykle 
obsahuje účtování DPH, případného haléřového vyrovnání a vlastního nákladu. Parametry této 
funkce lze uživatelsky definovat v „Nastavení klienta“ – zejména v „Nastavení základních účtů“. 
  Pokud navržené účtování není v souladu s Vašimi potřebami, změníte je. Při zadávání údajů do 
jednotlivých sloupečků můžete využít nápovědu (4), která je k vidění ve spodní části okna. Obvykle 
se zde dozvíte, že můžete vybírat údaje z číselníků (klávesou <F9>). Je-li to (v „Nastavení klienta“) 
povoleno, můžete členit účtování i na „Úseky“ (střediska), „Zakázky“ a dokonce i na „Kalkulační 
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položky“ (5) – to je jen na Vás a Vašich potřebách. Díky tomuto členění získáte 
podstatně širší škálu tiskových výstupů.  Poslední sloupec účtovací tabulky obsahuje údaj 
„individuální popis“. Pokud jej vyplníte, přenese se do účetního deníku. Pokud zůstane tento 
sloupec nevyplněn, přenáší se do účetnictví ten popis, který je uveden jakožto součást základních 
informací o dokladu. 
    Počet řádků předkontační tabulky, pro jeden doklad, není nijak omezen. 
    Pro každý zadaný řádek se objevují zkratkovité informace (6), které Vám pomohou s kontrolou 
správnosti účtování. Není-li program s Vaším účtováním zcela spokojen (uvnitř programu jsou 
zabudovány kontrolní funkce, využívající různých obecných zkušeností), projeví to vyjádřením 
červeného otazníku (nesrovnalost) nebo vykřičníku (vážná chyba) (7). Zajímají–li Vás detaily 
označeného problému, stačí kliknout na tuto (červenou) značku a program Vám je sdělí. 
  Je-li vyznačena nesrovnalost (otazníkem) a jedná-li se (ve Vašem konkrétním případě) o účetní 
záměr, můžete zaškrtnout volbu „..je to ok?“ (8). Tím označíte doklad jako „bezchybný“. 
 
Je-li během účtování použita (obvykle poprvé - dosud neznámá) hodnota (účet, úsek, zakázka), 
vyvolá se její automatické vložení do příslušného číselníku, kde bude nadále (trvale) k dispozici pro 
budoucí účtování. Není tedy nezbytné, plnit příslušné číselníky předem. 
 
Co je důležité vědět:  Program rozlišuje, zda údaje dokladu zadáváte poprvé či zda je opravujete. 
Protože umí před-vyplňovat (navrhovat) účtování a údaje k DPH, mohlo by (při dodatečné opravě 
údajů) docházet k jevu, kdy údaje dokladu se již nebudou shodovat s (dříve zadaným) DPH a 
účtováním. Aby se popsanému jevu zabránilo, dochází (v souvislosti s opravami vybraných údajů) 
k tzv. „inicializaci“ účtování a DPH – tedy k jejich výmazu, za účelem následného nového 
automatického před-vyplnění. Dbejte tedy na to, že při opravě kurzu či množství cizí měny a také 
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při opravě „Celkové účtované částky“ k tomuto jevu dojde. Pak je nutné zadat a zkontrolovat 
údaje o DPH a účtování dokladu. 
 

7. Účtování dokladu v daňové evidenci: 
 

Pokud zpracováváte klienta v režimu „daňové evidence“, dochází (oproti výše popsanému 
fungování v podvojném účetnictví) k drobným odlišnostem zadávání údajů dokladu. Rozdílem se 
myslí zejména podoba účtovací tabulky: 

 
Zde (jak je vidět) se nezadává zaúčtování ve tvaru „Má dáti“ a „Dal“, ale vyplňuje se jen „Účet“. 
Ten (ve skutečnosti) představuje číslo sloupečku v peněžním deníku. Tyto základní účty 
(„syntetické“) jsou pevně definovány autorem programu a jsou rozděleny na příjmové a výdajové. 
Uživatel si může vytvořit, ke každému z nich, až 99 svých vlastních pod-účtů („analytických“).  
   V daňové evidenci se program brání některým jevům, které Vám v podvojném účtování 
povoluje. Jde o to, že v daňové evidenci, kdy se účtuje o vykonaných platbách, by nebylo možné 
určité situace programově ošetřit. Jedná se zejména o: 

a) Nutnost zaúčtovat (jen a právě) přesně tu částku, na kterou doklad zní. Pokud budete částku 
jinou, považuje se to za hrubou chybu. Doklad bude označen červeným vykřičníkem. 
Oprava je nezbytná. 

b) Kombinování kladných a záporných částek v předkontaci není povoleno. Výjimkou je 
případ, kdy se dokladem účtuje nulová částka  a účtování obsahuje (ve své účetní  
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c) kombinaci)  takové řádky, jejichž součtem je nula. Popsaný případ se využívá zejména při 
vyúčtování zálohové platby, kdy je třeba dodatečně upravit vztah mezi DPH a účtováním 
zdanitelných příjmů (výdajů) v deníku. 

 
8. Práce s pokladnou, bankou a nefinanční knihou: 

 
V programu máte k dispozici trojici účetních knih, které se v mnohém podobají: 

 

a) F5/Platby v hotovosti (pokladna) – umožňuje evidovat příjmové a výdajové doklady 
plateb v hotovosti. Prostřednictvím číselníku „Pokladny“ si uživatel může vytvořit 
seznam jednotlivých pokladen (až 50). Tato kniha dokáže vytvářet párovací 
(saldokontní) vazby k pohledávkám a závazkům (případně i k zálohovým listům). 

 
b) F6/Bankovní platby – zde se zadávají bankovní výpisy. Prostřednictvím číselníku 

„Běžné účty“ lze definovat až 50 sledovaných účtů. Podobně jako pokladna, i tato 
kniha umožňuje vazby na pohledávky, závazky a zálohové listy. 

 
c) F7/Nepeněžní kniha. Jedná se vlastně o „Interní“ doklady. Principem fungování se 

blíží platbám v hotovosti. V daňové evidenci slouží k zápisu tzv. „uzávěrkových 
operací“ (odpisy majetku, rozpuštění nákladů z leasingu, účtování výdajů dle knihy 
jízd, korekce příjmů či výdajů v souvislosti s mimo-podnikatelskými aktivitami). 
V podvojném účetnictví se využívá k zaúčtování kursových rozdílů z úhrad faktur, 
vypořádání haléřových rozdílů saldokont P/Z, účtování (oprav) DPH a podobně.  
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V neposlední řadě (pro DE i PU) se tato kniha užívá pro vzájemné zápočty mezi 
pohledávkami a závazky. 

 
Jak již bylo řečeno, tyto tři evidence mají  mnoho společného. Proto v této příručce popíšeme jen 
fungování „Plateb v hotovosti“. U dalších dvou knih je fungování obdobné. 
 

 
 
V horní části (nad tabulkou) se nalézá tlačítková lišta (1). Obsahuje ty nejpotřebnější funkce pro 
práci s knihou. Funkcí „Import“ lze načítat doklady, pořízené v jiných agendách (například tržby 
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v hotovosti ze skladové evidence). Tlačítko „Zůstatky“ zobrazí obraty a stav pokladen ke 
zvolenému dni – to je vhodné pro kontrolu správnosti účtovaného stavu.  
  Požadujete-li zobrazení základních informací o zvoleném dokladu (DPH, účetní zařazení, …) – 
klikněte na „Informace“. Lze vytisknout „Stvrzenku“ a to až ve třech kopiích. 
  Pokud Vás zajímá jen nějaký vybraný okruh dokladů, můžete použít tlačítko „Filtr“, které (na 
základě zadaných parametrů) odseparuje z tabulky doklady, které Vás nezajímají. Opakem filtru je 
tlačítko „Refresh“, která vrátí na obrazovku všechny doklady.  
 
Vlastní tabulka má své záhlaví, v němž jsou popsány názvy jednotlivých sloupečků. Jeden z nich je 
podbarven tmavší šedou barvou (2). Dle tohoto sloupce je tabulka seřazena. Chcete-li změnit 
způsob řazení tabulky, klikněte myší na název jiného sloupce (toho, dle něhož se má setřídit). 
  Vnitřek tabulky (řádky s doklady) může prostřednictvím různých značek a barevných vyjádření 
údajů  oznamovat různé skutečnosti. Objeví-li se v pravém sloupci kroužek s vykřičníkem (3), 
indikuje program doklad s vážnou chybou (obvykle nezaúčtovaný). Kroužek s otazníkem 
upozorňuje na možný problém. Ve sloupci „Úhrada Fa/ZL“ (4) lze (prostřednictvím podbarvení) 
rozpoznat knihu, jejíž doklad byl uhrazen.  
  Je-li klient plátcem DPH, má označeny doklady, které s DPH přímo souvisí (zeleným 
podbarvením datumu uplatnění DPH (5)). V pokladní knize lze navíc vytvářet tzv. „Sběrné 
pokladní doklady“, kdy se do jednoho dokladu „ukryje“ celá skupina drobných vydání (např. 
parkovné, poštovné, nákup PHM, …). Takové doklady mají své označení „SbD“ (6). Popis mnoha 
dalších indikací naleznete v hlavní programové nabídce – rozbalovacím menu „Nápověda“. 
Jak přidáte doklad do knihy? Je několik možností. Kromě již popsaného importu se nový doklad 
vytvoří tlačítkem „Přidat“. Používáte-li více pokladen, je však nutné programu sdělit, se kterou 
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z nich právě pracujete (nastavením údaje „Jen číselná řada“ v pravém spodním rohu – pod 
tabulkou) – důvodem je správné přidělování čísel nově vznikajícím dokladům.  
  Nový doklad lze také přidat přímým vyplněním (dosud neexistujícího) čísla (vlevo dole pod 
tabulkou) a potvrzením tohoto zadání klávesou <Enter>. Pak program založí nový doklad 
s jakýmkoliv pořadovým číslem. 

