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I. Obecná část 

 
Úvodní informace o práci programového systému firmy DeCe COMPUTERS s.r.o. 

 

Úvodní informace 
 

Jednotlivé programy pracují jak na jednotlivém počítači, tak v síťovém prostředí. 
Dodávaná verze umí zpracovat data uložená v jakékoli češtině (v kódu Windows, 
Kamenických nebo Latin2). 

Celý systém je řízen pomocí systému menu, pomocí nichž jsou spouštěny jednotlivé 
konkrétní akce. 

V případě, že potřebujete získat v rámci systému operativní informaci, není nutné 
příslušné výstupní sestavy tisknout přímo na tiskárnu, ale lze použít volbu tisku výstupních 
sestav pouze na obrazovku s využitím speciálního ovládání pro jejich prohlížení (lze 
vyhledávat, vybírat, tisknout vybraný úsek atd.). 

Potřebné informace k řízení jednotlivých programů jsou umístěny na obrazovce. 
V systému se v zásadě zachovává měsíční cyklus zpracování prvotních dat s možností 

okamžitých operativních výstupů. 
Celý systém lze přizpůsobit pomocí systému parametrů. Pro správné fungování 

systému je nutné po instalaci naplnit správnými údaji všechny potřebné parametry, viz část 
příručky "II - Popis metodiky práce". 

Systém obsahuje prostředky pro archivaci dat a zajišťuje tak spolehlivou ochranu před 
ztrátou dat. Pro získání podrobnějších informací o systému je vhodné seznámit se podrobně 
s jednotlivými částmi "Příručky" popisující daný systém. 
 
 

Základní princip 
 

V systému pracují jednotlivé "samostatné" agendy, které si mohou vzájemně 
"předávat" data. 
Jde tedy o následující : 
• Daná agenda pracuje samostatně a v rámci ní jsou pořizována prvotní data ve formě 

samostatných dávek dat = deníků. Ty jsou zařazeny do zpracování dané agendy. 
• Pokud tato agenda čerpá i z prvotních údajů některých dalších agend, je nutno pomocí 

volby menu vydat pokyn k předání dat z těchto agend do dané agendy, proběhne 
"převod dat". Po tomto pokynu se postupně prohlédnou data v agendách (speciální 
převodní programy), které poskytují údaje, a do dané agendy se "předají" data 
potřebná pro tuto agendu (vytvoří se nové deníky). Tato převedená data jsou pak 
zařazena do zpracování dané agendy. 

• Před vytvořením výstupů dané agendy (např. tvorba sestav), se vydá pokyn pro 
"přípravu dat" dané agendy pro práci s výstupy. Všechna data se spojí do jediné 
souhrnné pracovní dávky dat (vytvořena ze všech dávek prvotních dat, tj. jak z deníků 
pořízených v dané agendě, tak deníků vzniklých v rámci "převodu dat"). Poté lze 
vytvořit jednotlivé výstupy. 

• Po kontrole a vytvoření všech potřebných výstupů dané agendy se provede 
zpracování, během kterého se uschovají potřebné údaje pro další práci do zvláštní 
dávky dat (kumulativní soubor) a všechny ostatní dávky = deníky prvotních dat jsou 
zrušeny. 

 
Výhodou tohoto přístupu je možnost provádění oprav v prvotních datech až do 

okamžiku vlastního měsíčního zpracování dané agendy. Tento přístup však vyžaduje 
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provádět "převody dat" a "přípravu dat" v podstatě vždy, když jsou požadovány aktuální 
výsledky. Pokud se totiž změní data v agendě (opravy dat, pořízení nových dat), jež 
poskytuje data, nejsou tyto změny automaticky přeneseny do agendy, která tato data přijímá. 

 Navíc se v systému uplatňuje nadřazenost agendy ÚČETNICTVÍ nad ostatními 
agendami, tj. jednotlivé agendy jsou upraveny tak, aby poskytovaly všechny potřebné údaje 
pro účetnictví ("přenos dat"). 
 

Použití v síti 
 

Pokud má systém pracovat v síti, je nutné příslušným způsobem nastavit interní 
parametr systému. Tento parametr je dle přání zákazníka nastaven při dodávce systému. Po 
instalaci systému jej lze změnit, viz "II - Popis metodiky práce". Programy není nutno 
přeinstalovat. 

Pokud systém pracuje v síťovém režimu, jsou zohledněna specifika sítě. Jde 
především o zablokování systému při některých akcích pro běžné uživatele, a to z důvodu 
ochrany dat (zpracování, archivace). Nedoporučujeme používat síťový režim, pokud bude 
systém  provozován samostatně (zbytečné spouštění blokovacích programů). 

V síti lze nejen pasivně sdílet prvotní data, tj. použít je pro tvorbu výstupů (například 
sestav), ale lze realizovat i sdílení prvotních dat při jejich pořizování, tj. lze současně 
pořizovat prvotní data do stejné oblasti (dokonce i do stejného deníku).  

 

Technické požadavky 
 
Systém pracuje na počítačích s operačním systém MS Windows 95 a vyšším (MS 

Windows 98 nebo MS Windows NT). Pro instalaci systému je třeba mít na disku volných 15 
MB a dle rozsahu zpracovávaných dat další místo pro vlastní práci systému (obvykle 10 až 
15 MB). 

Pokud systém pracuje v síti, doporučujeme pro stanici, kde bude prováděno závěrečné 
zpracování agendy ÚČETNICTVÍ (převody, tvorba sestav), využít co nejrychlejší počítač. 
Pokud je systém instalován v síti, musí mít uživatel v adresáři, kam je systém instalován, 
všechna práva. 

V případě, že jsou data ukládána v kódu Kamenických nebo Latin2 není nutné, aby 
byla čeština nainstalována na počítači nebo na tiskárně. 

Sestavy lze tisknout jak v textovém režimu (jehličkové tiskárny, popř. jiné, které umí 
tisknout v textovém režimu), tak v grafickém režimu. Při tisku v grafickém režimu není nutné, 
aby byla čeština nainstalována v tiskárně, naopak při tisku v textovém režimu čeština musí 
být v tiskárně nainstalována. Pokud tomu tak není, je nutné nastavit parametr { Tisk sestav 
bez češtiny } na 'A' (sestavy budou tisknuty bez diakritiky). Tento parametr lze kdykoli 
změnit (po instalaci češtiny na tiskárně lze okamžitě tisknout s diakritikou), a to v programu 
Nastavení konfigurace systému. 

Vzhledem ke zvýšení rychlosti práce je vhodné uvolnit pro práci systému maximum 
konvenční paměti počítače. 
 

Tisk na tiskárnu v textovém režimu 
 
 Tisky všech sestav jsou určeny především pro tiskárny formátu A4 nebo A3. Vzhledem 
k předpokládanému rozsahu tiskových sestav doporučujeme tisk na nekonečný papír 
(tj. používat traktory). Tiskárna musí být nastavena v módu EPSON a délka stránky 
nastavena na 12 inch (tj. 12 palců). Nesmí být zapnuto automatické přeskakování perforace 
(nekonečný papír). Pokud nebude dodrženo toto nastavení tiskárny, může dojít ke špatnému 
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odstránkování při tisku sestav !!! V případě použití jiného typu tiskárny (laserová, inkoustová 
atd.) lze tento typ tiskárny nastavit v konfiguraci systému (zahrnuty jsou základní typy 
tiskáren), viz část II – "Popis metodiky práce", kapitola 3 – "Parametry a číselníky systému". 
 
 
 
 
 
Upozornění : 
 

Pokud používáte laserovou tiskárnu typu GDI, nelze ji použít pro tisk v textovém režimu. 
Tato tiskárna umí tisknout v textovém režimu pouze pod operačním systémem MS-DOS. Při 
tisku ve Windows může dojít k havárii systému !!! 
 

Ochrana systému 
 

Při legálním zakoupení systému je každému uživateli přiděleno registrační číslo a 
jméno. Tyto údaje se pak tisknou v hlavičce vybraných sestav. Registrovaným uživatelům je 
poskytován hot-line, možnost objednávky placených služeb, nabídka upgrade. 
 

Speciální verze 
 
 Systém je dodáván jako Vícezákaznické verze, která umožňuje zpracování až 510 
zákazníků. Další možností je dodávka tzv. Neúčtařské verze. Tato verze umožňuje provoz 
jednotlivých pomocných agend bez nutnosti provádět účtování (provádí se automatická 
kontace) a případně přenos dat od zákazníka k účtařské firmě, která využívá 
Vícezákaznickou verzi systému. Popis těchto speciálních verzí obsažen v části IX, X. 

 

Rady na úvod 
 
• Celý systém je značně rozsáhlý. Je tedy obtížné při zprovoznění systému okamžitě 

zvládnout, pochopit a začít provozovat všechny jednotlivé agendy. To však není 
nutné !!! Pokud je používána agenda ÚČETNICTVÍ, lze začít používat ostatní agendy 
až postupně v dalších měsících. Je možné některé agendy nikdy nezprovoznit 
(výhodnější vést ručně) !!! 

• Při zprovoznění každé agendy je vždy nutné nastavit parametry dané agendy, viz část 
II – "Popis metodiky práce", kapitola 3 – "Parametry a číselníky systému". 

• Pro podrobné seznámení se všemi částmi systému je nutné prostudovat Základní 
příručku. 

• V části III – Základní postupy práce lze nalézt stručný popis zprovoznění systému a 
metodiky provádění měsíčních zpracování. 

• Vzhledem k charakteru práce je nutné naučit se správně využívat všech možností při 
práci se sestavami na obrazovce, viz "VI – Popis práce se sestavami na obrazovce" 
(místo se sestavami na papíře se pracuje se sestavami na obrazovce). 
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První spuštění systému 
Při spuštění systému DeCe ÚČTO následuje dotaz na ověření hesla. Standardně je heslo 
nastaveno na „DECE“ nerozlišuje velká a malá písmena. Při překonání tohoto kroku by se 
měli do číselníku uživatelů pořídit všichni uživatelé kteří budou v tomto systému jakkoli 
pracovat z účetními zápisy. (viz. Číselník uživatelů). Tento číselník se musí stále 
aktualizovat. Pokud bude v číselníku uživatelů  pořízen více než jeden uživatel tak se při 
spuštění systému zobrazí jejich nabídka. Po vybrání uživatele následuje ověření jeho hasla. 
Toto heslo je nastaveno na „DECE“ (viz. hesla) Toto heslo doporučujeme si každým 
zaměstnancem změnit. 
 

Informace o vývoji systému DeCe ÚČTO 
Informace o vývoji systému a mnoho dalších informací včetně aktualizačních souborů 
naleznete na internetových stránkách software oddělení firmy DeCe COMPUTERS s.r.o. 
WWW.DECE.CZ/SW . Odkaz na internetové stránky naleznete též v základním menu 
systému DeCe ÚČTO.   Pomocné agendy / podpůrné akce / DeCe ÚČTO on-line / 
Všechny dotazy vám ochotně zodpovíme na telefonním čísle 412 513 600.  Nebo na adrese 
Software@dece.cz 

 
 
 

II. Popis metodiky práce 
 
popis metodiky práce při využívání jednotlivých agend programového systému firmy 
DeCe COMPUTERS s.r.o. 
 
 

Technické pokyny 
 
• Systém můžete spustit několika způsoby: 

1. poklepat myší na příslušnou ikonu na ploše (DeCe ÚČTO) 
2. stisknout tlačítko [ Start ] (spodní lišta na ploše), vybrat položku Spustit, zadat 

příkaz "C:\DECEUC\WDECE.EXE" (toto platí, pokud nebyl při instalaci změněn 
cílový adresář; pokud byl změněn např. na D:\WINUCTO, zadejte příkaz 
"D:\WINUCTO\WDECE.EXE"), stisknout tlačítko [ OK ] 

3. stisknout tlačítko [ Start ], zvolit skupinu Programy, dále zvolit podskupinu DeCe 
COMPUTERS  a pustit program DeCe ÚČTO. 

• Při spuštění úvodní obrazovky programu DeCe ÚČTO, následuje dotaz  na heslo.  Viz 
(II – 1 „hesla“)  

• systém ovládat pomocí menu, viz "IV - Popis menu", 
• při práci s jednotlivými programy dbát pokynů na obrazovce,  
• při pořizování dat ("pořizováky") používat ovládací klávesy viz "V - Popis vstupu dat", 

při prohlížení sestav na obrazovce používat ovládací klávesy viz "VI - Popis práce se 
sestavami na obrazovce", 

• při opakovaném tisku sestav využívat možností příslušného tiskového menu viz "VII - 
Popis tisku sestav", 

• změny v nastavení jednotlivých parametrů systému realizovat volbou příslušné nabídky 
menu, 

• dle potřeby změnit zaheslování systému. 
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Poznámka : 
 
• v metodice je použito termínů dle "IV - Popisu menu" apod., jedná se o další části 

příručky, 
• jednotlivé nabídky v menu jsou řazeny přibližně tak, jak by jednotlivé akce měly být 

prováděny za sebou (některé jsou však zcela samostatné), 
• v samostatné kapitole této části příručky (kapitola 3 – Parametry a číselníky systému) 

je popsáno naplnění parametrů a číselníků systému, které je nutno provést po instalaci 
systému, 

• stručný návod, jak postupovat při zprovoznění systému a při běžném měsíčním 
zpracování souhrnně pro všechny agendy, lze najít v části příručky "III - Základní 
postupy", tyto návody však nenahrazují následující podrobný popis práce jednotlivých 
agend. 

 

Hesla 
 

   
   
 
V systému funguje systém hesel. Jsou jimi chráněny akce, při jejichž provedení 

dochází k nevratným úpravám a změnám v datech, případně vstup do některých speciálních 
oblastí systému (agenda ROČNÍ UZÁVĚRKY v účetnictví). Tato hesla lze případně 
modifikovat. 

Základním vstupním heslem je "DECE". Po spuštění příslušné akce (pokud je 
zaheslována) se objeví pokyn "Zadejte heslo : ". Poté je nutno na klávesnici napsat "DECE" 
(při zadání hesla nezáleží na tom, zda je napsáno velkými nebo malými písmeny) a stiskem 
klávesy <Enter> nebo tlačítkem [ OK ] heslo potvrdit (na obrazovce se místo zadávaných 
znaků objevují hvězdičky, a to z důvodu utajení hesla). 

Pokud bylo heslo zadáno správně, spustí se daná akce. Pokud není heslo zadáno 
správně, objeví se chybová hláška a heslo můžete zadat znovu. Uživatel má 3 pokusy zadat 
správné heslo. Pokud je heslo zadáno 3x špatně, objeví se chybová hláška a program je 
ukončen. Při příštím spuštění programu je po zadání správného hesla zobrazena hláška, že 
došlo k neoprávněnému spuštění programu (zobrazí se také datum a čas, kdy 
k neoprávněnému spuštění došlo). 

Pokud chceme heslo změnit, stiskne se po zadání původního hesla ("DECE") místo 
klávesy <Enter> klávesa <F11>. Objeví se výzva "Zadejte nové heslo : ". Po prvním zadání 
nového hesla (zapsat na klávesnici a potvrdit stiskem klávesy <Enter> nebo tlačítka [ OK ], 
opět zobrazovány hvězdičky) se objeví druhá výzva "Zadejte nové heslo : ".  

Je nutno podruhé zadat nové heslo (stejným způsobem jako v prvním případě). Pokud 
bylo dvakrát zadáno stejné heslo (např. dvakrát "MOJE"), bude toto heslo uloženo. Při 
příštím spuštění dané akce se již zadává nové heslo. I takto změněné heslo lze opět pomocí 
klávesy <F11> upravit (obdobný postup jako v případě změny hesla "DECE"). Po změně 
hesla lze akci ukončit (příslušný dotaz na obrazovce). To umožní změnu hesel u měsíčních 
zpracování bez nutnosti provést je (změníte heslo, ale nespustíte zpracování) !!! 

Tímto způsobem zaheslování lze zabránit jak neúmyslnému spuštění dané akce, tak 
přístupu nepovolaných osob ke spouštění takovýchto akcí. 
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U některých akcí funguje společné heslo pro více akcí, tj. pokud změníme heslo u 

jedné z takovýchto akcí, změní se i u těch ostatních. Jedná se však pouze o akce rušení a 
obnovy dat, viz dále. Následuje seznam zaheslovaných akcí (jejich význam vysvětlen 
v následující části příručky). Nedoporučujeme při změně hesla používat háčky, čárky a 
písmena „Y“a“Z“. Tyto klávesy se mohou při změně češtiny prohodit a zadávané heslo by 
nebylo správné. 
 
Akce chráněné heslem : 
 
• Oprava kumulativního souboru v SALDOKONTU DODAVATELŮ, 
• Měsíční zpracování v SALDOKONTU DODAVATELŮ, 
• Oprava kumulativního souboru v SALDOKONTU ODBĚRATELŮ, 
• Měsíční zpracování v SALDOKONTU ODBĚRATELŮ, 
• Měsíční zpracování v ÚČETNICTVÍ - aktuální data, 
• Měsíční úprava dat při měsíčním zpracování - aktuální data, 
• běžná obnova dat (společné heslo pro obnovy z diskety, pevného disku, i pro všechny 

agendy, a to včetně obnovy dat v rámci ROČNÍ UZÁVĚRKY), 
• obnova exportovaných dat, nebo dat z více disket (společné heslo pro tento typ 

obnovy, a to včetně obnovy dat v rámci ROČNÍ UZÁVĚRKY), 
• vstup do menu ROČNÍ UZÁVĚRKY, 
• speciální obnova dat v rámci ROČNÍ UZÁVĚRKY (začátek práce),  
• Oprava kumulativního souboru aktuálních dat v rámci práce v ROČNÍ UZÁVĚRCE, 
• Měsíční zpracování v ROČNÍ UZÁVĚRCE, 
• zapracování cenových rozdílů v MTZ, 
• Měsíční zpracování v MTZ, 
• pořízení Číselníku pokladen, 
• Měsíční zpracování POKLADNY, 
• Vyčištění archivní diskety, vymazání archivních dat, vymazání tiskových sestav 

v POMOCNÝCH AGENDÁCH, 
• Zrušení Účetních dat, archivních dat účetnictví, starých sestav účetnictví, starých 

sestav DPH, zrušení dat Výkazů. 
•        Vstup do číselníku uživatelů. 
 
 
 

Výběrové agendy 
 

Položka základního menu systému Další / Výběrové agendy zobrazí samostatné 
menu. V tomto menu jsou zpřístupněny speciální možnosti pro jednotlivé základní agendy - 
ÚČETNICTVÍ, SALDOKONTO atd. 

V následujícím textu bude uváděna zkratka "VYB", pokud se popisovaná volba 
agendy nachází v tomto menu. 
 
 

III. Metodika práce v jednotlivých agendách  
 
 

Denní akce  
 

Slouží k umožnění jednoduchého přístupu k nejčastěji prováděným akcím v systému. 
Jde vlastně o přístup k pořizování prvotních dat, tj. konkrétně pořizování účetních dokladů, 
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došlých a vystavených faktur, které se provádí denně. Tyto akce jsou zahrnuty i pod 
jednotlivými agendami (jedná se o naprosto stejné "pořizováky"), ale vzhledem k jejich 
"dennímu" použití jsou takto mnohem lépe přístupné. Jedinou výjimkou je Prohlížení (tisk) 
aktuálního stavu účtu, který je zahrnut pouze pod DENNÍ AKCE (používá se pro operativní 
zjištění stavu jednoho účtu vzhledem ke všem pořízeným údajům (viz dále). 
 
Vlastní činnost: 
 
• Dle potřeby lze používat jednotlivé akce dle nabídky v menu. V případě Prohlížení 

(tisku) aktuálního stavu účtu (včetně počátečního stavu) se berou v úvahu všechna 
data v agendě účetnictví bez ohledu na aktuálně zpracovávaný měsíc (data pořizována 
již do měsíce 3, ale měsíc 2 není účetně uzavřen). V tomto případě je však nutno 
provést Převod dat do účetnictví z ostatních agend jak z aktuálního účetního, tak 
nového měsíce (v našem případě jak z měsíce 2, tak měsíce 3), volba menu Agendy 
→ Účetnictví → Převod měsíčních dat. 

Došlé faktury  
 
• Slouží ke komplexnímu zpracování dat z došlých faktur, tj. pořízení došlých faktur 

včetně tisku Deníku došlých faktur, tvorby Příkazu k úhradě, tvorby Sestavy budoucích 
plateb a tvorby Přehledů došlých faktur. Data z této oblasti jsou k dispozici agendám 
ÚČETNICTVÍ, SALDOKONTA DODAVATELŮ a DPH. 

 
          Obrazovka "pořizováku" došlých faktur : 
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• Průběžně pořizovat došlé faktury. 
 

Pokud jde o jednotlivé položky zadávané při pořizování došlých faktur: 
{ Poř. číslo fakt. } - jde o interní číslo přidělené uživatelem došlé faktuře (nepřidělí se 

automaticky), 
{ Bankovní spojení } - BS dodavatele (povinná položka). 

Při zadání { bankovního spojení }, jež je nalezeno v Číselníku dodavatelů, 
jsou příslušné údaje doplněny automaticky. Klávesa <F8> stisknutá na 
položce { bankovní spojení } vyvolá nabídku Číselníku dodavatelů 
s možností vyhledávání dle názvu (viz "V - Popis vstupu dat"). Klávesa 
<F7> stisknutá na položce { bankovní spojení } vyvolá k použití 
"pořizovák" Číselníku dodavatelů s možností pořídit přímo dosud 
neexistujícího dodavatele do číselníku a vrátit se zpět k pořizování došlé 
faktury !!! Opakovaným stiskem klávesy <F6> na položce { bankovní 
spojení } se mění vyhledávání dle názvu na vyhledávání dle bankovního 
spojení a zpět (objeví se informace na obrazovce). 

{ Bankovní ústav } - číselný kód bankovního ústavu dodavatele, např. "0100", 
{ Interní číslo dodavatele, druh dodavatele } - doplňovány automaticky při výběru 

dodavatele z číselníku. 
{ IČO dodav. } -  IČO dodavatele, informativní údaj, 
{ Číslo faktury } - číslo došlé faktury (uvedeno na faktuře), 
{ Druh faktury } - pomocné rozlišení druhu faktur zatím není využíváno v přehledových 

sestavách. Tato položka přístupná pouze tehdy, pokud je nastaven 
příslušný parametr ve "VYB". 

{ Text } – popis faktury, který bude přenášen do účetnictví a vytištěn v Hlavní knize. 
Tato položka přístupná pouze tehdy, pokud je nastaven příslušný parametr 
ve "VYB".  

{ Datum vyst. } - datum, kdy byla vystavena faktura, 
{ Datum pl. } - datum, kdy bylo uskutečněno daňové plnění, datum plnění je použito 

pro účely DPH, v oblasti došlých faktur se jedná o informativní údaj pro 
agendu DPH,  

{ Datum splat. } - datum, kdy má být faktura uhrazena, 
{ Kč } - částka uvedená na faktuře (u dobropisu se uvádí  záporná), tato částka se 

objeví na straně DAL u dále zadané položky { účet }  a  na straně MD 
u položky { protiúčet }, 

{ Účet } - dodavatelský účet ("321"), zadávána syntetika i analytika, a to bez mezer 
(účet "321/21" se zadá jako "32121 "),  Klávesa <F7> stisknutá na položce 
{ Účet } vyvolá k použití "pořizovák" Číselníku účtového rozvrhu s možností 
pořídit přímo dosud neexistující účet do číselníku a vrátit se zpět k 
pořizování došlé faktury !!!  

{ Protiúčet } - účet spotřeby, zboží atd. (způsob zadání viz { účet }), 
{ Typ } – typ dokladu z hlediska DPH - je využíván jak v oblasti DPH (předepsané 

členění dokladů), tak v saldokontu dodavatelů pro potřeby sestavy faktur 
zaplacených fyzickým osobám, obvykle je v položce { typ } mezera 
(nevyplňuje se), tzn. jde o běžný doklad !!!, 

{ Středisko } - středisko, jež je přiřazeno položce { protiúčet }, lze tedy sledovat např. 
střediskovou spotřebu, 

{ Název dodav. } - název dodavatele, informativní položka, 
{ Adresa (město) } - informativní adresa dodavatele.  
{ Ds } - umožňuje členit účetní zápisy dle DPH bez použití analytik, viz agenda DPH. 

