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Obecné vlastnosti 
Rychlé odeslání PDF mailem 

V aktuální verzi je nyní možné použití klávesové zkratky Ctrl-E pro rychlejší odeslání tiskové 

sestavy mailem. Tedy není nutné provést výběr pomocí myší přes tlačítko . 

Ukládání tiskových sestav do databáze dokumentů 

V případě, že máte zakoupen modul Dokumentů, pak je možné vybrané tiskové sestavy (v 

novém generátoru sestav Fast Report) ukládat do této databáze pro zpětnou možnost jejich 

zobrazení. 

 

  

Obrázek: Uložení obrázku PDF do databáze dokumentů 

 

Tyto uložené sestavy je následně možné prohlížet v existujícím modulu v menu Manažer / 

Dokumenty / Prohlížení dokumentů v databázi. V tomto modulu se dají tiskové sestavy hledat 

dle uživatele, který sestavu vytvořil, podle času vytvoření, ale i dle modulu, názvu dokumentu, 

případně jeho popisu. 
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Účetnictví 
Nastavení účetních období  

Ve formuláři nastavení účetních období program nově umožňuje zpětné zobrazení všech 

změn, které uživatelé provedli při nastavení účetních období. Je tak možné jednoduše 

například dohledat kdy a kdo otevřel určité účetní období nebo jej naopak uzavřel. Funkce je 

zejména důležitá v případech, kdy má do této nabídky přístup více uživatelů. 

 

 
Obrázek: Nastavení účetních období – žurnál změn 

 

Účetní doklady – kontrola vyrovnanosti účetního dokladu  

V nové verzi program provádí automatickou kontrolu vyrovnanosti stran účetních dokladů při 

uzavírání formuláře. Při uzavírání program kontroluje nejen účetní doklady pořízené ve 

vnitřních účetních dokladech, ale i doklady ukládané z jednotlivých modulů. Program na 

stranovou nevyrovnanost pouze upozorňuje. Není tedy třeba ihned provést opravu. Je však 

důležité mí na paměti, že mohou být zkresleny výstupní účetní sestavy a přehledy. 
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Obrázek: Účetní doklady – kontrola vyrovnanosti dokladu 

 

Účetní doklady – opravný účetní doklad 

Aktualizace nově obsahuje možnost pořízení opravného účetního dokladu a jeho svázání 

s prvotním chybným zápisem. Podmínkou pro správné zadání je v hlavičce účetního dokladu 

nastavit u pole Opravný účetní doklad hodnotu na A. V tomto okamžiku program v položkách 

účetního dokladu zobrazí záložku Opravný účetní doklad, do které může uživatel pořídit přes 

pole Prvotní doklad číslo dokladu, které se tímto zápisem opravuje. 
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Obrázek: Účetní doklady – opravný účetní doklad 

 

 

 

  

Účetnictví příspěvkových organizací – aktualizace tiskopisy výkazů 

V nové verzi jsou aktualizované tiskopisy finančních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztráty pro 

příspěvkové organizace. Výkazy jsou označeny rokem 2022. Oba výkazy jsou nyní 

transformovány do nového generátoru tiskových sestav Fastreport, který umožnuje snadnější 

export do formátu PDF, vyhledávání apod.  
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Obrázek: Tiskopis výkazu rozvaha pro příspěvkové organizace 

 
 

 

 

 

 

Plán a rozpočet – změny v plánu za vybrané období 

V modulu plán a rozpočet byl doplněn formulář se zobrazením jednotlivých změn ve finančním 

plánu za vybrané časové období. Všechny změny za vybrané časové období je možné nově 

exportovat ve formě datové věty na nadřízený úřad. 
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Obrázek: Plán a rozpočet – zobrazí všech změn v plánu za vybrané období 

 

 

 
Obrázek: Výběr změn v plánu ve vybraném období 
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Obrázek: Změny v plánu a rozpočtu za vybrané období 

 

 

 
Obrázek: Export dat změn v plánu za vybrané období do datové věty  
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Rozvaha – dle zakázek 

V nabídce účetních sestav je doplněn výstup v podobě rozvahy podle účetních zakázek. Výstup 

je obdobný jako u sestavy podle organizačních středisek. 

 

Obrázek: Rozvaha dle zakázek 
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Obrázek: Rozvaha dle zakázek – tiskový výstup 
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Rozvaha – dle obchodního případu 

Do nabídky tiskových výstupů z účetnictví je doplněn přehled rozvahových účtů dle 

obchodních případů. Na rozdíl od rozvahy podle středisek a zakázek je výstup dopočítáván 

z obratů. Ve výstupním přehledu jsou obraty rozvahových účtů dle obchodního případu 

samostatně sčítány za aktuální účetní rok i v nápočtu od počátku včetně obratu předchozích 

účetních let.  

 

Obrázek: Rozvahové účty dle obchodního případu 
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Obrázek: Rozvahové účty dle obchodního případu – tiskový výstup 

 

 

Obrázek: Obraty na účtech dle účtů s obchodním případem 
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V nabídce obratů na účtech u tiskových výstupů v účetnictví jsme doplnili sestavu Obraty na 

účtech dle účtů s obchodním případem. Sestava je shodná s již existující dle účtů, ale je zde 

přidán navíc údaj obchodní případ. Naopak zde chybí údaj souvztažný účet, středisko a 

zakázka. 

 

Plán – export dat do formátu Gordic 56G 

V nové verzi je doplněn export plánu do formátu věty 56G Gordic. Elektronický export využívají 

příspěvkové organizace pro zaslání schváleného plánu na nadřízený úřad (zpravidla kraj). 

 

Při exportu je možné zvolit složku a název souboru, ve kterém budou data plánu uložena.  

 

Obrázek: Plán – export dat do formátu Gordic 56G 
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Výkaz zisku a ztráty – neziskové organizace – ve zkráceném rozsahu 

Nová verze obsahuje výkaz zisku a ztráty pro neziskové organizace ve zkráceném rozsahu. 

Zpracování výkazu je stejné jako u verze v plném rozsahu. Liší se pouze formátem tiskového 

výstupu. 

 
 

Obrázek: Výkaz zisku a ztráty pro neziskové organizace ve zkráceném rozsahu – tiskový výstup 
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Rozvaha – neziskové organizace – ve zkráceném rozsahu 

V nové verzi je obsažena i rozvaha pro neziskové organizace ve zkráceném rozsahu. Zpracování 

výkazu je stejné jako u verze v plném rozsahu. Liší se pouze formátem tiskového výstupu. 

 

 

 

Obrázek: Rozvaha pro neziskové organizace ve zkráceném rozsahu – tiskový výstup 
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Výkaznictví PAP – aktualizace výkazů + nové kontroly 

Nová verze obsahuje aktualizované provedení finančních výkazů PAP se zobrazením detailů u 

jednotlivých finančních výkazů. Při tvorbě finančních výkazů jsou doplněny některé kontroly 

ve vazbách mezi výkazy příloh 1-3 a 4-8. 

 

 
Obrázek: Výkaznictví PAP s detailem pohybů PAP 

 

 

 
Výkaznictví Intrastat 2022 

Ve výkaznictví Intrastat pro rok 2022 jsme doplnili do nové verze některé nové údaje, které je 

povinnost předávat: 

 DIČ partnera – je naplňováno pouze u vývozu 

 Země původu – vyplňuje se nově jak u dovozu, tak i u vývozu 
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 Množství v doplňkové měrné jednotce – pokud je vyšší jak 1, potom se zaokrouhluje 

na celé číslo 
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Došlé faktury 
Došlé faktury – blokace úhrady faktury v cizí měně 

U dodavatelských faktur je možné od nové verze provádět blokaci pro příkaz k úhradě i v cizí 

měně. Nastavení výše cizí měny pro blokaci k úhradě provedeme v knize došlých faktur na 

záložce doplňující údaje. Program následně při vystavení příkazu pro platbu cizí měny odečítá 

blokovanou částku od celkové hodnoty faktury.  

 

 
Obrázek: Došlé faktury – blokace částečné platby v cizí měně 
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Obrázek: Došlé faktury – příkaz k úhradě v cizí měně s blokací 
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Dodavatelská faktura – finanční kontrola - změny 

V nové verzi je provedena úprava zpracování finanční kontroly. U jednotlivých schvalovatelů 

je nově ukládáno jméno uživatele namísto uživatelského jména. Program nově ruší, nebo 

naopak doplňuje jméno uživatele podle přepínačů Ano/Ne. 

 

Obrázek 10: Dodavatelská faktura se změnami ve finanční kontrole pro příspěvkové organizace 

 

 
Obrázek 11: Dodavatelská faktura a schvalovatelé 
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Dodavatelská faktura – párování se smlouvou 

Ve formuláři záznamu dodavatelské faktury jsme doplnili do nové verze nově možnost 

záznamu čísla smlouvy ve vazbě na tabulku dokumentů. Dodavatelské faktury lze tedy nově 

párovat nejen na objednávky, ale i na smlouvy. Podmínkou pro párování na smlouvy je 

vlastnění modulu Dokumenty. 

 

 

Obrázek: Dodavatelská faktura s možností párování na obchodní smlouvu 
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V daňových dodavatelských fakturách byly doplněny nové údaje Uhrazeno Kč a Zbývá k úhradě 

Kč u odečtené zálohové faktury na faktuře vyúčtování zálohy. 

 

Obrázek: Vyúčtování zálohové faktury – nové údaje 

 

 

Dodavatelská faktura – zobrazení částky z knihy objednávek 

Pokud uživatel páruje dodavatelskou fakturu s knihou objednávek, program automaticky ihned zobrazí 

celkovou částku objednávky pro srovnání s částkou faktury. Informace o částce je však pouze 

orientační, protože může jedna faktura být plněním více objednávek nebo obráceně. Pokud je však 

jedna faktura a jedna objednávka, tento údaj dává přehled, zda částka faktury nepřevýšila hodnotu 

objednávky.  
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Obrázek: Dodavatelská faktura a párování s objednávkou se zobrazením částky objednávky 

 

Pokladna 
Inventarizace pokladny – kontrola mincovky na fyzické vložení  

V inventuře pokladny program nově sčítá z mincovky celkovou hodnotu v pokladně a 

porovnává ji s částkou v pokladní knize. Rozdíl následně zobrazuje v inventuře pokladny. 

Tiskopis formuláře inventury pokladny nově obsahuje součet právě z mincovky pokladny. 
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Obrázek: Inventarizace pokladny – kontrola fyzické mincovky s účetním stavem 

 

 
Obrázek: Inventarizace pokladny – zadání mincovky   
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Pokladní kniha – změny ve finanční kontrole 

V nové verzi je provedena úprava zpracování finanční kontroly. U jednotlivých schvalovatelů 

je nově ukládáno jméno uživatele namísto uživatelského jména. Program nově ruší nebo 

naopak doplňuje jméno uživatele podle přepínačů Ano/Ne. 