Zvláštním případem je „Počáteční stav“. Tento doklad (doklady) se vytváří automaticky – na 
základě informací z číselníku „Pokladny“. Odtud si převezme číselnou řadu a počáteční stav peněz. 
 

Zrušit lze každý doklad (s výjimkou popsaného počátečního stavu – ten se vždy objeví znovu), 
nebyl-li dosud uzavřen (nastavení uzávěrkového datumu). Pro zrušení použijete tlačítko „Zrušit“.  
 

Oprava dokladu je možná dvoj-klikem myší na tabulku, nebo tlačítkovou funkcí „Opravit“: 

 
 
Zde stojí za zmínku, že horní lišta (1) se mění v závislosti na tom, jaký účel pokladní doklad má.  
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Jedná-li se například o úhradu faktury, nelze zadávat údaj pro DPH.  
   Pro případ, kdy je definováno více pokladen, lze v horní části dokladu nastavit, ke které z nich 
tento doklad náleží (2). Následuje vyplnění datumů.  
   Pokud se platba odehrává v nějaké cizí měně, zadáte její  zkratku (např. EUR), kurz a množství. 
Pro případ, kdy se jedná o úhradu faktury (zálohového listu), u níž je očekávána úhrada v cizí měně 
(například v EURech), ale dojde k úhradě v naší národní měně (Kč), je nutné postupovat takto: 

 
Do kolonky „měna“ zadáte hvězdičku a poté vyplníte odpovídajíc kurz a množství. Díky tomu se u 
faktury vyřeší i vypořádání saldokonta v cizí měně. 

Při zadávání údajů dokladu je dále třeba stanovit, zda se jedná o „Příjem“ či „Vydání“. Jedná-li se o 
úhradu faktury (či zálohového listu), vyplní se „Vazba“ na příslušnou knihu (4) + číslo hrazeného 
dokladu (lze jej i vyhledat pomocí klávesové funkce <F9>). Pro kontrolu se následně vypíší 
základní údaje o hrazeném dokladu (5). 
 
Následuje popis dokladu. Protože se některé druhy plateb častěji opakují (Výběr z bankomatu, 
Odvod tržeb, Poplatky, Nákup zboží, …), je možné využít i „Číselník popisných textů“ – 
prostřednictvím klávesy <F9>. Ten nabídne nejen popis, ale můžete jen doplnit i o účetní zařazení. 
Nový popisný text se do číselníku zadá jednoduše – stačí do (dosud nevyplněného) políčka „Popis 
dokladu“ zapsat znaménko plus a za ním zkratku (až) 5-ti klíčových znaků. Například pro výběr 
z bankomatu:  „+VYBA“. Po potvrzení této zkratky dojde k vyvolání editačního okna: 
 
 
 



 25 
 

 
 

Pod popisem dokladu následuje informace o obchodním partnerovi (plátce či příjemce peněz). Při 
úhradě faktury se vyplní tento údaj sám. V ostatních případech je možné využít číselník obchodních 
partnerů (firem) nebo alespoň doplnit jméno (jako pouhý textový údaj). 

   Zcela dole pak vyplňujete účtovanou částku (v naší národní měně – v Kč). Pro každý zadávaný 
údaj dokladu Vám program nabízí krátkou nápovědu (6) ve spodní části formuláře. 
 

Jedná-li se o daňový doklad (DPH), vyplníte potřebné údaje způsobem, který je popsán výše v této 
příručce (v souvislosti se zadáváním dokladů do knihy závazků). 
 

Je-li nutné vyplnit i údaje o zaúčtování dokladu (například v daňové evidenci se při úhradě faktury 
nic takového nezadává), objeví se ještě i před-kontační tabulka. Rovněž ta již byla popsána výše. 
 

Co je důležité vědět: Při opravě některých vybraných údajů, je program nucen vykonat 
„inicializaci“ (výmaz) údajů pro DPH a účetnictví. Je to z toho důvodu, aby se případná oprava 
projevila ve všech svých návaznostech. Těmito vybranými údaji se rozumí zejména směr platby 
(příjem/výdej), dále kurz cizí měny, hodnota platby vyjádřená v cizí měně. Dále jde o informace o 
vazbě na případný, uhrazovaný doklad. Pokud tedy některou z těchto zásadních hodnot opravujete, 
nezapomeňte si překontrolovat (a případně doplnit), údaje související  s DPH a účtováním tohoto 
dokladu. 
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9. Sběrný pokladní doklad: 
 

Zvláštní formou zadávání pokladního dokladu je tzv. „sběrný doklad“. Jeho účelem je úspora řádků 
v účetní (dokladové) evidenci. Pro vyšší názornost se podívejme na takový doklad v daňové 
evidenci: 

 
Záhlaví dokladu (1) se přebírá (a přepisuje) z/do vlastního pokladního dokladu. Jedná-li se o doklad 
v cizí měně, můžete se před zadáváním rozhodnout, zda jeho jednotlivé řádky  budete zadávat v této 
(cizí) měně nebo v Kč (2). 
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Jednotlivé řádky (3) obsahují (kromě svého popisu) zejména údaj pro zaúčtování a údaje pro 
evidenci k DPH (jedná-li se o plátce).  Lze je „množit“ klávesovou zkratkou <F12>. Tyto zadané 
řádky se dole kontrolně sčítají (4). Celý doklad můžete vytisknout (5) a spolu s jednotlivými 
účtenkami (které jsou na něm uvedeny) jej založit. Poté, co doklad zapíšete (6), dojde k sumarizaci 
zadaných údajů a k jejich přepisu do tabulky k DPH + do účtovací tabulky. 

 

10. Bankovní výpis: 

Jak již bylo řečeno, zadávání dokladů v pokladnách se velmi podobá i zadávání evidenci dokladů 
k bezhotovostním platbám (bance). Nicméně je tu jeden zásadní rozdíl. Pokud bychom pro zadávání 
banky použili systém, popsaný u pokladních dokladů, vše by fungovalo. Jen by zadání bankovního 
výpisu trvalo zbytečně dlouho. Za účelem urychlení vkládání údajů tak vznikla tlačítková funkce 
„Bankovní výpis“: 
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Před zadáváním údajů (řádků) bankovního výpisu je třeba nejprve zadat, jakého (běžného) 
účtu se vlastně týká (1). Jakmile toto bankovní spojení zvolíte, program automaticky navrhne první 
volné pořadové číslo zadávaného výpisu (2). Tento údaj můžete (dle potřeby) přepsat. Datum 
předchozího zůstatku + předchozí peněžní zůstatek (3) (z předcházejících výpisů) se nevyplňuje – je 
dosazen automaticky poté, co kliknete na tlačítko „Zahájit“ (4) – vpravo nahoře. 
 
Pod záhlavím se nalézá tlačítková lišta (5) s funkcemi potřebnými pro zadávání, opravu či rušení 
jednotlivých řádků výpisu. Výpis lze také vytisknout tlačítkem „Tisk výpisu“. 
 
Jednotlivé vznikající řádky si program sám čísluje (6). Systém je následující: RR-BUvvv-nn, kde 
RR vyjadřuje účetní rok (například 14), BU=zkratka běžného účtu definovaná číselníkem běžných 
účtů, vvv je pořadové číslo bankovního výpisu a nn=pořadové číslo řádku. Na první pohled je 
zřejmé, že pro pořadové číslo řádku jsou vyčleněny jen dvě pozice. Program je však umí využít 
nejen pro vyjádření 01 až 99, ale dokáže do číslování zapojit i abecední znaky (A až Z) tak, že A0 
představuje 100, A1=101, atd… až do Z9. Tím je k dispozici až 359 řádků na jeden bankovní výpis. 
   Vložení nebo zrušení řádku vyvolá automatické přečíslování těch okolních. Jednotlivé řádky 
mohou být vyjádřeny zjednodušeně, nebo s určitými detaily navíc (8) – myslí se například vyjádření 
obratů ve dvou měnách současně a podobně. 
 
Řádky bankovního výpisu se, pro kontrolu, sčítají (7) ve spodní části. Máte tak k dispozici sumu 
obratů i stav konečného zůstatku.  Toto vždy porovnejte s dokladem, dle něhož výpis zadáváte. 
 
Nyní popíšeme, jak se zadává jeden řádek bankovního výpisu: 
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Jak je patrné, jedná se o třetí řádek, prvního bankovního výpisu (14-FB01-03), ze dne 05.08.2014. 
Zadaná uhrazovací vazba (1) označuje párování platby se závazkem (došlou fakturou). Pro párování 
lze užít tyto znaky: 
Z= Závazky, P= Pohledávky, 1= Došlé zálohové faktury, 2= Vystavené zálohové listy 
 
Je-li zadána vazba na některou z uvedených knih, je nutné vyplnit i číslo hrazeného dokladu (2). 
Lze využít klávesy <F9>, která Vám nabídne soupis (dosud neuhrazených) dokladů k párování. 
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   Následuje údaj „Obchodní partner“, který se (při úhradě faktury) převezme z hrazeného 
dokladu. Po pravé straně mohou být k vidění další informace (3), které si program načte během 
(polo)automatického zpracování staženého bankovního výpisu.  
   Týká-li se platba účtu, který je veden v nějaké cizí měně, je třeba doplnit tuto měnu (4), kurz a 
částku v této cizí měně. 
 