Tato položka přístupná pouze tehdy, pokud je nastaven příslušný parametr 
ve "VYB".  Po stisku klávesy <F1> se zobrazí popis Ds. 
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{ Zakázka } - pomocná položka pro evidenci např. spotřeby na zakázky, zatím není 

využívána v přehledových sestavách. Tato položka přístupná pouze tehdy, 
pokud je nastaven příslušný parametr ve "VYB". 

{ Měna, kurs, částka cizí měny } - pokud je v konfiguraci nastaveno používání cizí 
měny, lze zaúčtovat fakturu v cizí měně. Tato položka přístupná pouze 
tehdy, pokud je nastaven příslušný parametr ve "VYB". 

 
V případě využívání agendy DPH je nutno došlou fakturu pořídit v členění dle sazeb 

daně DPH (rozlišení dle účtu dodavatele, viz agenda DPH). Toto členění není nutné 
používat, pokud není uživatel plátcem DPH nebo vede evidenci DPH ručně !!! 

Pokud jde například o dodavatelskou fakturu za režijní materiál, a to jak s 0%, 5%, 
19% DPH, je postup následující: 
• Nechť je faktura vystavena následovně: základ 0% = 50 Kč, základ 5% = 200 Kč , daň 

5% = 10, základ 19% = 100,  daň 19% = 19 Kč, celkem na faktuře =  379 Kč. 
• Nejprve zapsat větu s 0% DPH, tj. zadat { Kč } = 50, { účet } = "32101 ", { protiúčet } = 

"500", ostatní { položky } vyplnit dle skutečnosti a větu zapsat. 
• Zapsat větu se základem 5% DPH, tj. přepsat položky { Kč } = 200, { účet } = "32121 ", 

{ protiúčet } = "500" ,  ostatní { položky } ponechat a větu zapsat. 
• Zapsat větu s daní 5% , tj. přepsat položky { Kč } = 10, { účet } = "32121 ", { protiúčet } 

= "3432" ,  ostatní  { položky } ponechat a větu zapsat. 
• Zapsat větu se základem 19% DPH, tj. přepsat položky { Kč } = 100, { účet } = "32131", 

{ protiúčet } = "500",  ostatní  { položky } ponechat a větu zapsat. 
• Zapsat větu s daní 19%, tj. přepsat položky { Kč } = 19, { účet } = "32131 ", { protiúčet } 

= "3433", ostatní { položky } ponechat a větu zapsat. 
 

Tímto způsobem je zadána celá faktura v úhrnné výši 379 Kč. Při převodech do 
ostatních agend se tyto údaje použijí dle potřeb dané agendy, tj. v SALDOKONTU 
a Příkazech k úhradě se objeví tato faktura jako jedna věta (položky se automaticky 
nasčítají) a v ÚČETNICTVÍ a DPH se objeví položkovitě dle sazeb DPH. Při využití dále 
popsaných možností je i toto položkovité pořízení faktury dostatečně rychlé.  
 
- Klávesa <F8> stisknutá na položce { pořadové číslo faktury } zobrazí účetní měsíc a 

číslo deníku, do kterého se právě zapisují faktury. Stiskem klávesy <Esc> informace 
zmizí. 

        
 
- Klávesa <F9> umožňuje "duplikaci" vět (viz "V - Popis vstupu dat"). 
- Klávesu <F11> lze použít pro zrychlení pořizování, tj. pokud se nacházíme na některé 

z prvních tří položek, provede se odskok na položku { Kč }. 
- Pozor, pokud nechceme pořízenou fakturu dát k dispozici pro tvorbu Příkazu k úhradě 

(nebude na ni automaticky vystaven Příkaz k úhradě), musíme vyplnit do položky 
{ bankovního ústavu } hodnotu '9999' !!! 
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- Po vyplnění { datumu vystavení } se do { datumu plnění } automaticky doplní 
stejné datum. Takto doplněné datum lze přepsat. Klávesa <F8> stisknutá na položce 
{ datumu plnění } doplní do této položky stejné datum, jako datum vystavení lze 
použít v režimu oprav). Do položky { datum splatnosti } se automaticky doplní 
datum vypočtené jako datum vystavení + počet dnů splatnosti (viz kapitola 3 – 



Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40  © DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 

 
"Parametry a číselníky systému"). Takto doplněné datum lze přepsat. Kombinace  
Kláves <CTRL+F8> stisknuté na jakémkoli datumovém políčku v systému zobrazí 
kalendář. Po vybrání datumu se po stisku klávesy <Enter> dosadí datum do políčka. 

 

                                         
        
- Klávesa <F8> stisknutá na položce { Kč } vyvolá speciální výpočet pro potřeby 

dopočtení základu a daně u zjednodušeného daňového dokladu, klávesa <F7> 
v návaznosti na tuto akci doplní vypočtenou daň. Podrobný popis této akce viz 
agenda DPH. Pozor, pokud bude tato volba používaná, je nutné přečíst si její 
podrobný popis v agendě DPH. 

 
 
 
 
                 Náhled obrazovky pro dopočtení základu a daně. 
 

 
  
 
 
 
 -      Klávesa <Ctrl+F8> stisknutá na jakékoli položce  která udává číslo  se  přístupní funkce 

kulačky. Po kombinaci kláves <Ctrl+Enter > se vypočtené číslo dosadí do políčka. 
 

                    Náhled obrazovky kalkulačky. 
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- { Měna, kurs, částka cizí měny } - pokud je v konfiguraci nastaveno používání cizí 

měny, lze se stiskem klávesy <F2> na položce s částkou v Kč dostat na tyto položky a 
zadat cizí měnu. Pokud je naplněn číselník měn, nabídne se po zadání měny kurs. Po 
zadání cizí měny se provede automatický přepočet na Kč. 

- Pokud není vyplněna položka { účet } nebo { protiúčet } (prázdná položka potvrzena 
stiskem klávesy <Enter>), objeví se nabídka Účetní osnovy, kde lze použít 
vyhledávání dle čísla účtu (viz "V - Popis vstupu dat"). Nelze zadat účet "∗" používaný 
v agendě ÚČETNICTVÍ, tj. v této agendě nelze rovnou provést jednostranné účtování 
(lze pořídit pouze do deníků v agendě ÚČETNICTVÍ). 

 V položce { účet } lze zadat syntetiku "321" (dodavatel) nebo příslušnou syntetiku dle 
číselníku Účty saldokonta dodavatelů, např.účet "325" (analytika zadávána libovolně). 

- Tabulka povolených hodnot položky { typ } včetně popisu jejich významu a použití je 
uvedena v popisu agendy DPH. Klávesa <F8> stisknutá na položce { typ } zobrazí tyto 
povolené hodnoty včetně krátkého popisu významu (výběr stejný jako při přehledném 
listování). Pozor, vzhledem k tomu, že do hlášení fyzických osob (tvorba příslušné 
sestavy v SALDOKONTU) se nezahrnují nákupy materiálu od fyzických osob (platná 
zákonná úprava), neoznačují se vlastní materiálové položky typem fyzických osob ! 
Tímto typem se však již označí částka např. za dopravu zboží fyzickou osobou (jde o 
službu). 

- { Název a adresu dodavatele } doporučujeme zadávat z důvodu správného zařazení 
na Sestavě saldokonta dodavatelů (řazena i dle názvu).  

- Je-li naplněn Základní nebo Aktuální kursovní lístek (viz kapitola 3 – "Popis práce 
s kurs. lístkem"), lze využít i následující možnost při pořizování dokladů v cizí měně. 
Podle vyplněné měny a datumu vystavení dokladu se automaticky doplní kurs 
z Aktuálního nebo Základního kurs. lístku (pokud je kurs pro tento den pořízen). Po 
stisknutí klávesy <F8> na položce { Měna } se objeví nabídka kurs. lístku pro zadanou 
měnu. Zde si lze vybrat kurs z daného dne nebo měsíce (vyhledávání dle měny a 
datumu). I takto doplněné kursy lze upravit, tj. přepsat. 

- klávesy <Shift + F11> stisknuté na položce { Kč } provedou odskok na položku 
{ text }. Při stisku kláves <F1>...<F8> se do položky { text } doplní příslušný pomocný 
text z Číselníků textů. Po stisku kláves <Shift>+<F8> na položce { text } lze vyvolat 
nabídku textů pro agendu Došlých faktur, pokud je v systému používán Číselník textů 
(viz Výběrové agendy). 

- V režimu oprav klávesa <F4> stisknutá na položce { Kč } zobrazí speciální rozúčtovací 
obrazovku: 
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 V této obrazovce se postupně zadávají položky { protiúčet }, { středisko } a { Kč } 

tak, jak se má rozúčtovat původní položka uvedená v "pořizováku". Pokud například 
částka 500 Kč zaúčtovaná na protiúčet "50410" má být rozdělena na tři střediska 1, 2, 
3 ve výši 100, 100, 300 Kč bez změny zaúčtování, zadají se položky takto: 

 
 

Protiúčet Středisko Kč 
50410 1 100.00 
50410 2 100.00 
50410 3 300.00 

 
 Po rozúčtování celé částky se ve spodní části obrazovky objeví informace o dokončení 

rozúčtování - FAKTURA JE ROZÚČTOVANÁ, MŮŽETE ZAPISOVAT. Pouze v tomto 
případě lze obrazovku zapsat. Po zápisu se původní zápis (obrazovka) automaticky 
rozdělí na tři zápisy s uvedenými protiúčty, středisky a částkami (ostatní údaje 
z původní obrazovky budou zachovány). Jde tedy o stejnou akci, jako by se běžným 
způsobem pořídily tři zápisy (obrazovky), v tomto případě se tak děje automaticky. 

 
 
 
- V režimu pořizování klávesa <Shift +F2> stisknutá na položce { Zadejte } opět zobrazí 

rozúčtovací obrazovku. Vše pracuje stejně jako v předchozím případě, pouze není 
prováděna kontrola rozúčtované částky, tj. lze provést zápis bez ohledu na uvedené 
částky. 
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    Upozornění : 

 

Položky { DS } a { Zakázka } jsou zpřístupněny pouze v případě, že je jejich pořizování 
nastaveno v konfiguraci, "VYB". 
{ Částka v cizí měně } se zobrazí pouze tehdy, je-li v původní větě (tj. v normálním 
"pořizováku") vyplněna cizí měna. 
Význam a způsob pořízení všech položek je stejný jako v "pořizováku" účetních 
dokladů. 
 

 
- Ve spodní části obrazovky "pořizováku"se objevuje součet zaúčtovaných částek pro 

stejné pořadové číslo faktury. V rámci jednoho deníku je vhodné vytisknout opis dat ve 
tvaru Deníku došlých faktur (volba 'T'), a provést kontrolu DPH (volba 'K', vyhledání #  
pomocí 'F', 'N', 'V'). Po zadání znaku 'V' na položce { Zadejte } bude vytištěn opis se 
všemi zápisy s účtováním na nákladový nebo výnosový účet. Zápisy, u kterých chybí 
středisko, jsou označeny znakem #. Podle tohoto znaku lze vytisknout vybranou 
sestavu jen s chybnými zápisy. Tento opis lze využít při kontrole správného účtování 
střediskových nákladů a výnosů. 

 
- Dle potřeby pořídit náhradní doklady k úhradě (volba menu Pořízení dokladů k úhradě). 

Tyto doklady lze při zprovoznění systému použít k pořízení neuhrazených faktur. To 
umožní vystavit na ně Příkaz k úhradě (automaticky). V průběhu práce lze pomocí 
těchto dokladů pořídit například leasingové splátky, různé zálohové platby atd. a 
zahrnout je tak do automatické tvorby Příkazů k úhradě (jde vlastně o pořízení 
předpisů k úhradě mimo oblast došlých faktur). Význam jednotlivých položek v 
"pořizováku" je obdobný jako u došlých faktur včetně použití speciálních kláves <F..>. 
Rozdíly jsou následující: 
{ Pořadové číslo dokladu } - jde o interní číslo přidělené uživatelem dokladu 
určenému k úhradě, 
{ Variabilní symbol } - variabilní symbol dokladu určeného k úhradě (např. rodné 
číslo, dodavatelské číslo faktury atd.), 
{ Kód pro KS } - položka určující přidělení konstantního symbolu dokladu při tvorbě 
Příkazu k úhradě  (volba '1'  = KS '0008', '∗' = KS prázdný, jinak KS = '0308'). 
Lze pořídit všechny např. leasingové splátky do deníku v měsíci 1 na začátku roku. 
Musí mít však různé variabilní symboly (lomit např. označováním měsíce). Pokud se 
pořídí do jednoho deníku (jednoho měsíce) doklady, které u stejného bankovního 
spojení dodavatele mají stejný variabilní symbol, sečtou se do jedné částky !!! 

 
• Po provedení kontroly pořízených dat provést převod do souboru pro tvorbu Příkazů 

k úhradě. V tomto případě jde o nevratnou akci. Pokud dojde v pořízení faktury 
k chybě, která ovlivní správnost vystavení Příkazu k úhradě (chybný je jakýkoli údaj 
kromě částky a datumu splatnosti) a převod již byl proveden, je nutno postupovat 
následovně: nejprve zrušit chybnou fakturu ze souboru Příkazů k úhradě, vymazat 
chybná data v Deníku došlých faktur, znovu pořídit data do Deníku došlých faktur a 
provést převod. Obdobně se provádí oprava u Náhradních dokladů. 

 Pokud došlo v pořízení faktury k chybnému pořízení částky nebo datumu splatnosti, lze 
tyto chybné údaje opravit pomocí volby menu Agendy / Došlé faktury / Zrušení příkazů 
k úhradě / Opravy faktur pro tisk příkazů k úhradě. Po zadání této volby lze opravovat  

         { Kč } a { Datum splatnosti } v souboru faktur pro tvorbu Příkazů k úhradě. 
- Při opravách a rušení v tomto souboru lze stiskem klávesy <F8> na položce { Číslo 

faktury pro opravu } vyvolat přehledné listování s možností vyhledávání faktur. 
• Při převodu je upraveno { datum splatnosti } faktury, tj. datum posunuto dozadu o 

počet dnů na operace banky a případně o další dny, pokud splatnost připadne na den 
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volna (viz kapitola 3 – "Parametry a číselníky systému"). Tato úprava zajistí, aby 
faktura byla skutečně uhrazena do { datumu splatnosti } uvedeného při pořízení 
faktury !!!  

• Vytvořit si průběžně Sestavu budoucích plateb (není povinné), a na jejím základě si 
případně připravit podklady pro výběr faktur k úhradě. 

• Vystavit příkaz k úhradě, a to s využitím příslušných voleb. 
 
Pokud je použita volba menu pro tvorbu Tisk (prohlížení) příkazů k úhradě - jednotlivé 
faktury, objeví se nejprve tabulka pro zadání pořadových čísel faktur (nebo pořadových 
čísel dokladů u náhradních dokladů). Do této tabulky se zadají čísla faktur (dokladů) 
určených k úhradě. To umožní jednoduše vybírat několik libovolných faktur k úhradě !!! 
Další volby jsou shodné s volbou menu Tisk (prohlížení) příkazů k úhradě – všechny 
faktury. 

 
První volbou, která se zobrazí po spuštění tvorby Příkazu k úhradě, je dotaz, zda bude 
proveden tisk příkazu přímo na tiskárnu. Pokud je vybrána možnost 'Do prohlížečky', 
vytvoří se pouze informativní Příkaz k úhradě na obrazovku (možnost 'Na tiskárnu' 
znamená tvorbu a tisk skutečného Příkazu k úhradě). Pokud existuje více než 1 
bankovní účet (viz kapitola 3 – "Parametry a číselníky systému"), zobrazí se volba 
bankovního účtu, ze kterého je prováděna úhrada. Poté se zobrazí další volby ve 
formě tabulky: 

 
    Náhled obrazovky zadání parametrů pro tvorbu příkazů k úhradě 
 

                      
 
                                             
 
 
 

Položky ve spodní části obrazovky nejsou nikdy vidět všechny. Zobrazují se podle 
toho, která položka je vybrána v horní části obrazovky, viz následující popis. 
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{ Tisk nových příkazů k úhradě } určuje, zda bude tisknut nový (volba ' ', 

zaškrtnuto), nebo se provede opakovaný tisk Příkazu k úhradě (volba ', 
nezaškrtnuto) ze zvoleného datumu (příkaz byl již dříve vystaven). 
Pokud zvolíme volbu ' (nezaškrtnuto), objeví se k vyplnění položka 
{ Zadání datumu vystavení }, do které se zadá zvolené datum a poté se 
provede opakovaný tisk Příkazu k úhradě ze zvoleného datumu. 
Pokud zvolíme volbu ' ', lze vyplnit následující položku : 

{ Výběr z předepsaných úhrad ? } tato položka určuje, zda budou do příkazu 
k úhradě faktury vybírány (volba ' ', zaškrtnuto), nebo budou do Příkazu 
k úhradě zařazeny všechny faktury splatné ve zvoleném období (volba ', 
nezaškrtnuto, zobrazí se volba datumů, položky { Datum splatnosti od – 
do }). 

{ Výběr ze všech předepsaných úhrad? } pokud budou faktury k úhradě vybírány (tj. 
pokud je předchozí položka ' ', zaškrtnuto), určuje tato položka, zda se 
budou při výběru nabízet všechny faktury (volba ' ', zaškrtnuto) bez 
omezení na datum splatnosti, nebo se budou při výběru nabízet pouze 
faktury s datumem splatnosti ve zvoleném období (volba ', nezaškrtnuto), 
zobrazí se volba datumů. 

{ Možnost částečných úhrad? } pokud budou faktury k úhradě vybírány, určuje tato 
položka, zda bude při výběru faktury k úhradě možno provést i pouze 
částečnou úhradu této faktury (volba ' ', zaškrtnuto). 

{ Zadání datumu vystavení } – objeví se pouze tehdy, není-li označena položka 
{ Tisk nových příkazů k úhradě }. Pokud je tedy tato položka zobrazena a 
vyplněna, vytisknou se starší příkazy k úhradě, vystavené v zadaný den. 

{ Datum splatnosti od – do } – objeví se pouze tehdy, není-li označena položka 
{ Výběr ze všech předepsaných úhrad }. Pokud jsou tyto položky 
zobrazeny a vyplněny, vytisknou se příkazy k úhradě pouze těch faktur, 
které mají datum splatnosti v zadaném období. 

{ Zadejte společný KS pro všechny faktury } – objeví se pouze tehdy, je-li označena 
položka { Změnit konstantní symbol }. Pokud je tato položka zobrazena a 
vyplněna, budou všechny faktury uhrazeny se zadaným konstantním 
symbolem. 

{ Zadání datumu splatnosti } – nepovinná položka. Jedná se o datum, které bude 
vytištěna na příkazu k úhradě, lze jej nechat prázdné. 

 
Pokud byla zadána volba { Výběr z předepsaných úhrad }, objeví se seznam faktur 
(ve formě tabulky přehledného listování), z nichž lze vybírat faktury pro tisk příkazů 
k úhradě. Výběr faktury se provede stisknutím klávesy <Insert> na té faktuře, která má 
být uhrazena. Na spodním okraji přehledného listování se počítá částka, která bude 
uhrazena (součet vybraných faktur). Pokud je navíc zadána volba { Možnost 
částečných úhrad }, po stisknutí kláves <Shift>+<Ins> se listování přepne do tzv. 
"editovacího" režimu, v němž lze upravovat částku k úhradě. Pokud je částka změněna 
a dojde k přesunu na další fakturu, je faktura se změněnou částkou automaticky 
označena (vybrána pro úhradu). Pokud má být faktura uhrazena v plné výši, je po 
stisku kláves <Ctrl>+<Ins> faktura označena a aktuální pozice v listování je nastavena 
na další fakturu. Po vybrání všech faktur k úhradě a jejich označení nejprve ukončete 
"editovací" režim stisknutím klávesy <Esc>. Poté je zapotřebí stisknout klávesu 
<Enter> pro potvrzení vybraných faktur !!! 
                  

      Náhled obrazovky (výběr předepsaných úhrad) 
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- Před vlastním tiskem (tvorbou na obrazovku) je vyžadováno potvrzení tisku (tvorby). 

Pokud jej nepotvrdíme, žádná akce neproběhne. Na konci tisku se objeví dotaz, zda 
tisk proběhl správně (A/N). Pokud je potvrzena správnost tisku, označí se uhrazené 
faktury a při příštím výběru z neuhrazených faktur (včetně Sestavy budoucích plateb) 
se nenabízí. Pokud není potvrzena správnost tisku, neproběhne označení (faktury se 
objeví jak v nabídce neuhrazených faktur při tvorbě Příkazu k úhradě, tak v Sestavě 
budoucích plateb). 

 
• Po určitém období provést zrušení starších vystavených příkazů k úhradě do zadaného 

data (vyčištění souboru pro tvorbu příkazů k úhradě). 
• V případě potřeby (pokud pro fakturu nechceme vystavit příkaz k úhradě) provést 

zrušení faktury z Příkazu k úhradě. Rušení bude provedeno bez ohledu na to, zda na 
danou fakturu byl, nebo nebyl vystaven Příkaz k úhradě. 

• Dle potřeby si prohlížet a tisknout měsíční přehledy došlých  faktur. 
 
 

Saldokonto dodavatelů 
 

Slouží ke sledování stavu závazků vůči svým dodavatelům. Za účty SALDOKONTA 
dodavatelů jsou považovány účty se syntetikou "321" (dodavatel) nebo příslušnou syntetikou 
dle číselníku Účty saldokonta dodavatelů (tyto účty jsou při převodech z ostatních  agend 
zahrnuty  do agendy SALDOKONTA). 
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                       Obrazovka "pořizováku" opravných vět saldokonta dodavatelů :                      
 

 
 
Vlastní činnost: 
 
• Při zprovoznění systému nabrat pomocí opravných vět počáteční stav saldokonta, tj. 

do deníku opravných vět pořídit všechny dosud neuhrazené faktury s položkou 
{ Znak } rovnou 'A' (neuhrazená částka zapsána na stranu Dal) a případně zapsat 
všechny úhrady, ke kterým dosud neexistuje předpis, s položkou { Znak } rovnou 'B' 
(částka zapsána na stranu MD). Rozdíl D - MD takto pořízených vět (lze jej získat např. 
pomocí volby 'P' na položce { Zadejte }) musí být roven počátečnímu stavu účtu "321" 
(popřípadě dalších Účtů saldokonta dodavatelů), tak jak byly pořízeny do agendy 
ÚČETNICTVÍ !!! Tímto je agenda SALDOKONTA DODAVATELŮ připravena 
k běžnému provozu. 

• Pořídit opravné věty ({ Znak } 'A' = předpis, { Znak } 'B' = úhrada), jde o opravy 
chybných zápisů bez převodu těchto dat do ÚČETNICTVÍ (pokud je potřeba odstranit 
ze zůstatků např. předpis, je nutno pořídit příslušnou větu typu úhrada). 

 
 Pokud jde o jednotlivé položky zadávané při pořizování opravných vět: 
 { Číslo faktury } - číslo došlé faktury (uvedeno na faktuře),  
 { Bankovní spojení } - BS dodavatele (povinná položka), 

{ Číslo dokladu } - číslo dokladu, na jehož základě byla provedena oprava, nepovinná 
položka, 

{ Datum vystavení } - datum, kdy byla vystavena faktura (vyplňuje se u vět typu 'A'), 
{ Datum splatnosti } - datum, kdy měla být faktura zaplacena (vyplňuje se u vět 

typu 'A') 
{ Datum zaplacení } - datum, kdy byla faktura zaplacena (vyplňuje se u vět typu 'B') 
{ Znak věty } - znak určuje, zda jde o předpis nebo úhradu, { Znak } 'A' = předpis, 

{ Znak } 'B' = úhrada,  
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{ Dal } - částka uvedená na faktuře (u dobropisu se uvádí záporná) (vyplňuje se u vět 

typu 'A'), 
{ Účet saldokonta } - lze zadat prázdný, slouží ke speciálnímu rozčlenění sestav 

saldokonta, viz níže, 
{ Poř. číslo fakt. } - jde o interní číslo přidělené uživatelem došlé faktuře (nepřidělí se 

automaticky), 
{ Interní číslo dodavatele, odběratele } - doplňovány automaticky při výběru 

dodavatele, odběratele z číselníku. 
{ Druh faktury } - pomocné rozlišení druhu faktur zatím není využíváno v přehledových 

sestavách. Tato položka přístupná pouze tehdy, pokud je nastaven 
příslušný parametr ve "VYB". 