 

 

Obrázek: Pokladní doklad se změnou ve finanční kontrole pro příspěvkové organizace 
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Pokladna – párování se smlouvou 

Ve formuláři záznamu pokladního dokladu jsme doplnili do nové verze nově možnost záznamu 

čísla smlouvy ve vazbě na tabulku dokumentů. Pokladní doklady lze tedy nově párovat nejen 

na objednávky, ale i na smlouvy. Podmínkou pro párování na smlouvy však je vlastnění modulu 

Dokumenty. 

 

 

Obrázek: Pokladní doklad s možností párování na obchodní smlouvu 
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Pokladna – hlídání limitu v pokladní knize 

Pokladna je nově doplněna o funkci pro hlídání maximálního limitu hotovosti v jednotlivých 

pokladních knihách. Funkce obsahuje údaj limit v měně v číselníku pokladně. Limit se 

nastavuje podle měny, ve které je pokladní kniha vedena. Pokud nechceme limit hlídat, 

nastavíme nereálnou částku (např. milion). 

 

 

Obrázek: Číselník pokladen – nastavení maximálního limitu v pokladně 
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Při zápise pokladních dokladů následně program upozorňuje po uložení pokladního dokladu 

na přesah nad maximální limit.  

 

 

Obrázek: Pokladní doklad – hlídání maximálního limitu v pokladně 
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Banka 
Kopie bankovní výpis 

Bankovní výpisy umožňují nově tvořit kopii bankovního výpisu. Funkci můžeme spustit 

v nabídce Akce na bankovním výpise. Postup je následující:  

 Vybereme si bankovní výpis, který chceme zkopírovat a zvolíme funkci Kopie bankovní 

výpis v nabídce Akce 

 V tabulce vyplníme datum vystavení nového výpisu a popis hospodářské operace do 

hlavičky bankovního výpis 

 Potvrdíme tlačítkem Ano 

 Program vytvoří nový výpis 

 

 

 
Obrázek: bankovní výpis – nové funkce Kopie bankovní výpis + Uložení platby do přednastavených účtování 
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Obrázek: Bankovní výpis – kopie 

 

 

Uložení platby do přednastavených účtování 

Při automatickém importu bankovních výpisů z elektronické banky program umožňuje 

automatické párování úhrad s vazbou na knihu dodavatelských i odběratelských faktur. Další 

možností automatického účtování je přednastavení opakujících se úhrad v tabulce 

přednastavených účtování (banka\číselníky). V nové verzi umožňuje program na základě 

vzorové úhrady v bankovním výpise uložit automaticky do číselníku účtování této úhrady pro 

další opakující se případy. Spuštění funkce se provede pomocí výběru položky na bankovním 

výpise a spuštění funkce Ulož do přednastavených účtování. Při příští bankovní operaci se 

stejným popisem účetní operace program automaticky doplní účtování podle nastavení 

v číselníku.  
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Obrázek: Položka bankovního výpisu – uložení platby do tabulky přednastavených účtování 

 

 

 
Obrázek: Banka – tabulka přednastavených účtování 
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Kopie příkaz k úhradě 

V obecných příkazech je od verze 22.8 možné provést kopii příkazu k úhradě. Kopie příkazu 

k úhradě je možné u obecných příkazů vyjma faktur. Při spuštění funkce Kopie příkaz k úhradě 

v nabídce Akce program nabídce datum pro úhradu na kopii příkazu k úhradě. Po vyplnění 

datumu program uloží nový příkaz k úhradě pro platbu. 

 

 
Obrázek: Obecné příkazy k úhradě – kopie příkazu k úhradě 
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Obrázek: Obecné příkazy – kopie  

 

Číselník bankovních účtů – žurnál změn   

Do číselníku bankovních účtů jsme nově doplnili žurnál změn, ve kterém je možné jednoduše 

zjistit historii změn podle uživatelů v tomto číselníku.  

 Obrázek: Bankovní účty s možností zobrazení změn formou žurnálu 
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Číselník přednastaveného účtování 

 

Obrázek: Číselník přednastaveného účtování 

 

V číselníku přednastaveného účtování je možné zadat nyní i číslo obchodního případu, které 

bude nastaveno v zaúčtování v případě, že dojde ke spárování dle tohoto číselníku. 

 

Import kartových výpisů 

Nová verze umí v menu Banka / Komunikace s bankou / Import kartového výpisu provádět 

import obratů z plateb kartou. V současnosti podporujeme výpisy z ČSOB, UniCredit Bank, KB 

a systému GoPay. Problém u těchto výpisů bývá v některých případech takový, že formáty se 

i pro shodnou banku mohou lišit. Jak je vidět na obrázku, pak např. KB má 2 formáty, které se 

mohou vyskytnout. Je však možné, že se objeví i další. 

 

 

Obrázek: Menu importu kartových výpisů 

 

Systém funguje podobně jako běžné stažení souborů bankovního výpisu. Tedy výběrem 

staženého souboru. Následně systém provede vlastní import. Protože předpokládáme pro 

kartový výpis vytvoření speciálního „fiktivního“ bankovního účtu, pak systém neumí sám zjistit 
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pod jakým kódem dané karty vedete. Tedy po natažení je nejprve nutné vyplnit kód 

bankovního účtu. Po tomto zadání se zaktivuje tlačítko pro uložení do výpisů. 

 

 

Obrázek: Vyplnění bankovního účtu 

 

Při natažení tohoto výpisu systém účtuje platbu v plné výši. Pokud do platebního terminálu 

zadáváte variabilní symbol, případně máte přímé propojení terminálů s SQL ekonomem, pak 

systém automaticky provádí párování s tímto dokladem. Zároveň systém provede zaúčtování 

částky poplatků na účet nastavený v globálním nastavení v záložce Banka. Celkovou částku 

celého výpisu systém proúčtuje přes účet nastavený v tomtéž místě. Toto by měl být nějaký 

průběžný účet typu peníze na cestě, případně nějaké vnitřní zaúčtování. Tento účet by pak 

tedy měl být účtován v běžném bankovním výpisu daného bankovního účtu. Pokud tedy 

budou zaúčtovány všechny bankovní i karetní výpisy, pak by tento účet měl být na zůstatku 0. 

 

 
Obrázek: Načítání úhrad z platebního centra 
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Adresář 
Jednání s obchodními partnery 

V nové verzi je rozšířena možnost zápisů z jednání. Ve stávající verzi byla možnost zápisu 

z jednání pouze přímo v adresáři firem v záložce Poznámky. V současné verzi je tato funkčnost 

rozšířena a je k tomu vytvořen i nový modul. Tento modul automaticky převzal všechna 

jednání zapsané v adresáři firem. Nyní je možné i zpětně tato jednání libovolně doplnit o nové 

informace. 
 

 

Obrázek: Jednání s obchodními partnery (nový modul)  

 
 

 

V tomto novém modulu je možné evidovat jednotlivé jednání i s případným zápisem tohoto 

jednání. Jsou zde i nové číselníky typu jednání a stavu jednání. 

 

Komunikace s registry nespolehlivého plátce, Credit Check 

V nové verzi byla upravena funkce načítání z internetových registrů, které od 1. 3. 2022 začaly 

používat šifrované spojení. 

 

Povolení přidávat dokumenty i k úkolům od jiných uživatelů 
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V nastavení práv uživatelů je možné nyní aktivovat povolení pro vkládání dokumentů i 

k úkolům jiných uživatelů. Do současné verze systém ostatním uživatelům umožňoval pouze 

zapsat řešení úkolu a nebylo možné k úkolu přidat nějaký dokument, který s tímto úkolem 

nějak souvisel. 

 

 
Obrázek: Povolení vkládání dokumentů do úkolů jiných uživatelů  

 

Datum ukončení spolupráce s firmou 

V číselníku firem je nyní možné zadat datum ukončení spolupráce s firmou. 

 

 

Obrázek: Zadání ukončení spolupráce s firmou 

 

 

Porady 

V evidenci porad je nyní doplněno i pořadové číslo porady v rámci jednotlivých řad. Dosud bylo 

řazeno jen dle řady a data vystavení porady. 
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Pod tlačítkem Akce je nyní možné i provedení kopie porady pro případy, kdy porada navazuje 

na přecházející poradu a má se převzít konečný stav zápisu do nové porady. 

Hromadné odeslání SMS 

Pod tlačítkem Akce je možné provést i hromadné odeslání SMS vyfiltrovaným firmám. 

Podmínkou je, že musí být nastaven typ kontaktu na ten, který má přepínač SMS nastaven na 

A. 
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Vydané faktury 
Splátkový kalendář 

V modulu vystavených daňových fakturách je nyní možné provést zápis splátkového 

kalendáře. Toto provedete v záložce „Splátkový kalendář“. Zde se zadají jednotlivé splátky. Je 

zde nutné rozepsat celou částku faktury. Tedy pokud existují v momentě zadání částečné 

platby, pak je nutné uvést i tyto původní úhrady alespoň jedním řádkem jako součet všech 

úhrad. Ideálně zapsat tak, jak úhrady byly provedeny. 

 

 

Obrázek: Přepočet úhrad splátek 

 

Systém v případě úhrad provádí automaticky dopárování od nejstarší splátky. V případě, že se 

provádí nějaké speciální úpravy salda typu odpárování nebo přepárování k jiné faktuře je před 

vlastní kontrolou vhodné dát provést přepočet úhrad splátek pomocí tlačítka. Tím systém 

znovu projde platby dané faktury a napáruje jednotlivé splátky od nejstarší. 
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Export faktur do externích programů 

V nové verzi jsou připraveny nové položky pro možnost exportu do externích programů. Je 

možné nastavení jiné řady dokladů pro export, případně i nastavit kódy zaúčtování. 

V současné verzi je toto funkční pro export faktur do systému Money S3. 

 

Nastavení v číselníku řad faktur 

 

Obrázek: Nastavení řady pro export do externích programů 1 

 

V případě, že nastavíte v řadě dokladů pro export jiný kód, pak bude standardní řada dokladů 

při exportu nahrazena tímto zvoleným kódem. Tedy např. standardní faktura v SQL ekonomu 

bude mít číslo řady 50 a číslo faktury 220001, tedy z hlediska SQL ekonomu bude celé číslo 

50220001, což bude i variabilní symbol. V případě, že se nastaví v číselníku řad dle obrázku 

řada pro export VF-50/, pak bude do externího programu převedena pod číslem VF-

50/220001. 
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Nastavení v číselníku druhů položek faktur 

 

Obrázek: Nastavení řady pro export do externích programů 2 

 

V číselníku druhů položek faktur je možné také nastavit kód pro export do externích programů. 

Pokud zde žádný kód nenastavíte, pak systém žádný typ účtování nebude exportovat. 

V případě, že číselník druhů položek faktur odpovídá i zaúčtování v externím programu a daný 

systém funguje na základě účtových kódů, pak můžete daný kód v tomto místě zadat a systém 

to při exportu dat také zašle. Tím pak bude v externím programu již doklad i předúčtován 

(pokud to umožňuje), což dosud nebylo možné. 
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Hromadná kopie faktur 

Ve vystavených daňových fakturách je nyní možné provést i hromadnou kopii faktur. Pro 

správnou funkčnost je nejprve nutné si do mřížky přidat položku „Označená faktura“. Do této 

položky se vloží A u všech faktur, které budete chtít kopírovat. 