  Na závěr se doplní výše přijaté (či odepsané) platby  (5) v Kč a popis transakce (ten se při úhradě 
faktury sám před-vyplní). Na základě typu platby (příjem či vydání) program zná jednu stranu 
účtování (MD/DAL). Tu druhou musíte zadat Vy – údaj „Předkontace (zaúčtování) dokladu“ se 
totiž vyplní jen tehdy, jedná-li se o úhradu faktury. Ostatní případy neumí sám účtovat (i když se 
někdy můžou odvodit dle číselníku definovaných popisných textů). 
 
Jak bylo naznačeno, program je připraven i pro automatické účtování stažených bankovních výpisů. 
Tato problematika je složitá v tom, že každý bankovní ústav používá jinou formu elektronických 
výstupů. Ke dni vzniku této příručky program „rozumí“ asi dvaceti formátům. Jedná se o soubory 
s příponami GPC, CSV nebo TXT, které Vám poskytují naše, nejčastěji užívané, peněžní ústavy. 
 
Aby k automatickému načtení výpisu došlo, musí být splněny tyto základní předpoklady: 

a) Stažený výpis musí být k dispozici ve složce, která je definována v „Nastavení klienta“ – 
„Ostatní“. Jinde nebude programem vyhledáván. 

b) Musí být ve formátu, kterému načítací funkce rozumí. Nejste-li si jistí, zda tomu tak je, 
můžete to otestovat. Stačí kliknout pravým tlačítkem myši na tlačítkovou funkci „Zahájit“ 
(4) a zobrazí se Vám seznam všech „odhalených“, stažených výpisů. 
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c) K načtení dojde jen do „čistého“ (nově otevřeného) výpisu. Nelze aktivovat „pokračovací“ 

načítání k již existujícímu výpisu. 
 
d) Někdy obsahuje stažený výpis i své pořadové číslo (cca ve 40% případů). Tehdy platí, že se 

jej podaří načíst pouze v případě, že jste (v záhlaví bankovního výpisu) zadali totéž číslo 
výpisu (2). 

Vlastní načtení je třeba nejprve povolit (pokud program najde stažený výpis, zeptá se Vás, za jej má 
načíst). Poté, co je výpis načten, je uživatel povinen jej zkontrolovat a opravit (zejména účetní) 
údaje. Načítání výpisu dokáže „porozumět“ jen jasným případům (úhradám faktur), kdy je 
jednoznačně známa vazba platby s jiným dokladem. Pokud k této (100%) shodě nedojde, je do 
popisu řádku přidán na první pozici znak otazník: „?“. Právě tehdy musí zasáhnout uživatel, platbu 
identifikovat a údaje opravit. 
 
Stažený výpis bývá, po svém načtení, obvykle smazán. Neděje se tak u případů, kdy výpis obsahuje 
(uvnitř) své pořadové číslo a nehrozí tak, že by k jeho načtení došlo vícekrát. 
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11. Daňová evidence – peněžní deník: 

 

Na základě, výše popsaných, knih dokáže program (pro klienta v režimu „Daňová evidence“) 
sestavit peněžní deník. Jedná se o rozsáhlou tabulku: 

 
tato tabulka má několik desítek sloupců (1). Kliknutím na jejich názvy se tabulka řadí. Po tabulce se 
můžete posunovat i do strany (2). V takovém případě se postupně objevují další hodnoty – např.: 

 
Záhlaví okna s peněžním deníkem obsahuje „rozbalovací menu“ (3), které nabízí zejména různé 
tiskové přehledy. V nabídce „Ostatní“ je navíc i funkce, která sleduje měsíční obraty a využijete ji 
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pro analýzu, zda neplátce DPH  nedosáhl takového obratu, aby mu vzniká povinnost 
registrace k plátcovství DPH. 
 

12. Přiznání k DPH + související přehledy: 
 
Pokud zpracovávaný klient je plátcem daně z přidané hodnoty (což lze aktivovat či odpojit v 
„Nastavení klienta“ – záložka „F2/Účtování, období a daně“), potřebuje ke svému fungování i 
tiskopis „Přiznání k DPH“ včetně některých doprovodných evidencí. Tento tiskopis naleznete 
v hlavní nabídce programu – v předposlední řadě nabízených funkcí, po levé straně. 
   Při vstupu do formuláře uvidíte vlastní tiskopis pro DPH, který se nejprve automaticky předvyplní 
hodnotami z jednotlivých, zadaných dokladů. Následně poté, co se dokončí sestavovací výpočty, 
budete (v podvojném účetnictví vždy a v daňové evidenci při zjištění nějakého problému) 
seznámeni s výsledkem sestavení tiskopisu, formou protokolu. 
   Vlastní formulář „DPH“ vypadá takto: 
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Jak je patrné, tiskopis má dvě strany (1), mezi nimiž Vás přepínají tlačítka se šipkami (2). 
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Ve spodní části lze nastavit, zda klient je měsíční či čtvrtletní plátce (3). Pokud změníte 
typ plátce 
nebo pokud požadujete sestavit tiskopis za jiné období, je třeba toto období zadat (změnit) 
přepsáním stávající údajů na první straně tiskopisu (4). Potvrzením zadaného období (klávesou 
<Enter>) dojde k přepočtení daně. 

 

Máte-li potřebu zadat tiskopis ručně (obvykle v souvislosti se tvorbou opravného či dodatečného 
přiznání), můžete potlačit automatické výpočty (5) – příslušnou funkci naleznete pod tiskopisem. 
Formulář lze vytisknout (6). Protože s evidencí DPH souvisí řada dalších přehledů, je dispozici cca 
10 dalších tiskových výstupů (7) – zejména „Záznamní povinnost“, sloužící ke kontrole (odškrtání) 
jednotlivých dokladů, z jejichž údajů se tiskopis sestavil. Najdete tu však i protokol o vypořádání 
odpočtu daně v souvislosti s krácenými plněními a různé „rozdílové“ přehledy, sloužící pro případ 
dohledávacích řízení finančního úřadu. Přinejmenším „Záznamní povinnost“ je vhodné vždy, u 
příležitosti předání přiznání finančnímu úřadu, vytisknout a pečlivě si ji založit. 
 

Program dokáže exportovat vybrané přehledy do XML-souborů k elektronickému zpracování – tyto 
funkce naleznete v rozbalovací nabídce „Exporty“ (8). Jak tyto exporty fungují? Jejich účelem je, 
vytvořit tzv. „Elektronický formulář“ – textový soubor s přesně definovanou strukturou. Jedná se o 
soubory, jejichž koncovka zní „.xml“ a které lze zaslat správci daně (finančnímu úřadu) 
prostřednictvím internetového portálu www.daneelektronicky.cz a nebo s využitím datových 
schránek (www.mojedatovaschranka.cz). Mezi „Exporty“ naleznete i „Kontrolní hlášení k DPH“: 
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Na příkladu výpisu z evidence pro daňové účely si vysvětlíme, jak se to zařídí (program exportuje i 
vlastní tiskopis k DPH + tiskopis souhrnného hlášení k DPH – všechny tyto výstupy pracují 
podobným způsobem): 

Tato exportní funkce (okno) je 
rozdělena na několik sekcí (1). 
V první z nich (F1:základní údaje) 
se zadávají informace o plátci a také 
o období (2), jehož se výstup týká. 
Je třeba vyplnit kód místně 
příslušného finančního úřadu + kód 
územního pracoviště (3) – program 
sám nepozná, pod který finanční 
úřad klient spadá. Pokud některý 
zásadní údaj nevyplníte, podbarví se 
červeně (4). 
 
 
 
 

Řádky hlášení (záložka F2) se 
vyplní na základě pomocné 
evidence ((9) – viz rozbalovací 
nabídka k tiskopisu DPH výše) – 
stačí kliknout na tlačítko „Sestavit 
řádky z prvotní evidence“ (1): 
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Jsou-li řádky hlášení vyplněny, nastává okamžik vlastního F3:exportu datové věty (3). 

 
Pro zdárný export je nutné určit cílovou složku + jméno výstupního souboru (včetně přípony .xml). 
K vlastnímu vytvoření dojde tlačítkem „Export datové věty“. 
   Nastane-li situace, kdy se (v případě přenesené daňové povinnosti) objeví plnění na vstupu i na 
výstupu, jsou vytvořeny dva soubory současně. Jeden obsahuje (ve svém jméně) slovo „odberatel“ a 
druhý „dodavatel“. Předat elektronicky se pak musí oba dva, každý samostatně. 
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12.1. Kontrolní hlášení k DPH 
 
Program je schopen automaticky sestavit tiskopis „Kontrolní hlášení k DPH“ dle zadaných dokladů. 
Jak bylo zmíněno výše, naleznete jej v nabídce „Exporty“. Po jeho aktivaci se objeví formulář: 
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Jak je patrné, můžete se v horní části okna (1) přepínat mezi jednotlivými evidencemi (tabulkami) 
tohoto hlášení. Při každém vstupu do KH je třeba zadat a zkontrolovat údaje v části (1) „Základní 
údaje“ – zejména období, za které se má hlášení sestavovat. Kliknutím na tlačítko „Inicializace“ (3) 
si program tyto údaje přednastaví dle aktuálního data. Vždy klikněte na tlačítko (4) „Sestavit“, které 
před-vyplní hlášení dle zadaných dokladů. Tato sestavovací funkce rovněž vykoná kontrolu těchto 
údajů a narazí-li na nejasnosti, či dokonce na chyby, bude Vás o nich informovat v protokolu: 

 

 
Tento protokol vždy pečlivě projděte. Případné nedostatky opravte a poté KH sestavte znovu. 
Rovněž doporučuji tento protokol vytisknout a založit. 