{ Měna, kurs, částka cizí měny } - pokud je v konfiguraci nastaveno používání cizí 
měny, lze se stiskem klávesy <F2> na položce s částkou v Kč dostat na 
tyto položky a zadat cizí měnu. Pokud je naplněn číselník měn, nabídne se 
po zadání měny kurs. Po zadání cizí měny se provede automatický 
přepočet na Kč. Tato položka přístupná pouze tehdy, pokud je nastaven 
příslušný parametr ve "VYB". 

{ Název dod. } - název dodavatele, 
{ IČO dodav. } - IČO dodavatele, informativní údaj, 
{ Adresa } - adresa dodavatele, 
{ PSČ } - PSČ dodavatele. 

 
- Klávesa <F9> umožňuje "duplikaci" vět (viz "V - Popis vstupu dat"). 
- Po stisku klávesy <F6> na částce lze zadat částku DPH na faktuře. 
- Při zadání { bankovního spojení }, jež je nalezeno v Číselníku dodavatelů, jsou 

příslušné údaje doplněny automaticky. Klávesa <F8> stisknutá na položce { bankovní 
spojení } vyvolá nabídku Číselníku dodavatelů s možností vyhledávání dle názvu (viz 
"V - Popis vstupu dat"). Klávesa <F7> stisknutá na položce { bankovní spojení } 
vyvolá k použití "pořizovák" Číselníku dodavatelů s možností pořídit přímo dosud 
neexistujícího dodavatele do číselníku a vrátit se zpět k pořizování opravných vět !!! 
Opakovaným stiskem klávesy <F6> se mění vyhledávání dle názvu na vyhledávání dle 
bankovního spojení a zpět (objeví se informace na obrazovce). 

- { Bankovní spojení } je povinným údajem (na rozdíl od SALDOKONTA 
ODBĚRATELŮ).  

- { Účet saldokonta } lze zadat prázdný, pak se při rozčlenění sestav saldokonta dle 
syntetiky automaticky doplní účet "321", jinak se zadávají syntetiky ostatních účtů 
sledovaných v saldokontu, např. "325".  

- Položka { účetní období } určuje, ve kterém účetním měsíci a roce byla faktura 
zaúčtována. 

- { Název a adresu dodavatele } doporučujeme zadávat z důvodu správného zařazení 
na sestavě saldokonta dodavatelů (řazena i dle názvu). 

- Je-li naplněn Základní nebo Aktuální kursovní lístek (viz kapitola 3 – "Popis práce 
s kurs. lístkem"), lze využít i následující možnost při pořizování dokladů v cizí měně. 
Podle vyplněné měny a datumu vystavení dokladu se automaticky doplní kurs 
z Aktuálního nebo Základního kurs. lístku (pokud je kurs pro tento den pořízen). Po 
stisknutí klávesy <F8> na položce { Měna } se objeví nabídka kurs. lístku pro zadanou 
měnu. Zde si lze vybrat kurs z daného dne nebo měsíce (vyhledávání dle měny a 
datumu). I takto doplněné kursy lze upravit, tj. přepsat. 

  
Pozor, tyto opravné věty slouží pouze pro účely SALDOKONTA a nikam jinam se           
nepřenáší (nepromítnou se ani do ÚČETNICTVÍ) !!! 

 
• Dle potřeby v průběhu měsíce prohlížet a tisknout Sestavu věřitelů. V této sestavě jsou  
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         zahrnuty všechny neuhrazené závazky, a to včetně částečně uhrazených. Pokud 

zadáme položku Výběr závazků dle dnů prodlení 'A', lze v sestavě zobrazit závazky do 
dne splatnosti nebo závazky s prodlením od - do zadaného počtu dnů prodlení a nebo 
s počtem dnů prodlení větším než zadaná hodnota. 

 
                               Náhled obrazovky “ Výběr závazků dle dnů prodlení  “ 

            
 
 
• Kromě sestavy Věřitelů lze vytvořit i Souhrnnou sestavu před párováním. V této 

sestavě jsou zahrnuty všechny předpisy i úhrady, tedy i uhrazené faktury, které 
v daném okamžiku byly v systému pořízeny (bez ohledu na měsíc). Příprava dat pro 
tuto sestavu je stejná jako u Sestavy věřitelů. 

• Pozor, pokud je provedeno vypárování, nelze až do provedení Měsíční úpravy všech 
dat (viz vysvětlení níže) tuto sestavu správně vytvořit (objevily by se dvakrát údaje ze 
zpracovaného měsíce) !!! 

• Před tvorbou Sestav před párováním provést Převod měsíčních dat (převedeny úhrady 
z agendy ÚČETNICTVÍ, předpisy z agendy DOŠLÝCH FAKTUR, opravné věty 
a zůstatky minulých měsíců z vlastní agendy Saldokonta). 

• Nejsou převedeny jednostranné účetní zápisy o úhradách (mají v protiúčtu '∗') !!! Dále 
se nepřevedou ty účetní zápisy, kdy jde o přeúčtování mezi jednotlivými účty 
saldokonta dodavatelů (například přeúčtování mezi jednotlivými analytikami, tj. 321/90 
MD - 321/21 D). To umožňuje provádět nutné zásahy v oblasti ÚČETNICTVÍ bez toho, 
že se promítnou do SALDOKONTA DODAVATELŮ. 

• Dle potřeby v průběhu měsíce prohlížet a tisknout sestavu Saldokonta dodavatelů před 
párováním (zachyceny všechny předpisy, úhrady a zůstatky z minulých měsíců) 
v členění do skupin dle názvu, bankovního spojení a čísla faktury. Před její tvorbou je 
nutno provést příslušný převod měsíčních dat. 

• Před měsíčním zpracováním vytvořit a prohlédnout Kontrolní sestavu před párováním. 
V této sestavě je zobrazen stav Saldokonta po vypárování (po měsíčním zpracování). 
Není však prováděno fyzické vyřazení uhrazených faktur !!! Pomocí této sestavy lze 
odhalit faktury, které se např. z důvodu špatně zadaných čísel faktur nevypárují. Pokud 
chyba vznikla ve zpracovávaném měsíci, lze ji okamžitě opravit v prvotních datech. 
Všechny nevypárované faktury, u kterých byla nalezena úhrada, jsou označeny pomocí 
znaku '#' a je zobrazen rozdíl mezi předpisem a úhradou. Pomocí práce se sestavou 
na obrazovce (vyhledání # pomocí 'F', 'V' a tisk 'P') lze vytisknout pomocnou sestavu s 
těmito fakturami. Na jejím základě lze provádět opravu chyb i zúčtování haléřového 
vyrovnání ! 

• Před měsíčním zpracováním vytisknout Sestavu před párováním (nutná kontrola 
zůstatku proti zůstatku v účetnictví). Pokud jsou zadávány v došlých fakturách typy 
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dokladů pro fyzické osoby, vytisknout Sestavu úhrad fyzickým osobám. Tuto sestavu 
lze použít pro potřebu příslušného hlášení finančnímu úřadu. Do této sestavy jsou 
zahrnuty pouze faktury úplně zaplacené v daném měsíci, s předpisem pořízeným 
v došlých fakturách s typem odpovídajícím dokladům o fyzických osobách. Nezahrnou 
se dobropisy !!!! 

• Pokud jsou faktury vystavovány v cizí měně, je v sestavách saldokont vytištěn 
kontrolní součet obratů v cizí měně. 

• Po provedení všech akcí před měsíčním zpracováním provést Měsíční zpracování (lze 
spustit pouze 1x), v průběhu kterého jsou vyřazeny uhrazené závazky, a je vytvořen 
nový kumulativní soubor SALDOKONTA. Párování a následné vyřazování faktur je 
prováděno dle klíče bankovní spojení, dodavatelské číslo faktury (pro vyřazení faktury 
se musí pro daný klíč rovnat částka předpisů a úhrad). Nelze zpracovávat více než 
jeden měsíc dopředu proti aktuálnímu účetnímu měsíci. 

• Měsíční zpracování je chráněno heslem (heslo = "DECE"). 
• Po Měsíčním zpracování provést tisk Sestavy po párování. 
• Po Měsíčním zpracování provést v případě potřeby "čištění" SALDOKONTA. K tomuto 

účelu je určena akce pod volbou menu Pořízení oprav kum. souboru. Tato volba 
umožní přímé opravy v kumulativním souboru SALDODONTA z minulých měsíců, ve 
kterém jsou uloženy nevypárované faktury. Data se opravují pomocí "pořizováku", jež 
se chová stejně (tvar obrazovky, volby) jako "pořizovák" opravných vět. Lze tedy věty 
opravovat, přidávat a rušit. Vstup do tohoto režimu oprav je chráněn heslem (heslo = 
"DECE").  

• Pozor, tyto opravy jsou prováděny na zodpovědnost uživatele, neboť při neopatrném 
používání lze poškodit data uložená v agendě SALDOKONTA (omylem zrušit nebo 
přepsat neuhrazené faktury). Pokud tedy v Saldokontu zůstaly nevypárované faktury 
(v saldu je předpis i úhrada, ale věty byly pořízeny omylem s různým číslem faktury), 
lze tyto faktury ručně zrušit, dále lze přepsat chybné údaje, případně pořídit nové věty. 

• Pokud v parametrech systému (viz kapitola 3 – "Parametry a číselníky systému") je 
nastaven parametr Syntetiky v saldokontu na 'A', jsou sestavy saldokonta členěny dle 
těchto syntetik. Nastavení parametru lze měnit i v průběhu práce !!! Základní nastavení 
parametru je 'N'. Změnou tohoto parametru lze získat položkovitý přehled o různých 
typech závazků, například pomocí Sestavy po párování. 
Nechť mimo základního účtu "321" je sledován v SALDOKONTU i účet "325" (pořízen 
v číselníku "Účty saldokonta dodavatelů"). V tomto případě se na Sestavě po párování 
nejprve vytisknou závazky na účtu "321" včetně celkového součtu, poté (samostatně) 
závazky na účtu "325" opět včetně celkového součtu. 
V hlavičce sestavy je označeno, o jaký typ závazků se jedná (tisknuta příslušná 
syntetika). Na konci se vytiskne celkový součet za všechny pohledávky. Takovýto 
způsob používání SALDOKONTA je nepovinný !!! 

• Pokud v parametrech systému (viz kapitola 3 – "Parametry a číselníky systému") je 
nastaven parametr Zálohy v saldokontu na 'A' bude v provozu i další samostatná část 
SALDOKONTA, tj. pomocná evidence záloh. Nastavení parametru lze měnit i 
v průběhu práce !!! Základní nastavení parametru je 'N'. Používání této části 
SALDOKONTA je nepovinné !!! 

• Při zprovoznění systému nabrat pomocí opravných vět záloh počáteční stav záloh, tj. 
do deníku opravných vět pořídit všechny dosud nevyúčtované zálohy s položkou 
{ Znak } rovnou 'A' (částka zapsána na stranu MD). Součet takto pořízených vět (lze 
získat např. pomocí volby 'P' na položce { Zadejte }) musí být roven počátečnímu 
stavu účtu "314", tak jak byl pořízen do agendy ÚČETNICTVÍ !!! Tímto je agenda záloh 
připravena k běžnému provozu. 

• Pořídit opravné věty ({ Znak } 'A' = zaevidovaná položka, { Znak } 'B' = zaúčtovaná 
položka). Jde o pořízení položek k evidenci, které se do záloh nepřevedly automaticky 
a případně pořízení položek, jež byly zaúčtovány. Pokud jde o jednotlivé položky 
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zadávané při pořizování opravných vět záloh, jsou v podstatě stejné jako u běžných 
opravných vět. 

• Dle potřeby v průběhu měsíce prohlížet a tisknout Sestavu záloh. 
• Převod měsíčních dat do záloh probíhá automaticky při Převodu měsíčních dat do 

SALDOKONTA. Převedeny jsou částky k evidenci z agendy DOŠLÝCH FAKTUR 
(účtováno dodavatel proti účtu záloh), opravné věty a zůstatky záloh minulých měsíců. 
Nejsou převedeny účetní zápisy o zaúčtovaných zálohách (zaevidovaná záloha 
převedena na úhradu vlastní faktury) !!! 

• Měsíční zpracování, v průběhu kterého jsou vyřazeny vyúčtované zálohy (pouze pokud 
byly pořízeny pomocí opravných vět zápisy o zaúčtovaných zálohách, { Znak } 'B'), a 
je vytvořen nový kumulativní soubor záloh proběhne automaticky při běžném Měsíčním 
zpracování SALDOKONTA. 

• Po Měsíčním zpracování provést v případě potřeby ruční zrušení zaúčtovaných záloh 
(nebyly pořízeny pomocí opravných vět zápisy o zaúčtovných zálohách). 

• V případě potřeby lze zrušit pomocná měsíční pracovní data - "VYB". To umožní 
v případě potřeby i v době od měsíčního zpracování saldokont do měsíčního 
zpracování účetnictví získat aktuální sestavu Věřitelů a Souhrnnou sestavu před 
párováním. 

Ukládání faktur 
- Pokud v parametrech systému je nastaven parametr { Uložení vypárovaných faktur 

v saldokontu } na 'A', budou při provedení měsíčního zpracování (vypárování) 
automaticky do speciálního souboru uloženy vypárované faktury. 

- Dle potřeby lze provést tisk Kontrolní sestavy po párování. V této sestavě jsou 
zobrazeny vypárované faktury a úhrady v běžném tvaru sestav Saldokont. 

- Dle potřeby lze provádět tisk speciální Obchodní sestavy. Při spuštění této sestavy se 
zobrazí tabulka, ve které lze zadat, jaké faktury mají být vytisknuty. 

 
                             Náhled obrazovky Kritéria výběru obchodní sestavy. 

           
 
Pokud jde o jednotlivé položky: 
 

{ uhrazené záv. } - do sestavy budou zahrnuty uhrazené (vypárované) faktury, 
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{ neuhrazené záv. } - do sestavy budou zahrnuty neuhrazené faktury, které zůstaly 

v saldokontu po posledním zpracování (vypárování) jako neuhrazené 
(faktury obsažené v sestavě po párování), 

{ položkovitě } - určuje, že sestava bude tisknuta po jednotlivých fakturách, 
{ sumarizovaně } - určuje, že v sestavě budou tisknuty pouze součty faktur, 
{ datum vystavení od, do } - do sestavy budou zahrnuty faktury s datumem 

vystavení od zadaného data do zadaného data, 
{ účetní období od, do } - do sestavy budou zahrnuty faktury zúčtované v zadaném 

účetním období, 
{ tisk po střediscích } - určuje, zda bude sestava členěna dle středisek, 
{ středisko } - do sestavy zahrnuty pouze faktury daného střediska, 
{ min. částka } - do sestavy budou zahrnuty položky na částku vyšší než zadaná 

hodnota, 
{ jednoho předpisu } - určuje, že zadaná minimální částka se vztahuje na fakturu 

(zahrnuty pouze ty faktury, které překročí zadanou částku). 
{ celkem } - určuje, že zadaná min. částka se vztahuje na celkový součet faktur 

dodavatele (zahrnuti pouze ti dodavatelé, kteří překročí zadanou částku), 
{ název dodavatele }, { bankovní spojení }, { druh dodavatel }, { interní číslo } - 

do sestavy zahrnuty pouze faktury zadaného dodavatele. U interního čísla 
se jedná jen o první část interního čísla zapsaného v číselníků dodavatelů. 

{ částka bez DPH } - tiskne se navíc základ (částka bez DPH). 
 
Do editovacích políček (např. Středisko : ______) se zadávají příslušné hodnoty (tj. 
číslo střediska). U označovacích položek si lze zvolit kteroukoli z nabízených 
možností označením (např.  Uhrazené záv.) nebo pouze jednu z nabízených 
možností (např.  Položkovitě). To se provede stisknutím mezerníku nebo levého 
tlačítka myši na dané položce. Opakované stisknutí mezerníku nebo levého tlačítka 
myši označení zruší. 
Ukončit tvorbu sestavy lze opakovaným stiskem klávesy <Esc> nebo stisknutím 
tlačítka [ Storno ]. Vlastní tvorba sestavy bude po zadání příslušných údajů spuštěna 
stiskem tlačítka [ OK ]. 
U všech položek platí, že pokud není položka zadána (např. minimální částka), není 
ani kontrolována. Jednotlivé položky lze zadávat dle vlastního výběru a tak získávat 
potřebné informace (budou vybrány pouze faktury, které odpovídají zadaným 
podmínkám). 

- Jednou za čas je nutné zrušit uložené, ale již nepotřebné vypárované faktury. To lze 
provést v Pomocných agendách, volba Zrušení dat. 

 

Speciální saldokonta 
- Podobně jako u zálohy lze sledovat saldokonto penalizačních a proforma faktur. Jde 

o mimoúčetní, pomocnou evidenci. Párování probíhá ručně. Sestavy se vytvoří 
automaticky, jako součást sestavy Saldokonta záloh - samostatná část. 

- Data lze pořídit ručně (mimoúčetní sledování). Volba menu v rámci "VYB", pořízení 
Opravných vět a Oprav kumulativního souboru. 

- Pro sledování saldokont je nutné nastavit příslušný parametr v základní konfiguraci 
systému, volba menu Pomocné agendy / Podpůrné akce / Nastavení konfigurace 
systému, parametr { Sledování speciálního saldokonta } na 3. obrazovce. 

- Předpisy pro proforma faktury brány na straně MD (brány jako zálohové), pro 
penalizační na straně Dal (brány jako běžné faktury). 

Vystavené faktury  
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Slouží ke zpracování dat z vystavených faktur, tj. pořízení  vystavených faktur včetně 

tisku deníku  a tvorby přehledů vystavených faktur. Tato agenda nenahrazuje  samostatný 
modul FAKTURACE , ale slouží především ke zpracování ručně vystavených faktur. Data 
z této oblasti jsou k dispozici agendám ÚČETNICTVÍ, SALDOKONTA ODBĚRATELŮ a 
DPH.  

 
                      Obrazovka "pořizováku" vystavených faktur (ručně vystavených) :   

 
 
Vlastní činnost: 
 
• Pořídit vystavené faktury  (pokud není  v provozu samostatný  modul fakturace, nebo  

se jedná o ručně vystavené faktury). 
 
 Pokud jde  o jednotlivé položky zadávané při pořizování vystavených faktur: 

{ Číslo faktury } - číslo vystavené faktury (uvedeno na faktuře),  
{ Bankovní spojení } - BS odběratele (nepovinná položka), 
{ Interní číslo odběratele }, { Druh odběratele } - doplňovány automaticky při výběru 

dodavatele, odběratele z číselníku. 
{ IČO }  -  IČO odběratele, informativní položka, 
{ P. č. f. } - pořadové číslo faktury je speciální interní číslo přidělené uživatelem 

vystavené faktuře (nepřidělí se automaticky), je to nepovinná položka,  
{ Druh faktury } - pomocné rozlišení druhu faktur zatím není využíváno v přehledových 

sestavách. Tato položka přístupná pouze tehdy, pokud je nastaven 
příslušný parametr ve "VYB". 

{ Datum vyst. } - datum, kdy byla vystavena faktura, 
{ Datum pl. } - datum, kdy bylo uskutečněno daňové plnění, datum plnění je použito 

pro účely DPH, v oblasti vystavených faktur se jedná o povinný údaj pro 
agendu DPH,   

{ Datum splat. } - datum, kdy má být faktura uhrazena, 
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{ Kč } - částka uvedená na faktuře, tato částka se objeví na straně MD u dále zadané 

položky { účet } a na straně D u položky { protiúčet }, 
{ Ds } - umožňuje členit účetní zápisy dle DPH bez použití analytik. 
{ Účet } - odběratelský účet ("311"), zadávána syntetika i analytika, a to bez mezer 

(účet  "311/10" se zadá jako "31110"), 
{ Protiúčet } - účet tržby atd. (způsob zadání viz { účet }), 
{ Typ } - je využíván v oblasti DPH (předepsané členění dokladů), obvykle je v položce 

{ typ } mezera (nevyplňuje se), tzn. jde o běžný doklad !!!, 
{ Středisko } - středisko, jež je přiřazeno položce { protiúčet }, lze tedy sledovat 

střediskové tržby, 
{ Zakázka } - pomocná položka pro evidenci např. spotřeby na zakázky, zatím není 

využívána v přehledových sestavách. Tato položka přístupná pouze tehdy, 
pokud je nastaven příslušný parametr ve "VYB". 

{ Název odběr. } - název odběratele,  
{ Adresa } - adresa odběratele, 
{ PSČ } - PSČ odběratele,   
{ Popl. z prod. (%) } - koeficient pro výpočet penále za 1 den zpoždění úhrady faktury. 
{ Měna, kurs, částka cizí měny } - pokud je v konfiguraci nastaveno používání cizí 

měny, lze se stiskem klávesy <F2> na položce s částkou v Kč dostat na 
tyto položky a zadat cizí měnu. Pokud je naplněn číselník měn, nabídne se 
po zadání měny kurs. Po zadání cizí měny se provede automatický 
přepočet na Kč. Tato položka přístupná pouze tehdy, pokud je nastaven 
příslušný parametr ve "VYB". 

 
V případě využívání agendy DPH je nutno vystavenou fakturu pořídit v členění dle 

sazeb daně DPH (rozlišení dle tržbového účtu případně účtu odběratele, viz agenda DPH). 
Toto členění není nutné používat, pokud není uživatel plátcem DPH nebo vede evidenci DPH 
ručně !!! 
 

Pokud jde například o odběratelskou fakturu za zboží, a to jak s 0%, 5%, 22% DPH, je 
postup následující: 
• Nechť je faktura vystavena následovně: základ 0% = 50 Kč, základ 5% = 200 Kč, daň 

5% = 10, základ 22% = 100,  daň 22% = 22 Kč, celkem na faktuře =  382 Kč. 
• Nejprve zapsat větu s 0% DPH, tj. zadat { Kč } = 50, { účet } = "311", { protiúčet } = 

"6041" , ostatní { položky } vyplnit dle skutečnosti a větu zapsat. 
• Zapsat větu se základem  5%  DPH,  tj. přepsat  položky { Kč }= 200, { účet } = "311", 

{ protiúčet } = "6042" ,  ostatní { položky } ponechat a větu zapsat. 
• Zapsat větu s daní 5% , tj. přepsat položky { Kč } = 10, { účet } = "311 ", { protiúčet } = 

"3432" ,  ostatní { položky } ponechat a větu zapsat. 
• Zapsat  větu se základem 22% DPH, tj. přepsat položky { Kč } = 100, { účet } = "311", 

{ protiúčet } = "6043" ,  ostatní { položky } ponechat a větu zapsat. 
• Zapsat větu s daní 22% , tj. přepsat položky { Kč } = 22, { účet } = "311", { protiúčet } = 

"3433", ostatní { položky } ponechat a větu zapsat. 
 

Tímto způsobem je zadána celá faktura v úhrnné výši 382 Kč. Při převodech do ostatních 
agend se tyto údaje použijí dle potřeb dané agendy, tj. v SALDOKONTU se objeví tato 
faktura jako jedna věta (položky se automaticky nasčítají) a v ÚČETNICTVÍ a DPH se objeví 
položkovitě. Při využití dále popsaných možností je i toto položkovité pořízení faktury 
dostatečně rychlé.  
- Klávesa <F8> stisknutá na položce { číslo faktury } zobrazí účetní měsíc a číslo 

deníku, do kterého se právě zapisují faktury. Stiskem klávesy <Esc> informace zmizí. 
-  
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- Klávesa <F9> umožňuje "duplikaci" vět (viz "V - Popis vstupu dat"). 
- Klávesu <F11> lze použít pro zrychlení pořizování, tj. pokud se nacházíme na některé 

z prvních čtyř položek, provede se  odskok na položku { Kč }. 
- { Bankovní spojení } je nepovinným údajem (je používáno pouze při tisku upomínek, 

penále, případně pro doplnění údajů v "pořizováku" dle  číselníku). 
 Při zadání { bankovního spojení }, jež je nalezeno v Číselníku odběratelů, jsou 

příslušné údaje doplněny automaticky. Klávesa <F8> stisknutá na položce { bankovní 
spojení } vyvolá nabídku číselníku odběratelů s možností vyhledávání dle názvu (viz 
"V - Popis vstupu dat").  