 

 

Obrázek: Menu hromadné kopie faktury 

 

Pro vlastní hromadnou kopii je nutné spustit funkci Hromadná kopie faktur pod tlačítkem 

Akce. Tím se zobrazí nové okno, kde se zvolí datum vystavení a účetní období do jakého budou 

faktury uloženy. Po potvrzení budou označené faktury zkopírovány pod shodnými řadami jako 

byly původní faktury. 
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Obrázek: Nastavení hromadné kopie faktur 

 

Kontrola měny faktury a nastaveného bankovní účtu 

Systém nyní provádí kontrolu měny vystavené faktury a měny nastaveného bankovního účtu. 

V případě, že bankovní účet je veden v jiné měně, než je nastavena na vystavené faktuře, pak 

systém probarví název účtu červeně. Tím by mělo být zajištěno, že se minimalizuje možnost 

chybného nastavení účtu pro platbu, a tedy i poplatky bance. 

Tato funkčnost je funkční jak v daňových fakturách, tak i zálohových fakturách. 

 

Obrázek: Kontrola měny vystavené faktury 
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Vystavení dokladu z přijaté platby v měně 

V nové verzi systém umožňuje vystavení dokladu z přijaté platby i v případě platby v měně. 

V tomto případě je jako kurz vystavení dokladu použitý kurz v bance (pokladně). 

 

Hromadné odeslání faktur mailem bez potvrzování přes SMTP 

V případě, že používáte přímé odesílání faktur pomocí SMTP serveru z SQL ekonomu, pak při 

hromadné odesílání je možné zakliknout přepínač „Odesílat automaticky“. V tom případě 

bude systém odesílat maily sám bez nutnosti potvrzení každého mailu. 

 

Obrázek: Úprava možnosti odeslání emailu 

 

Vystavení hromadné faktury z dodacího listu 

V případě používání hromadného vystavení faktury z dodacího listu nyní systém v případě 

neoznačení žádné faktury nahlásí chybu o nenastavení žádného dodacího listu. Dříve v tomto 

případě systém zahlásil obecnou chybu, ze které nebylo jasné o co se jedná. 
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Oddělení čísla faktury od variabilního symbolu 

V globálním nastavení úlohy je možné zapnutí funkce, kdy systém ve vydaných fakturách 

umožní změnit variabilní symbol a oddělit jeho plnění podle čísla řady a čísla faktury. V tomto 

případě systém nabídne variabilní symbol stejně jako dosud, ale bude čistě na uživateli si ho 

případně změnit na ten jaký chce. Systém nadále bude hlídat jednoznačnost variabilního 

symbolu v rámci všech let zadaných v SQL ekonomu. Toto nastavení je vhodné hlavně pro 

účetní firmy, které přepisují doklady z jiných systémů. 

 

 

Obrázek: Nová funkčnost oddělení variabilního symbolu od čísla faktury 

Kontrola měny dokladu na vybraný bankovní účet 

V případě, kdy vystavíte fakturu v jiné měně, než je vybraný bankovní účet, pak systém název 

bankovního účtu zobrazí červeně. Tedy např. výběr EUR účtu u faktury, která je jen v Kč nebo 

naopak výběr účtu Kč a faktura v EUR. Pokud však nemáte účet v dané měně, pak je to pouze 

informace pro Vás, že bude pravděpodobně platba spojena s více poplatky, než je běžné. 

 

Obrázek: Kontrola měny dokladu na vybraný bankovní účet  
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Hromadné odesílání faktur po dávkách 

V případě, že odesíláte faktury mailem ve velkém počtu najednou, pak se mohlo stát, že Váš 

poskytovatel mailu tyto faktury nebyl schopen odeslat, případně to některý mailový server 

vyhodnotil jako SPAM. V tomto případě je možné v globálním nastavení si nastavit odesílání 

mailů po dávkách, případně s časovou prodlevou. Nyní tedy máte možnost provést nastavení 

buď časové prodlevy mezi maily nebo nastavení maximálního počtu mailů v jedné dávce. Je 

možné i kombinovat oba parametry.  

 

V případě nastavení prodlevy systém po odeslání mailu do mailového programu počká zadaný 

počet sekund a teprve pak vytvoří další mail. 

 

Pokud nastavíte dávku na nenulový počet, pak systém při nastavení hromadného mailování 

rozdělí vybrané faktury do dávek podle tohoto nastavení. Následně pro skutečném odeslání 

systém provede odeslání první dávky a poté export mailů ukončí. Při druhém spuštění systém 

provede export druhé dávky atd. 

 

 

Obrázek: Nové možnosti hromadného odesílání faktur 
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Hromadný export do ISDOC a export i s náhledem faktury v PDF 

V nové verzi systém umožňuje pod tlačítkem Akce provést export do formátu ISDOC i 

hromadně. V tom případě se systém zeptá na složku, kam budou faktury vyexportovány a 

provede vlastní export všech faktur. Formát ISDOC dosud umí pouze exportovat 1 fakturu do 

1 souboru. 

 

Další novinkou je možnost exportu faktury i s náhledem PDF. Systém v tomto případě vytvoří 

běžný ISDOC a zároveň vytvoří PDF fakturu z aktuálně vybrané tiskové sestavy a toto vše vloží 

do souboru typu ISDOCX. Tento soubor je možné následně odeslat zákazníkovi. V případě, že 

máte zakoupen modul Dokumentů a faktura ve formátu PDF již existuje jako uložený 

dokument, pak systém netvoří nový dokument, ale použije tento již vygenerovaný. 

 

 

Obrázek: Export do formátu ISDOC 

 

Žebříček odběratelů za více let 

Funkce žebříčku odběratelů umí nyní vytvoření seznamu za více let a zároveň umožňuje tvorbu 

i za období např. roku ale v jiném než kalendářním období. Tedy např. za období od 10/2021 

do 9/2022. Předcházející verze v tomto případě požívala obě období jako výběrové v každém 

roce, a tedy takto vybrané období v minulých verzích nezobrazilo žádná data. 

 

Obrázek: Žebříček odběratele  
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Zvětšení pole pro text příloh 

Pole kam systém ukládá při hromadné fakturaci čísla dodacích listů a případně kam si můžete 

zapsat libovolný text, který bude na faktuře vytištěn jako „Přílohy“ je nyní zvětšen na 2000 

znaků. Tedy již by se nemělo stát, že se u hromadné fakturace do tohoto textu nevejdou čísla 

všech dodacích listů. 

 

Mazání uložených PDF v případě změny dokladu 

Pokud máte zakoupen modul Dokumentů a systém automaticky ukládá vytištěné faktury do 

tohoto modulu ve formátu PDF, pak nyní v případě, že se změní základní údaje na faktuře, 

bude tento dokument automaticky vymazán, aby se nestalo, že v dokumentech budou uloženy 

faktury s jinými hodnotami, než je v systému. 

 

Systém provádí momentálně kontrolu na položkách IČO, název firmy, číslo faktury, celková 

částka dokladu, forma úhrady, datumy vystavení, DPH a splatnosti a vybraný účet pro platbu. 

Tedy pokud se změní některý z těchto údajů, pak bude automaticky vymazán i uložený 

dokument (tedy faktura v PDF). 

 

Vystavení dokladu k přijaté platbě v měně 

Systém nyní v případě přijaté platby v měně umí vystavit daňový doklad z přijaté platby také 

v této měně. Jako kurz pro vystavení systém použije shodný kurz, jakým byla platba 

zaúčtována v bance (pokladně). 
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Sklad 
Změněná práce s podkartami 

V nové verzi je přepracována funkčnost práce s podkartami. Nyní systém v případě, že máte 

více podkaret v jednom dokladu umožňuje vytvořit položku pouze s celkovým počtem MJ a 

následně již jen rozepsat jednotlivé podkarty z jakých se to skládá. Tedy proti předchozí verzi 

se jedná o výrazné zjednodušení u karet, kde sledujete v podkartách např. výrobní čísla nebo 

šarže. V předchozích verzích se pro každou podkartu (výrobní číslo) musela vložit jedna 

položka do dokladu a u ní zadat číslo podkarty. Nyní se může zadat celkový počet MJ a 

následně pouze rozepsat z jakých podkaret se toto skládá. Tato funkčnost má výhodu v tom, 

že v případě zjištění chybného zápisu skladové ceny v příjemce, případně prodejní ceny 

v prodeji můžete upravovat pouze jednu položku a nemusíte toto upravovat na všech 

položkách jednotlivých podkaret jako dosud. 

 

Systém tedy nyní umožňuje doplnění čísla podkaret i následně a nemusí být zadán ihned při 

zadání dokladu. V případě, že nesouhlasí počet rozepsaných MJ a počet celkových MJ 

v dokladu, pak daný položka dokladu má modrou barvu (je možné přes pravé tlačítko myši 

změnit na jinou). Pokud se neprovede rozpis položek do uzavření dokladu (pokud uzavíráte 

doklady) nebo do uzavření účetního období, pak systém automaticky dogeneruje chybějící 

podkarty tak, aby součet souhlasil. V tomto případě systém generuje podkarty s kódem 

„není“. Tyto podkarty by se tedy ideálně měly dohledat a v dokladech dopsat na správné. 
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Funkčnost v příjemce 

 

Obrázek: Funkčnost v příjemce 

 

V příjemce materiálu se po zadání celkového počtu přijímaných MJ položka standardně uloží. 

Následně v pravé části se zadávají jednotlivé podkarty. Zadání je možné provést ručním 

zadáním jednotlivých podkaret a k tomu počtem MJ u každé podkarty. V případě, že čísla 

podkaret jsou v určité číselné řadě, pak je možné použít pravé tlačítko myši v mřížce a zvolit 

„Vygeneruj podkarty“. V tom případě se zobrazí nové okno, kde se zadá první číslo a na kolik 

MJ jednotek se má generovat nová podkarta. Tedy v případě, že pro každou MJ je nové číslo 

podkarty, pak zde necháte 1. 

 

 

Obrázek: Generování podkaret 

 

Tímto se vygenerují jednotlivé podkarty automaticky. V případě, že podkarty nejsou číselného 

typu nebo nejsou v ucelené řadě, pak zadáte čísla podkaret ručně. V případě, že máte více 

číselných řad, pak je toto možné udělat dvojím způsobem. 

  



 

 
 

 55 

Manuál SQL Ekonom 
verze 23.0.0 

1. Pro každou řadu vytvoříte jednu položku v příjemce a k ní vygenerujete daná čísla. 

Tedy v příjemce bude více položek a u každé z nich bude jen částečný rozsah čísel. 

2. Provedete v hlavní kartě položky příjem jen daného počtu prvního rozsahu podkaret. 

Provedete vygenerování podkaret a následně navýšíte počet MJ v kartě příjemky o 

další počet podkaret a provedete další vygenerování. Takto to budete provádět pro 

všechny řady podkaret až se dojde k vygenerování všech. 