 

Při zadávání výchozích parametrů nezapomeňte zkontrolovat a nastavit údaje o Vašem finančním 
úřadu (5). Je-li některé zadávací políčko podbarvené červeně (6), vyjadřuje tím program, že se 
jedná o povinný údaj, bez kterého se nepovede tiskopis řádně oédeslat. 

 

Ve spodní části okna naleznete ikonu pro možnost vstupu  do údajů o dokladech s přenesenou 
daňovou povinností (7). Dále ikony pro tisk seznamu „drobných plnění“ (8), opis celého tiskopisu 
(9) a konečně i tlačítko pro vykonání vlastního exportu (X) do XML-souboru. 

    Pamatujte na kontrolu – k té slouží záložka „F6/Drobná plnění + Kontrola“. Zde je porovnáno 
KH s tiskopisem „Přiznání“. Případné rozdíly jsou vyjádřeny v posledním sloupci červeně. 
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13. Podvojné účetnictví a evidence zálohových listů: 

Protože podvojné účetnictví neumožňuje účtování zálohových faktur (listů) přímo v knihách 
s pohledávkami či závazky, disponuje program jejich pod-rozvahovou evidencí. Tyto zálohové listy 
jsou zadávány samostatně (zvlášť došlé ZL a zvlášť vystavené ZL). Jednotlivé doklady obsahují 
řadu údajů – viz následující obrázek, kde se (kromě obchodního partnera) uvede (1) účet provozní 
zálohy (324 nebo 314 – dle typu ZL). Následuje rozpis dohodnutých plateb (platební kalendář) (2). 
Poté, co dojde k úhradě (případně i k zúčtování) zálohového listu, uvidíte tyto údaje ve spodní části 
(3). Vlastní popis zálohové faktury, mající až 1000 znaků, je zcela dole (4): 

 
U vystaveného 
zálohového listu je 
k dispozici funkce pro 
jeho tisk (na uvedeném 
obrázku není toto 
„tlačítko“ vidět, nalézá 
se v levé spodní části 
okna). 
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14. Úhrady a vyúčtování zálohových listů: 
 

Týká se jen podvojného účetnictví. Nastane-li úhrada zálohového listu (v našem popisovaném 
případě –vystavené zálohové faktury, hrazené hotově), musí uživatel nejprve zadat přijatou platbu 
mezi „Platby v hotovosti“. Zde použije párovací vazbu „2“ (vystavené ZL) + vyplní číslo hrazeného 
zálohového listu. Předpokládejme, že se DPH spojené s touto úhradou bude řešit až s vyúčtovacím 
daňovým dokladem. Potom by se přijatá částka zaúčtovala takto: 

MÁ DÁTI: DAL: Částka: Popis: 
211 324 1.210,- Úhrada zálohového listu č. 14-123 

Pokud se následně podíváte do evidence vystavených zálohových listů, spatříte toto: 

 

Ve sloupečku „Dosud uhrazeno“ bude vyplněna částka, odpovídající výši platby (v našem případě 
se bude shodovat s hodnotou ve sloupci „K úhradě“). Je ve sloupečku „Dosud zúčtováno“ nebude 
nic (nerovná se údaji sloupce „K zúčtování“). 
   Na základě platby může (musí) uživatel vytvořit zúčtovací daňový doklad (fakturu): 
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Daňový doklad bude obsahovat informaci o účtované částce a o sazbě DPH. Na dalším řádku (1), 
který je typu „L…odečet zálohy“ se odečítá zálohová platba (tentokráte bez uvedení sazby DPH). 

Součet našeho případu je nulový – „Uhraďte částku“ = 0.00 (2). Pro účely evidence DPH jsou 
základ a daň vyčísleny po levé straně dole (3). V knize „Pohledávky“ bude u dokladu vyplněn údaj 
„Celkem účtujete/Kč“: 1 210 Kč a tato částka bude následně vyúčtována tímto způsobem: 

MÁ DÁTI: DAL: Částka: Popis: 
311 343    210,- DPH - uskutečněné plnění 
311 602 1.000,- Prodané služby 

 

Posledním krokem tohoto příkladu je vyúčtování zálohové platby: 
MÁ DÁTI: DAL: Částka: Popis: 
324 311 1.210,- Vyúčtování zálohové platby 

 

Tento krok učiníte v režimu editace pohledávky, kde se přepnete do pod-okna „F6/Vyúčtování 
záloh“ a přidáte sem nový řádek, vyjadřující úhradu - formou hrazené zálohy: 
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jedná se ve skutečnosti o doklad, zapsaný v nefinanční knize (kde by bylo možné jej rovněž 
vytvořit, ale z knihy pohledávek je to uživatelsky pohodlnější řešení). Ve vystavených zálohových 
listech se to projeví takto: 

 
 

15. Podvojné účetnictví a vnitřní účetní doklady: 
 
Jednotlivé, dosud popisované, knihy vystačí na zadání 95% všech účetních situací a dokladů. 
Nicméně v podvojném účetnictví nám nestačí. K účtování vybraných případů jsou nutné i tzv. 
„Vnitřní účetní doklady“. Ty se používají pro účtování externích agend (mzdy, leasingy, pohyby 
zásob ve skladu, účtování odpisů majetku a podobně): 
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Tyto doklady lze zadávat jednotlivě (tlačítkem „Přidat“), nebo je lze načítat z externích knih 
(tlačítkem „Import“) – což je případ této ukázky – účtování mzdové agendy. 
 
Za zmínku stojí skutečnost, že vnitřní účetní doklady lze zobrazit jen za zvolené období (jedná se o 
filtrovací funkci, kterou naleznete vpravo dole, pod tabulkou). 
 

16. Sběrné účetní doklady: 
 

I v tomto případě se jedná o záležitost podvojného účetnictví. Výše popsané vnitřní účetní doklady 
se mohou pravidelně (měsíčně) opakovat. Liší se jen výší účtovaných částek. Protože by bylo 
zbytečně pracné, tyto doklady každý měsíc znovu opisovat, je k dispozici pohodlnější kniha – 
„Sběrné účetní doklady“. Do účetnictví pak vstupují pouze řádky s vyplněnou částkou. Uživatelsky 
si můžete nadefinovat několik sběrných dokladů (například pro Mzdy, Zboží, Leasing či Majetek). 
Každý takový doklad si představte jako tabulku, jejíž levá část  (3) obsahuje popis a účtování  
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případu a po pravé straně je (až) 24 sloupců, pro hodnoty v jednotlivých měsících účetního roku. 
Období lze měnit (2) tlačítky (šipky vlevo/vpravo), případně i ve spodní části (2b): 

 
Tlačítková lišta, umístěná pod tabulkou (4) umožňuje přidávat, opravovat a rušit řádky. Nalzenete 
tu i dvě tlačítka (5) pro Duplikaci řádku a Klonování měsíce (kdy se sloupec zvoleného období 
vyplní stejně, jako sloupec k němu předcházejícího období). Každý vytvořený sběrný doklad (pro 
zvolený měsíc) můžete vytisknout (6) na s orientací papíru výšku nebo na šířku. 
 
 
 
 



 46 
17. Účetní deník (hlavní kniha): 
 

Jedná se o produkt, který průběžně vzniká dle údajů všech, výše popsaných účetních knih. Program 
si jej sestavuje, kdykoliv vyvstane potřeba. Do tohoto deníku můžete tedy jen nahlížet a jeho „ikonu 
naleznete v hlavní nabídce,  funkce v předposlední řadě. Deník vypadá takto: 

 
Záhlaví tabulky (s názvy jednotlivých sloupců) opět ukazuje, dle kterého sloupce je tabulka 
seřazena (1). Rozbalovací menu (2) obsahuje zejména nabídku „Tisky“, kde naleznete celou řadu 
důležitých účetních výstupů (Obratová předvaha, Přehled nákladů a výnosů, Deník, Konta, a další). 
Vlastní tabulka umožňuje zobrazit i některé další údaje (3), nalézající se po pravé straně (například 
Jméno firmy, Variabilní symbol, Cizí měnu a její kurz). 
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18. Účetní výkazy: 
 

Podvojné účetnictví je připraveno pro vytváření účetních výkazů (rozvahy a výkazu zisku a ztrát). 
Uživatelsky je třeba určit, jaký druh výkaznictví klient používá (v „Nastavení klienta“ – 
„Základní údaje“ – „Varianta vedeného účetnictví“). Tento nastavený typ má přímý dopad na výběr 
druhu výkazů. Program obsahuje několik typů výkazů: 

 