           
                                           Náhled obrazovky číselníku odběratelů. 

 
 
 
         Klávesa <F7> stisknutá na položce { bankovní spojení } vyvolá k použití "pořizovák" 

číselníku odběratelů s možností pořídit přímo dosud neexistujícího odběratele do 
číselníku a vrátit se zpět k pořizování došlé faktury !!! 

- Po vyplnění { datumu vystavení } se do { datumu plnění } automaticky doplní stejné 
datum. Takto doplněné datum lze přepsat. Klávesa <F6> stisknutá na položce 
{ datumu plnění } doplní do této položky stejné datum, jako datum vystavení (lze 
použít v režimu oprav). 

- Klávesa <F8> stisknutá na položce { Kč } vyvolá speciální výpočet pro potřeby 
dopočtení základu a daně u zjednodušeného daňového dokladu, klávesa <F7> 
v návaznosti na tuto akci doplní vypočtenou daň. Podrobný  popis této akce viz agenda 
DPH. Pozor, pokud bude tato volba používaná, je nutné přečíst si její podrobný popis 
v agendě DPH. 
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- Pokud není vyplněna položka { účet } nebo { protiúčet } (prázdná položka potvrzena 

stiskem klávesy <Enter>), objeví se nabídka účetní osnovy, kde lze použít vyhledávání 
dle čísla účtu (viz "V - Popis vstupu dat"). Nelze zadat účet "∗" používaný v agendě 
ÚČETNICTVÍ, tj. v této agendě nelze rovnou provést jednostranné účtování (lze pořídit 
pouze do deníků v agendě ÚČETNICTVÍ). 

 V položce { účet } lze zadat syntetiku "311" (odběratel) nebo příslušnou syntetiku dle 
číselníku Účty saldokonta odběratelů (analytika zadávána libovolně). 

- Tabulka povolených hodnot položky { typ } včetně popisu jejich významu a použití je 
uvedena v popisu agendy DPH. 

 Rozčlenění na doklady pro fyzické osoby je zde nepovinné !!! Klávesa <F8> stisknutá 
na položce { typ } zobrazí tyto povolené hodnoty včetně krátkého popisu významu 
(výběr stejný jako při přehledném listování). 

- { Název a adresu } odběratele doporučujeme zadávat z důvodu správného zařazení 
na Sestavě saldokonta odběratelů (řazena dle názvu) a správného vystavení penále 
a upomínek (data z této oblasti jsou převáděna do oblasti SALDOKONTA 
ODBĚRATELŮ). 

- Klávesy <Shift + F11> stisknuté na položce { Kč } provedou odskok na položku 
{ Text }. Při stisku kláves <F1>...<F8> se do položky { Text } doplní příslušný pomocný 
text z Číselníků textů. Po stisku kláves <Shift>+<F8> na položce { Text } lze vyvolat 
nabídku textů pro pořizovanou agendu, pokud je v systému používán Číselník textů 
(viz Výběrové agendy). 

- Pro potřeby správného vystavení penále se zadává { procento penalizačních 
poplatků }. Jde o penále za jeden den zpoždění, a to ve tvaru násobícího koeficientu, 
tj. poplatek ve výši 0.5 % za jeden den se zadá jako 0.005. Předdefinovaná hodnota je 
0.5 promile, tj. koeficient 0.0005. 

- { Pořadové číslo } faktury je pomocným údajem, ale lze dle něj vytisknout přehled 
vystavených faktur. 

- Ve spodní části obrazovky se objevuje součet zaúčtovaných částek pro stejné 
pořadové číslo faktury. V rámci jednoho deníku je vhodné vytisknout opis dat ve tvaru  
Deníku vystavených faktur (volba 'T'), a provést kontrolu DPH (volba 'K', vyhledání # 
pomocí 'F', 'N', 'V'). Po zadání znaku 'V' na položce { Zadejte } bude vytištěn opis se 
všemi zápisy s účtováním na nákladový nebo výnosový účet. Zápisy, u kterých chybí 
středisko, jsou označeny znakem #. Podle tohoto znaku lze vytisknout vybranou 
sestavu jen s chybnými zápisy. Tento opis lze využít při kontrole správného účtování 
střediskových nákladů a výnosů. 

- Je-li naplněn Základní nebo Aktuální kursovní lístek (viz kapitola 3 – "Popis práce 
s kurs. lístkem"), lze využít i následující možnost při pořizování dokladů v cizí měně. 
Podle vyplněné měny a datumu vystavení dokladu se automaticky doplní kurs 
z Aktuálního nebo Základního kurs. lístku (pokud je kurs pro tento den pořízen). Po 
stisknutí klávesy <F8> na položce { Měna } se objeví nabídka kurs. lístku pro zadanou 
měnu. Zde si lze vybrat kurs z daného dne nebo měsíce (vyhledávání dle měny a 
datumu). I takto doplněné kursy lze upravit, tj. přepsat. 

 
- V režimu pořizování klávesa <F2> stisknutá na položce { Zadejte } zobrazí rozúčtovací 

obrazovku. 
 
 
 
                                               Náhled rozúčtovací obrazovky 
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 V této obrazovce se postupně zadávají položky { protiúčet }, { středisko } a { Kč } 

tak, jak se má rozúčtovat původní položka uvedená v "pořizováku". Pokud například 
částka 500 Kč zaúčtovaná na protiúčet "60410" má být rozdělena na tři střediska 1, 2, 
3 ve výši 100, 100, 300 Kč bez změny zaúčtování, zadají se položky takto: 

 
Protiúčet Středisko Kč 

60410 1 100.00 
60410 2 100.00 
60410 3 300.00 

 
 Po zápisu se původní zápis (obrazovka) automaticky rozdělí na tři zápisy s uvedenými 

protiúčty, středisky a částkami. Jde tedy o stejnou akci, jako by se běžným způsobem 
pořídily tři zápisy obrazovky, v tomto případě se tak děje automaticky. 

 
- V režimu pořizování klávesa <Shift+F2> stisknutá na položce { Zadejte } opět zobrazí 

rozúčtovací obrazovku. Vše pracuje stejně jako v předchozím případě, pouze není 
prováděna kontrola rozúčtované částky, tj. lze provést zápis bez ohledu na uvedené 
částky. 
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                                                    Náhled kontace dokladu. 

  
 

Upozornění : 
 

Položky { DS } a { Zakázka } jsou zpřístupněny pouze v případě, že je jejich pořizování 
nastaveno v konfiguraci, "VYB". 
{ Částka v cizí měně } se zobrazí pouze tehdy, je-li v původní větě (tj. v normálním 
"pořizováku") vyplněna cizí měna. 
Význam a způsob pořízení všech položek je stejný jako v "pořizováku" účetních 
dokladů. 
 

 
• Dle potřeby si prohlížet a tisknout  měsíční přehledy vystavených faktur. 
- Pokud jsou v rámci automatické Fakturace vystavovány zálohové a proforma faktury, 

zobrazí se jejich soupis jako samostatná část přehledu. 
 

Saldokonto odběratelů  
 

Slouží ke sledování  stavu pohledávek vůči svým odběratelům, včetně tvorby a tisku 
upomínek, případně penalizačních faktur. Za účty SALDOKONTA ODBĚRATELŮ jsou 
považovány účty se syntetikou "311" (odběratel) nebo příslušnou syntetiku dle číselníku Účty 
saldokonta odběratelů (tyto účty jsou při převodech z ostatních agend zahrnuty do agendy 
SALDOKONTA ). 
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Vlastní činnost: 
 
• Při zprovoznění systému nabrat pomocí opravných vět počáteční stav SALDOKONTA, 

tj. do deníku opravných vět pořídit všechny dosud neuhrazené faktury s položkou 
{ Znak } rovnou 'A' (neuhrazená částka zapsána na stranu MD), případně zapsat 
všechny úhrady, ke kterým dosud neexistuje předpis, s položkou { Znak } rovnou 'B' 
(částka zapsána na stranu Dal). Rozdíl MD - D takto pořízených vět (lze jej získat např. 
pomocí volby 'P' na položce { Zadejte }) musí být roven počátečnímu stavu účtu "311" 
(popřípadě dalších Účtů saldokonta odběratelů), tak jak byly pořízeny do agendy 
ÚČETNICTVÍ !!! Tímto je agenda SALDOKONTA ODBĚRATELŮ připravena 
k běžnému provozu. 

• Pořídit opravné věty ({ Znak } 'A' = předpis, { Znak } 'B' = úhrada), jde o opravy 
chybných zápisů bez převodu těchto dat do ÚČETNICTVÍ (pokud je potřeba odstranit 
ze zůstatků např. předpis, je nutno pořídit příslušnou větu typu úhrada).  

  
 Pokud jde o jednotlivé položky zadávané při pořizování opravných vět : 

{ Číslo faktury } - číslo vystavené faktury (uvedeno na faktuře),  
{ Bankovní spojení } - BS odběratele (nepovinná položka), 
{ Číslo dokladu } - číslo dokladu, na jehož základě byla provedena oprava, nepovinná 

položka, 
{ Datum vystavení } - datum, kdy byla vystavena faktura (vyplňuje se u vět typu 'A'), 
{ Datum splatnosti } - datum, kdy měla být faktura zaplacena (vyplňuje se u vět 

typu 'A') 
{ Datum zaplacení } - datum, kdy byla faktura zaplacena (vyplňuje  se u vět typu 'B') 
{ Znak věty } - znak  určuje,  zda  jde  o  předpis  nebo úhradu, { Znak } 'A' = předpis, 

{ Znak } 'B' = úhrada,  
{ Má dáti } - částka uvedená na faktuře (u dobropisu se uvádí záporná) (vyplňuje se 

u vět typu 'A'), 
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{ Dal }  - částka uvedená na dokladu o úhradě faktury (vyplňuje se u vět typu 'B'), 
{ Účet saldokonta } - lze zadat prázdný, slouží ke speciálnímu rozčlenění sestav 

saldokonta, viz níže, 
{ Popl. z prod. (%) } - koeficient pro výpočet penále za 1 den zpoždění úhrady faktury. 
{ Název odb. } - název odběratele, 
{ IČO } - IČO odběratele, informativní údaj, 
{ Adresa } - adresa odběratele, 
{ PSČ }  - PSČ odběratele.  
{ Interní číslo odběratele, druh odběratele } - doplňovány automaticky při výběru 

odběratele z číselníku. 
{ Druh faktury } - pomocné rozlišení druhu faktur zatím není využíváno v přehledových 

sestavách. Tato položka přístupná pouze tehdy, pokud je nastaven 
příslušný parametr ve "VYB". 

{ Měna, kurs, částka cizí měny } - pokud je v konfiguraci nastaveno používání cizí 
měny, lze se stiskem klávesy <F2> na položce s částkou v Kč dostat na 
tyto položky a zadat cizí měnu. Pokud je naplněn číselník měn, nabídne se 
po zadání měny kurs. Po zadání cizí měny se provede automatický 
přepočet na Kč. Tato položka přístupná pouze tehdy, pokud je nastaven 
příslušný parametr ve "VYB". 

 
- Klávesa <F9> umožňuje "duplikaci" vět (viz "V - Popis vstupu dat"). 
- Po stisku klávesy <F6> na částce lze zadat částku DPH na faktuře. 
- Při zadání { bankovního spojení }, jež je nalezeno v Číselníku odběratelů, jsou 

příslušné údaje doplněny automaticky. Klávesa <F8> stisknutá na položce { 
bankovní spojení } vyvolá nabídku číselníku odběratelů s možností vyhledávání dle 
názvu (viz "V - Popis vstupu dat"). 

- Klávesa <F7> stisknutá na položce { bankovní spojení } vyvolá k použití "pořizovák" 
číselníku odběratelů s možností pořídit přímo dosud neexistujícího odběratele do 
číselníku a vrátit se zpět k pořizování opravných vět !!! Opakovaným stiskem klávesy 
<F6> se mění vyhledávání dle názvu na vyhledávání dle bankovního spojení a zpět 
(objeví se informace na obrazovce). 

- { Bankovní spojení } je nepovinným údajem (je používáno pouze při tisku upomínek, 
 penále, případně pro doplnění údajů v pořizováku dle číselníku). 
- { Účet saldokonta } lze zadat prázdný, pak se při rozčlenění sestav saldokonta dle 

syntetiky automaticky doplní účet "311", jinak se zadávají syntetiky ostatních účtů 
sledovaných v saldokontu, např. "315".  

- Položka { Účetní období } určuje, ve kterém účetním měsíci a roce byla faktura 
zaúčtována. 

- { Název a adresu } odběratele doporučujeme zadávat z důvodu správného zařazení 
na sestavě  (řazena dle názvu)  a správného vystavení penále a upomínek. 

- Pro potřeby správného vystavení penále se zadává procento penalizačních poplatků. 
Jde o penále za jeden den zpoždění, a to ve tvaru násobícího koeficientu, tj. poplatek 
ve výši 0.5 % za jeden den se zadá jako 0.005. Předdefinovaná hodnota je 0.5 promile, 
tj. koeficient 0.0005. 

- Je-li naplněn Základní nebo Aktuální kursovní lístek (viz kapitola 3 – "Popis práce 
s kurs. lístkem"), lze využít i následující možnost při pořizování dokladů v cizí měně. 
Podle vyplněné měny a datumu vystavení dokladu se automaticky doplní kurs 
z Aktuálního nebo Základního kurs. lístku (pokud je kurs pro tento den pořízen). Po 
stisknutí klávesy <F8> na položce { Měna } se objeví nabídka kurs. lístku pro zadanou 
měnu. Zde si lze vybrat kurs z daného dne nebo měsíce (vyhledávání dle měny a 
datumu). I takto doplněné kursy lze upravit, tj. přepsat. 

 
Pozor, tyto opravné věty slouží pouze pro účely SALDOKONTA a nikam jinam se nepřenáší 
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(nepromítnou se ani do ÚČETNICTVÍ) !!! 
 
• Dle potřeby v průběhu měsíce prohlížet a tisknout Sestavu dlužníků. V této sestavě 

jsou zahrnuty všechny neuhrazené pohledávky, a to včetně částečně uhrazených. 
Nejsou do ní zahrnuty dobropisy !!! Pokud zadáme položku Výběr pohledávek dle dnů 
prodlení 'A', lze v sestavě zobrazit pohledávky do dne splatnosti nebo pohledávky 
s prodlením od - do zadaného počtu dnů prodlení a nebo s počtem dnů prodlení větším 
než zadaná hodnota. 

• Kromě sestavy Dlužníků lze vytvořit i Souhrnnou sestavu před párováním. V této 
sestavě jsou zahrnuty všechny předpisy i úhrady, tedy i uhrazené faktury, které 
v daném okamžiku byly v systému pořízeny (bez ohledu na měsíc). Příprava dat pro 
tuto sestavu je stejná jako u Sestavy dlužníků. 

• Pozor, pokud je provedeno vypárování, nelze až do provedení Měsíční úpravy všech 
dat (viz vysvětlení níže) tuto sestavu správně vytvořit (objevily by se dvakrát údaje 
ze zpracovaného měsíce) !!! 

• Před tvorbou Sestav před párováním provést Převod měsíčních dat (převedeny úhrady 
z agendy ÚČETNICTVÍ, předpisy z agendy FAKTURACE, opravné věty a zůstatky 
minulých měsíců z vlastní agendy Saldokonta). 

• Nejsou převedeny jednostranné účetní zápisy o úhradách (mají v protiúčtu '∗') !!!  To 
umožňuje provádět nutné zásahy v oblasti ÚČETNICTVÍ bez toho, že se promítnou do 
SALDOKONTA  ODBĚRATELŮ. 

• Dle potřeby v průběhu měsíce prohlížet a tisknout Sestavu saldokonta odběratelů před 
párováním (zachyceny všechny předpisy, úhrady a zůstatky z minulých měsíců) 
v členění do skupin dle názvu odběratele a čísla faktury. 

• Před měsíčním zpracováním vytvořit a prohlédnout Kontrolní sestavu před párováním. 
V této sestavě je zobrazen stav Saldokonta po vypárování (po měsíčním zpracování). 
Není však prováděno fyzické vyřazení uhrazených faktur !!! Pomocí této sestavy lze 
odhalit faktury, které se např. z důvodu špatně zadaných čísel faktur nevypárují. Pokud 
chyba vznikla ve zpracovávaném měsíci, lze ji okamžitě opravit v prvotních datech. 
Všechny nevypárované faktury, u kterých byla nalezena úhrada, jsou označeny pomocí 
znaku '#' a je zobrazen rozdíl mezi předpisem a úhradou. Pomocí práce se sestavou 
na obrazovce (vyhledání # pomocí 'F', 'V' a tisk 'P') lze vytisknout pomocnou sestavu s 
těmito fakturami. Na jejím základě lze provádět opravu chyb i zúčtování haléřového 
vyrovnání ! 

• Před měsíčním zpracováním vytisknout Sestavu před párováním (nutná kontrola 
zůstatku proti zůstatku v ÚČETNICTVÍ ). 

• Pokud jsou faktury vystavovány v cizí měně, je v sestavách saldokont vytištěn 
kontrolní součet obratů v cizí měně. 

• Po vytisknutí konečné Sestavy před párováním provést Tvorbu a tisk penalizačních 
faktur a jejich rekapitulace. V rámci prohlížení a tisku lze vytisknout pouze vybrané 
faktury. Čísla penalizačních faktur jsou uvedena pouze v Rekapitulaci a do vlastních 
penalizačních faktur je nutno je doplnit (v nadpise za pomlčku a do variabilního 
symbolu). Toto je z důvodu zachování požadavku na nepřerušenou řadu v číslování 
dokladů. Pokud budou odeslány všechny faktury, lze použít číslování z Rekapitulace. 
Pokud budou odeslány pouze vybrané faktury, lze jim přiřadit vlastní čísla 
(v nepřerušené řadě) a číslování v Rekapitulaci používat pouze pro interní potřebu 
(počet vystavených penalizačních faktur). Vystavené penalizační faktury je pak 
případně nutno (pokud jsou odeslány) ručně pořídit v agendě VYSTAVENÝCH 
FAKTUR. Pokud dojde po tvorbě penalizačních faktur k dalším změnám v datech, je 
nutno provést tvorbu znovu (včetně příslušných převodů). 

• Pokud byla faktura již dříve částečně uhrazena, není tato částka brána při tvorbě 
penalizační faktury v úvahu (penále počítáno z celé částky uvedené na faktuře). 
V tomto případě je ji tedy nutno ručně upravit (snížit vypočtené penále). 
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• Po provedení všech akcí před Měsíčním zpracováním provést Měsíční zpracování (lze 

spustit pouze 1x), v průběhu kterého jsou vyřazeny uhrazené pohledávky a je vytvořen 
nový kumulativní soubor SALDOKONTA, zároveň se provede aktualizace čísla 
poslední vystavené penalizační faktury. Párování a následné vyřazování faktur je 
prováděno dle klíče číslo faktury (pro vyřazení faktury se musí pro daný klíč rovnat 
částka předpisů a úhrad). Nelze zpracovávat více než jeden měsíc dopředu proti 
aktuálnímu účetnímu měsíci. 
Měsíční zpracování je chráněno heslem (heslo = "DECE"). 

• Po Měsíčním zpracování provést tisk Sestavy po párování. 
• Po Měsíčním zpracování provést Tvorbu a tisk upomínek. V rámci prohlížení a tisku lze 

vytisknout pouze vybrané upomínky. Pokud nebylo v předpisu uvedeno { Bankovní 
spojení }, je nutno jej na upomínku dopsat ručně. 
Tvorbu upomínek lze spustit pouze 1x (lze však opakovaně prohlížet a tisknout 
vytvořené upomínky). 

• Po Měsíčním zpracování provést v případě potřeby "čištění" SALDOKONTA. K tomuto 
účelu je určena akce pod volbou menu Pořízení oprav kum. souboru. Tato volba 
umožní přímé opravy v kumulativním souboru SALDODONTA z minulých měsíců, ve 
kterém jsou uloženy nevypárované faktury. Data se opravují pomocí "pořizováku", jež 
se chová stejně (tvar obrazovky, volby) jako "pořizovák" opravných vět. Lze tedy věty 
opravovat, přidávat i rušit. Vstup do tohoto režimu oprav je chráněn heslem (heslo = 
"DECE"). Pozor, tyto opravy jsou prováděny na zodpovědnost uživatele, neboť při 
neopatrném používání lze poškodit data uložená v agendě SALDOKONTA (omylem 
zrušit nebo přepsat neuhrazené faktury). Pokud tedy v Saldokontu zůstaly 
nevypárované faktury (v saldu je předpis i úhrada, ale věty byly pořízeny omylem 
s různým  číslem faktury), lze tyto faktury ručně zrušit, dále lze přepsat chybné údaje, 
případně pořídit nové věty. 

• Pokud v parametrech systému (viz kapitola 3 – "Parametry a číselníky systému") je 
nastaven parametr Syntetiky v saldokontu na 'A', jsou sestavy saldokonta členěny dle 
těchto syntetik. Nastavení parametru lze měnit i v průběhu práce !!! Základní nastavení 
parametru je 'N'. Změnou tohoto parametru lze získat položkovitý přehled o různých 
typech závazků, například pomocí Sestavy po párování. Nechť mimo základního účtu 
"311" je sledován v SALDOKONTU i účet "315" (pořízen v číselníku "Účty saldokonta 
odběratelů"). V tomto případě se na Sestavě po párování nejprve vytisknou závazky na 
účtu "311" včetně celkového součtu, poté (samostatně) závazky na účtu "315" opět 
včetně celkového součtu. V hlavičce sestavy je označeno, o jaký typ závazků se jedná 
(tisknuta příslušná syntetika). Na konci se vytiskne celkový součet za všechny 
pohledávky. Takovýto způsob používání SALDOKONTA je nepovinný !!! 

- V případě potřeby lze zrušit pomocná měsíční pracovní data - "VYB". To umožní 
v případě potřeby i v době od měsíčního zpracování saldokont do měsíčního 
zpracování účetnictví získat aktuální sestavu Dlužníků a Souhrnnou sestavu před 
párováním. 

 

Ukládání faktur 
- Pokud v parametrech systému je nastaven parametr { Uložení vypárovaných faktur 

v saldokontu } na 'A', budou při provedení měsíčního zpracování (vypárování) 
automaticky do speciálního souboru uloženy vypárované faktury. 

- Dle potřeby lze provést tisk Kontrolní sestavy po párování. V této sestavě jsou 
zobrazeny vypárované faktury a úhrady v běžném tvaru sestav Saldokont. 

- Dle potřeby lze provádět tisk speciální Obchodní sestavy. Při spuštění této sestavy se 
zobrazí tabulka, ve které lze zadat, jaké faktury mají být vytisknuty. 

 
                           Náhled obrazovky Kritéria výběru obchodní sestavy 
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 Pokud jde o jednotlivé položky: 

{ uhrazené záv. } - do sestavy budou zahrnuty uhrazené (vypárované) faktury, 
{ neuhrazené záv. } - do sestavy budou zahrnuty neuhrazené faktury, které zůstaly 

v saldokontu po posledním zpracování (vypárování) jako neuhrazené 
(faktury obsažené v sestavě po párování), 

{ položkovitě } - určuje, že sestava bude tisknuta po jednotlivých fakturách, 
{ sumarizovaně } - určuje, že v sestavě budou tisknuty pouze součty faktur, 
{ datum vystavení od, do } - do sestavy budou zahrnuty faktury s datumem vystavení 

od zadaného data do zadaného data, 
{ účetní období od, do } - do sestavy budou zahrnuty faktury zúčtované v zadaném 

účetním období, 
{ středisko } - do sestavy zahrnuty pouze faktury daného střediska, 
{ min. částka } - do sestavy budou zahrnuty položky na částku vyšší než zadaná 

hodnota, 
{ jednoho předpisu } - určuje, že zadaná minimální částka se vztahuje na fakturu 

(zahrnuty pouze ty faktury, které překročí zadanou částku). 
{ celkem } - určuje, že zadaná min. částka se vztahuje na celkový součet faktur 

odběratele (zahrnuti pouze ti odběratelé, kteří překročí zadanou částku), 
{ název odběratele }, { bankovní spojení }, { druh odběratele }, { interní číslo } - do 

sestavy zahrnuty pouze faktury zadaného odběratele. U interního čísla se 
jedná jen o první část interního čísla zapsaného v číselníků odběratelů. 