 

Funkčnost ve výdejkách a prodeji 

 

Obrázek: Funkčnost ve výdejkách a prodeji 

 

Ve výdejkách a dalších dokladech, kde se provádí výdej – tedy převodkách výdej a prodeji zboží 

se výdej provádí podobně. Tedy zapíšete celkový počet MJ a vpravo zadáte rozpis jednotlivých 

podkaret. Zde se však nedá vygenerovat automaticky nějaký interval, ale je nutné provést vždy 

výběr ze seznamu. V tomto seznamu je možné vyhledávat i psaním od počátku čísla a systém 

postupně dohledává dané číslo, které následně převezmete. Takto se zadají všechny podkarty, 

které se vydávají. 
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Pohyby na podkartě 

V evidenci podkaret je nyní možné se přes tlačítko Akce podívat na pohyby jednotlivé 

podkarty. 

 

 

Obrázek: Formulář evidence podkaret 

 

Vytvoření došlé faktury z příjemky 

U funkce vytvoření došlé faktury z příjemky systém nyní doplňuje variabilní symbol do 

příjemky v případě, že nebyl v příjemce zadán a zadal se až v momentě vytvoření faktury. 

 

Zásobník ceníkových položek 

Ve funkci importu zásobníku ceníku je nyní možné si v mřížce zobrazit čas poslední aktualizace 

ceníku. Tedy, pokud máte více ceníků, pak jednoduše najdete ten, který byl měněn naposledy. 
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Implicitní symboly pro skladové doklady 

V případě, kdy systém používají uživatelé, kteří mají rozdělené funkce z hlediska systémů a 

vystavují v jednotlivých modulech nejčastěji stále doklady se stejným symbolem, pak je možné 

si tyto symboly u jednotlivých pracovníků nastavit. Toto nastavení se provádí v menu 

Nastavení / Nastavení / práva uživatelů. Zde je možné každému uživateli nastavit jiné implicitní  

symboly jednotlivých skladových dokladů. 

 

 

Obrázek: Nastavení implicitních symbolů ve formuláři nastavit 
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Implicitní počet MJ do skladového dokladu pro jednotlivé symboly 

V číselníku symbolů dokladů je nyní možné na záložce „Implicitní údaje“ nastavit i 

přednastavený počet MJ. Pokud zde nějaký počet nastavíte, pak systém automaticky v případě 

zadání nové položky s tímto symbolem přednastaví počet dle tohoto nastavení. 

 

 

Obrázek: Nastavení implicitního počtu MJ 
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Implicitní sazebník instrastatu dle druhu materiálu 

V číselníku druhů materiálu je nyní možné zadat implicitní sazebník intrastatu, který bude 

automaticky při zadání nové položky v ceníku materiálu přidělen. Také je možné přes pravé 

tlačítko myši spustit automatickou změnu sazebníku v ceníku materiálu. POZOR, tato funkce 

přepíše všechny i již zadané sazebníky v ceníku materiálu u daného druhu, z jakého je daná 

funkce spuštěna. 

 

 
Obrázek: Číselník druhů materiálu – automatická změna sazebníku v ceníku materiálu 

 

Účetní doklad skladu 

Účetní doklad vytvářený ze skladu nyní jako datum prvotního dokladu u zaokrouhlení používá 

poslední den daného účetního období   
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Odbyt 
Barva pozadí zakázkových listů 

V číselníku stavů zakázek je nyní možné provést i změnu nastavení barvy pozadí řádku. 

Následně se toto nastavení použije v zakázkových listech v případě, že daný stav zakázky 

nastavíte. 

 

 

Obrázek: Stavy zakázek – změna nastavení barvy pozadí 
 

Odeslané objednávky 

V odeslaných objednávkách nyní systém v hlavičce zobrazuje celkovou částku 

nezaokrouhlovanou na celé koruny jako dosud. Nyní je částka sčítána na haléře.  
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Zakázkové listy 

V případě, že objednávku generujete ze zakázkového listu, případně v objednávce ručně 

přiřadíte položku zakázkového listu, pak systém umožní zobrazit informace o objednávce. Je 

možné na položce zobrazit datum objednání, datum vykrytí, termín dodání, kolik MJ bylo 

objednáno a kolik ještě zbývá vykrýt. 

 

Datum platnosti nabídky 

V nabídkách je nyní možné zadat i datum platnosti nabídky. Systém následně při vytváření 

dalších dokladů pomocí tlačítka Akce toto kontroluje a hlásí případné propadnutí termínu. Akci 

je však možné standardně dokončit a při propadlé nabídce. 

 

 

Obrázek: Nastavení platnosti nabídky 

 

Žurnál změn položek nabídek 

V nové verzi systém provádí monitorování vkládání položek nabídek do žurnálů. Je nyní tedy 

možné pod tlačítkem Akce si nechat zobrazit i žurnál položek nabídek. 
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Změněná funkčnost podkaret v rezervacích 

V rezervací je nyní vytvořena obdobná funkčnost podkaret jako je popsáno výše pro výdejky a 

prodeje. V rezervacích však nejsou automaticky doplňovány podkarty do celkového 

rezervovaného množství jako je tomu u výdeje v případě uzavření dokladu. V případě, že víte 

jaká podkarta bude následně vydávána, pak v rezervaci toto můžete nastavit a systém již při 

vytvoření výdejky (prodeje) automaticky tyto podkarty vydá. Pokud je v rezervaci nebudete 

mít zadány nebo nebude souhlasit počet podkaret s celkovou kartou, pak systém toto umožní 

doplnit až ve výdejce, případně prodejním dokladu. 

 

Mazání uložených PDF v případě změny dokladu 

Pokud máte zakoupen modul Dokumentů a systém automaticky ukládá vytištěné doklady do 

tohoto modulu ve formátu PDF, pak nyní v případě, že se změní základní údaje na dokladu, 

bude tento dokument automaticky vymazán, aby se nestalo, že v dokumentech budou uloženy 

doklad s jinými hodnotami, než je v systému. 

 

Systém provádí momentálně kontrolu v jednotlivých modulech různě. Nejčastěji jsou 

kontrolovány položky IČO, název firmy, číslo dokladu a celková částka dokladu. Tedy pokud se 

změní některý z těchto údajů, pak bude automaticky vymazán i uložený dokument (tedy 

faktura v PDF). 
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Prodej 
Mazání uložených PDF v případě změny dokladu 

Pokud máte zakoupen modul Dokumentů a systém automaticky ukládá vytištěné doklady do 

tohoto modulu ve formátu PDF, pak nyní v případě, že se změní základní údaje na dokladu, 

bude tento dokument automaticky vymazán, aby se nestalo, že v dokumentech budou uloženy 

doklad s jinými hodnotami, než je v systému. 

 

Systém provádí momentálně kontrolu na položkách IČO, název firmy, číslo dokladu, celková 

částka dokladu, forma úhrady, datumy vystavení, DPH a splatnosti a vybraný účet pro platbu. 

Tedy pokud se změní některý z těchto údajů, pak bude automaticky vymazán i uložený 

dokument (tedy faktura, prodejka v PDF). 
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Majetek 
Číselníky 

V číselníku pracovníků jsou dva nové údaje 

- Čip – kód čipu pracovníka pro docházkový nebo výrobní systém 

- Uživatel – přes tlačítko se třemi tečkami lze spojit pracovníka z číselníku a uživatele programu. 

Tato vazba je využívána v dalších částech programu. 

 

Obrázek: Číselník pracovníků – nové údaje 

 

V číselníku Druhy majetku a Druhy pohybu majetku je možné přes tlačítko v horní části formuláře 

zobrazit žurnál změn v těchto číselníkách. Tato funkčnost může sloužit k dohledání změn nastavení 

účtování majetkových pohybů. 
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Majetkové karty 

 

Na kartách na horní záložce Historie je zobrazen popis pohybu z příslušné dolní záložky a za svislou 

čarou rovněž popis z číselníku. 
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Obrázek: Karta – rozšířený název pohybu 

 

Došlo rozšíření čárového kódu na 20 znaků. POZOR, při použití čárového kódu s větším počtem znaků, 

než 12 může dojít k tomu, že se čárový kód nevejde na štítek, tedy doporučujeme čárové kódy spíše 

na menší počet znaků. Při použití tlačítka pro automatické vygenerování čárového kódu se tento skládá 

z Inventárního čísla, Pořadí a Typu majetku. Tedy se v tomto případě počet znaků v čárovém kódu odvíjí 

zejména od počtu znaků v inventárním čísle. 

Nový údaj Doba použitelnosti na horní záložce Příspěvkové organizace. Údaj se zadává v měsících, při 

uložení změn se automaticky vypočítá hodnota v rocích. 
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Obrázek: Karty - doba použitelnosti  

 

Při rozdělení karty se automaticky nabízí aktuální datum. 

Majetkovým kartám lze přiřadit zakázku na 13 míst (původně pouze 6 míst). 

Hlídání duplicity na typ majetku, inventární číslo a pořadí je rozšířeno i na zadání změny typu majetku 

do neotevřených období. 

Do inventury pomocí čárových kódů vstupují pouze aktivní místnosti, nebo místnosti s alespoň jednou 

evidovanou kartou. 

V kartách Ostatního majetku je skryta dolní záložka Daňové odpisy. 

 

Tiskové sestavy 

V nabídce Majetek – Karty – Daňové odpisy v tiskové sestavě 04. Daňové a účetní odpisy je přidán počet 

položek v mezisoučtu za odpisovou skupinu. 

U tisku sestav čárových kódů na stránku A4 byla přidána možnost zadat počet štítků, který je při tisku 

vynechán. Tzn. sestavu lze použít i po částečném odlepení štítků. Pozor, štítky musí být odlepeny od 

začátku, tj. první sloupec odshora dolů, potom druhý sloupec atd. Všechny sestavy s čárovými kódy (tj. 
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sestavy začínající písmenem C), se nyní tisknou v pořadí, v jakém jsou setříděna data. Je třeba s touto 

konvencí počítat.  

U tiskových sestav čárových kódů je při tisku přidána možnost filtrování přes údaj Výběr k tisku 

čárových kódů. Naplněním tohoto údaje znakem A lze tisknout v rámci jednoho tisku individuálně 

vybrané čárové kódy. 

 

Obrázek: Karty – označení čárového kódu k tisku 

Ve všech tiskových sestavách byla rozšířena kolonka pro inventární číslo právě z důvodu, že někteří 

zákazníci používají inventární čísla s větším počtem znaků a potom docházelo v tiskové sestavě k ořezu 

a nekompletnímu tisku tohoto údaje. 

Inventurní komise svázané přes číslo zařazovacího, resp. oprávkového účtu s komisemi zadanými v 

účtové osnově se automaticky tisknou, kromě standardních inventurních sestav začínajících písmenem 

I, i v sestavách 31 v DM a DDM. 

Do tisků DM byla přidána sestava 48. Plán odpisů pro příspěvkové organizace. Tato sestava je 

zpracována ve speciálním vzhledu a členění pro příspěvkové organizace. Rovněž je koncipována tak, že 
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při uložení do Excelu s ní lze snadno v Excelu pracovat. Je třeba vyzkoušet všechny varianty uložení 

sestavy do Excelu (obecně do tabulkového procesoru, spreadsheetu), některé v závislosti na nastavení 

počítače mohou být vhodnější než jiné. 