- Podnikatelé – zjednodušený rozsah 
- Podnikatelé – úplný rozsah 
- Nezisková organizace 
- Příspěvková organizace 

 

Aby výkaznictví správně fungovalo, potřebuje program vědět, do jakého řádku výkazu má 
nasměrovat které účetní konto. Toto přiřazení je definováno prostřednictvím číselníku „Účtová 
osnova“, kde je ke každému účtu přičleněn odkaz na konkrétní řádek. Při změně typu výkazu dojde 
k překódování těchto odkazů podle, autorem dodávaných, vzorových číselníků. Uživatel však stejně 
musí překontrolovat, zda se výkaz sestavil správně. Není totiž možné, aby vzorový číselník (v němž 
jsou jen syntetické účty) obsáhnul všechny varianty, které mohou nastat a rozlišují je zpravidla 
analytické účty. 
   Vlastní výkaz je tvořen současně Rozvahou i Výkazem zisku a ztráty. Oba tyto výkazy se 
vypočítávají současně a uživatel si může (dle potřeby) nastavit přesnost výpočtu (na tisíce, na Kč a i 
počet desetinných míst (1)). Nastaví si i účetní období (2), za které se výkazy mají sestavit. Může-li 
během výpočtů dojít k zaokrouhlování (děje se tak při výpočtu v tisících Kč), je dobré definovat 
účty, do nichž se „ořezané“ zbytky po zaokrouhlení přesunou (3). U příspěvkových (či 
neziskových) organizací může vyvstat potřeba rozlišit hlavní a hospodářskou činnost. To program 
řeší prostřednictvím úseků (středisek). Pokud se tak děje, nastavte to v dolní části výkazu (4). 
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K přepnutí mezi „Výkazem zisku a ztrát“, „Rozvahou“ či „Textovým dodatkem“ slouží záložky (7). 
Protože program neumí stanovit údaje pro sloupce „Minulé období“, je třeba, aby uživatel tyto 
hodnoty do výkazu ručně pořídil. Poslouží k tomu tlačítková funkce „Opravit“ (6): 

 
Někdy je dobré, použít (v horní části okna(5)) volbu „Zobrazit detaily navíc“. Jednotlivé řádky 
výkazu se výškově rozšíří a ukáží i jednotlivá konta, která se do (toho či onoho) řádku nasměrovala. 
 
Pokud automatické výpočty (tlačítko „Výpočet“ (8)) nedokáží výkaz spočítat k Vaší plné 
spokojenosti – například dojde k zaokrouhlovacímu rozdílu ve vyčísleném „Výsledku hospodaření“ 
mezi Rozvahou a Výsledovkou, pak oceníte zaškrtávací funkci „Odpojit automatické výpočty“. Tím 
se z výkazu stane „psací stroj“ a prostřednictvím tlačítka „Opravit“ můžete zadat i hodnoty pro 
„běžné období“.  
   Odpojení výpočtů může být upřesněno jako „Kompletní“ nebo omezeno na „Ponechat 
sumarizační vzorce“, kdy ručně zadané hodnoty nesoučtových sloupců vstoupí do matematických 
vzorců výpočtových řádků.  
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  Jsou-li výkazy správně sestaveny, můžete přistoupit k jejich tisku (9). Před tiskem se objeví 
dialogové okno, kde si můžete upřesnit podobu generované sestavy (na výšku / na šířku, barevně či 
černobíle, tisknutí i nulových řádků atd.). Také rozhodnete, zda se mají výkazy vytisknout 
najednou, či zda si vyberete jen jeden z nich. 

 
19. Číselníky: 
 

Prolínají se celým programem a jsou velmi užitečné. Šetří Váš čas při zadávání údajů, umožňují 
přesné výběry (filtrace) dokladů, usnadňují život v případě vybraných změn. Jsou to seznamy 
vybraných hodnot – tzv. „číselníky“. Uživateli jsou k dispozici zejména tyto, hlavní číselníky: 

 

- Kurzy cizích měn 
- Běžné účty klienta 
- Pokladní knihy klienta 
- Popisné texty 
- Účtová osnova 
- Úseky (střediska) 
- Zakázky 
- Obchodní partneři (firmy) 
- Umístění majetku 
- Útvary (pro správu majetku) 
- Typy dokladů 
- Rozúčtovací pomůcky 
- Kurzy cizích měn 
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Některé z nich již byly dříve zmíněny. Nyní se tedy zaměříme na ty nejdůležitější: 
 
18.1. Účtová osnova 
 
Účtová osnova má dvě varianty. V podvojném účetnictví představuje seznam kont (účtů), 
rozdělených na nákladové, výnosové, aktivní a pasivní (1). Každý účet si v sobě (kromě názvu) 
nese odkaz na výkaznictví (nasměrování do sloupečků brutto (2) a korekce (3) výkazu) a vybraná 
konta obsahují i informaci o „počátečním stavu“ (zahajovací rozvaze (4)). Je to zřejmé už z prvního 
pohledu na tabulku s účtovou osnovou: 

 
Vlastní zadání účtu vypadá takto: 
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Je dobré vědět, že odkazy na výkaznictví lze aktualizovat prostřednictvím tlačítkové funkce 
„Výkaznictví“, kterou lze (v tabulce s osnovou) vyvolat i klávesami <Ctrl>+<F1>. Vlastní typ 
výkaznictví se definuje v „Nastavení klienta“ (popsáno výše - u Výkazů). Počáteční stavy kont 
(zahajovací rozvaha) se meziročně generují a přenáší vykonáním „Uzávěrky“ – „Nový rok…“. 

 
18.2. Účtová osnova v daňové evidenci: 
 

Účtová osnova v daňové evidenci představuje jednotlivé sloupečky peněžního deníku. Ty jsou 
rozděleny na „Příjmy“ a „Výdaje“ (1) a následně pořadově číslovány 01, 02, …. Tato „Konta“ (2) 
může uživatel „namnožit“ využitím tzv. „analytiky“, kdy si k dvoucifernému číslu sloupečku přidá 
své vlastní dvouciferné rozlišovací číslo. Například V-04-01 = Mzdy vyplacené zaměstnancům. 
Některé účty jsou „daňové“ a některé nikoliv (3). Tabulka s číselníkem vypadá takto: 
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Údaj „Konto PU“ (4) není třeba vyplňovat – nemá pro běžného uživatele žádný smysl. 
 
18.3. Popisné texty: 
 
Jedná se o číselník, bez něhož se dá fungovat. Prioritně má urychlovat zadávání popisných textů do 
dokladů (šetřit čas při psaní opakujících-se popisů). Nicméně jeho užitečnost spočívá v tom, že 
v sobě může nést informaci o účtování popsaného případu. Může tedy sloužit jako seznam účetních 
vztahů – předkontací: 

 
Každý popis je (v číselníku) definován svou zkratkou (klíčem).  



 54 
 
 
18.4. Obchodní partneři – firmy: 
 

Jedná se o číselník s dodavateli a s odběrateli. Každá firma je evidována pod svým klíčovým 
údajem – tím se standardně myslí „DIČ“. Pokud však toto DIČ není známo, lze za klíčový údaj 
považovat jakoukoliv jinou, jednoznačnou, hodnotu (IČ, číslo telefonu apod.). Na klíč je vymezeno 
14 alfanumerických znaků. Bližší informace osvětlí následující tabulka: 

 
Zadat nového obchodního partnera lze tak, že vyplníte (dosud neevidovaný) klíčový údaj (DIČ) do 
okénka (1), které je vlevo dole pod tabulkou. Pokud je dostupné internetové připojení, můžete 
dokonce využít i „Rejstřík firem“ (4), kde lze obchodního partnera vyhledat dle jeho jména a odtud 
se převezme i jeho adresa. 
   Pokud v tabulce máte mnoho firem, lze konkrétního obchodního partnera vyhledávat zadáním 
(alespoň několika znaků) jeho jména (2) či adresy pod tabulkou. Pro vyhledávání určitých firem lze 
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využít i tlačítko „Filtr“ (3). Máte-li na kartě zvoleného klienta jeho e-mailovou adresu, 
můžete mu poslat e-mail (5). A za předpokladu, že Váš počítač disponuje podporou „Microsoft 
NET Framework“ lze i prověřit, zda daná firma (obvykle dodavatel) je (spolehlivým) plátcem DPH 
(6). 
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20. Evidence drobného majetku: 

 

Tato evidence, jejíž fungování je zcela nezávislé (jedná se o pod-rozvahovou evidenci), slouží pro 
inventarizaci drobného majetku. Většinou se jedná o věci s hodnotou od 3000 do 40000 Kč. 