{ částka bez DPH } - tiskne se navíc základ (částka bez DPH). 
 

Do editovacích políček (např. Středisko : ______) se zadávají příslušné hodnoty (tj. 
číslo střediska). U označovacích položek si lze zvolit kteroukoli z nabízených možností 
označením (např.  Uhrazené záv.) nebo pouze jednu z nabízených možností (např. 

 Položkovitě). To se provede stisknutím mezerníku nebo levého tlačítka myši na dané 
položce. Opakované stisknutí mezerníku nebo levého tlačítka myši označení zruší. 
Ukončit tvorbu sestavy lze opakovaným stiskem klávesy <Esc> nebo stisknutím 
tlačítka [ Storno ]. Vlastní tvorba sestavy bude po zadání příslušných údajů spuštěna 
stiskem tlačítka [ OK ]. 
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U všech položek platí, že pokud není položka zadána (např. minimální částka), není 
ani kontrolována. Jednotlivé položky lze zadávat dle vlastního výběru a tak získávat 
potřebné informace (budou vybrány pouze faktury, které odpovídají zadaným 
podmínkám). 

- Jednou za čas je nutné zrušit uložené, ale již nepotřebné vypárované faktury. To lze 
provést v Pomocných agendách, volba Zrušení dat. 

 

Speciální saldokonta 
- Podobně jako u zálohy lze sledovat saldokonto penalizačních a proforma faktur. Jde o 

mimoúčetní, pomocnou evidenci. Párování probíhá ručně. Sestavy se vytvoří 
automaticky, jako součást sestavy Saldokonta záloh - samostatná část. 

- Data lze pořídit ručně (mimoúčetní sledování). Volba menu v rámci "VYB", pořízení 
Opravných vět a Oprav kumulativního souboru. 

- Pro sledování saldokont je nutné nastavit příslušný parametr v základní konfiguraci 
systému, volba menu Pomocné agendy / Podpůrné akce / Nastavení konfigurace 
systému, parametr { Sledování speciálního saldokonta } na 3. obrazovce. 

- Předpisy pro proforma faktury brány na straně DAL (brány jako zálohové), pro 
penalizační na straně MD (brány jako běžné faktury). 

Účetnictví  
 
• Slouží ke zpracování měsíční účetní uzávěrky, včetně možnosti získat průběžné 

mezivýsledky. Dále umožňuje práci se staršími účetními sestavami. Tyto sestavy jsou 
uschovávány na pevném disku po zvolenou dobu (omezena pouze kapacitou pevného 
disku).  

                                      Obrazovka "pořizováku" účetních dokladů:   

 
 
Vlastní činnost: 
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s názvem "Jednostranné účtování". Toto je nutné vzhledem k požadavku pořizovat 
jednostranné účetní zápisy, tj. na místě položky { protiúčet } se zadá účet '∗'. Pokud je 
účet '∗' zrušen z účtové osnovy, nelze jej znovu v účetní osnově pořídit (do položky 
{ účet } lze zadávat pouze číslice) !!! 

• Pořídit účetní doklady dávkovým způsobem, a to s využitím rozdělení na jednotlivé 
oblasti (běžné, banka, pokladna, počáteční stavy). Oblasti jsou rozlišeny příslušným 
písmenem v "pořizováku" (při zobrazování i tisku). Z důvodu kontroly a operativnosti 
výstupů je vhodné využívat členění na oblasti. V jednotlivých oblastech je z hlediska 
vstupu dat modifikován pořizovací program (rozdílné vyprázdnění jednotlivých údajů na 
vstupní obrazovce "pořizováku" a kontroly při zápisu věty). 

 
Označení oblastí : 
 

'U' - běžné účetní doklady (mazána celá obrazovka),  
'B' - bankovní výpisy (mazány položky { MD, Dal, protiúčet, protistředisko } a spodní 

řádek; doporučujeme do položky účet zadávat účet banky), 
'P' - pokladní doklady (nepřístupný spodní řádek; doporučujeme do položky { účet } 

zadávat účet pokladny), 
'Z' - počáteční stavy (mazán spodní řádek, není kontrolován princip podvojného účtování - 

nepovinný protiúčet). 
 
Pokud jde o jednotlivé položky zadávané při pořizování účetních dokladů: 

{ Doklad } - představuje označení prvotního dokladu (případně souhrnné účetní nóty), 
ze kterého je prováděno nakontování. Doporučujeme pro potřeby 
finančních kontrol zapsat příslušnou kontaci na prvotní doklad, lze zadávat 
i písmena např. "B 12", 

{ Datum } - slouží k zapsání data vzniku účetního dokladu, což je důležité při tisku 
některých přehledových sestav a při kontrole, 

{ Text } - představuje doprovodný komentář o účtované položce, především pro 
potřeby lepší orientace v sestavě Účetní detail, která je opět důležitá 
z hlediska kontroly. 

{ Účet } - účet, na který je zaúčtován pořizovaný doklad, 
{ Středisko } - středisko přiřazené k { účtu } (umožňuje střediskové účtování), lze 

ponechat prázdné, 
{ MD } - účtovaná částka přiřazená k { účtu }, pokud je částka účtována na Dal, tato 

položka se nevyplňuje (nelze zároveň pořídit nenulovou položku MD i Dal),  
{ Dal } - účtovaná částka přiřazená k { účtu }, pokud je částka účtována na MD, tato 

položka se nevyplňuje (nelze zároveň pořídit nenulovou položku MD i Dal),  
{ Protiúčet } - účet, pro který bude automaticky vytvořen druhý ("podvojný") účetní 

zápis, 
{ Protistředisko } - středisko přiřazené k { Protiúčtu } (umožňuje střediskové 

účtování), lze ponechat prázdné. 
{ Ds } - umožňuje členit účetní zápisy dle DPH bez použití analytik, viz agenda DPH. 

Tato položka přístupná pouze tehdy, pokud je nastaven příslušný parametr 
ve "VYB". 

{ Interní číslo dodavatele, odběratele } - doplňovány automaticky při výběru 
dodavatele, odběratele z číselníku. 

{ Druh faktury } - pomocné rozlišení druhu faktur zatím není využíváno v přehledových 
sestavách. Tato položka přístupná pouze tehdy, pokud je nastaven 
příslušný parametr ve "VYB". 

{ Zakázka } - pomocná položka pro evidenci např. spotřeby na zakázky, zatím není 
využívána v přehledových sestavách. Tato položka přístupná pouze tehdy, 
pokud je nastaven příslušný parametr ve "VYB". 
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{ Měna, kurs, částka cizí měny } - pokud je v konfiguraci nastaveno používání cizí 

měny, lze se stiskem klávesy <F2> na položce s částkou v Kč dostat na 
tyto položky a zadat cizí měnu. Pokud je naplněn číselník měn, nabídne se 
po zadání měny kurs. Po zadání cizí měny se provede automatický 
přepočet na Kč. Tato položka přístupná pouze tehdy, pokud je nastaven 
příslušný parametr ve "VYB". 

 
- Při pořizování účetních dokladů je vyžadováno používání principu podvojného 

účtování. Nejprve se zadá { účet }, příslušná účtovaná částka na straně MD nebo Dal 
(tj. do položky { MD } nebo { Dal }) dle toho, na kterou stranu má být zaúčtován 
{ účet }, a poté se povinně zadá také položka { protiúčet }. Nelze zároveň pořídit 
nenulovou položku { MD } i { Dal } (účtovaná částka). Pro potřeby účetnictví se 
příslušný obrácený účetní zápis pro { protiúčet } (zápis na druhou stranu proti 
zaúčtování { účtu }) provede automaticky. V případě pořizování jednostranných 
účetních zápisů je nutno do položky { protiúčet } zadat účet '∗' (nelze pořídit jinak). 
V tomto případě je účtováno pouze na jednu stranu bez vytváření automatického 
účetního zápisu pro { protiúčet } a je nutná kontrola, zda součet strany MD je roven 
součtu strany D (pokud není správně zaúčtováno, vznikne rozdíl). Při pořizování 
počátečních stavů (oblast 'Z') je přípustné nechat položku { protiúčet } nevyplněnou a 
výsledný efekt je stejný jako při zadání účtu '∗' (jednostranné účtování). 

- Pokud není vyplněna položka { účet } nebo { protiúčet } (prázdná položka potvrzena 
stiskem klávesy <Enter>), objeví se nabídka Účtové osnovy, kde lze použít 
vyhledávání dle čísla účtu (viz "V - Popis vstupu dat"). Toto neplatí u položky 
{ protiúčet } v oblasti počátečních stavů (není nabízena účtová osnova u prázdného 
{ protiúčtu }). 

- Pokud jsou pořizovány údaje o úhradách z oblasti SALDOKONT (příslušné účty viz 
popis SALDOKONT), je nutné vyplnit navíc údaje v dolní části obrazovky (v ostatních 
případech to není nutné): 
{ bankovní spojení } - u účtů saldokonta odběratelů je bankovní spojení nepovinné 

(jde o BS dodavatele nebo odběratele), 
{ číslo faktury } - jde o vlastní číslo dodavatelské nebo odběratelské faktury (nejde 

o pořadové - interní číslo), 
{ datum výpisu } - je datem provedení vlastní bankovní operace, případně pokladní 

operace (platby hotově). 
- Klávesa <F8> stisknutá na položce { číslo dokladu } zobrazí účetní měsíc a číslo 

deníku, do kterého se právě zapisují doklady. Stiskem klávesy <Esc> informace zmizí. 
- Lze použít klávesy <F11> pro zrychlení pořizování, tj. pokud se nacházíme na některé 

z prvních čtyř položek, provede se odskok na položku { MD }.  
- Pokud jsou pořizovány úhrady dobropisů, lze tuto úhradu zadat na té straně banky 

nebo pokladny, kam dle významu platby patří, tj. u dodavatelů = pokladna (211) nebo 
banka (221) MD a protiúčet dodavatel (321), u odběratelů = pokladna (211) nebo 
banka (221) D a protiúčet odběratel (311) (lze také mínus úhrada 211, 221 D a 
protiúčet 321, mínus úhrada 211, 221 MD a protiúčet 311). 

- Klávesa <F8> stisknutá na prázdné položce { bankovního spojení } vyvolá nabídku 
Číselníku dodavatelů nebo odběratelů (dle zadaného účtu) s možností vyhledávání 
dle názvu (viz "V - Popis vstupu dat"). Opakovaným stiskem klávesy <F6> se mění 
vyhledávání dle názvu na vyhledávání dle bankovního spojení a zpět (objeví se 
informace na obrazovce). 

 
 
                                Náhled  nabídky Bankovního spojení odběratelů. 
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- Pokud jsou pořizovány údaje, které budou použity v oblasti DPH (jde především 

o nákupy a prodeje přes pokladnu), je nutné vyplnit navíc další údaje v dolní části 
obrazovky (v ostatních případech to není nutné): 
{ datum plnění } - datum, kdy bylo uskutečněno daňové plnění, datum plnění je 

použito pro účely DPH, v oblasti plnění (prodeje) se jedná o povinný 
údaj pro agendu DPH, v oblasti nákupu jde o informativní údaj,  

{ typ dokladu } - typ je využíván v oblasti DPH (předepsané členění dokladů), obvykle 
je v položce { typ } mezera (nevyplňuje se), tzn. jde o běžný 
doklad !!! 

- Lze použít klávesy <F11> pro zrychlení pořizování, tj. pokud se nacházíme na položce 
{ protiúčet } nebo { protistředisko }, provede se odskok na položku { datum plnění }.  

- Klávesa <F6> stisknutá na položce { datum plnění } doplní do této položky stejné 
datum, jako { datum vystavení } dokladu. I takto doplněné datum lze přepsat.  

- Tabulka povolených hodnot položky { typ } včetně popisu jejich významu a použití je 
uvedena v popisu agendy DPH. Klávesa <F8> stisknutá na položce { typ } zobrazí tyto 
povolené hodnoty včetně krátkého popisu významu (výběr stejný jako při přehledném 
listování). Rozčlenění na doklady pro fyzické osoby je zde nepovinné !!! 

- Klávesa <F8> stisknutá na položce { MD } nebo { Dal } vyvolá speciální výpočet pro 
potřeby dopočtení základu a daně u zjednodušeného daňového dokladu, klávesa <F7> 
v návaznosti na tuto akci doplní vypočtenou daň. Podrobný popis této akce viz agenda 
DPH. Pozor, pokud bude tato volba používaná, je nutné přečíst si její podrobný popis 
v agendě DPH. 
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- Při pořizování úhrad faktur (banka, pokladna) lze po zadání { čísla faktury } stiskem 
klávesy <F7> na této položce provést kontrolu existence faktury v saldokontu (byl 
zapsán předpis). V případě, že byla faktura nalezena, objeví se vybraná informace 
o faktuře na obrazovce (tvar přehledného listování). Pokud není nalezena, je to 
oznámeno příslušnou hláškou. Stiskem klávesy <F8> na položce { číslo faktury } se 
zobrazí nabídka všech faktur v současné době evidovaných v Saldokontu (přehledná 
tabulka). Lze použít vyhledávání dle čísla faktury. Pozor, pomocí nastavení parametru 
systému { Kontrola na předběžná data v sald. } lze ovlivnit výše popsané kontroly. 
Pokud je parametr nastaven na hodnotu 'N', provádí se kontrola a prohlížení faktur 
pouze z dat zpracovávaného účetního měsíce. Pokud je parametr nastaven na 
hodnotu 'A', provádí se kontrola a prohlížení i z dat pořízených dopředu (např. 
aktuálně zpracovávaný účetní měsíc je 02, ale data jsou pořízena už z měsíců 03, 04, 
kontrola v tomto případě proběhne pro data měsíců 02, 03, 04). Pro správné provedení 
kontroly a prohlížení je nutné v prvém případě provést v Akcích před měsíčním 
zpracováním Převod měsíčních dat (propojení kumulovaných a aktuálních dat). Ve 
druhém případě je nutné provést Přípravu dat pro tvorbu Sestavy přehledu věřitelů. Po 
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pořízení nových faktur (předpisů) je nutné příslušné převody zopakovat. Pokud je 
kontrola používána, je nutné provést převody i v případě, že nebyly pořízeny žádné 
faktury (např. začátek měsíce). 

- Klávesy <Shift + F11> stisknuté na položce { Má dáti } nebo { Dal } provedou odskok 
na položku { Text }. Při stisku kláves <F1>...<F8> se do položky { Text } doplní 
příslušný pomocný text z Číselníků textů. Po stisku kláves <Shift>+<F8> na položce 
{ Text } lze vyvolat nabídku textů pro pořizovanou agendu, pokud je v systému 
používán Číselník textů (viz Výběrové agendy). 

- Klávesa <F9> umožňuje "duplikaci" vět (viz "V - Popis vstupu dat"). 
- V režimu pořizování klávesa <F2> stisknutá na položce { Zadejte } zobrazí rozúčtovací 

obrazovku. 
 

  
 
         V této obrazovce se postupně zadávají položky { protiúčet }, { středisko } a { Kč } 

tak, jak se má rozúčtovat původní položka uvedená v “pořizováku“. Pokud například 
částka 500 Kč zaúčtovaná na protiúčet “60410“ má být rozdělena na tři střediska 1, 2, 
3 ve výši 100, 100, 300 Kč bez změny zaúčtování, zadají se položky takto: 

 

Protiúčet Středisko Kč 
60410 1 100.00 
60410 2 100.00 
60410 3 300.00 

 

 Po zápisu se původní zápis (obrazovka) automaticky rozdělí na tři zápisy s uvedenými 
protiúčty, středisky a částkami. Jde tedy o stejnou akci, jako by se běžným způsobem 
pořídily tři zápisy obrazovky, v tomto případě se tak děje automaticky. 

- V režimu pořizování klávesy <Shift>+<F2> stisknuté na položce { Zadejte } zobrazí 
“úplnou“ rozúčtovací obrazovku (obdoba rozúčtovací obrazovky po stisku <F2>). 
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Upozornění : 
 

Položky { DS } a { Zakázka } jsou zpřístupněny pouze v případě, že je jejich pořizování 
nastaveno v konfiguraci, "VYB". 
{ Částka v cizí měně } se zobrazí pouze tehdy, je-li v původní větě (tj. v normálním 
"pořizováku") vyplněna cizí měna. 
Význam a způsob pořízení všech položek je stejný jako v "pořizováku" účetních 
dokladů. 
 

- V režimu pořizování se ve spodní části obrazovky objevuje součet zaúčtovaných 
částek pro stejné číslo dokladu. V rámci jednoho deníku je vhodné vytisknout si 
Kontrolní opis dat (lze i v členění po dokladech) a ten přiložit k prvotním dokladům. 
Také zde lze provést kontrolu DPH (tisk 'K', vyhledání # pomocí 'F', 'N', 'V'). Po zadání 
znaku 'V' na položce { Zadejte } bude vytištěn opis se všemi zápisy s účtováním na 
nákladový nebo výnosový účet. Zápisy, u kterých chybí středisko, jsou označeny 
znakem #. Podle tohoto znaku lze vytisknout vybranou sestavu jen s chybnými zápisy. 
Tento opis lze využít při kontrole správného účtování střediskových nákladů a výnosů. 

 
Přístup k pořizovacím programům je jak v DENNÍCH AKCÍCH, tak přímo v agendě 
ÚČETNICTVÍ. 
• Provést převod měsíčních dat z ostatních agend (vytvoří se účetní deníky 

z převedených dat). Pokud dojde ke změně dat v některé z agend (DOŠLÉ FAKTURY, 
v případě práce příslušných modulů MTZ, VYSTAVENÉ FAKTURY, INVESTIČNÍ 
MAJETEK), a tyto změny chceme promítnout do ÚČETNICTVÍ, je nutné provést 
převod znovu. V průběhu převodu se provede i příprava měsíčních dat (dojde ke 
spojení všech účetních deníků pro potřeby tvorby měsíčních sestav). Tuto přípravu lze 
později provést samostatně (pokud jsme provedli změnu v pořízených účetních 
dokladech nebo opravy v převedených datech). 

• Lze provést kontrolu (případně opravu) převedených dat. Data jsou přístupná ve formě 
účetních deníků, kde se místo čísla deníku zadává název deníku ("DOD" - došlé 
faktury, v případě práce příslušných modulů "MTZ" - pohyby MTZ, "CEN" - cenové 
rozdíly MTZ, "ODB" - vystavené faktury, "INM" - odpisy investičního majetku). 
V jednotlivých účetních denících, denících došlých faktur, vystavených faktur a 
pokladny lze provést kontrolu provedených účetních kontací pomocí tzv. rekapitulace 
účtů v opisech deníků, viz kapitola 3 – "Parametry a číselníky systému". 

 Doporučujeme opravovat prvotní doklady a ne převedená data. 
• Pokud došlo po Převodu měsíčních dat ke změně v jakémkoliv účetním deníku, 

případně byla opravena převedená data, je nutné provést přípravu dat (před novou 
tvorbou účetních sestav). 

• V případě potřeby (objeví se chyba, případně potřeba získat nějaký údaj) vytvořit 
(prohlížet, tisknout) některou z kontrolních sestav. Kontrolní sestavy pro danou oblast 
pracují pouze s daty dané oblasti (data, která v ní byla pořízena). Kontrolní sestavy bez 
uvedení oblasti pracují se všemi daty. Doporučujeme prohlédnout si před měsíčním 
zpracováním minimálně Sestavu součtu deníků (kontrola, zda MD = Dal). 

 
 
 

Jednotlivé kontrolní sestavy 
 
Součty deníků - zobrazí součty obratů MD, DAL v aktuálním účetním měsíci pro jednotlivé 

deníky (dávky dat), 
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Vybraný účet z deníků - po zadání účtu (lze zadat jak celý, tak část účtu, např. '32111', 

'321', '32'), se vypíší všechny zápisy provedené o zadaném účtu v aktuálním 
účetním měsíci, 

Vybraný účet po dokladech - po zadání účtu (lze zadat jak celý, tak část účtu, např. 
'32111', '321', '32'), se vypíší všechny zápisy provedené o zadaném účtu 
v aktuálním účetním měsíci setříděné dle čísla účetního dokladu, 

Stav vybraného účtu v měsíci - po zadání účtu (lze zadat jak celý, tak část účtu např. 
'32111', '321', '32'), se vypíší všechny zápisy provedené o zadaném účtu 
v aktuálním účetním měsíci setříděné dle datumu včetně počátečního stavu. 

Vybraný účet a protiúčet - po zadání účtu a protiúčtu (lze zadat jak celý, tak část účtu, 
např. '32111', '321', '32 '), se vypíší všechny zápisy uvedené vazby účet – 
protiúčet provedené v aktuálním účetním měsíci setříděné dle čísla účetního 
dokladu. 

 
- Pozor, pokud je používáno střediskové účtování (pořízen Číselník středisek), objeví se 

po zadání účtu dotaz "Vazba na středisko A/N". Při volbě 'N' se budou Kontrolní 
sestavy chovat viz předešlý text. Volba 'A' umožní zadat středisko. Po zadání střediska 
budou vybrány pouze ty zápisy provedené o zadaném účtu, u kterých bylo uvedeno 
zadané středisko. Prázdné středisko (zadány mezery) je vyhodnoceno také jako 
středisko. Lze tedy vyhledat například všechny tržby za zboží, jež nebyly zaúčtovány 
střediskově (zadán účet '604', středisko '     ). 

- Pozor, pokud se zadá prázdný účet ('     ) , jsou vybrány všechny zápisy. Takto lze 
snadno získat přehled o všech účetních zápisech pořízených v dané oblasti ve tvaru 
zvolené kontrolní sestavy. 

- Pokud jsou pořízena data, lze si kdykoli během měsíce vytvořit, prohlížet a tisknout 
měsíční účetní sestavy. 

- Před měsíčním zpracováním doporučujeme provést Tvorbu všech sestav (automatický 
režim), sestavy jsou vytvořeny na pevný disk. To, jaké sestavy budou vytvořeny, lze 
ovlivnit pomocí nastavení příslušných parametrů, viz kapitola 3 – "Parametry a 
číselníky systému". Pokud v průběhu měsíce potřebujeme pouze jednu sestavu, 
použijeme Tvorbu vybrané sestavy (pokud netiskneme přímo, je sestava vytvořena na 
pevný disk). Pokud máme sestavy vytvořeny na pevném disku, můžeme si je libovolně 
prohlížet a tisknout. Před tiskem měsíčních sestav doporučujeme prohlédnout si 
sestavy na obrazovce. 

 

Jednotlivé účetní sestavy  
 
Účetní detail - Hlavní účetní kniha - podrobný výpis všech účetních zápisů v měsíci 

v členění dle jednotlivých účtů (v rámci jednotlivých účtů jsou jednotlivé zápisy 
setříděny dle datumu a vystavení a čísla dokladu; u každého účtu navíc uveden stav 
na počátku roku, obraty od počátku roku, stav na počátku měsíce, měsíční obraty 
a konečný stav; uveden také název účtu), 

Hlavní účetní kniha dle středisek - obdoba Hlavní knihy, vytisknutá po jednotlivých 
střediscích, 

Rekapitulace účtů - sestava se součty za syntetiky včetně tabulky hospodářského výsledku 
(u každého syntetického účtu uveden stav na počátku měsíce, měsíční obraty 
a konečný stav; uveden také název syntetického účtu), 

Obratová předvaha - Saldokonto - sestava se součty za syntetiky, první a druhé místo 
analytiky, včetně tabulky hospodářského výsledku (u každého účtu uveden stav na 
počátku měsíce, měsíční obraty, konečný stav, stav na počátku roku, obraty od 
počátku roku), 
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Obratová předvaha - Saldokonto dle středisek - obdoba Obratové předvahy, vytisknutá po 
jednotlivých střediscích, 
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Výsledovka středisek - sestava se součty za syntetiky, první a druhé místo analytiky, pro 

nákladové a výnosové účty v členění po střediscích (u každého účtu uveden stav na 
počátku měsíce, měsíční obraty, konečný stav, obraty od počátku roku; u každého 
střediska uveden celkový součet nákladů a výnosů střediska), 

Výsledovka středisek - rekapitulace - sestava se součty za syntetiky pro nákladové 
a výnosové účty v členění po střediscích (u každého syntetického účtu uveden stav na 
počátku měsíce, měsíční obraty a konečný stav; uveden také název syntetického účtu; 
u každého střediska uveden celkový součet nákladů a výnosů střediska), 

Náklady a výnosy středisek - sestava se součty za jednotlivé účty a syntetiky pro 
nákladové a výnosové účty v členění po střediscích (u každého účtu uveden stav na 
počátku měsíce, měsíční obraty, měsíční stav a konečný stav; uveden také název účtu; 
u každého střediska uveden celkový součet nákladů a výnosů střediska). 