 

Obrázek: Sestava - Plán účetních odpisů pro příspěvkové organizace 

 

Ostatní 

Úprava roků odpisu v číselníku odpisových skupin příspěvkových organizací (sladění s legislativou). 

Systémově je znemožněno smazat aktivní období v seznamu účetních období. Zobrazí se hláška Nelze 

mazat aktivní období. 

 

 

Roční vyúčtování tepla 
Příprava odečtů k vyúčtování 

Roční vyúčtování je možné spustit až po zadání a kontrole 12. období daného roku. 

 

Roční vyúčtování se provádí v menu Teplo – Odečty měřidel – Roční vyúčtování. Po zvolení 

roku se při prvním otevření zobrazí prázdná tabulka. Zde se nejprve zvolí funkce pod tlačítkem 

Načti. Po potvrzení systém načte jednotlivé výměníky, které měly alespoň jeden odečet 

v daném roce. 
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Obrázek: Roční vyúčtování tepla 

 

 

Systém v daném okně zobrazuje jednotlivé řádky barevně. Pokud si barvy sami nezměníte, pak 

zelenou barvou jsou řádky, které ještě nemají zadán nějaký odečet. Červeně se pak zobrazují 

řádky, které mají rozdíl mezi nahlášenou a skutečnou spotřebou více jen 15 %. Tedy ty 

výměníky, které se počítají složitějším výpočtem. 

 

 

Po vygenerování jednotlivých výměníků je možné ihned zadávat v položkách nahlášenou 

spotřebu SV TV a případně využít i položku poznámky. Zde existuje také barevné rozlišení, 

nezadané položky mají zelenou barvu a případně modré položky jsou fakturační místa, která 

se následně již nepřepočítávají. 

Po vygenerování jednotlivých výměníků je možné ihned zadávat v položkách nahlášenou 

spotřebu SV TV a případně využít i položku poznámky. Zde existuje také barevné rozlišení, 

nezadané položky mají zelenou barvu a případně modré položky jsou fakturační místa, která 

se následně již nepřepočítávají. 

 



 

 
 

 71 

Manuál SQL Ekonom 
verze 23.0.0 

 

Obrázek: Roční vyúčtování tepla – položky 

 

Poté, co jsou zadány všechny položky všech výměníků, je možné provést uložení vyúčtování 

do systému. Toto se provádí pomocí tlačítka Ulož vyúčtování. Tím se provedou všechny 

přepočty do původních odečtů a provede se také přecenění všech odečtů v daném roce podle 

nastavených skutečných cen (viz další text). 

Provedením popsaných úkonů jsou odečty připraveny k vyúčtování.  
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Nastavení programu pro vystavení faktur 

Číselník cyklů 

Pro správnou funkčnost ročního vyúčtování musí být v číselníku cyklů správně nastaven údaj 

Druh vyúčtování. Ten nabývá hodnot F pro fakturační zákazníky a Z pro zálohové. Fakturační 

zákazníci jsou ti, kterým se spotřeba fakturuje měsíčně a ve vyúčtování se provádí přecenění 

vyfakturovaných odečtů na novou cenu. Pokud se některým zákazníkům vyúčtování nedělá, 

pak musí být přiřazeni cyklu, ve kterém je údaj Druh vyúčtování nastaven na B.  

Odběrná místa musí mít správně přiřazené cykly. 

Dalším důležitým údajem je zde Provádět roční vyúčtování TV. Pokud odběrná místa v tomto 

cyklu mají vstupovat do přepočtů spotřeby teplé vody, je třeba nastavit A, v opačném případě 

pak N. 

 

 

Obrázek: Číselník cyklů 
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Číselník sazeb 

Pro správnou funkčnost je třeba dále nastavit cenu pro vyúčtování v číselníku sazeb (údaje 

Vyúčtování cena mj byty a nebyty) a také druhy položek faktur pro vyúčtování (na obrázku 

údaje označeny červeně).  

 

Pozor na údaj Druh rezervovaný příkon (vlevo dole), který musí být nastaven na jiný kód než 

všechny druhy účtování na obrázku nad ním. 

 

 

Obrázek: Vyúčtování fakturačních zákazníků 

 
 

Parametry pro vyúčtování 

Na faktuře vyúčtování se tiskne mimo jiné i text o způsobu případné reklamace. Tento text je 

nutné nastavit v nabídce Teplo – Akce – Parametry pro vyúčtování na záložce Text do 

vyúčtování. Text lze např. zpracovat ve Wordu a pak jednoduše převzít do programu přes 

schránku Windows. 

 

Uživatelé, kteří nemají v odečtech historii za poslední minulý a předminulý rok, která je 

povinnou součástí přílohy vyúčtování, ji musí zadat ručně. V odběrných místech k tomu slouží 

dolní záložka Spotřeby minulé roky. Je třeba nastavit každou komoditu zvlášť, a to v měrných 

jednotkách, ve kterých budou jednotlivé složky odběrného místa vyúčtovány. 
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Obrázek: Vyúčtování fakturačních zákazníků 

 

Pokud jsou v databázi odečty za minulé roky, pak si program bere historii spotřeby 

automaticky z odečtů a není třeba to nijak řešit. 

 

Náklady na palivo a nakoupenou elektrickou energii 

 

Obrázek: Číselník výměníků 

 

Do číselníku výměníků je třeba dopsat na záložku Náklady na palivo za rok vyúčtování náklady 

na měrnou jednotku tepla. Hodnoty vstoupí do přílohy k vyúčtování. 
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Vystavení faktur vyúčtování 

Vyúčtování fakturačních zákazníků se provádí v nabídce Teplo – Odečty měřidel – Odečty 

měřidel. 

 

Vyúčtování se vystaví v řadě, která je zadána v odběrných místech (na hlavní záložce uprostřed 

dole – Řada faktur vyúčtování). 

 

Nejprve je nutné připojit k odečtům případné nevyúčtované zálohy. Postup je stejný jako u 

měsíční fakturace, tj. v odečtech přes tlačítko Akce spustit Odečti zálohy hromadně, případně 

individuálně pro jeden odečet Odečti zálohy pouze k aktuálnímu odečtu. 

 

Po kontrole nastavení je třeba označit odečty k fakturaci přes tlačítko Akce a nabídku Označ 

hromadně odečty pro fakturaci. Zde je třeba zadat rozmezí období pro označení odečtů (1–

12) a Cyklus. Pozor, údaj Označ odečty pro roční vyúčtování musí být zakliknutý jako na 

obrázku níže. Pokud by nebyl, označení odečtů by proběhlo jen pro běžnou měsíční fakturaci. 

 

 

Obrázek: Zadání rozmezí období pro označení odečtů k vyúčtování  

 

Tato funkce všechny odečty vyhovující podmínce označí k vyúčtování, tj. údaj Hromadné roční 

vyúčtování vyplní znakem A, a tyto odečty vstoupí do vyúčtování. Přepínač lze ručně v mřížce 

editovat. Odečty, které mají v tomto údaji N, nebudou vyúčtovány. 
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Obrázek: Odečty označené k vyúčtování 

 

Tedy např. jestliže zákazník během roku ukončil odběr, potom zda se mu vystaví, nebo 

nevystaví vyúčtování, je zcela v režii obsluhy. Ta může ručně z vyúčtování vyjmout odečty 

daného zákazníka. 

 

Fakturace se spustí akcí Vystav fakturu – vyúčtování. Program se zeptá na rok a měsíc 

vyúčtování, Cyklus (zadat buď číslo cyklu, nebo nechat prázdné – pak se vyúčtují odečty za 

všechny cykly) a dále na Datum vystavení faktury a Datum zdanitelného plnění.  

 

 

Obrázek: Vystavení faktur vyúčtování tepla 
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Tyto kroky jsou stejné jako při vystavování měsíčních faktur a funkce také vytvoří faktury 

obdobně jako v běžném měsíci. 

 

Pro fakturační zákazníky vstoupí do faktury všechny označené odečty nejprve mínusem za 

plánovanou cenu (tj. storno měsíční fakturace) a ty samé odečty plusem za cenu vyúčtování. 

V položkách faktury takto sice odečty budou uloženy, ale v tiskovém formuláři faktury bude 

pouze jejich sumář dle komodit. Fakturovaná spotřeba tedy bude nulová a dojde jen 

k přecenění. Tato transakce vystupuje v příloze faktury v sekci Rozpis vyúčtování za služby. 

 

 

Obrázek: Vyúčtování odečtů fakturační zákazníci 

 

Jestliže by měl fakturační zákazník nevyúčtované zálohy, pak tyto se připojí k vyúčtování. 

 

Zálohovým zákazníkům se odečty vyfakturují a odečtou se zaplacené zálohy.  

 

Pro tisk faktury s předepsanými přílohami slouží tisková sestava FTV. Faktura teplo 

vyúčtování, která automaticky správně vytiskne všechny varianty (fakturační/zálohoví, se 

zálohami/bez záloh).  

 

POZOR. V případě použití speciálního tiskového formuláře vyúčtování, je nutné ho prověřit 

a včlenit do něho vždy při aktualizaci programu nové funkčnosti, vlastnosti a legislativní 

změny. To může jednak být pracné a je třeba počítat s tím, že bude nutné věnovat úsilí 

důkladným kontrolám tiskového formuláře ve všech jeho variantách. Proto speciální úpravy 

tisků faktur nedoporučujeme.  
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Faktura vyúčtování má tyto hlavní sekce: 

 Hlavička faktury. 

 Sumář za komodity v měrných jednotkách a v cenách bez DPH. 

 Rekapitulace DPH. 

 Pata faktury s podpisy, ostatními náležitostmi, částkou přeplatku/nedoplatku a 

v případě nedoplatku QR kódem pro elektronickou platbu. 

 Přehled zaplacených záloh na zvláštní stránce. 

 Pro fakturační zákazníky přehled faktur během období vyúčtování. 

 Závazný text k uplatnění reklamace buď pro každé odběrné místo, nebo jednou na 

konci faktury. 

 Příloha za každé odběrné místo na zvláštní stránce 

 

 Srovnání meziroční spotřeby. 

 Stavy a spotřeby měřidel (tj. fakturované odečty) v měrných jednotkách. 

 Rozpis vyúčtování za služby – spotřeby za komodity s cenami (komodita, 

období, fakturované množství, měrná jednotka, cena za MJ, základ DPH, 

procento DPH, částka DPH a celková částka včetně DPH). 

 Náklady na nakoupené palivo a nakoupenou tepelnou energii. 
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Faktura vyúčtování tepla 

 

Obrázek: První stránka faktury 
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Na první stránce faktury jsou fakturační údaje, sumář spotřeby za komodity v měrných 

jednotkách a v Kč, sumář vyúčtování za komodity (v případě fakturačních zákazníků sumář v Kč 

po vyúčtování změny cen), rekapitulace DPH, celková částka a pata faktury s kontaktními údaji 

a QR kódem v případě nedoplatků.  