 
Tabulka může být seřazena dle kteréhokoliv svého sloupečku (1) – ten vybraný poznáte podle 
tmavějšího podbarvení. Klikněte myší na některý ze sousedních a dojde k přetřídění podle něj. 
   Vyhledávání je možné dvojím způsobem. Buď zadáte část názvu-popisu (3) a program Vás 
nastaví na první vyhovující položku. Nebo lze využít tlačítkovou funkci „Filtr“. Zadat novou 
položku je snadné. Stačí (vlevo dole pod tabulkou) vyplnit nové (dosud neužité) inventární číslo (2) 
a potvrdit stiskem <Enter>. Tím založíte novou majetkovou kartu, kde vyplníte to, co potřebujete: 

 
Majetková evidence nabízí řadu tiskových výstupů, se značnou variabilitou výběru a řazení. 
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21. Evidence investičního majetku: 
 

Program obsahuje modul „Majetek“ a lze do něj vstoupit z hlavní nabídky (poslední řada). Princip 
práce  s touto evidencí je stejný, jako u (výše popsané) evidence drobného majetku. Pouze 
majetková karta je značně rozsáhlejší  - eviduje více údajů: 

 



 58 
Nejprve si všimněte, že majetková karta je rozdělena  na více částí (1). Začínáte vyplněním 
„Základních údajů“, kde se v horní oblasti může zadávat (2) úsek a umístění. Pro potřebu sledování 
v podvojném účetnictví hraje roli i „Kontace“ (účetní zařazení majetku, které má vliv na účtování 
oprávek). Ve střední části karty jsou údaje o zařazení majetku do evidence a zejména období,  
 
v němž bude zahájeno jeho odpisování (3). Pro daňové odepisování je nezbytné určit i jeho způsob. 
Na výběr máte několik možností: 

- Lineární odpis (rovnoměrný) 
- Progresivní odpis (zrychlený) 
- Neodepisuje se 
- Jiný způsob odepisování (ručně)  … zejména pro majetek pořízený před r.1993 
- Účetní odpis    … kopírující účetní oprávky v daném roce 
- Mimořádný odpis   … v souvislosti s protikrizovými opatřeními 

 

S využitím dodávaného číselníku „Zatřídění majetku“ můžete zařadit kartu do příslušné skupiny 
(4). Tato skupina Vás navede k určení rychlosti (času) odepisování. Zde je dobré zmínit skutečnost, 
že vyplnění této skupiny nemá přímý vliv na chování programu z hlediska výpočtu odpisů. Jedná se 
jen  o doplňující poznámku. Vlastní nastavení odpisů bude popsáno na následující stránce. Můžete 
se i rozhodnout, zda (a v jakých letech) přerušíte odepisování tohoto majetku (5). Došlo-li 
k vyřazení majetku z vaší evidence, zadejte datum a způsob tohoto vyřazení (6). Tyto informace 
pak mají zásadní význam pro stanovení daňového odpisu. Je-li majetek vyřazen z evidence před 
31.12., počítá program daňový odpis (daného roku) jen v poloviční výši. Pro účely „daňové 
evidence“ hraje roli skutečnost, zda byl majetek vyřazen odprodejem – pokud ano, zapište 
do“Způsobu vyřazení“ značku: „(D)“ . Při použití uzávěrkové operace „Proúčtování daňových 
odpisů“ bude případná zůstatková cena majetku zohledněna do (uzávěrkových) výdajů. 
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   V souvislosti s evidencí investičního majetku je k dispozici škála tiskových výstupů 
(přehledy daňových odpisů, účetních oprávek, inventarizační soupisy, majetkové karty, přehledy 
pro kontrolu účetnictví). Ty umožňují značnou variabilitu ve výběru či v řazení tištěných údajů. 
 
Nastavení tabulky s daňovým odpisem: 

 
Tato tabulka vždy začíná rokem, který byl nastaven v „Základních údajích“. Uživatel musí zadat 
odpisovou skupinu (automaticky se před-nastavuje skupina „1“). V případě potřeby (dojde-li 
k legislativnímu přeřazení majetku) je možné skupinu, od kteréhokoliv roku, změnit (1).  
     Lze reagovat na snížení či na zvýšení vstupní ceny majetku (2) – to když dojde k částečnému 
odprodeji nebo naopak k technickému zhodnocení tohoto majetku. Pokud se tak stane, program (od 
roku, kdy se tak stalo) přepočítá odepisování. U lineární metody odepisování můžete nastavit, jaký 
odpis v daném roce uplatníte (3) a to v intervalu od 1 Kč do „Maximální výše ročního odpisu“. 
Nechcete-li uplatnit odpis žádný, lze jej (pro vybrané roky) přerušit (4) – toto přerušení se definuje 
v „Základních údajích“. Zůstatkovou cenu majetku vidíte v posledním sloupci (5). Odpis trvá tak 
dlouho, dokud je zůstatková hodnota nenulová. 
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    Jak je patrné, program vypočítává daňový odpis, vždy pro celou délku trvání majetkové 
karty. Nelze však předvídat (budoucí) změny (ať už v legislativě tak ve změnách vyvolaných 
z popudu klienta). Proto je třeba průběžně sledovat tento vývoj a dle potřeby údaje na majetkové 
kartě upravovat (viz výše zmíněné změny ve vstupní ceně, možné změně odpisové skupiny či 
přerušení odepisování). 
 
Nastavení tabulky s účetními oprávkami: 

 
 
I tato tabulka započne obdobím, které bylo nastaveno v „Základních údajích“. Na prvním řádku by 
uživatel měl nastavit (1), kolik měsíců se má majetek účetně odepisovat (pro usnadnění jsem 
stanovil jen 10 měsíců, jinak by –v popisovaném příkladu- bylo správnější zadat 36 měsíců). 
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   I v této tabulce lze reagovat na snížení  nebo na zvýšení vstupní ceny majetku (2). To 
následně povede k úpravě výše vypočtených měsíčních oprávek (3).  Ve sloupečku „Celkem 
odepsáno“ vidíte stav oprávek ke konci daného období. 
  Přerušení odpisů(5) se (v této tabulce) vykoná tak, že dosadíte nulu do kolonky „Měsíců odpisu“ – 
a to na ten řádek, kdy má k přerušení dojít (zde 01/2014). Odpis se opětovně nastartuje vyplněním 
počtu měsíců do řádku, kdy má pokračovat (např. 01/2015). 
 

22. Vzájemné zápočty pohledávek a závazků: 

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. Disponuje knihou „Vzájemné zápočty 
pohledávek a závazků“ (rozbalovací menu „Knihy“): 
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Při vstupu do této funkce Vás program může (uzná-li to za potřebné) nejprve přepnout do 
záložky „F2/Možnosti zápočtů“ (1). V tabulce (2) Vám ukáže jednotlivé obchodní partnery spolu 
s vyčíslením obratu P/Z k započtení. 

Pokud se rozhodnete že k zápočtu má dojít, kliknutím na tlačítko „Připravit“ (3) aktivujete funkci 
pro návrh vzájemného zápočtu: 

 

V horní části (1)  - záhlaví zápočtu – můžete zadat jeho textové označení, variabilní symbol a 
datum, kdy má dojít k jeho realizaci. Ve středu okna uvidíte soupis dokladů, které byly do zápočtu 
zařazeny (2). Pod touto tabulkou jsou „Pohledávky“ a „Závazky“, které lze do zápočtu ještě zařadit 
(3, 4). Necháte-li návrh zápočtu na programu, klikněte na tlačítko „Navrhnout“ (5) – program sám 
vybere doklady pro zápočet (začne těmi nejstaršími). Navržený zápočet vytisknete tlačítkovou 
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funkcí „Tisk dohody“ (6). Pokud již existují navržené zápočty (a jsou-li, potvrzeny Vaším 
obchodním partnerem), můžete přistoupit k jejich vykonání. Jedná se o tlačítkovou funkci 
„Realizace“, která vygeneruje odpovídající doklady (úhrady) prostřednictvím „Nefinanční knihy“. 

 Není-li zápočet realizován, lze jej kdykoliv opravit nebo zcela smazat. 

23. Formulář faktury: 
 
Tiskopis faktury, zabudovaný v programu, umožňuje vytvářet doklady o (až) 150-ti řádcích. Použité 
řádky (,které lze měnit funkcí F7/změna typu řádku) jsou rozděleny do několika různých typů: 

- textové řádky, určené pouze za účelem psaní textu 
- prodané zboží, kde se vyplňuje množství, jednotka, cena za j a sazba DPH 
- prodané služby – zde se vyplní částka a sazba DPH 
- výše popsané dva řádky, určené pro režim přenesené daňové povinnosti 
- odečtení zaplacené zálohy 
- výpočet slevy (v %) 
- mezi-součtový řádek 
 

Popsané typy řádků lze, na jedné faktuře, kombinovat.  Řádky lze rovněž (klávesou <F11>) ukládat 
do číselníku, odkud mohou být později (klávesou <F9>) opětovně vyvolány a použity. 
 
Faktury se vystavují prostřednictvím nabídky "Faktura – tvorba a tisk faktur", kterou 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 zadáním jejího čísla 
(nebo tlačítkem "Otevři") a opakovaně vytisknout, případně i přepracovat. 
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    Tiskopis s fakturou má „zadní stranu“ (F2/Vnitřní specifikace), kde lze nastavit některé 
důležité vlastnosti. Jedná se zejména o způsob zadávání fakturovaných částek (s daní či bez daně), 
způsob zaokrouhlení celkové částky, jazykovou mutaci, případnou cizí měnu a její kurz.  
    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. 

Vlastní doklad může být označen (v pravém horním rohu) jakožto „daňový“ (či nikoliv). Lze jej 
také různě pojmenovat. Nemusí to tedy vždy být jen faktura, ale třeba i „dodací list“, „zálohová 
faktura“, „opravný doklad“ apod. 

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").  

Faktury (jejich tiskopisy) lze přenášet mezi počítači prostřednictvím „Exportu/Importu dokladů 
v úplném znění“. 