 
- V případě, že parametr systému { Tisk rekapitulace za střediska } je nastaven na 

hodnotu 'A', vytiskne se v účetních sestavách Výsledovka středisek, Výsledovka 
středisek - rekapitulace, Náklady a výnosy středisek samostatná část sestav, kde 
se objeví celkové součty za podnik bez ohledu na středisko (Výsledovka za podnik 
atd.). 

- V hlavní účetní knize je začátek soupisu pohybů daného účtu označen pomocí znaku 
"#", lze jej tedy lehce v sestavě najít (vyhledání při prohlížení na obrazovce). 

- Lze vytvořit, "VYB", měsíční Devizovou hlavní knihu. Je tříděna dle měn a účtů (kniha 
oddělena dle měn). Tvorba, prohlížení a tisk pomocí volby menu ve "VYB" - 
Účetnictví_spec / Účetnictví_devizy / Měsíční sestavy / ... . Při měsíčním zpracování se 
neukládá automaticky do archivu starých sestav. Pokud ji chceme uložit nebo vytvořit 
sestavu za období, je nutné nejprve v Režimu roční uzávěrky obnovit příslušná data 
(včetně přípravy dat) a pak ve "VYB" tyto sestavy pomocí volby menu 
Účetnictví_devizy / Staré sestavy, Účetnictví_devizy / Sestavy za období vytvořit. 
Následně ji lze prohlížet a tisknout ("VYB"). 

 
 

Přehled deníků, "VYB" 
- V rámci kontrolní sestavy v účetnictví Sestava součtu deníků lze získat informaci o 

tom, jaké jsou aktuálně pořízeny účetní deníky. Aby bylo možno obdobnou informaci 
získat o denících došlých, vystavených faktur, speciální pokladny a saldokont, byla 
doplněna obdobná sestava pro tyto oblasti. Volba menu "VYB" - Další_spec. / Tisk 
(prohlížení) přehledu deníků. 

 
• Pořízené počáteční stavy (účetní doklady pořízené v oblasti označené "Z") se v rámci 

Kontrolních sestav chovají jako normální účetní doklady, tj. objevují se ve všech 
sestavách a součtech v rámci běžných měsíčních dokladů. Jinak je tomu v Měsíčních 
účetních sestavách. V tomto případě se automaticky zahrnou do položky počáteční 
stav a neobjevují se v rámci měsíčních účetních dokladů (neobjeví se ani v Hlavní 
účetní knize jako samostatný doklad). Lze tedy pořídit počáteční stavy kdykoliv během 
roku (neovlivní se tím měsíční obraty). Pozor, položkovitý přehled těchto pořízených 
počátečních stavů lze získat (pro potřeby kontroly) pouze jako Kontrolní opis deníku 
účetních dokladů nebo v rámci Kontrolních sestav v oblasti "Z" - počáteční stavy (zadat 
prázdný účet '     ) !!! 

• Dle potřeby prohlížet a tisknout měsíční účetní sestavy vytvořené v předešlých 
měsících. K jejich vyhledání je nutno zadat měsíc a rok. Tyto sestavy jsou 
uschovávány na pevném disku po zvolenou dobu (omezena pouze kapacitou pevného 
disku). Zrušit z pevného disku je lze, viz agenda ROČNÍ UZÁVĚRKY.  
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V rámci systému je udržována a kontrolována položka { zpracovávané účetní 
období }, tj. účetní měsíc a rok. Pořizovat jednotlivá prvotní data (deníky) v jednotlivých 
agendách lze libovolně dopředu. Stačí přepsat nabízený měsíc (nabízí se obvykle aktuální 
účetní měsíc) na požadovanou hodnotu !!! 
 

Pomocné agendy 
 

Slouží k zabezpečení pořízení a údržby číselníků, zálohy a obnovy dat, změně 
parametrů systému a spouštění programů pro údržbu systému. 
 
Vlastní činnost: 
 

• Při zprovoznění systému naplnit a v průběhu práce udržovat aktuální všechny potřebné 
parametry systému (např. telefonní číslo, adresa, atd.), volba menu Nastavení 
konfigurace systému. Pomůckou při nastavení parametrů je příslušný nápovědný řádek 
(zobrazen dole na vstupní obrazovce) !!! 

• Při zprovoznění systému naplnit a v průběhu práce udržovat aktuální všechny potřebné 
číselníky. V rámci Číselníku dodavatelů a odběratelů funguje vyhledávání dle názvu, 
v rámci Účtové osnovy funguje vyhledávání dle čísla účtu (viz "V - Popis vstupu dat"). 
V rámci pořizování Číselníku dodavatelů, odběratelů, Účtové osnovy a Číselníku 
středisek klávesa <F9> umožňuje "duplikaci" vět (viz "V - Popis vstupu dat"). 

• Pravidelně používat archivaci dat a v případě potřeby obnovu dat. Archivaci lze 
provádět jak po příslušných agendách, tak komplexně. V případě komplexní zálohy 
jsou větší nároky na čas a volné místo. Doporučujeme provádět pracovní archivace dat 
na pevný disk, případně na vyhrazené "pracovní diskety" a zálohy před měsíčním 
zpracováním na "archivační diskety", které budou uschovány. V rámci menu 
jednotlivých měsíčních zpracování jsou zařazeny volby pro archivaci (stejná akce jako 
při volbě v rámci POMOCNÝCH AGEND, "VYB"), doporučujeme tyto zálohy provádět. 
Z hlediska bezpečnosti dat je vhodné provádět jednou za den pracovní zálohu všech 
dat. 

• Pokud dojde k obnově dat, je nutno zadat příslušné přístupové heslo "DECE" a zvolit si 
dle data a hodiny (zobrazeno) soubor použitý k obnově. Při obnově dat v rámci jedné 
agendy nejsou data ostatních agend přepsána. Pokud byla archivovaná data uložena 
na více disket (při archivaci se uživateli automaticky oznámí, že archivace vyžaduje 
více než 1 disketu k uložení dat - zobrazí se požadovaný počet) musí se k obnově 
použít speciální volba menu Obnova dat z více disket. V případě obnovy dat z jiného 
měsíce je vhodné u jednotlivých agend v Nastavení konfigurace systému (viz kapitola 3 
– "Parametry a číselníky systému") změnit informativní položky s údaji o posledním 
zpracovaném měsíci. V případě obnovy všech dat nebo obnovy dat ÚČETNICTVÍ je 
nutné změnit příslušné zpracovávané období (účetní měsíce a rok) na období, které 
bylo obnoveno !!! 

• V případě potřeby provést opravy v datech starších více než jeden účetní měsíc je 
nutno obnovovat data postupně z jednotlivých účetních měsíců až do požadovaného 
měsíce (například pokud je zpracováván účetní měsíc 7, chceme obnovit stav v měsíci 
5, obnovíme nejprve stav v měsíci 6 a až pak stav v měsíci 5). Pokud jsou obnovena 
data z jiného měsíce (v našem případě 5), je nutné změnit účetní období (pomocí 
příslušné volby v menu) na příslušnou hodnotu. Poté lze provést příslušné opravy. 
Nakonec je nutné postupně zpracovat jednotlivé měsíce opravené (v našem případě 
měsíce 5 a 6). Pokud je nutné provést obnovu dat, doporučujeme nejprve se 
telefonicky poradit. 
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• V případě potřeby si zajistit aktuálnost prohlížených sestav (i po provedení měsíčních 

zpracování zůstanou sestavy vytvořené pro pozdější prohlížení a tisk na pevném 
disku) použít vymazání tiskových sestav, je nutno zadat heslo "DECE". 

• Pravidelně provádět vymazání starých archivních dat na pevném disku. 
• Pravidelně provádět Údržbu dat systému, tj. vymazání nepotřebných pracovních dat na 

pevném disku. 
• Dle potřeby vytisknout a prohlížet Příručky k práci. Při tisku všech Příruček najednou 

(volba menu) je nutno vždy v zobrazeném menu pro tisk zahájit tisk každé Příručky (lze 
tak tisk některé vynechat). 

• Z menu lze pustit samostatnou informační tabulku o zpracovaných agendách. Tato 
tabulka je k dispozici také v rámci měsíčního zpracování. Zde si však lze kdykoli 
během měsíce ověřit, které agendy již byly zpracovány. 

Informace o systému 
- V Podpůrných akcích lze spustit volbu menu Informace o systému. Objeví se 

následující obrazovka: 
 

         
 

Použité místo 
 

 U jednotlivých oblastí systému je zobrazen počet souborů a zabrané místo na 
pevném disku, dále je zobrazena informace o počtu volných bytů na pevném disku. 
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Adresáře 
 Informace o adresářích, kam byl nainstalován systém DeCe ÚČTO a další informace 

o systému 
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Licence  
 Prohlížení a tisk licenční smlouvy 

               

Export dat  
 

Speciální položkou POMOCNÝCH agend je Export dat. Pomocí této akce lze vybrat 
přesně určená data ze systému (v rámci daných možností), a provést jejich export na diskety 
(případně pevný disk). Následně lze takováto data nahrát z takovýchto disket na jiný počítač 
(přenos dat mezi počítači bez sítě). Pokud je systém provozován na více počítačích bez 
zapojení do sítě, lze tímto způsobem přenášet data pořizovaná na jednotlivých pracovištích 
na centrální pracoviště ke zpracování. Při použití verze pro více zákazníků lze Export dat 
použít pro přenos dat mezi jednotlivými zákazníky. Ve všech případech použití této akce se 
jedná o speciální případy. Běžný uživatel tedy Export dat nepoužívá !!! 

 
Po spuštění programu Export dat na diskety I. se objeví základní tabulka, ve které je nutno 
zadat, co a kam se bude exportovat. 
                                         
 Volba menu Export dat na diskety II. umožní exportovat data agend Účetní výkazy, 

Rozpočty a speciální Pokladna. 
 

- Po zadání příslušných parametrů lze vybraná data exportovat na diskety. Lze přenášet 
jak celé agendy, tak pouze deníky nebo číselníky, případně pouze data z vybraného 
období. 

- Nejprve se zadá disketová mechanika (A, B; cesta na pevný disk se většinou 
nevyužívá), kam budou data exportována, tj. vyplní se položka { Disketa }. 

- Dále je možno zadat { účetní měsíc } a { rok }. Tyto položky jsou vyplněny, pokud 
chceme exportovat deníky dané agendy (případně jiná data, jež jsou vázána na účetní 
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měsíc a rok) z vybraného období. V opačném případě lze tyto položky nechat 
nevyplněny. 

- Poté lze zadávat, co budeme exportovat. Označení toho, co chceme exportovat 
(zobrazí se " "), provedeme stiskem mezerníku nebo levého tlačítka myši na dané 
položce . Opakovaným stisknutím mezerníku nebo tlačítka myši se označení zruší.  

- Při exportu některých položek, tj. deníků agend ÚČETNICTVÍ, DOŠLÝCH FAKTUR, 
VYSTAVENÝCH FAKTUR, SALDOKONTA DOD., SALDOKONTA ODB., DPH a 
číselníků účetnictví, si lze vybírat po souborech (export pouze vybraných deníků, 
číselníků). Označíme u dané agendy Výběr, dále označíme danou položku (např. 
Deníky) a na takto označené položce stiskneme klávesu <F8> (další nápověda se 
zobrazí po stisku klávesy <F1>). Zobrazí se malé výběrové okno s názvy těch deníků 
(případně jiných souborů), jež lze exportovat. V rámci okna se lze pohybovat pomocí 
šipek nahoru a dolů. Stiskem klávesy <Ins>, mezerníku nebo levého tlačítka myši na 
vybrané položce si můžeme označit jednotlivé soubory pro export (objeví se značka). 
Opakovaným stiskem klávesy <Ins>, mezerníku nebo levého tlačítka myši se 
označení pro export zruší. Ukončení výběru v tomto okně pomocí stisku klávesy 
<Esc>. 

- Pokud je označen pro export Základ dané agendy, označí se automaticky všechny 
ostatní části (export celé agendy, nelze jinak). Při zrušení označení základu se 
automaticky zruší i označení ostatních částí. Nelze samostatně exportovat Parametry 
jednotlivých agend. Tyto se exportují pouze v rámci exportu celé agendy (viz Základ). 
V rámci exportu pomocí položky Kompletní agendy lze označit každou položku 
samostatně (liší se od ostatních položek). 

- V rámci tabulky se lze pohybovat pomocí běžných kláves (šipky, <Enter>, <Tab>, 
<Shift>+<Tab> atd.). Ze spodní části tabulky (část s ) se lze zpět do horní části dostat 
pomocí šipky nahoru z 1. řádku s položkami (položky Kompletní agendy), popř. 
z jakékoli položky stisknutím klávesy <PgUp> nebo pomocí myši. 

- Vlastní export se spustí stiskem tlačítkem [ OK ]. Ukončení programu bez exportu lze 
provést opakovaným stiskem klávesy <Esc> nebo stiskem tlačítka [ Storno ]. Pokud 
budou exportovaná data uložena na více disket, oznámí se uživateli tato skutečnost 
automaticky po spuštění vlastního exportu s možností v tomto okamžiku export ukončit 
(pokud uživatel nemá nedostatek disket). Exportovaná data lze zpětně obnovit pouze 
pomocí volby menu Obnova exportovaných dat (nelze jinak). 

 

Zpracování  
 
• Po provedení Měsíční účetní uzávěrky (vytvoření a kontrole všech účetních sestav) 

provést Měsíční zpracování účetnictví (je vytvořen nový kumulativní soubor, uschovány 
vytvořené měsíční sestavy, archivována účetní data). Před provedením Měsíčního 
zpracování účetnictví musí být provedeno Měsíční zpracování ostatních agend !!! 
Provedení Měsíčního zpracování ostatních agend lze zkontrolovat na třetí obrazovce 
Nastavení konfigurace systému (volba menu v Pomocných agendách), kde jsou 
zobrazeny informace o posledním zpracovaném měsíci v jednotlivých agendách. Tyto 
měsíce se automaticky změní (posunou dopředu) po zpracování jednotlivých agend. 

• Při měsíčním zpracování účetnictví se po spuštění zpracování zobrazí informační 
tabulka s údaji o stavu zpracování jednotlivých agend. 

 
 Pokud je v dané chvíli otevřena Předběžná uzávěrka, zobrazí se i tato informace (dole 

v tabulce) a žlutě se probarví ty agendy, které byly předběžně zpracovány. 
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                    Náhled obrazovky informační tabulky o zpracovaných agendách 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pokud po zobrazení informace nechceme provést zpracování, ukončíte program 
opakovaným stisknutím klávesy <Esc> nebo stisknutím tlačítka [ Storno ]. Po tomto 
ukončení lze zpracování později opakovat (data nejsou poškozena). 

• Po provedení Měsíčního zpracování účetnictví provést Měsíční úpravu dat v systému. 
V rámci ní jsou zrušena data (pořízené prvotní doklady) z účetně zpracovaného 
měsíce, a to jak v ÚČETNICTVÍ, tak v ostatních agendách. Důvodem je především 
ochrana před změnou vstupních dat pro zpracování ÚČETNICTVÍ. 

• Jak první, tak druhé měsíční zpracování je chráněno heslem především proti 
neúmyslnému spuštění, heslo = "DECE". 

• V rámci systému je udržována a kontrolována položka { zpracovávané účetní 
období }, tj. účetní měsíc a rok. Po úspěšném ukončení Měsíční úpravy dat se toto 
účetní období automaticky změní (posune dopředu) !!! Tato položka je mimo jiné 
využita při Tvorbě účetních sestav, Převodu dat do DPH a Tvorbě sestav DPH 
v automatických režimech (není ručně zadáváno zpracovávané období) a jsou 
zpracována data z aktuálně { zpracovávaného účetního období }. 

 
• Pozor, Je důležité vzhledem k bezpečnosti dat dodržet postup provedení měsíční 

uzávěrky v takovém pořadí jaké je v menu.  
 To znamená :  1) - Záloha všech dat účetnictví na disketu. 
         2) -Vlastní měsíční zpracování účetnictví. 
                         3) - Záloha všech dat systému na disketu. 
                                 4) -Tvorba sestavy souborů změn.  
         5) -Vlastní měsíční úprava všech dat.  
 
• Roční zpracování představuje zcela samostatnou část systému s vlastním menu 

(samostatná agenda) a bude popsáno v samostatné kapitole. Slouží k provedení 
účetní uzávěrky roku bez narušení aktuálně zpracovávaných dat roku následujícího. 
Lze zde také provést opravu účetních dat aktuálního roku. Navíc obsahuje možnost 
zrušit z pevného disku Staré účetní sestavy a Staré sestavy DPH !!! 

Dph  
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Slouží k měsíčnímu zpracování podkladů pro odvod DPH, včetně tisku příslušných 

podkladových sestav. Agenda využívá dat převedených z ostatních agend (za předpokladu 
členění účtů dle předepsané metodiky), avšak funguje jako zcela samostatný modul. 
 
                                           Obrazovka pořizováku daňových dokladů : 
 

 
 
Vlastní činnost: 
 
• Při zprovoznění systému nastavit parametry agendy DPH. Jde především o Číselník 

Tržbových účtů, viz kapitola 3 – "Parametry a číselníky systému" ! 
• Pořídit daňové doklady dávkovým způsobem, a to s využitím rozdělení na jednotlivé 

oblasti jak u nákupu, tak plnění. Oblasti rozlišeny příslušným písmenem v "pořizováku" 
(zobrazování, tisk). Z důvodu správnosti výstupů je nutné toto členění na oblasti 
používat. 

 
 
Označení oblastí: 

'N' - nákup - pokladna (za hotové), 
'D' - došlé faktury, došlé faktury - vlastní (převedené z deníků došlých faktur), došlé 

faktury - účetní (pořízené a převedené z deníků účetnictví), 
'P' - prodej - pokladna (za hotové), 
'F' - vystavené faktury, vystavené faktury - vlastní (převedené z deníků vystavených 

faktur, případně ze samostatného modulu fakturace), vystavené faktury - účetní 
(pořízené a převedené z deníků účetnictví), 

'S' - přefakturace. 
 
 

Takto se pořídí všechny daňové doklady, které nebudou převedeny z ostatních agend 
a případné opravné daňové zápisy. V rámci jednoho deníku je vhodné vytisknout si Kontrolní 
opis dat a ten přiložit k prvotním dokladům. 
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Práce s pořizovacím programem je obdobná jako při opravách převedených dokladů 

s tím, že zadávané číslo deníku musí být větší než 10 (menší čísla použita pro deníky 
převedených dokladů). 
 
Pokud jde o jednotlivé položky zadávané při pořizování daňových dokladů: 
{ Číslo dokladu } - představuje označení prvotního dokladu, ze kterého byly pořízeny 

příslušné údaje (tj. číslo odběratelské faktury, pořadové číslo dodavatelské 
faktury, číslo pokladního dokladu, číslo speciálního daňového dokladu), 

{ Datum } - slouží k zapsání data vzniku dokladu, což je důležité při kontrole, 
{ Datum plnění } - slouží k zapsání data vzniku plnění (tj. vzniku daňové povinnosti), což je 

důležité zejména v oblasti vlastních plnění (daň odváděna dle tohoto datumu), 
{ Typ dokladu } - slouží k zapsání typu dokladu tak, aby v jednotlivých sestavách bylo 

možno provést požadované rozčlenění na běžné doklady, zjednodušené 
doklady, dobropisy, vrubopisy, doklady o dočasném použití, doklady o finančním 
pronájmu, tržby a případně další požadované typy. 

{ Text } - představuje doprovodný komentář o zpracovávané položce, 
{ Daňová skupina } - představuje klíč, dle kterého jsou zařazeny jednotlivé položky do 

příslušných daňových skupin viz "VIII - DPH a účetní osnova". 
 
- Po vyplnění { datumu vystavení } se do { datumu plnění } automaticky doplní stejné 

datum. Takto doplněné datum lze přepsat. Klávesa <F6> stisknutá na položce 
{ datumu plnění } doplní do této položky stejné datum, jako { datum vystavení } (lze 
použít v režimu oprav). 

- Obvykle je v položce { Typ } mezera (nevyplňuje se), tzn. jde o běžný doklad !!! 
 
Tabulka povolených hodnot : 
 

' - Běžný doklad  'F' - Běžný doklad pro fyzickou osobu 
'Z' - Zjednodušený daňový doklad  'J' - Zjednodušený daňový doklad pro fyzickou 
'D' - Dobropis   osobu 
'V' - Vrubopis  'O' - Dobropis pro fyzickou osobu 
'P' - Doklad o použití  'R' - Vrubopis pro fyzickou osobu 
'C' - Dočasné použití  'U' - Doklad o použití pro fyzickou osobu 
'L' - Finanční pronájem    
'T' - Tržby    
'A' - Volitelné_1  'X' - Volitelné_1 f.osoby 
'B' - Volitelné_2  'Z' - Volitelné_2 f.osoby 
'E' - Volitelné_3    
'G' - Volitelné_4    

 
Rozčlenění na doklady pro fyzické osoby je zde nepovinné !!! 
 
- Klávesa <F8> stisknutá na položce { Typ } zobrazí tyto povolené hodnoty včetně 

krátkého popisu významu (výběr stejný jako při přehledném listování). 
- Typy dokladů Běžný doklad, Zjednodušený doklad, Dobropis, Vrubopis, Doklad 

o použití, Dočasné použití, Finanční pronájem a Tržby představují dle zákona o DPH 
základní požadované rozčlenění daňových dokladů na daňových soupisech (paragraf 
11). V případě typů Zjednodušený doklad a Tržby se při kontrole DPH používá typ 
výpočtu dle zákona o DPH (daň vypočtena z ceny včetně DPH po vynásobení 
speciálním koeficientem). 

- Typy dokladů Volitelné_1 a Volitelné_2 jsou určeny pro evidenci zvolenou uživatelem. 
Lze zde sledovat libovolně zvolený typ dokladů, např. faktury, na kterých byly placeny 
zálohy. V případě jejich využívání je nutné zapsat do interní směrnice, jaký typ dokladu 
je s pomocí tohoto označení sledován. Jejich použití je nepovinné !!! 
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- Typy Volitelné_3 a Volitelné_4 jsou určeny v současnosti pro evidenci rozčlenění 
daňové skupiny Vývozu a mez. přepravy (analytika 0 nebo 1) na položky dle nového 
přiznání DPH (vývoz rozčleněn na 3 položky mez. přeprava, vývoz zboží, vývoz 
služeb). V souhrnné sestavě DPH zobrazen součet za příslušnou daňovou skupinu 
(analytiku). Pokud uživatel neprovádí vývoz a mezinárodní přepravu, případně provádí 
pouze jednu z těchto činností (tj. buď mezinárodní přepravu nebo vývoz služeb nebo 
vývoz zboží), nemusí tyto typy používat (není nutno členit vývoz) !!! 

 V případě opačném bude pořizovat nejčastěji prováděnou činnost s typem dokladu 
"Běžný" a druhé dvě činnosti s typy "Volitelné _ 3" a "Volitelné 4" (v interní směrnici 
určeno, co se na jakém typu sleduje). Daňové soupisy jsou proto rozčleněny tak, aby 
bylo možno správně vyplnit daňové přiznání. 