 
  

Obrázek 31: Druhá stránka faktury – seznam odečtených záloh 
 
 

 

Obrázek: Třetí stránka faktury 
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Na třetí straně srovnání roční spotřeby za 3 poslední roky (na obrázku nové odběrné místo, 

tedy srovnání za dva roky), přehled odečtů, rozpis vyúčtování za spotřebu v Kč a náklady na 

palivo a nákup tepelné energie. 

 

 

Obrázek: Čtvrtá stránka faktury – přehled vydaných faktur (pouze pro vyúčtování fakturačních zákazníků) 
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Aktualizace přiznání k dani z příjmu právnických osob 2021 
Za zdaňovací období roku 2021 došlo ke změnám v sestavení přiznání k dani z příjmu 

právnických osob. 

  

Níže Vám přinášíme změny ve formuláři k dani z příjmu právnických osob od roku 2021. Tento 

formulář je součástí nové verze IS SQL Ekonom 22.0.1.0, kterou si mohou vlastníci licence 

stáhnout a instalovat z našeho zákaznického webu. Součástí aktualizace je i nový tiskopis 

„Přiznání k dani z příjmu“ a rovněž je upraven Export do XML pro přenos na portál MOJE daně, 

jenž byl spuštěn ke dni 1. 3. 2022. 

 

Upozornění! 

 

Prostřednictvím portálu MOJE daně se nově budou posílat všechna přiznání (DPH, daň 

z příjmu atd.). Portál má obdobné základní ovládání jako původní portál EPO. Dále nebude 

možné načítat sestavené přiznání k dani z příjmu za rok 2021 pod verzí SQL Ekonom 22.0.0 a 

nižší. 
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Úpravy ve formuláři přiznání k dani z příjmu PO v roce 2022 

Formulář byl upraven tak, aby svou funkčností a podobou odpovídal novým změnám platných 

k přiznání PO od roku 2021. 

 

Vystavení faktur vyúčtování 

I. oddíl – „Zákonná povinnost sestavení účetní závěrky dle mezinárodních účetních standardů 

upravených právem Evropské unie“ 

 

 
Obrázek: I. oddíl – Údaje o poplatníkovi 

 

 

II. oddíl řádek 63 – „Částky, o které se podle § 23e, § 23g, § 23h a § 38fa zákona zvyšuje 

výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)“  

 

 

Obrázek: II. oddíl – daň z příjmů právnických osob 
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II. oddíl řádek 163 – „Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) 

vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví“ 

 

 

Obrázek: II. oddíl – Souhrn jednotlivých rozdílů 

 

II. oddíl řádek 319 - 319a – „Snížení daně podle § 38fa odst. 9 zákona“ a „Snížení daně podle 

§ 38fa odst. 10 zákona“ 

 

 

Obrázek: II. oddíl – Snížení daně 
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Roční uzávěrka v bodech – aneb na co nezapomenout 
Při zpracování každé (a to hlavně roční) účetní uzávěrky bychom měli dbát nejvyšší opatrnosti 

tak, abychom nezapomněli na některé důležité operace a kontroly, bez kterých se nám může 

jednoduše stát, že budeme mít v uzávěrce nějakou chybu. V následujících bodech Vám 

přinášíme pár operací, které vždy nezapomeňte provést:  

 

 Proveďte si fyzické inventury účtů, které mají vliv na stav majetku, zásob, financí 

(použijte funkce inventura majetku, skladu, pokladny a banky) 

 Proveďte si inventarizace všech rozvahových účtů na jednotlivé evidence (k tomu Vám 

mohou pomoci funkce v kontrolách v modulu účetnictví). Inventarizace by měly Vám 

vždy jasně doložit konečný stav rozvahového účtu k roční účetní uzávěrce 

 Nezapomínejte si odsouhlasit přiznání k DPH na účetní evidenci. Obraty v účetnictví z 

faktur, ze kterých budete nárokovat DPH v následujícím roce, doporučujeme mít 

přeúčtovány na samostatném analytickém účtu. Pokud krátíte DPH na vstupu 

koeficientem, musíte v posledním účetním období sestavit přiznání k DPH s výpočtem 

nového vypořádacího koeficientu 

 Odsouhlaste si s obchodními partnery stav závazků a pohledávek pomocí tiskopisů pro 

odsouhlasení závazků a pohledávek. Snížíte tak riziko, že budete mít v knize závazků a 

pohledávek faktury, které tam již nemají být 

 Proveďte přepočet kurzových rozdílů u závazků a pohledávek 

 Vytvořte konečné finanční výkazy, kde zkontrolujte minulé období na výkaz 

předchozího roku. Vytvořte přílohy k účetní uzávěrce.  

 Sestavte přiznání k dani z příjmu 

 Nezapomeňte poslat účetní uzávěrku na Obchodní rejstřík 
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Základní účetnictví 

Subsystém účetnictví tvoří zastřešující modul pro všechny ostatní moduly celého systému SQL 

Ekonom. Některé funkce v tomto modulu přímo ovlivňují ostatní úlohy. Pro provedení roční 

závěrky je nutné provést inventury všech rozvahových účtů, zkontrolovat a vytisknout 

závěrkové výstupy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) atd. 

 

1. Nastavení nového účetního roku 

V první řadě na před započetím prací v novém účetním roce je nutné nastavit nový účetní rok 

v tabulce účetních období. Nejprve otevřeme tabulku „Nastavení období“ v kapitole 

účetnictví/akce (jako vybraný účetní rok máme vybraný účetní rok aktuální (ve kterém chceme 

provést účetní závěrku), kde při založeném posledním účetním období v aktuálním účetním 

roce stiskneme tlačítko „Nový rok“. Po stisku tlačítka odpovíme na dotaz, zda chceme nový 

rok opravdu založit. Systém automaticky provede založení prvního účetního období nového 

účetního roku. Nové účetní období v tabulce „Nastavení období“ zobrazíme pomocí výběru 

nového účetního roku přes funkci „Nastavení aktuálního roku“ v nabídce menu „Nastavení“ 

nebo opětovným přihlášením do systému. V novém účetním roce nastavíme chybějící účetní 

období.  
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Obrázek: Nastavení nového účetního roku 

 

2. Převod počátečních stavů na účtech 

V okamžiku, kdy máme provedenu kontrolu zůstatků na účtech uzavíraného účetního roku, 

můžeme provést převod zůstatků do nového účetního roku. Funkci provedeme v nabídce 

Účetnictví/Akce/Roční závěrka, kde zvolíme možnost „Převod počátečních stavů účtů“. Po 

zvolení funkce zadáme číslo nového účetního roku. Po jeho vložení a potvrzení systém provede 

nastavení nových počátečních stavů účtů pro nový účetní rok. POZOR! Před vlastním 

provedením funkce zkontrolujte nastavení uzávěrkových účtů ve volbě „Nastavení úlohy“ a 

záložce „Účetnictví“. Převod počátečních stavů na účtech je možné provádět opakovaně. 

Systém vždy „přepíše“ původní zůstatky aktuálními. Po každém provedení převodu zůstatku 

nejprve vyberte jako aktuální nový účetní rok a následně spusťte v nabídce Akce funkci 

„Korekce stavů na účtech“. Funkci je možné provádět bez ohledu na provedení funkce 

„Uzavření účtů“. Počáteční stavy nového účetního roku je možné po převodu upravit v 

nabídce Účetnictví/Stavy účtů/Počáteční stavy. 
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Obrázek: Nastavení nových počátečních stavů účtů 

 

3. Uzavření účtů 

 Po konečné kontrole zůstatků na účtech a jejich převodu do nového účetního roku je možné 

provést tisk uzávěrkových výstupů označených jako uzavření účtů. Výstupy je možné 

vytisknout v menu Účetnictví/Akce/Roční závěrka a funkci „Uzavření účtů“. Pro správné 

zobrazení výstupních sestav je nutné mít správně vyplněné závěrkové účty v nabídce 

Nastavení úlohy a záložce Účetnictví.  

 

4. Převod salda účtů do nového účetního roku.  

Uživatelé, kteří vytváří salda účtů v subsystému účetnictví, musí provést před zobrazením 

saldokontních přehledů v novém účetním roce převod obsahu saldokontních účtů do nového 

účetního roku.  Převod provedeme pomocí funkce „Převod salda účtů do nového roku“ v 

nabídce Účetnictví/Akce/Roční závěrka. Funkci spustíme při nastaveném účetním roce, ze 
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kterého chceme zůstatky přenést do roku nového! Přenos můžeme provádět opakovaně. Po 

převodu si můžeme zkontrolovat či upravit přenesené zůstatky v nabídce 

„Účetnictví/Výstupy/Saldo a funkci „Saldo počátek“, kde zvolíme číselně nový účetní rok.  

 

5. Převod počátečních stavů plánu. 

Uživatelé, kteří tvoří plán, před tvorbou plnění plánu v novém účetním roce mohou přenést 

nastavení plánu dle účtů a středisek z minulého účetního roku. Přenos nastavení plánu dle 

předchozího účetního roku provedeme pomocí funkce „Převod počátečních stavů plánu“, 

která je v nabídce „Účetnictví/Akce/Roční závěrka“. Po výběru této funkce zvolíme nový 

účetní rok, do kterého chceme přenést nastavení plánu, a po jeho potvrzení systém provede 

přenos. Přenesené nastavení plánu si můžeme zkontrolovat či upravit v nabídce 

Účetnictví/Plán a funkci Plán. 

 

6. Pořízení prvního dokladu v novém účetním roce.  

Při vložení prvního účetního dokladu v novém účetním roce v jednotlivých účetních řadách 

vždy pamatujme na změnu čísla dokladu. Program nám zpravidla nabídne pokračování v 

číselné řadě předchozího účetního roku. Důrazně doporučujeme však změnit číslo na to, od 

kterého budeme chtít číslovat účetní doklady v novém účetním roce. POZOR na správné 

nastavení nového čísla tak, aby nedošlo k prolínání číslování s jinou číselnou řadou v rámci 

jednoho účetního roku.  

 

Došlé faktury 

V subsystému dodavatelských faktur provedeme při účetní závěrce kontroly a odsouhlasení 

zůstatků závazků k jednotlivým dodavatelům. U faktur v cizí měně provedeme přepočet 

kurzových rozdílů. 
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1. Pořízení první dodavatelské faktury v novém účetním roce 

Při vložení první dodavatelské faktury v novém účetním roce v jednotlivých účetních řadách 
vždy pamatujme na změnu čísla faktury. Program nám zpravidla nabídne pokračování v číselné 
řadě předchozího účetního roku. Důrazně doporučujeme však změnit číslo na to, od kterého 
budeme chtít číslovat faktury v novém účetním roce.  POZOR na správné nastavení nového 
čísla tak, aby nedošlo k prolínání číslování s jinou číselnou řadou v rámci jednoho účetního 
roku nebo k duplicitě s číslem dokladu v minulých účetních letech. Interní číslo (KDF) faktury 
musí mí unikátní číselné označení v rámci celé doby používání programu. Doporučujeme vždy 
na počátek čísla doplnit libovolnou kombinací čísel účetní rok.  