Uživatel si může vytvářet „Vzory faktur“ – pro případy, kdy se vystavují opakovaně podobné 
doklady. Pak můžete užít tlačítkové funkce „Ulož vzor“ nebo „Načti vzor“. 

Má-li odběratel na své kartě e-mailovou fakturu, lze doklad vytisknout do PDF-souboru 
(prostřednictvím PDF-creatoru) a odeslat e-mailem – funkcí „Poslat e-mail“. 
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24. Tiskové výstupy – náhled & tisk 

 

Program disponuje mnoha tiskovými výstupy. Obvykle je naleznete v „rozbalovací nabídce“ – 
„Tisky“ a lze je rozdělit na dvě skupiny: 

a) tabulkové přehledy, opatřené součty, s možností exportu pro zpracování v MS-
Excelu či podobných produktech 

b) formuláře (různé tiskopisy), jejichž export je omezen pouze na JPG-vyjádření 
 

V obou případech je uživateli programu vždy nejprve zobrazen náhled tiskové sestavy: 
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V horní části je zobrazena aktuální stránka (1) a celkový počet stránek (2). Přesun mezi 
stránkami je možný více způsoby, například klávesami <Page Up> a <Page Down>. 
Uživatel si může nastavit „lupu“ (měřítko zobrazení) (3) v rozsahu 50-150 %. Tisk je možný 
prostřednictvím tlačítkové funkce (4) – v tomto případě si uživatel může (prostřednictvím tiskového 
dialogu) vybrat tiskárnu, zadat počet kopií či rozsah tisku (stránky od-do). Druhou možností je tzv. 
„Rychlý tisk“ (5), kdy je sestava automaticky odeslána na aktuálně předvolenou tiskárnu a to 
v jedné kopii. Pokud je tisk vykonán, zčervenají popisy těchto dvou tlačítek. Funkce (okno) 
s náhledem sestavy má však tři záložky (6). V té druhé je uživateli umožněn „Export sestavy“: 

 
Zde si (v případě tabulkové verze výstupu) můžete zvolit výstupní formát (1). Škála je poměrně 
široká. Poté je třeba určit cílovou (exportní) složku (2) a jméno vzniklého souboru. Přípona souboru 
(3) se předvolí sama – dle zvoleného typu exportu. V některých případech je třeba nastavit výstupní 



 67 
Češtinu (například Latin II pro DBF tabulky, MS-Windows čeština pro CSV nebo XLS). Dále 
se můžete rozhodnout, zda se mají exportovat i součtové řádky (5). Akci spustí tlačítko „Exportuj“ 
(6). 

25. Zálohování dat: 

Funkce, která se ve skutečnosti jmenuje „Vytvoření záložní datové kopie“ a kterou naleznete 
v hlavní nabídce, rozbalovacím menu „Ostatní“, umožní vytvořit záložní kopii Vašich dat. Kopii lze 
vytvořit do jakékoliv složky (uživatelsky nastavitelné). Navíc můžete (v případě multi-verze) určit, 
zda chcete zálohovat jen data právě zpracovávané firmy nebo všech existujících firem. 

   Zde bych rád připomenul skutečnost, že v případě ztráty dat je záloha to jediné, co budete mít. 
Často se stává, že dojde k výmazu celého disku. Proto zálohujte na nějaké spolehlivé externí 
médium (usb-disk). Záloha má být umístěna „daleko“ od počítače. Pokud pracujete v počítačové 
síti, lze využít i možnosti "odeslání dat" na jiný počítač. 

   Jednou ročně doporučuji vypálit kompletní datovou složku na CD-disk a tuto zálohu pečlivě 
uschovat. 

26. Obnova dat ze záložní kopie: 

Tato funkce umožní načíst data z pořízené záložní datové kopie. Jedná se o operaci, která by 
rozhodně neměla patřit mezi běžné akce. 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. 
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Před obnovou můžete nastavit, zda se mají obnovit data všech firem (má význam u multi-
verze) 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.  

27. Export vybraných tabulek & Import – načtení dokladů vybraných knih: 

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 ve stejném programu (obvykle se jedná o došlé nebo o 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. 

Obě zmíněné procedury naleznete v základním okně programu, rozbalovacím menu „Ostatní“ . 

28. Setřepání (optimalizace) datových tabulek: 

Tato funkce umožní reorganizaci nejzákladnějších tabulek (knih) programu. Během ní dojde k 
setřepání, kdy jsou z tabulky fyzicky odstraněny narušené doklady (s těžkým poškozením, které 
znemožňují práci programu). Dále dojde i k vyřazení prázdných a dříve zrušených-smazaných 
dokladů. Nově zapisované doklady se současně seřadí dle čísel dokladů, což v budoucnu urychlí 
práci s těmito knihami.  
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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. 

29. Uzávěrky: 

a) Nový rok – vytvoření ikony + převod údajů: 

Aby program mohl zdárně pracovat v následujícím účetním roce, poslouží Vám tato funkce, mající 
pět kroků: 

1. krok...Vytvoření nové ikony - Jedná se o vytvoření kopie programu do Vámi zvolené složky. 
Tato nová složka je programem automaticky předvolena (dle stávajícího umístění programu).  
Vzniklá ikona (zástupce) se zařadí do programové skupiny "Schuster - SOFTWARE", odkud si ji 
můžete přesunout na "plochu". V případě, že ve Vašem účetnictví zpracováváte více klientů, 
vykonáte tuto akci jen jednou,  v kterémkoliv zpracovávaném klientovi. 

2. krok...Převod základních číselníků. Tato akce převede všechny užívané číselníky (seznamy 
obchodních partnerů, účtové osnovy, úseky, zakázky, …) do složky s budoucí databází. I v tomto 
případě program navrhne umístění datové složky pro příští rok. Číselníky se převádějí pro všechny 
zpracovávané klienty najednou. Operaci lze opakovat. 

3. krok...Převod saldokont. Dojde k přenesení neuhrazených pohledávek a závazků do nového 
účetního roku. Rovněž se přenesou i neuhrazené (či nevyúčtované) zálohové listy. Tato operace se 
týká pouze jednoho (zpracovávaného) klienta. Je tedy ji vykonat pro každého zvlášť. Předpokládá 
se, že ji budete několikrát opakovat a tak během této operace dochází k výmazu, případně dříve 
přenesených, dokladů.  
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4. krok…Převod majetku. Do nového účetního roku se přenese majetková evidence (drobný i 
investiční –odepisovaný- majetek). Protože právě majetek bývá často řešen až těsně před podáním  
daňového přiznání, je třeba vykonat tuto uzávěrkovou operaci tehdy, kdy je agenda s majetkem 
definitivně upravena (po opravách či po zrušení majetkových karet). V opačném případě se Vám to 
příští rok vymstí. 

5. krok…Převod zahajovací rozvahy. V podvojném účetnictví vytvoří a přenese zahajovací 
rozvahu. Při tomto kroku se generuje i uzavírací protokol, který lze samostatně tisknout v modulu 
„Účetní deník“. 

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). 

  Máme-li například došlou fakturu, která nákladově spadá do roku 2014 ale k jejímu zaúčtování 
došlo (souhrou okolností) až po odevzdání DPH-přiznání za prosinec 2014, lze zadat účetní období 
například 31.12.2014 (tím zajistíme, že se faktura nákladově promítne do roku 2014). Kvůli 
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uplatnění DPH v lednu 2015 (v tom nám nic nebrání) však vyplníme datum uplatnění DPH 
na 01.01.2015.   

b) 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 a předáno daňové přiznání. 

 

c) Proúčtování daňových odpisů majetku: 

V daňové evidenci (jednoduchém účetnictví) spočítá daňové odpisy a tyto zaznamená jako 
uzávěrkovou operaci do nefinanční knihy. 

 

d) Proúčtování účetních oprávek investičního majetku: 

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.  

Tato uzávěrka umožní v průběhu roku přesné sledování hospodaření firmy (není třeba čekat až na 
konec roku). Na konci roku je však vhodné, překontrolovat tyto (průběžně vykonávané) oprávky a 
případně zareagovat na dodatečně vykonávané změny v majetkové evidenci. 
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30.Elektronická Evidence Tržeb 

Přestože program „Účetnictví“ není prioritně určen k vytváření prodejních dokladů (k tomu slouží 
různé skladové a prodejní aplikace), umožní Vám odeslat údaje o tržbách do EET. 

 
Je tak možné učinit u příjmových dokladů v pokladní knize (prostřednictvím funkce „Tisk 
stvrzenky“) a rovněž v modulu pro vystavování faktur (jedná-li se o fakturu, jejíž způsob úhrady je 
zvolen „Hotovost“, „Platební karta“, „Zápočet“ či „Dobírka“). I zde je odeslání vázáno na tisk 
dokladu (faktury) ve spojitosti s odsouhlasením odeslání. 
 