- Klávesa <F8> stisknutá na položce { základ } nebo { daň } vyvolá speciální výpočet 
pro potřeby dopočtení základu a daně u zjednodušeného daňového dokladu. 

 
 Postup je následující : 
 po stisknutí klávesy <F8>se objeví tabulka pro výpočet: 
 
                              Náhled obrazovky Zpětný výpočet DPH a základu    
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• nejprve se zadá o jakou daňovou skupinu se jedná, tj. zadání znaku '2' = 5% ,'3' 

= 22% (zadat znamená stisknout klávesu např. <2> a pak <Enter>), 
• pak se zadá cena včetně daně, 
 
• po zadání ceny s daní (po stisku <Enter>) se zobrazí vypočtený základ a 

vypočtená daň (výpočet dle postupu v zákoně o DPH), 
• pokud nechceme pokračovat ve výpočtu (provést opravu) potvrdíme volbu 'N' 

(stisk <Enter>), jinak zadáme 'A' (po zadání 'A' lze znovu zadat údaje pro 
výpočet), 

• po ukončení výpočtu se do položky, ze které byl výpočet spuštěn, dosadí 
vypočtený základ. 

Pozor, po ukončení tohoto výpočtu není nutno znovu výpočet opakovat nebo si někam 
zapisovat vypočtenou daň. Klávesa <F7> stisknutá na příslušné položce { Daň } 
automaticky doplní do položky daň vypočtenou v průběhu posledního speciálního 
výpočtu (byl spuštěn <F8>). Nelze zadat najednou položky { základ } a { daň } (je 
nutno pořídit dvě věty). Další položky za daňovou skupinou jsou pouze informativní 
a při opravách převedených dat je nelze opravovat (z důvodu kontroly prvotních dat). 
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- V režimu pořizování se ve spodní části obrazovky objevuje součet pořízených částek 

pro stejné číslo dokladu. 
- Klávesa <F9> umožňuje "duplikaci" vět (viz "V - Popis vstupu dat"). 
 
• Provést Převod měsíčních dat z ostatních agend (vytvoří se daňové deníky 

z převedených dat, a to dle nastavení jak pro dané daňové období, tak případně pro 
další). Pozor, v rámci převodu se důsledně používá předepsaného daňového 
analytického členění (viz "DPH a účetní osnova"). Nejsou převedeny jednostranné 
účetní zápisy !!! Pokud dojde ke změně dat v některé z agend (DOŠLÉ FAKTURY, 
ÚČETNICTVÍ, VYSTAVENÉ FAKTURY) a tyto změny chceme promítnout do DPH, je 
nutné provést převod znovu. 

• Převod provedený v oblasti daňových dokladů vyžaduje interaktivní spolupráci (zadání 
měsíce, potvrzení hlášení na obrazovce), avšak poskytuje informace o úspěšnosti 
převodu. Převod prováděný v oblasti hlavních akcí probíhá samostatně 
(v automatickém režimu), ale informace o úspěšnosti převodu neposkytuje. 

• Provést kontrolu převedených dat. Data jsou přístupná ve formě daňových deníků, kde 
je pevně dáno číslo deníku (zadává se automaticky). Ke kontrole použít tisku typu 'T' 
na obrazovku a vyhledání znaku "#" (zobrazen u nalezených rozdílů v DPH) pomocí 
příkazů 'F' a následně 'N' nebo 'V' (viz "V - Popis vstupu dat"). Lze tedy například 
postupovat takto: 

- vytvořit sestavu typu 'T' na obrazovku, 
- zapnout ukazovátko (<Shift+šipka nahoru, dolů>) a najet na 1. hlavičku 

s popisem položek,  
- stisknout klávesu <F>, zapsat znak # a stisknout klávesu <Esc>, 
- stisknout klávesu <V>, 
- nově vybranou sestavu chyb vytisknout (stisknout <P>), 
- ukončit stisknutím klávesy <Esc>.  

Tento postup kontroly se uplatňuje i při kontrole prvotních dat (volba 'K' v deníku 
došlých, vystavených faktur, účetních deníků). Případně lze tuto kontrolní sestavu 
vytisknout. 

• V oblasti nákupu jsou převedena všechna data z daného měsíce bez ohledu na datum 
plnění (odpočet nárokován v měsíci zaúčtování). Pozor, při převodu dat z oblasti plnění 
se používá datumu plnění (daňová povinnost vzniká okamžikem uskutečnění plnění) 
!!!. Data, která mají měsíc plnění stejný jako zpracovávaný měsíc nebo mají tento 
měsíc prázdný, se převedou do běžného období (deníků) a budou zahrnuta do 
zpracování daného měsíce. Data, která mají měsíc plnění o jeden větší než je 
zpracovávaný měsíc, se převedou do dalšího období (deníků) a budou zahrnuta do 
zpracování příští měsíc. Všechna ostatní data se převedou do minulého období 
(deníků) a nebudou zahrnuta do žádného zpracování (měla být ručně pořízena 
a následně zpracována v minulém období) !!! Měsíc je zjišťován z datumu plnění !!! 
Pozor, toto platí i pro přefakturaci. 

• Předešlé kontroly měsíce plnění jsou prováděny, pokud není v konfiguraci DPH tato 
kontrola vypnuta, tj. do položky { Kontrola datumu plnění } je zapsáno 'N'. Vypnutí 
kontroly je vhodné použít pouze v případě, že jde o čtvrtletního plátce DPH, který 
všechna data z daného čtvrtletí pořizuje v jednom účetním období (např. data z měsíců 
4, 5, 6 jsou pořízena do účetního měsíce = deníků měsíce 6). Po převodu je nutné 
provést také kontrolu jak deníků dalšího období (při jejich kontrole se zadává měsíc 
dalšího daňového období), tak deníků minulého období (při jejich kontrole se zadává 
zpracovávaný daňový měsíc). 

• Doporučujeme opravovat prvotní doklady (v agendách) a ne převedená data. Pokud                   
byly provedeny opravy v převedených daňových dokladech, dojde při opakovaném 
převodu měsíčních dat k jejich přepsání (zrušení). V případě nutnosti lze opravovat 
i přímo v převedených denících (lze například přepsat datum plnění v denících 
minulého období, a pokud měsíc nového datumu plnění odpovídá zpracovávanému 
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měsíci, je tento údaj zahrnut do zpracování; dále lze opravovat jak základy, daně, 
daňové skupiny atd.). 

• V případě, že přefakturace není sledována automaticky (viz kapitola 3 – "Parametry a 
číselníky systému"), je možné pro její správné zahrnutí do agend DPH zvolit 
následující postup : 

• Pořídit fakturu v agendě VYSTAVENÝCH FAKTUR (základ účtován na protiúčet třídy 
"5", např."504"). V tomto případě se při kontrole DPH (volba 'K') objeví chyba (znak #) 
u této faktury. To nás upozorňuje, že jde o přefakturaci .  

• V agendě DPH pořídit tuto fakturu v rámci Pořízení daňových pohybů - přefakturace. 
• Pokud jsou pořízena data, lze si kdykoli během měsíce vytvořit, prohlížet a tisknout 

Měsíční daňové sestavy. 
• Před měsíčním zpracováním doporučujeme provést Tvorbu všech sestav (automatický 

režim), sestavy jsou vytvořeny na pevný disk. Výjimku představuje Souhrnná daňová 
sestava (nevytvoří se v automatickém režimu). Před tvorbou této sestavy se musí 
provést Příprava dat. Tuto přípravu je nutno opakovat, pokud byly provedeny opravy 
v daňových denících. Vlastní sestavu lze buď přímo tisknout nebo prohlížet na 
obrazovce (není ukládána na pevný disk). Pozor, každý měsíc alespoň jednou (před 
měsíčním zpracováním) musí být provedena Příprava této sestavy pro daný měsíc 
(platí i pro čtvrtletní plátce ) !!! Pozor, pro čtvrtletní plátce DPH se zadává při spuštění 
tvorby této sestavy po celé první čtvrtletí měsíc 3 (i v měsíci 2), ve druhém měsíc 6, ve 
třetím měsíc 9, ve čtvrtém 12 !!! V tomto případě má sestava kumulativní charakter (při 
tvorbě v měsíci 2 zahrnuta kumulativní data měsíců 1 a 2). 

• Pokud v průběhu měsíce potřebujeme pouze jednu sestavu, použijeme Tvorbu 
vybrané sestavy (pokud netiskneme přímo a sestavu si pouze nechceme prohlížet na 
obrazovce, je sestava vytvořena na pevný disk). Pokud máme sestavy vytvořeny na 
pevném disku, můžeme si je libovolně prohlížet a tisknout. Před tiskem měsíčních 
sestav doporučujeme prohlédnout si sestavy na obrazovce. Také zde lze při prohlížení 
na obrazovce provádět kontrolu DPH vyhledáním znaku "#" (zobrazen u nalezených 
rozdílů v DPH) pomocí příkazů 'F' a následně 'N' !!! 

 

Jednotlivé sestavy 
Nákup - bez daně - podrobný výpis všech daňových dokladů o nákupu od neplátců DPH 

a nákupů osvobozených od DPH, včetně závěrečné rekapitulace, 
Nákup - tuzemsko - podrobný výpis všech daňových dokladů o nákupu v tuzemsku s DPH 

dle příslušných skupin DPH, včetně závěrečné rekapitulace, 
Nákup - Dovoz - podrobný výpis všech daňových dokladů o nákupu z dovozu s DPH dle 

příslušných skupin DPH, včetně závěrečné rekapitulace, 
Přefakturace - podrobný výpis všech daňových dokladů o přefakturaci dle příslušných 

skupin DPH, včetně závěrečné rekapitulace (snížení nároku na odpočet), 
Nákup - bez daně spec. – podrobný výpis všech daňových dokladů o nákupu s 0% DPH  
 sledovaných odděleně od běžných nákupů s 0% DPH (např. lahve, obaly), 

včetně závěrečné rekapitulace, 
Plnění - bez daně - podrobný výpis všech daňových dokladů o prodejích osvobozených od 

DPH, včetně závěrečné rekapitulace, 
Plnění - s daní - podrobný výpis všech daňových dokladů o prodejích s DPH dle příslušných 

skupin DPH, včetně závěrečné rekapitulace, 
Plnění - bez daně spec. - podrobný výpis všech daňových dokladů o prodejích s 0% DPH 

sledovaných odděleně od běžných prodejů s 0% DPH (např. lahve, obaly), 
včetně závěrečné rekapitulace, 

 
Souhrnná daňová sestava - souhrnná sestava o všech nákupech a plněních v daném 

měsíci, speciálně sledované skupiny jsou uvedeny v samostatných 
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tabulkách na konci sestavy (nejsou automaticky zahrnuty do součtů 0% 
DPH v souhrnné daňové sestavě - vlastním formuláři). 

 
 
 

Všechny sestavy s výjimkou Souhrnné jsou navíc členěny dle typů daňových dokladů 
(běžné, zjednodušené, dobropisy, vrubopisy, doklad o použití, doklad o dočasném 
použití, doklad o finančním pronájmu).  

 
• Po provedení měsíční daňové uzávěrky (vytvoření a kontrole všech daňových sestav) 

provést Měsíční zpracování DPH (vymazána měsíční data, kumulativní soubor je 
aktualizován správným vytvořením Souhrnné daňové sestavy, pokud je to nastaveno 
v konfiguraci DPH, uloženy měsíční sestavy s výjimkou Souhrnné sestavy DPH - 
ukládáno maximálně posledních 12 měsíců). 

 
 
 
Poznámka  
 
• Příčinou zobrazení chyby ve vypočtené DPH (znak #) může být kromě špatného 

zadání účtu u základu a daně (následně přiřazeny rozdílné daňové skupiny) také 
zadání různých typů nebo datumů plnění u základu a daně. 

• Všechny kontroly DPH jsou přizpůsobeny zaokrouhlování DPH dle zákona o DPH. 
V důsledku toho je však celková chyba v DPH rovna součtu chyb u jednotlivých 
položek a nelze ji zjistit jako rozdíl mezi zaúčtovanou daní a daní vypočtenou ze součtů 
základů (při manuální kontrole) !!! 

• Při zpětném výpočtu základu a daně u zjednodušeného daňového dokladu výpočet 
předepsaný zákonem způsobí, že mezi daní vypočtenou podle něj a daní vypočítanou 
z dopočteného základu vzniká rozdíl. 

• Pomocí kláves <F6> a <F5> lze provést matematický dopočet základu a daně (z ceny 
včetně daně). Postup je zcela totožný jako v případě dopočtu u zjednodušeného 
dokladu. Rozdíl je ve způsobu výpočtu, daň je vypočtena na základě procent (ne 
násobením koeficientem). 

• Pozor, pokud nelze znak "#" najít na klávesnici (zapnuta česká klávesnice), lze tento 
znak zadat stisknutím klávesy <Alt> (držet stisknutou) a poté stisknutím číslic "3" a "5", 
nakonec uvolnit <Alt>. 

 
 
 

Změna sazeb DPH 
- Sazby DPH lze nastavit odděleně pro práci agendy Fakturace, tj. vlastního 

vystavování faktur na počítači, a pro práci všech ostatních částí systému. 
- Po spuštění volby menu Změna sazeb DPH se objeví základní obrazovka: 
 

 
 
 
 
 
 
      Náhled obrazovky nastavení sazeb DPH. 
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- V horní části obrazovky jsou zobrazeny sazby DPH, které jsou v systému právě 

nastaveny. Pod nimi jsou zobrazeny sazby DPH, které lze v systému nastavit. 
Následují jednotlivé volby pro změnu sazeb DPH. 

- Pro provedení změny je nutné do příslušné položky zadat volbu 'A', pak provést zápis 
změny, tj. volba 'Z' v položce { Zadejte }, jinak se žádná změna neprovede. Lze tedy 
tuto obrazovku použít pouze pro zobrazení informace o aktuálně nastavených 
sazbách DPH v systému. 

• Metodický postup přechodu na nové sazby 
- Pokud zákazník používá agendu Fakturace (automatické vystavování faktur na 

počítači), musí nastavit ve Fakturaci nové sazby DPH. 
Nastavení se provede: 
a) zadat volbu 'A' do položky { Nastavit sazby DPH  agenda fakturace  nové }, 
b) provést zápis, volba 'Z' v položce { Zadejte }. 
Po nastavení se budou vystavovat faktury s novými sazbami DPH. 

- Nastavit nové sazby DPH pro ostatní části systému 
Nastavení se provede: 
a) zadat volbu 'A' do položky { Nastavit sazby DPH  systém mimo fakturaci  

nové }, 
b) provést zápis, volba 'Z' v položce { Zadejte }, 
c) provést převod účetní osnovy do režimu roční uzávěrky (příslušná volba menu) a 

upravit v účtové osnově texty s DPH 23% na 22% 
Po nastavení se budou v textech sestav agendy DPH objevovat nové sazby DPH, 
dále se nové sazby v systému použijí při kontrole DPH (volba 'K' v pořizovácích) a 
rozpočítávání DPH (<F8>, <F7>). 

- Dle potřeby provést změnu v ceníku MTZ nebo v ceníku položek. 
 Nastavení se provede: 

a) zadat volbu 'A' do položky { Upravit sazby DPH  ceník MTZ  nové } nebo 
{ Upravit sazby DPH  ceník položek  nové }, 

b) provést zápis, volba 'Z' v položce { Zadejte }. 
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Po nastavení se u jednotlivých položek v číselnících nahradí stará sazba DPH novou 
(23% na 22%). Pozor, tyto volby se používají pouze výjimečně a je vhodné v tomto 
případě zavolat autorům. 

• Upozornění k provádění změn sazeb DPH 
- Pokud se pořizují data do měsíce 12/94 a 01/95 zároveň (stará a nová sazba DPH), 

funguje kontrola a rozpočítávání DPH pro nastavenou starou sazbu DPH. To 
znamená, že kontrolu a rozpočítávání DPH pro doklady z měsíce 01 lze provádět až 
po nastavení nových sazeb DPH. 

- Lze vystavovat faktury s novou sazbou DPH a zároveň v ostatních částech systému 
funguje kontrola a rozpočítávání DPH pro nastavenou starou sazbu DPH. 

- Pokud zákazník zakoupil přímo verzi 3.40 a vyšší, a chce zpětně zpracovávat rok 
1994, musí nejprve provést změnu na staré sazby DPH a po zpracování roku 1994 
opět nastavit nové sazby DPH. Postup je obdobný viz výše popsaná metodika. 

- Nastavení na nové a staré sazby lze libovolně opakovat. 
- Ve vícezákaznické verzi platí následující pravidla. Pokud se změní u libovolného 

zákazníka sazba DPH pro systém mimo agendu Fakturace, platí automaticky tyto 
sazby pro všechny ostatní zákazníky !!! Ostatní změny sazeb DPH, tj. změna 
v agendě Fakturace a případně v cenících se musí provádět samostatně pro každého 
zákazníka !!! 

 

Používané sazby DPH 
- Při vstupu do "pořizováku" Nastavení sazeb DPH jsou přístupné položky { Používa-

né sazby DPH }. 
- Pokud chceme používat například sazby 6%°a 20% místo 5% a 22%, zadáme 

do položek { nové sazby DPH } 6 a 20. Do položek { staré sazby DPH } zadáme 
5 a 22 (místo 5 a 23) a provedeme zápis (volba ´Z´). Dále postupujeme stejně, viz 
výše popsaný postup změny sazeb. 

 

Daňová skupina - Ds 
- Pro správné sledování oblasti DPH je v systému používáno členění příslušných účtů 

dle analytiky. Pokud není možno využívat analytiky (např. je předepsána skupině 
podniků závazná účetní osnova), lze použít Ds. 

- V agendě DPH se při převodech dat na základě pořízených analytik vytváří položka 
Ds. Tvar položky Ds je _ / _, kde na prvním místě je označení sazby, tj. "0", "1" = 0%, 
"2" = 5%, "3" = 22%, a na druhém označení tuzemsko / dovoz, tj. "2" = dovoz, 
"ostatní" = tuzemsko (pouze u nákupu). 

- Ds lze po nastavení příslušných parametrů ve speciální konfiguraci systému zadávat 
přímo při pořízení prvotních dat (došlé, vystavené faktury, pokladní doklady atd.). Pak 
není nutné používat analytické členění. 

- Použití Ds lze nastavit samostatně pro různé oblasti viz "VYB" - Speciální 
konfigurace. 

- I při použití Ds fungují podpůrné akce pro agendu DPH, jako je kontrola 'K', dopočet 
DPH a základu z celkové částky atd. 

- Při použití Ds nelze automaticky sledovat přefakturaci (viz automatické sledování 
přefakturace). 
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Fakturace  
 
Slouží k vystavování a tisku faktur, tj. pořízení faktury, tisky faktur, storno faktur, včetně 
spolupráce s ceníkem položek a ceníkem MTZ 
Data z této oblasti jsou k dispozici agendám ÚČETNICTVÍ, SALDOKONTA ODBĚRATELŮ a 
DPH. 
 
Vlastní činnost : 
 
• Při zprovoznění systému pořídit potřebné parametry FAKTURACE a případně Ceník 

položek (viz kapitola 3 – "Parametry a číselníky systému"). 
• Průběžně vystavovat a tisknout faktury. 

Políčka na obrazovce odpovídají standardnímu rozložení údajů na formuláři faktury. 
Uvnitř políček a mezi nimi se pohybujeme pomocí navigačních a editačních kláves 
(podrobný popis viz "V - Popis vstupu dat"). 
Pořízení faktury je rozděleno na pořízení hlavičky faktury a pořízení jednotlivých 
položek faktury. 

 
                                                Obrazovka hlavičky faktury : 

 
 

Pokud jde o jednotlivé položky zadávané při fakturaci : 
{ Jméno } - do tohoto políčka se zadává jméno fakturanta(ky), které se vytiskne na konci 

faktury s textem: "Fakturoval: ". Zadávání jména není povinné. 
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{ Číslo faktury } - je tvořeno automaticky, v závislosti na zadané číselné řadě podle druhu 

faktur, uživatel nemá povoleno do tvorby čísla faktury zasahovat. Počet a 
struktura číselných řad se musí nastavit před prvním spuštěním systému (viz 
kapitola 3 - "Parametry a číselníky systému"). 

{ Číselná řada } - zde se zadává konkrétní číselná řada pro fakturu. Seznam číselných řad 
lze získat stisknutím klávesy <F8>. Jestliže byla nastavena pouze jedna číselná 
řada, není nabízeno toto místo k vyplnění a číslování faktur probíhá plně 
automaticky. 

{ Účetní období } – měsíc a rok, ve kterém je faktura zaúčtována. Automaticky je nabídnuto 
období ze systémového data, ale lze jej podle potřeby měnit. 

{ B. účet } - obsahuje kód účtu, na který má být faktura uhrazena. Kód lze nechat prázdný !!! 
Jinak lze zadat kódy 1, 2, 3, 4. Prázdný kód nebo kód 1 znamená, že se při tisku 
faktury vytiskne adresa a bankovní účet uvedený v základní konfiguraci systému. 
V případě kódu 2, 3, 4 se vytisknou údaje dalších bankovních účtů. Tyto účty lze 
pořídit v Pomocných agendách Fakturace, volba menu Zavedení dalších 
bankovních účtů. 

{ Bankovní spojení } - poskytuje automatickou nabídku Číselníku odběratelů. Tato nabídka 
je aktivována stisknutím klávesy <Enter> na prázdném políčku. Výběr věty viz "V 
- Popis vstupu dat". Je-li zadáno { bankovní spojení }, které v Číselníku 
odběratelů existuje nebo bylo vybráno z nabídky Číselníku odběratelů, 
automaticky se vyplní { DIČ, IČO a adresa odběratele }. Je-li zadáno 
{ bankovní spojení }, které v Číselníku odběratelů neexistuje, objeví se dotaz, 
zda chcete tohoto odběratele do Číselníku pořídit. Po stisknutí klávesy <N> 
pokračujete v pořizování hlavičky faktury. Stisknete-li klávesu <A>, přesunete se 
do pořizovacího programu, v němž lze pořídit nového odběratele (viz "V - Popis 
vstupu dat"). Po zapsání věty v pořizovacím programu Číselníku odběratelů se 
objeví dotaz, zda se chcete vrátit zpět, tedy do režimu pořizování faktur. 'A' 
znamená návrat do pořizování faktur, po stisknutí 'N' budete pokračovat 
v pořizování Číselníku odběratelů. 

 Jestliže si přejeme mít { Bankovní spojení } nevyplněné, nepoužijeme klávesu 
<Enter>, ale například <šipku dolů> nebo <tabelátor>. 

{ Text } se zpřístupní pouze tehdy, je-li v konfiguraci fakturace nastaven parametr 
{ Převod textů } = '2'. Poté lze pořizovat pomocný text pro potřeby účetnictví. 

{ Procento z prodlení } - slouží pro výpočet penále, předdefinovaná hodnota na 0.05 %, 
která se v políčku objeví jako koeficient 0,0005. Tuto hodnotu lze však měnit. 

{ Konečný příjemce, Příjemce, Místo určení, Způsob dopravy } - tato políčka respektují 
rozložení údajů na standardním formuláři faktury určeném pro počítače, jde o 
nepovinné údaje. 

{ Způsob platby } - má význam pro výpočet data splatnosti faktury. Při placení převodním 
příkazem je vyžádáno zadání { počtu dnů splatnosti } (obvykle 14), které jsou 
pak připočteny ke { dnu vystavení }. 

 Při hotovostní platbě (např. inkaso) je { datum splatnosti } stejné jako { datum 
vystavení }. Pro různé způsoby platby je nabízena následující tabulka: 

 
 P - Převodním příkazem  D - Na dobírku 
 I   - Inkasním příkazem   M - Směnkou 
 H - Hotově     A - Akreditiv 
 S - Složenkou    K - Šekem 

R - kreditní kartou   S - směnkou 
C - CCS kartou    Z - Zápočtem 
O - Ostatní 

 
{ Den splatnosti } se nevyplňuje, je vypočítáván na základě { počtu dnů splatnosti }. 
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{ Den daňového plnění } - povinný údaj na daňovém dokladu, pokud je datum doplněno, 

automaticky se doplní do { datumu vystavení faktury }. Toto datum lze přepsat. 
{ Den vystavení faktury } - den, kdy byla vystavena faktura. 
{ Počet dnů splatnosti faktury } - podle tohoto údaje se vypočte { den splatnosti } faktury.  
{ Df } – druh faktury, nepovinná položka. Tato položka přístupná pouze tehdy, pokud je 

nastaven příslušný parametr ve "VYB". 
{ Zakázka } – nepovinná položka. Tato položka přístupná pouze tehdy, pokud je nastaven 

příslušný parametr ve "VYB". 
 