 

2. Kurzové rozdíly závazků.  

Přepočet kurzových rozdílů k účetní závěrce provedeme ve volbě „Kurzové rozdíly závěrka“, 

kterou si vybereme v menu Došlé faktury/Rozúčtování/Kurzové rozdíly-závěrka. Pro správný 

výpočet je nutné mít odsouhlasené závazky v cizí měně k roční závěrce. Dále je nutné mít 

vyplněn „Číselník vyrovnání plateb“ v menu Došlé faktury/Číselníky.  

 

 

Obrázek: Nastavení účtů kurzového zisku a ztráty pro kurzové rozdíly 
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V číselníku je nutné mít zvláštní položku pro kurzové rozdíly ztráta a samostatnou položku pro 

kurzové rozdíly zisk. V číselníku kurzů koruny je nutné mít nastaven správně kurz k jednotlivým 

měnám k 31. 12. uzavíraného účetního roku.  

 

 

Obrázek: Nastavení aktuálního kurzu ke konci účetního roku 
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Nakonec v číselníku řad účetních dokladů je nutné mít nastavenu samostatnou řadu účetních 

dokladů s druhem účetního dokladu „R“. Je tedy věnovat maximální pečlivost jejímu 

provedení.  

 

 

Obrázek: Nastavení číselné řady pro kurzové rozdíly závazků a pohledávek 

 

Po splnění všech výše uvedených podmínek spustíme funkci „Kurzové rozdíly – závěrka“ kde 

vyplníme účetní období a datum pro výběr aktuálního kurzu (jedná se o 31. 12. daného 

účetního roku). Po potvrzení systém zobrazí přehled všech neuhrazených faktur v cizí měně a 

vypočte aktuální kurzový rozdíl. V menu sestav si vybereme a vytiskneme přehledovou 

sestavu, kterou pečlivě zkontrolujeme. Po kontrole a odsouhlasení spustíme volbu 

„Zaúčtování kurzového rozdílu“. Funkce provede vystavení účetního dokladu se zaúčtováním 

kurzových rozdílů do posledního účetního období uzavíraného účetního roku, dále změní 

hodnotu závazků na vybraných fakturách v cizí měně. U těchto faktur již nebude možné 

následně automatizovaně provést přeúčtování. Přehledy vypočtených kurzových rozdílů bude 



 

 
 

 93 

Manuál SQL Ekonom 
verze 23.0.0 

možné zpětně zobrazit pomocí volby „Zaúčtované kurzové rozdíly“ ve stejné nabídce 

programu.  

 

Podmínky pro správný výpočet kurzového rozdílu v došlých fakturách: 

 Naplnění aktuálního kurzu k cizí měně v číselníku kurzů (zpravidla k 31.12.) 

 Nastavení kurzového zisku a ztráty v číselníku druhů vyrovnání plateb 

 Správný stav saldokonta dodavatelů ke konci účetního období v cizí měně 

 

Oprava vypočtených kurzových rozdílů v došlých fakturách. 

Přepočet kurzových rozdílů dodavatelských faktur doporučujeme provádět vždy až po všech 

kontrolách závazků ke konci účetního období(roku) tak, abychom si byli jisti, že vypočtené 

kurzové rozdíly budou správně. Pokud po provedení přepočtu kurzových rozdílů zjistíme, že 

jsme je provedli například nesprávným kurzem, potom můžeme kurzové rozdíly zrušit pomocí 

funkci „Zrušení kurzového rozdílu došlých faktur“ v menu Akce. Po spuštění funkce zadáme 

období s vypočteným kurzovým rozdílem a po jeho potvrzení program kurzové rozdíly na 

fakturách zruší. Pro zrušení zaúčtování ještě musíme smazat i účetní položky ve vytvořeném 

účetním dokladu z kurzových rozdílů v nabídce Účetnictví/Doklady/Vkládání. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o operaci, která je zasahuje jak do knihy závazků, tak i do účetnictví, 

doporučujeme kontaktovat technika naší společnosti na domluvu dalšího postupu. V případě, 

že potřebujeme jen dopočítat kurzový rozdíl na faktuře, kterou jsme zaznamenali dodatečně 

do knihy závazků, potom stačí jen opětovně spustit výpočet a zaúčtování kurzových rozdílů 

bez nutnosti jejich rušení.   
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Obrázek: Výpočet kurzových rozdílů závazků včetně jejich zaúčtování 

 

Vydané faktury 

V subsystému odběratelských faktur provedeme při účetní závěrce kontroly a odsouhlasení 

zůstatků pohledávek k jednotlivým odběratelům. U faktur v cizí měně provedeme přepočet 

kurzových rozdílů. 

 

1. Pořízení první odběratelské faktury v novém účetním roce 

Při vložení první odběratelské faktury v novém účetním roce v jednotlivých účetních řadách 

vždy pamatujme na změnu čísla faktury. Program nám zpravidla nabídne pokračování v číselné 

řadě předchozího účetního roku. Důrazně doporučujeme však změnit číslo na to, od kterého 

budeme chtít číslovat faktury v novém účetním roce.  POZOR na správné nastavení nového 

čísla tak, aby nedošlo k prolínání číslování s jinou číselnou řadou v rámci jednoho účetního 

roku nebo k duplicitě s číslem dokladu v minulých účetních letech. Variabilní symbol faktury 
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musí mí unikátní číselné označení v rámci celé doby používání programu. Doporučujeme vždy 

na počátek čísla doplnit libovolnou kombinací čísel účetní rok.  

 

2. Kurzové rozdíly pohledávek 

Přepočet kurzových rozdílů k účetní závěrce provedeme ve volbě „Kurzové rozdíly závěrka“, 

kterou si vybereme v menu Vydané faktury/Rozúčtování/Kurzové rozdíly-závěrka. Pro 

správný výpočet je nutné mít odsouhlasené pohledávky v cizí měně k roční závěrce. Dále je 

nutné mít vyplněn „Číselník vyrovnání plateb“ v menu Vydané faktury/Číselníky. V číselníku 

je nutné mít zvláštní položku pro kurzové rozdíly ztráta a samostatnou položku pro kurzové 

rozdíly zisk. V číselníku kurzů koruny je nutné mít nastaven správně kurz k jednotlivým měnám 

k 31.12. uzavíraného účetního roku. Nakonec v číselníku řad účetních dokladů je nutné mít 

nastavenu samostatnou řadu účetních dokladů s druhem účetního dokladu „R“. Je tedy nutné 

věnovat maximální pečlivost jejímu provedení. Po splnění všech výše uvedených podmínek 

spustíme funkci „Kurzové rozdíly – závěrka“ kde vyplníme účetní období a datum pro výběr 

aktuálního kurzu (jedná se o 31.12. daného účetního roku). Po potvrzení systém zobrazí 

přehled všech neuhrazených faktur v cizí měně a vypočte aktuální kurzový rozdíl. V menu 

sestav si vybereme a vytiskneme přehledovou sestavu, kterou pečlivě zkontrolujeme. Po 

kontrole a odsouhlasení spustíme volbu „Zaúčtování kurzového rozdílu“. Funkce provede 

vystavení účetního dokladu se zaúčtováním kurzových rozdílů do posledního účetního období 

uzavíraného účetního roku a dále změní hodnotu pohledávek na vybraných fakturách v cizí 

měně. U těchto faktur již nebude možné následně automatizovaně provést přeúčtování. 

Přehledy vypočtených kurzových rozdílů bude možné zpětně zobrazit pomocí volby 

„Zaúčtované kurzové rozdíly“ ve stejné nabídce programu.  
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Obrázek: Výpočet kurzových rozdílů pohledávek včetně jejich zaúčtování 

 

Podmínky pro správný výpočet kurzového rozdílu ve vydaných fakturách: 

 Naplnění aktuálního kurzu k cizí měně v číselníku kurzů (zpravidla k 31.12.) 

 Nastavení kurzového zisku a ztráty v číselníku druhů vyrovnání plateb 

 Správný stav saldokonta odběratelů ke konci účetního období v cizí měně 

 

Oprava vypočtených kurzových rozdílů ve vydaných fakturách. 

Přepočet kurzových rozdílů odběratelských faktur doporučujeme provádět vždy až po všech 

kontrolách pohledávek ke konci účetního období(roku) tak, abychom si byli jisti, že vypočtené 

kurzové rozdíly budou správně. Pokud po provedení přepočtu kurzových rozdílů zjistíme, že 

jsme je provedli například nesprávným kurzem, potom můžeme kurzové rozdíly zrušit pomocí 

funkci „Zrušení kurzového rozdílu vydaných faktur“ v menu Akce. Po spuštění funkce zadáme 

období s vypočteným kurzovým rozdílem a po jeho potvrzení program kurzové rozdíly na 

fakturách zruší. Pro zrušení zaúčtování ještě musíme smazat i účetní položky ve vytvořeném 
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účetním dokladu z kurzových rozdílů v nabídce Účetnictví/Doklady/Vkládání. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o operaci, která je zasahuje jak do knihy pohledávek, tak i do účetnictví, 

doporučujeme kontaktovat technika naší společnosti na domluvu dalšího postupu. V případě, 

že potřebujeme jen dopočítat kurzový rozdíl na faktuře, kterou jsme zaznamenali dodatečně 

do knihy pohledávek, potom stačí jen opětovně spustit výpočet a zaúčtování kurzových rozdílů 

bez nutnosti jejich rušení.  

 

Pokladna 

Na počátku nového účetního roku je nutné nastavit nový počáteční stav pokladních knih. Tyto 

stavy můžeme nastavit až po nastavení prvního účetního období dle bodu 1 v oddíle účetnictví. 

Počáteční stav nastavíme pomocí funkce „Převod stavů pokladny do nového roku“ v nabídce 

Pokladna/Akce. Pro správný přenos musíme mít nastaven jako aktuální právě uzavíraný účetní 

rok. Funkci můžeme spustit opakovaně. U pokladen v cizí měně je nutné na konci účetního 

roku pomocí samostatného (posledního) pokladního dokladu vypočítat kurzový rozdíl a tento 

proúčtovat.  

 

1. Pořízení prvního pokladního dokladu v novém účetním roce.  

Při vložení prvního pokladního dokladu v novém účetním roce v jednotlivých účetních řadách 

vždy pamatujme na změnu čísla dokladu. Program nám zpravidla nabídne pokračování v 

číselné řadě předchozího účetního roku. Důrazně doporučujeme však změnit číslo na to, od 

kterého budeme chtít číslovat pokladní doklady v novém účetním roce.  Pro každou pokladní 

knihu je založeno nové číslování pokladních dokladů. Číslování pokladních dokladů se však 

může prolínat i s jinými pokladními knihami. Dále můžete mít společnou číselnou řadu 

pokladních dokladů pro příjmové i výdajové doklady nebo oddělenou. Toto je řízeno v rámci 

nastavení úlohy, oddíl pokladna.   
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2. Zaúčtování kurzového rozdílu pro peníze v pokladně.  