K automatickému odesílání zde nedochází. Důvodem je skutečnost, že  

a) Zadané doklady již mohly být fiskalizovány (odeslány do EET) jinou aplikací 
b) U faktur (vyjma dobírkových) může být hlášení tržby ponecháno až na okamžik přijetí 

platby 
c) Uživatel může používat tzv. „Zjednodušený režim“ odesílání 

 

Elektronické odesílání údajů o tržbách probíhá prostřednictvím samostatného programového 
modulu „EETSchuster.exe“, který musí být přítomen ve spouštěcí složce programu (tedy na 
stejném místě, kde se nalézá vlastní účetní program WU2.EXE). Další povinné soubory, bez nichž 
odesílání tržeb není možné, jsou:  

EETSchuster.exe.config, EETSchuster.pdb, EETSchuster.vshost.exe, 
EETSchuster.vshost.exe.config, EETSchuster.vshost.exe.manifest, end.gif, mid.gif, start.gif, 
WpfAnimatedGif.dll, WpfAnimatedGif.xml 
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Podmínkou fungování tohoto programového modulu je operační systém MS-Windows 7, 8 nebo 10. 
Dále instalované prostředí „Microsoft .NET FrameWork“ verze 4.5 nebo vyšší a aktivní připojení 
k internetu. Také musí být v počítači nainstalován (osobní) certifikát, vystavený pro Vaše DIČ. 
Každá odeslaná tržba se trvale zaznamenává. Jednak do vlastního dokladu je zapisován 
bezpečnostní kód (BKP) a také získaný fiskální identifikační kód (FIK). Tyto kódy se pak tisknou 
na příslušném dokladu v jeho spodní části. 
 

Program disponuje samostatnou tabulkou (evidencí) „EET“, kterou naleznete v rozbalovací nabídce 
„Knihy“ nebo „Upgrade/EET“. Zde uvidíte všechny doklady, u nichž došlo k odeslání (ať už 
úspěšnému, tak i nedokončenému): 

 
V tomto modulu lze aktivovat vlastní EET-režim (1), přičemž je nutné i nastavit datum, od kdy je 
pro Vás elektronická evidence tržeb povinná. Zaškrtnutí volby „Aktivovat režim EET…“ bude poté 
indikováno v hlavní programové nabídce (vpravo dole). 
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   Pro zdárné fungování je nutné nastavit několik údajů (2) – zejména ID provozovny a ID 
pokladny. Pokud nebudou tyto povinné hodnoty nastaveny, podbarví se editační políčka červeně. 
Zda EET komunikace funguje Vám prověří tlačítková funkce (3) „Diagnostika“, která zkušebně 
odešle fiktivní doklad (v testovacím módu). Případné nedostatky se Vám zobrazí. U zdárného 
fungování budete vyrozuměni, že se komunikace podařila. 
   Velmi důležité je, aby byly v počítači (4) správně nastavené hodiny (a samo sebou i aktuální 
datum). Doporučuji v operačním systému nastavit, aby se čas automaticky aktualizovat z internetu. 
   Tabulka (5) zobrazuje nejdůležitější údaje o odesílaných tržbách. Chcete-li vidět více, použijte 
tlačítko „Detail“ (6), které zobrazí i rozdělení odesílaných částek. Detail lze rovněž použít 
k opakování přenosu při neúspěšném předchozím spojení. Konečně funkce (7) „Hromadné 
odeslání“ dokáže opakovat přenos všech dokladů, u nichž dosud nebyl získán Fiskální kód (FIK). 

 

Kontrolní mechanismy EET: 

 

a) Program, při ukončení práce, otestuje doklady, které jste buď odeslat měli (ale neodeslali) 
anebo ty, jejichž přenos nebyl úspěšný. Pokud nějaké nalezne, zobrazí jejich výpis. Je na 
Vás se s tím vypořádat (za pomocí výše popsaných metod). Nechcete-li čekat na ukončení 
programu, máte možnost kontroly i manuálně. V hlavní programové nabídce použijte 
„rozbalovací“ menu „Upgrade/EET“ a zde vyvolejte funkci „Výpis neodeslaných 
(problémových) dokladů do EET“. Výsledek vypadá takto: 
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b) Lze vytisknout (a i exportovat do MS-Excelu) „EET – přehled hlášených dokladů 
v zadaném období“, který rovněž naleznete v nabídce „Upgrade/EET“. Ten, přehledně po 
jednotlivých dnech, zobrazí jednotlivé doklady včetně částek a rozdělení dle sazeb DPH. 

 
Je dobré vědět: 
 
Nastavte si takové číslování dokladů, aby nevznikaly faktury se stejnými čísly, jako prodejní 
doklady v hotovosti. Toto je důležité i z pozice správného fungování kontrolního hlášení. 

 

Pro zdárné odeslání tržby je, ze zákona, dán limit 24 hodin (v běžném režimu) resp. 5 dnů ve 
zjednodušeném režimu. Je tak myšleno na případy, kdy se například porouchá internetové připojení. 
Program uzamyká doklady, které mohly být (nebo které již byly) odeslány do EET. Nelze je tedy 
opravovat ani rušit ! 
   Doklady, které byly odeslány získávají indikační značku – aby byly na první pohled patrné: 

 
Zeleně (a) je označeno úspěšné odeslání. Fialově (b) je označeno nedokončené odeslání tržby.  
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31. Důležité zásady: 

Pro bezproblémovou činnost účetního programu je nutné dodržovat tato základní pravidla: 

a) 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, datový server). Data ukládejte 
odděleně od počítače, nejlépe v jiné místnosti či budově. Dvě datové zálohy, pořízené s určitým 
časovým odstupem (například po týdnu) Vám dávají mnohem větší možnosti pro případ nějakého 
narušení databáze. 

b) Nastavujte uzávěrkové datum 

Tímto jednoduchým postupem eliminujete možnost bezděčného zásahu do dříve zadaných a již 
překontrolovaných dat. Význam to má zejména u plátců DPH, kdy si uzavřením daňového období 
zajistíte trvalé setrvání pořízených údajů. 

c) 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). 

   Je to velmi důležité pro pozdější dohledávání rozdílů, které vzniknou nedodržováním výše 
popsaných zásad (ad. a, b). 
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d) Uhrazujte i "nulové faktury" 

Účtujete-li v režimu "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. Nevykonáním této nulové úhrady se vystavujete problémům s určením 
správného daňového základu. 

e) 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. 

f) 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 prostřednictvím číselníku „Přístupová hesla a 
práva – uživatelé“.  

g) 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. 
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h) Včas aktualizujte program, sledujte nové verze 

Tento program je průběžně aktualizován. Nové verze jsou pořadově číslovány (trojmístné číslo za 
jedničkou, které vidíte v záhlaví hlavního okna). 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. 

Aktualizaci lze, velmi snadno, vykonávat prostřednictvím internetu. Stačí k tomu použít funkci 
„Stáhnout upgrade“, kterou naleznete v hlavním programovém okně, záložka „F2-Informace“. Na 
stejném místě můžete také zjistit, (zda a) jaké novinky program obsahuje – stačí kliknout na tlačítko 
„Prověřit existenci nové verze“. 

i) Před uzavřením účetnictví proveďte kontrolu – inventarizaci účtů 

Program disponuje celou řadou kontrolních mechanizmů a to jak pro vedení "Podvojného 
účetnictví" (viz výše popsaná diagnostika chyb) tak i pro "Daňovou evidenci". 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, …) 
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j)  Neplátci DPH - hlídejte si nutnost registrace 

Pokud nejste plátci DPH, je nutné hlídat si příjmy dvanácti, po sobě jdoucích měsících.  Pokud 
překročíte zákonem danou hranici, musíte se registrovat na plátcovství DPH. Program tuto 
záležitost sleduje v souvislosti se sestavením účetního deníku. Nicméně není schopný rozlišit různé 
výjimečné případy a tak je vhodné tuto skutečnost občas prověřit. 

k) Ne všechny legislativní změny v programu se řeší automaticky 

Dojde-li ke změnám ve výkaznictví (a tudíž i ve sledovaných účtech – kontacích), není v silách 
programu, aby tyto změny sám zohlednil. Zatímco nové výkazy si stáhnete při aktualizaci 
z internetu, změny v účtové osnově si musíte ohlídat sami. Přidat nové účty, přejmenovat stávající 
či opravit odkazy (brutto, korekce) související s výkazy program sám neumí. 

Dále je třeba hlídat karty investičního majetku. Někdy dochází k přeřazení vybraného majetku do 
jiných odpisových skupin (klasickým případem jsou osobní motorová vozidla dvoustopá). V těchto 
případech musí uživatel legislativu sledovat a majetkové karty průběžně upravovat. 

l) Daňové tiskopisy, určené k elektronickému podání, překontrolujte 

Každý daňový tiskopis – soubor s příponou XML – je možné (a také potřebné) pečlivě 
překontrolovat. Využijte internetové stránky „EPO“ – www.daneelektronicky.cz, kde lze každý 
takový tiskopis nejen odeslat finančnímu úřadu, ale zejména i překontrolovat jeho případné 
nedostatky (funkcí „Protokol chyb“) a rovněž si tu můžete Váš tiskopis i vytisknout („Opis 
tiskopisu“), opticky překontrolovat jeho obsah a navíc i založit pro případné budoucí řešení 
nesrovnalostí. 
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m) Tato uživatelská příručka se průběžně vyvíjí a rozšiřuje 

Aktuální verzi této příručky naleznete (a stáhnete) na internetových stránkách www.schuster.cz 

 

31. Práce v prostředí počítačové sítě: 
 

Program, jak již bylo výše zmíněno, umožňuje práci ve firemní počítačové síti. Není však určen 
k práci ve velkých firmách, kde by s ním současně pracovalo mnoho uživatelů. Řekněme, že je 
určen pro sdílení dvěma, maximálně pak třem osobám současně.  
  V případě síťové práce je důležité, aby 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! 
 
V Litoměřicích dne 04.09.2016, Petr Schuster 