V případě, kdy máme zůstatek v pokladní knize v cizí měně, je třeba, abychom provedli 

přepočet stavu podle aktuálního kurzu koruny ke konci účetního roku. Výpočet provedeme 

pomocí funkci „Kurzové rozdíly“, kterou nalezneme v nabídce Pokladna/Akce. Funkce v 

případě, že existuje rozdíl v kurzu mezi stavem pokladny v Kč a stavem pokladny přepočteným 

podle aktuálního kurzu, vytvoří nový pokladní doklad, který založí do pokladny v cizí měně. Je 

třeba, abychom provedli funkci po všech kontrolách stavu pokladny ke konci roku. V případě, 

že budeme chtít provést opětovný přepočet, jednoduše daný automaticky vytvořený pokladní 

doklad zrušíme a opět jej přes funkci „Kurzové rozdíly“ vytvoříme. Zkontrolovaný zůstatek 

pokladny převedeme do nového účetního roku spuštěním funkce „Převod stavů pokladny do 

nového roku“. 

 

 

Obrázek: Automaticky vytvořený pokladní doklad s kurzovým rozdílem 
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Podmínky pro správný výpočet kurzového rozdílu v pokladně: 

 Naplnění aktuálního kurzu k cizí měně v číselníku kurzů 

 Nastavení kurzového zisku a ztráty v číselníku druhů vyrovnání plateb 

 Správný stav pokladny ke konci účetního období v cizí měně 

 

Banka 

Na počátku nového účetního roku je nutné nastavit nový počáteční stav bankovních účtů. Tyto 

stavy můžeme nastavit až po nastavení prvního účetního období dle bodu 1 v oddíle účetnictví. 

Počáteční stav nastavíme pomocí funkce „Převod stavů banky do nového roku“ v nabídce 

Banka/Akce. Pro správný přenos musíme mít nastaven jako aktuální právě uzavíraný účetní 

rok. Funkci můžeme spustit opakovaně. U bankovních účtů v cizí měně je nutné na konci 

účetního roku pomocí samostatného (posledního) bankovního výpisu vypočítat kurzový rozdíl 

a tento proúčtovat. 

 

1. Pořízení prvního bankovního výpisu v novém účetním roce 

Při vložení prvního bankovního výpisu v novém účetním roce pro jednotlivé bankovní účty vždy 

pamatujme na změnu čísla dokladu. Program nám zpravidla nabídne pokračování v číselné 

řadě předchozího účetního roku. Důrazně doporučujeme však změnit číslo na to, od kterého 

budeme chtít číslovat bankovní výpisy v novém účetním roce. POZOR na správné nastavení 

nového čísla tak, aby na prvních místech vždy byl obsažen kód bankovního účtu.  

 

2. Zaúčtování kurzového rozdílu pro peníze v bance.  

V případě, kdy máme zůstatek na bankovním účtu v cizí měně, je třeba, abychom provedli 

přepočet stavu podle aktuálního kurzu koruny ke konci účetního roku.  Výpočet provedeme 

pomocí funkci „Kurzové rozdíly“, kterou nalezneme v nabídce Banka/Akce. Funkce v případě, 

je existuje rozdíl v kurzu mezi stavem bankovního účtu v Kč a stavem bankovního účtu 

přepočteným podle aktuálního kurzu, vytvoří nový bankovní výpisy, který založí do banky v cizí 
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měně. Je třeba, abychom provedli funkci po všech kontrolách stavu banky ke konci roku. V 

případě, že budeme chtít provést opětovný přepočet, jednoduše daný automaticky vytvořený 

bankovní výpis zrušíme a opět jej přes funkci „Kurzové rozdíly“ vytvoříme. Zkontrolovaný stav 

banky převedeme do nového účetního roku spuštěním funkce „Převod stavů banky do 

nového roku“.  

 

Podmínky pro správný výpočet kurzového rozdílu v bance: 

 Naplnění aktuálního kurzu k cizí měně v číselníku kurzů 

 Nastavení kurzového zisku a ztráty v číselníku druhů vyrovnání plateb 

 Správný stav banky ke konci účetního období v cizí měně 

 

Sklad 

Pro zahájení nového roku je nutné spustit funkci zahájení nového roku v menu Sklad / Akce / 

Účetní období pomocí tlačítka Nový rok. Tím se zahájí zpracování nového roku se zahájeným 

prvním obdobím. Pokud máte jiný účetní rok, než je kalendářní, je nutné zkontrolovat platnost 

datumů prvního období. Tím můžete začít pořizovat první doklady do dalšího roku. Při 

pořizování prvního dokladu v každé řadě (příjemek, výdejek, převodek, prodejních dokladů, 

prodejek, dodacích listů a faktur) je nutné zkontrolovat, případně nastavit první číslo dokladu. 

Od takto nastaveného čísla již bude počítač automaticky číslovat další doklady. POZOR! U 

faktur a dodacích listů není možné číslování shodné jako v předchozím roce a tudíž se musí 

nastavit číslo tak, aby v něm bylo i číslo roku (např. 170000). Další nutností je zvolit správnou 

délku čísla, tak aby se v průběhu roku nezvětšilo číslo faktury nebo dodacího listu o řád (např. 

z čísla 9999 na 10000). U čísel prodejek a čísel dokladů (příjemek, výdejek, převodek) je možné 

číslovat od čísla 1 (zde se nemusí dodržet velikost řádu čísla). 

 

U větších firem, kde je více řad dokladů a hodně uživatelů, kteří zadávají doklady, 

doporučujeme vytvoření tzv. nulových dokladů. Jedná se o vytvoření dokladu buď bez jména 

firmy, nebo s vlastním jménem. S tím, že tyto doklady nebudou mít žádné položky a budou mít 
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správné číslo o jedno menší, od jakého budete chtít vytvářet nové doklady. Tedy v prodeji 

vytvoříte pro každou řadu dokladů (výdejek i prodejek) jeden doklad bez položek s číslem od 

jakého chcete číslovat (tedy pokud chcete mít první skutečné číslo např. 1700001, zadáte do 

čísla dokladu 1700000). 

 

Majetek 

Provedení daňového odpisu a roční uzávěrka 

Na kartách lze bez roční uzávěrky bez problémů zadávat i do neotevřeného následujícího roku 

až do okamžiku, kdy bude vše připraveno k výpočtu daňových odpisů. 

POZOR - na základě těchto provedených pohybů se nebude karta aktualizovat, neboť zůstává 

v období 12 aktuálního roku. K promítnutí pohybů na kartu dojde až po otevření příslušných 

období nového roku. 

 

Hromadná změna daňových odpisů 

 

Obrázek: Zobrazení hromadné změna daňových odpisů 
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Obrázek: Hromadná změna daňových odpisů 

 

V kartách daňový odpisů (dále DO) - menu 1. Karty – D. Daňové odpisy - je pod tlačítkem Akce 

nabídka pro hromadnou změnu DO. Otevře se řádkový seznam karet DM, ve kterém lze 

editovat pouze sloupeček Nová hodnota DO. Tato nabídka se používá jen ve výjimečných 

případech. Má za následek uplatnění daňového odpisu odlišné od standardní platné 

legislativy, proto prosím pracujte obezřetně! 

 

Nejčastější využití pravděpodobně najde pro přerušení DO. Že chceme odpis přerušit pro 

určitý rok, dáváme najevo programu tím, že v kartě na dolní záložku Daňové odpisy DO 

vytvoříme nový záznam do období 13, ve kterém vyplníme hodnotu rovnu nule. Pokud 

potřebujeme přerušit (resp. změnit) odpis pro více karet, je tento postup poměrně zdlouhavý. 

Pro urychlení práce můžeme tedy použít Hromadnou změnu DO. 

 

K práci s touto nabídkou je k dispozici více možností. Můžeme samozřejmě přepisovat hodnoty 

v šedém sloupečku ručně a potvrzovat nejlépe šipkou dolů. Změněné záznamy budou odlišeny 

barevně. 

 

Druhou možností je použít tlačítko Hromadné přerušení DO, které u všech karet vyplní šedý 

sloupec nulou, tj. přeruší DO pro všechny karty. 
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Tlačítko Zrušení změn vrátí do sloupce Nová hodnota DO původní hodnoty, které jsou viditelné 

ve sloupci Původní DO. 

 

Teprve červené tlačítko Provedení změn DO provede zápis na karty, tj. vygenerování záznamu 

na kartě do dolní záložky Daňové odpisy DO. 

 

Vlastní roční uzávěrka a provedení daňových odpisů 

Nabídka 4. Akce – 3. Roční uzávěrka a provedení daňových odpisů provede zahájení 

uzávěrkového období pro daňové odpisy (zpravidla 13) a do tohoto období provede výpočet 

a uložení daňových odpisů. V období 12 je tedy stav před odpisy a v období 13 je stav po 

provedení daňových odpisů. Tato akce zároveň zahájí období 0 nového roku (nutné, aby byly 

uloženy roční počáteční stavy karet) a období 1 nového roku. Touto jednou akcí dojde ke 

kompletnímu nastavení subsystému majetku na nový rok. 

 

Pro doložení sestav daňových odpisů slouží nabídka 1. Karty – D. Daňové odpisy. V okně je 

nutné zvolit, zda požadujete sestavy před nebo po provedení daňových odpisů. To se provede 

výběrem v okně, jak je zřejmé z obrázku. Rozdíl v těchto sestavách je jediný. Před provedením 

odpisů ještě nejsou daňové odpisy promítnuty do zůstatkové daňové ceny, po provedení 

odpisů již jsou promítnuty do této ceny. Vlastní částka daňových odpisů zůstává v obou 

případech stejná.  
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Rok nelze změnit, nabídka respektuje aktuální rok nastavený při vstupu do programu. Jestliže 

v tomto 

 

roce prozatím nejsou daňové odpisy provedeny (tj. není zahájeno období 13), je nabídka „po 

provedení daňových odpisů“ neaktivní. Ve většině případů tedy budou před provedením 

odpisů sestavy z období 12 (nebo nižších), po odpisech vždy z období 13. Volbu období 

provede program automaticky. 

 

Ve všech sestavách v této nabídce je pak uvedeno, zda se jedná o sestavu před nebo po 

provedení daňových odpisů. 

 

Roční uzávěrka na firemním kanále Youtube 

Na našem Youtube kanále je v případě potřeby možné zhlédnout videa týkající se 

problematiky roční uzávěrky. Po kliknutí na ikonu níže budete na tento kanál přesměrováni: 

  

Obrázek: Výběr sestav daňových odpisů 

 

https://www.youtube.com/channel/UCw0Rv-NeYmvj2b8YfDLJQgg
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Závěr 
Tím je výčet změn v nové verzi vyčerpán. Novou verzi si můžete sami stáhnout a instalovat ze 

zákaznického portálu naší společnosti nebo Vám ji rádi na požádání odborně nainstalujeme. 

Uživatelé, kteří mají specifické úpravy od naší společnosti, žádáme o konzultaci k instalaci 

nové verze s pracovníkem naší společnosti, který o Vás pečuje. 
 

Přejeme Vám příjemnou práci s programem. 

 

Váš tým společnosti Softbit software s.r.o. 

Softbit Software, s.r.o. 

Nad Dubinkou 1634 

516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Tel.: 494 532 202, 494 534 354, fax: 494 377 63 

e-mail: softbit@softbit.cz 

www.softbit.cz 

 

 

mailto:softbit@softbit.cz
http://www.softbit.cz/
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