- Fakturu lze vystavit také v zahraniční měně, volba menu Vystavení zahr. faktur. 

V tomto případě je nutné v hlavičce faktury zadat další položky: 
 { tuzemská faktura } - zadání volby 'N' znamená, že vystavujeme zahraniční fakturu. 
 { měna }, { kurs } - položky nutné pro přepočet na Kč. Na vystavené faktuře jsou 

uváděny částky v cizí měně. Dole na faktuře je kurz, měna a celkový součet v Kč. 
Přepočet na Kč se provádí pomocí zadaného kurzu zvlášť pro každou položku na 
faktuře. Při převodech do dalších agend (ÚČETNICTVÍ, DPH atd.) se automaticky 
doplňují částky v Kč pro jednotlivé položky faktury. Pokud je naplněn číselník měn, 
nabídne se automaticky po zadání měny aktuálně nastavený kurz (lze přepsat). 

 
- Klávesu <F11> lze použít pro zrychlení pořizování, tj. pokud se nacházíme na některé 

z položek v rozsahu { DIČ až způsob dopravy }, provede se odskok na položku 
{ způsob platby }. 

- Při použití Ds lze při stisku klávesy <F4> na položce { Df } zadat Ds pro položky s 0% 
DPH (například rozlišení vývozu od osvobozených). 

 
Poznámka: 
 

K vyplňování datumů: datum je možno vyplňovat ve dvou formátech: DDMMRR nebo 
DD.MM.RR. Je-li zadán pouze den, je doplněn měsíc a rok ze systémového datumu 
počítače. Analogicky, je-li zadán den a měsíc, je doplněn rok. 
 
Po vyplnění hlavičky zadáváme volbu pro další krok: 
'P' - pořizování položek = konec pořizování nebo opravy hlavičky faktury, přechod na 

pořizování nebo opravu vlastních položek. 
'∗' -  konec fakturace = konec pořizování faktur, návrat do menu. 
'D' -  vynulování bez zápisu faktury = vyprázdnění všech položek v hlavičce faktury, kromě 

způsobu platby a datumů. 
'O' -  oprava hlavičky faktury = oprava hlavičky již pořízené faktury, nikoli položek faktury. 

Stisknete-li klávesu <Enter> na prázdné položce s číslem faktury, objeví se nabídka 
pořízených faktur, které lze opravovat. Výběr faktury - viz "V - Popis vstupu dat". Po 
ukončení opravy je nutno zapsat opravenou hlavičku volbou 'Z'. 

'Z' -  zápis opravené hlavičky. 
'F' -  oprava celé faktury = oprava nejen hlavičky, ale i položek faktury. Stisknete-li klávesu 

<Enter> na prázdné položce s { číslem faktury }, objeví se nabídka pořízených faktur, 
které lze opravovat. Výběr faktury - viz "V - Popis vstupu dat". Nejprve se opraví 
hlavička, pro opravu položek je nutno zadat 'P' - přechod do druhé části tabulky. Po 
opravě celé faktury zadat 'Z' pro zápis opravené faktury na disk. 

'T' -  tisk faktury = lze tisknout fakturu i dodací list. Objeví se dotaz na číslo faktury, která má 
být vytištěna. Není-li zadaná faktura nalezena, objeví se chybové hlášení a znovu 
dotaz na číslo faktury. Je-li číslo faktury nalezeno, zadává se počet kopií (kolikrát se 
faktura nebo dodací list vytiskne). Dále se objeví dotaz, zda chcete vytisknout fakturu 
('A' = Ano, 'N' = Ne). Následuje další dotaz, zda chcete vytisknout i dodací list. 
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                               Obrazovka pro jednotlivé položky faktury: 

        
 

Na této obrazovce je zobrazena vždy jedna položka (řádka) faktury. Chceme-li získat 
ucelenější pohled na fakturu, pak pomocí klávesy <Esc> přeskočíme na spodní část 
obrazovky. Zde zadáme volbu 'L'. Pomocí navigačních kláves můžeme vybrat 
některou položku pro podrobnější zobrazení na celé obrazovce. Stisknutím klávesy 
<Esc> se vždy dostaneme na poslední políčko obrazovky, klávesou <PageUp> na 
první políčko. 

 
Údaj označený { Typ položky } znamená: 
'N' -  normální řádka faktury, započítávaná do součtu tak, jak je pořízená. 
'T' -  vstup textové části do faktury. V horní části obrazovky se objeví okno pro vstup 
textu, lze psát i více řádků najednou, maximálně však 20 řádků. 

 Ovládací klávesy: 
  <Enter>   nový řádek, 
  <Shift+Ins> vložení řádku do textu, 
  <Ctrl+Y>  vymazání řádku. 
  Textová část je ukončena stisknutím klávesy <Esc>. 

Při pořizování textových položek na faktuře lze použít pomocného číselníku textů. Při 
stisku kláves <F1> až <F10> se do textové položky automaticky doplní předdefinovaný 
text z pomocného Číselníku textů. V číselníku se zadávají položky { Kód textu } a 
následně { text }. Při pořizování faktur se při stisku klávesy <F1> doplní text s kódem 
1, <F2> kód 2 atd. Pokud je nutné vkládat v rámci pomocného textu prázdné řádky, je 
nutné na první pozici tohoto řádku v číselníku zapsat znak #. 
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Příklad: 

Text pořízený v číselníku jako 
  Datum vykládky 
  # 
  Datum nakládky 
se objeví ve fakturaci včetně volného řádku mezi textem Datum vykládky a Datum nakládky. 
Na faktuře lze za sebou pořídit i více textových položek, tj. rozsah zapsaného textu je větší 

než 20 řádků. 
'A' -  toto označení znamená, že se jedná o řádku, která je vypočítaná z řádek předchozích 

jako procento jejich součtu. Kterých řádek se má tento výpočet týkat, označuje 
následující políčko, kde rozsah řádek zadáváme ve tvaru např. 2 - 9. Je-li toto políčko 
prázdné, znamená to, že výpočet procenta se má týkat všech předcházejících řádek. 
Počet procent pak zadáváme v údaji { Množství }, cena je vynechána. 

'0' - '9' - číslo mezisoučtu, 
Do faktury lze zapsat i mezisoučty položek faktury: 
1  -  Provede se součet všech položek od posledního mezisoučtu 1 (při prvním zadání 

mezisoučtu 1 se sečtou všechny položky od první). Tento součet se objeví ve 
faktuře na samostatném řádku. 

2  -  Provede se součet všech položek od posledního mezisoučtu 2 (při prvním zadání 
mezisoučtu 2 se sečtou všechny položky od první), bez ohledu na mezisoučty 1. 
Tento součet se objeví ve faktuře na samostatném řádku. atd. 

{ Ceník } -  položka umožňuje pořídit položku faktury pomocí výběru z ceníku položek 
(volba 'C') nebo ceníku MTZ (volba 'M'). Pokud tuto možnost nepoužijeme, 
zůstane položka prázdná (mezera). 

{ Číslo } - pokud je vyplněno 'C' nebo 'M' v položce ceník, zpřístupní se tato položka. Po 
zadání čísla ceníkové položky (pokud existuje v ceníku) jsou automaticky 
doplněny nalezené údaje do faktury (název, měrná jednotka, cena za měrnou 
jednotku atd.). Pokud je potvrzena prázdná položka, nabídne se ceník 
k prohlížení a výběru. V ceníku lze vyhledávat dle názvu pomocí tzv. přiblížení 
(viz "V - Popis vstupu dat"). Pokud je při prohlížení ceníku vybrána položka (na 
vybrané položce stisknuta klávesa <Enter>), doplní se příslušné údaje z ceníku 
do faktury. Pracuje se buď s ceníkem položek ('C') nebo ceníkem MTZ ('M'). Při 
použití ceníku položek si lze vybrat jednu ze tří prodejních cen (pořízena 
v ceníku). Pokud je v konfiguraci FAKTURACE nastaven parametr { výdejky ze 
skladu } na hodnotu 'A' a pro fakturaci bude vybrána nějaká položka z ceníku 
MTZ (ceník 'M'), provede se při zápisu faktury automaticky odpis ze skladu. 
Objeví se dotaz na zadání čísla výdejky a po jeho zadání se provede odpis 
(automatická výdejka). V čísle výdejky se nabízí číslo faktury. Doporučujeme pro 
faktury, ve kterých bude prováděn tento odpis, takovou číselnou řadu, aby při 
ponechání čísla výdejky rovné číslu faktury nedošlo ke shodě s čísly běžných 
výdejek ze skladu (např. 900000). Pokud nastaven parametr { ceny } na hodnotu 
'A', je vybrána z ceníku MTZ ('M') nějaká položka a položka se stejným číslem 
existuje i v ceníku položek, jsou nabídnuty k použití tři prodejní ceny (lze si tedy 
přednastavit prodejní ceny v ceníku položek). Odpis materiálu ze skladu je 
prováděn ve skladových cenách !!! 

{ Účet } -  povinný údaj v případě, že je vyplněna cena za položku. Jde většinou o tržbový 
účet (např. "60231"), na který bude daná položka zaúčtována (při převodu do 
účetnictví). Pokud je použita syntetika vnitřního zúčtování, nelze už v průběhu 
pořizování dané faktury použít jiný účet. Tedy pokud syntetika vnitřního zúčtování 
je "395", nelze na jedné faktuře mít položky s účty "395" a "60231". Pokud je 
používána agenda DPH, je nutno zadávat tržbové účty v příslušném členění dle 
DPH (viz "VIII - DPH a účetní osnova"). Na prázdném políčku < Enter > nebo 
<F8 > zobrazí nabídku účetní osnovy. 
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- Při pořizování Zálohových faktur, { Tf } číselné řady 'Z', lze vyplnit { Účet } 
pouze tehdy, pokud je nastaven parametr { Převod do účetnictví } = 'A'. 

- Při pořizování Proforma faktur, { Tf } číselné řady 'P', nelze vyplnit { Účet }. Jde 
o mimoúčetní operaci. 

{ Středisko, MJ } - není povinné. 
{ DPH } - porovná se s číselníkem, který je možné vyvolat stisknutím klávesy <F8>. 
{ Množství a Cena za MJ } nejsou povinné údaje. Pokud jsou vyplněny, vypočte se částka 

{ Za položku } vynásobením těchto dvou čísel. Tuto výslednou částku lze podle 
potřeby měnit. Pokud je v konfiguraci agendy MTZ nastaven parametr { Tři 
desetinná místa } na hodnotu 'A', lze zadávat položku { množství } na 3 
desetinná místa. 

{ Za položku } - vypočtená položka, viz výše, nebo částka zadaná ručně vypočtenou částku 
lze přepsat). Je povolena i nulová částka, tj. pokud máme vyplněn pouze název 
položky a všechny další položky jsou prázdné, je pořízena vlastně textová 
položka s poznámkou na faktuře. 

 Klávesu <F11> lze použít pro zrychlení pořizování, tj. pokud se nacházíme na 
některé z položek { Název položky } až { Cena za MJ }, provede se odskok na 
{ Za položku }. 

{ Závěrečný text } je jedna řádka textu, která bude uvedena v závěru faktury za celkovým 
součtem. Položka { Závěrečný text } se chová jako běžná textová položka 
(délka 20 řádků) včetně možnosti použít pomocný číselník textů. 

 
Zaokrouhlování celkové částky faktury je volitelné a nastavuje se ve zvláštním 

programu (viz kapitola 3 – "Parametry a číselníky systému"). Pokud se částka { Faktura 
celkem } zaokrouhluje, vypadá závěrečná část obrazovky takto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'Z' - zápis hlavičky i položek faktury na pevný disk. Objeví se dotaz, zda chcete fakturu 

vytisknout rovnou na tiskárnu. Pokud ano, po uložení faktury na disk se objevují stejné 
dotazy jako při tisku v první části fakturace.  
Při použití automatického výdeje ze skladu se při tisku faktury automaticky zakládá 
výdejka na položky vydávané ze skladu. Při stisku klávesy <F8> na zobrazené položce 
{ číslo dokladu } Se automaticky zobrazí další číslo v číselné řadě výdejek MTZ. 

'B' - návrat zpět na pořizování a opravy hlavičky 
'L' - přehled jednotlivých položek faktury 
'I'  - vytvoří prázdný řádek před řádkem, na kterém tento povel zadáme 
'D' - vymaže řádek, který je právě na obrazovce. 
 
- Při stisku klávesy <F7> na { Zadejte } lze zadat středisko pro kontaci DPH na faktuře. 

Stisk klávesy <F6> umožní zadat středisko pro zaokrouhlení faktury. Lze tedy 
střediskově účtovat všechny položky na faktuře. 

 
Konec fakturace - nacházíme-li se v části pořizování položek faktury, po zápisu faktury 

klávesou 'Z', objeví se obrazovka pro pořizování hlavičky faktury. Na posledním 
políčku zvolíme '∗' - konec fakturace. 
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 Pokud nechceme tuto fakturu zapsat, zvolíme 'B' - zpět na hlavičku a na 

posledním políčku opět '∗'. 
 Nacházíme-li se v části pořizování hlavičky faktury, odskočíme klávesou 

<PageDown> na poslední položku a zadáním '∗' fakturaci ukončíme. 
 
• Dle potřeby tisknout faktury (mimo vlastní fakturační program), a to: 

- tisk jedné vybrané faktury (zadává se číslo faktury) 
- tisk nevytisknutých faktur  
- tisk faktur od – do zadaného čísla. 

Lze volit počet výtisků faktury i tisk příslušného dodacího listu. Dodací list má standardní tvar 
(seznam položek s cenami atd.). Lze vytisknout také pouze dodací list (při tisku faktury 
se zadá tisk faktury 'N', tisk dodacího listu 'A'). Dodací list lze vytisknout jak 
s prodejními cenami, tak bez nich (ceny na dodacím listu A/N). 

• Při tisku faktury pro zahraničního odběratele se netisknou položky { PSČ }, { IČO } a 
{ DIČ }, pokud nejsou při pořízení faktury vyplněny. 

• V případě nutnosti stornovat fakturu (nelze přímo při pořizování), dle příslušné volby 
v menu. Při stornu se zadává číslo faktury.  

• Dle potřeby prohlížet vybranou fakturu na obrazovce (zadává se číslo faktury, stejné 
parametry jako při tisku). Faktury, které byly vytisknuty, jsou po 4 měsících vyřazeny ze 
souborů, nelze je prohlížet ani tisknout. 

• V případě stornování nebo opravy faktury z již zpracovaných účetních měsíců je nutno 
příslušné změny v účetnictví, které z toho vyplývají, provést ručně (příslušné účetní 
zápisy). 

• Vždy na začátku roku v konfiguraci FAKTURACE nově nastavit počátky číselných řad 
(pokud nechceme pokračovat v řadách z minulého roku) ! 

• Pokud se při opravě, prohlížení a tisku faktur stiskne na položce { číslo faktury } 
klávesa <Enter>, objeví se přehledný seznam dosud vystavených faktur, ze kterého si 
lze vybrat příslušnou fakturu. 

 

Mtz  
 

Agenda slouží k vedení skladového hospodářství. Umožňuje provést skladový příjem, 
výdej materiálu na dané středisko s tiskem skladové výdejky, návratku do skladu. Sestavy 
MTZ dávají průběžný přehled o stavu jednotlivých materiálových položek, o položkách se 
stavem pod hranicí minima, se stavem nad hranicí maxima, o spotřebě za poslední období, 
o bezobrátkových zásobách.Tyto sestavy lze vždy buď prohlížet na obrazovce, nebo přímo 
tisknout na tiskárně. Součástí sestav je i Inventurní sestava a Měsíční obratová sestava 
zásob (regleta). Skladové hospodářství se vede v průměrných cenách. 

Data z této oblasti jsou k dispozici Agendě ÚČETNICTVÍ (pohyby MTZ, cenové 
rozdíly). Ceník MTZ pak je možno využít při tvorbě odběratelské faktury v agendě 
FAKTURACE. 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Obrazovka "pořizováku" ceníku MTZ : 
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Pokud jde o jednotlivé položky ceníku MTZ: 

{ Evidenční číslo materiálu } - evidenční číslo přidělené materiálu, (lze použít i 
znaky), 

{ Název } - název materiálu, 
{ Popis } - informativní údaj, 
{ Měrná jedn. } - měrná jednotka, např. ks, kg, 1000ks, hod, 
{ Cena za MJ } - cena za měrnou jednotku, 
{ Sazba DPH } - procento DPH, např. 5%, 23%, 
{ Obor } - informativní údaj, 
{ Účtová skupina } - účet materiálu na skladě (např. 112), 
{ Minimální zásoba } - minimální požadovaný stav skladové položky, nepovinná 

položka  
{ Maximální zásoba } - maximální požadovaný stav skladové položky, nepovinná 

položka 
{ Okamžité množství } - vyplňuje se pouze při vyplňování počátečního stavu, později 

je tato položka nepřístupná a zobrazuje skutečnost, 
{ Okamžitá hodnota } - vyplňuje se pouze při vyplňování počátečního stavu, později je 

tato položka nepřístupná a zobrazuje skutečnost, 
{ Množství po regletě } - nepřístupná položka, zobrazuje stav po posledním provedení 

měsíčního zpracování (zapracování reglety), 
{ Hodnota po regletě } - nepřístupná položka, zobrazuje stav po posledním provedení 

měsíčního zpracování (zapracování reglety). 
 
- Opakovaným stiskem klávesy <F6> na položce { Evidenční číslo materiálu } se mění 

v listování vyhledávání materiálu dle názvu nebo evidenčního čísla. 
 

                                 Obrazovka "pořizováku" pohybů MTZ : 
                                        (- Příjem - Výdej - Návratky-) 

 
 
Pokud jde o jednotlivé položky pohybů MTZ : 
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{ Evidenční číslo materiálu } - evidenční číslo materiálu, který je přijímán nebo 
vydáván, 

{ Datum pohybu } - datum pohybu MTZ, 
{ Množství } - množství materiálu, který je přijímán nebo vydáván, 
{ Č. dokladu } - číslo příjemky, výdejky nebo návratky (nutno zadat ručně), 
{ Č. zakázky } - číslo zakázky, na kterou je materiál vydán, nepovinný informativní 

údaj, položka se nezobrazí při pořizování příjemek, 
{ Středisko } - číslo střediska, na který je materiál vydán (spotřeba bude účtována 

střediskově), položka se nezobrazí při pořizování příjemek, 
{ Dod. list } - číslo dodacího listu, dle kterého je prováděn příjem materiálu, nepovinný 

informativní údaj, položka se nezobrazí při pořizování výdejek a návratek, 
{ Účet MD } - u příjemky účet materiálu na skladě (např. "11210"), u výdejky a návratky 

účet spotřeby materiálu (např. "50410"), 
{ Účet Dal } - u příjemky účet pořízení materiálu na (např. "11110"), u výdejky 

a návratky účet materiálu na skladě (např. "11210"), 
{ MJ } - měrná jednotka, např. ks, kg, 1000ks, hod, informativní údaj, nelze jej měnit, 
{ Cena za MJ } - cena za měrnou jednotku, lze vyplnit pouze při pořizování příjemek 

(u výdejek je cena za položku počítána automaticky - průměrná cena), 
{ Název } - název materiálu, informativní údaj, nelze jej měnit, 
{ Popis } - informativní údaj, nelze jej měnit, 
{ Okamžité množství } - skutečné množství materiálu na skladě, informativní údaj, 

nelze jej měnit, 
{ Okamžitá hodnota } - skutečná hodnota materiálu na skladě, informativní údaj, nelze 

jej měnit, 
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{ Minimální zásoba } - minimální požadovaný stav skladové položky, informativní údaj, 

nelze jej měnit, 
{ Maximální zásoba } - maximální požadovaný stav skladové položky, informativní 

údaj, nelze jej měnit, 
 
- Opakovaným stiskem klávesy <F6> na položce { Evidenční číslo materiálu } se 

mění v listování vyhledávání materiálu dle názvu nebo evidenčního čísla. 
- Klávesu <F11> lze použít pro zrychlení pořizování, tj. pokud se nacházíme na 

některé z položek { Č. dokladu }, { Dodací list }, { středisko }, provede se odskok 
na položku { cena / MJ }. 

- Při stisku klávesy <F8> na položce { Č. dokladu } se automaticky zobrazí číslo 
dalšího dokladu v příslušné číselné řadě dokladů. 

- V případě nastavení příslušného parametru v konfiguraci lze zadat středisko i u 
příjmu materiálu. 

 
Vlastní činnost: 
 
• Při zprovoznění systému pořídit potřebné parametry MTZ (volba menu Konfigurace 

MTZ) a pořídit počáteční stav jednotlivých položek ceníku MTZ (volba menu Pořizování 
a prohlížení ceníku MTZ). Pozor, před provedením prvního příjmu, návratky nebo 
výdeje určité položky ceníku MTZ již musí být pořízen její počáteční stav do položek 
{ okamžité množství } a { okamžitá hodnota }. Počáteční stav jednotlivých všech 
položek ceníku MTZ musí být pořízen do okamžiku prvního měsíčního zpracování 
agendy MTZ !!! Tento stav musí souhlasit na počáteční zůstatek skladových účtů 
v ÚČETNICTVÍ. 

- Klávesa <F9> umožňuje "duplikaci vět" (viz "V - Popis vstupu dat"). 
• V průběhu měsíce provádět průběžně příjmy, výdeje, návratky materiálů (pohyby MTZ 

do následujícího účetního období se mohou provádět již před měsíčním zpracováním). 
U příjmu se nezobrazují položky { Č. zakázky } a { Středisko }, u Výdeje se 
nezobrazuje položka { Dodací list }. 

- Pokud není vyplněna položka { Evidenční číslo materiálu } v režimu pořizování 
(prázdná položka potvrzena stiskem klávesy <Enter>), objeví se nabídka číselníku 
MTZ, kde lze použít vyhledávání dle názvu materiálu (viz "V - Popis vstupu dat"). 
Klávesa <F9> umožňuje "duplikaci vět" (viz "V - Popis vstupu dat"). Pokud je zadáno 
{ Evidenční číslo materiálu }, které není dosud pořízeno v ceníku MTZ, nabídne se 
automaticky možnost doplnit tento materiál do ceníku (přepnutí do "pořizováku" ceníku 
MTZ a návrat zpět). U položek účet { MD } a { Dal } se nabízí hodnoty předdefinované 
v konfiguraci MTZ (viz kapitola 3 – "Parametry a číselníky systému"), lze je však 
přepsat (nestandardní účetní případy) !!! 

• Při příjmu lze zadat pro dané Evidenční číslo materiálu nulové množství a nenulovou 
cenu !!! Tímto způsobem lze zahrnout do ceny materiálu například náklady na dopravu 
atd. Po provedení příjmu ('Z' - zápis věty) se okamžitě automaticky mění (průměruje) 
aktuální ceny za položku materiálu na skladě (počítány pomocí položek { okamžité 
množství } a { okamžitá hodnota }). Výdej materiálu se provádí za aktuální průměrné 
ceny (počítány automaticky). 
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• V průběhu měsíce lze provádět storna příjemek a výdejek z tohoto měsíce pouhým 
zrušením dané příjemky nebo výdejky. Stavy materiálů se i v tomto případě mění 
automaticky. Pozor na zrušení příjemky na materiál, jež už byl vydán (nelze) !!! Po 
provedení měsíčního zpracování lze provádět storna výdejek pouze pomocí návratek 
(typ pohybu MTZ) a storno příjemek pomocí "opravné" výdejky (výdejka provedená za 
účelem opravy). Tisk jednotlivých dokladů (příjemky, výdejky, návratky) je prováděn 
pomocí volby 'P', a to kdykoli během měsíce. Lze vytisknout buď všechny doklady ze 
zadaného období (den, měsíc) najednou (volba { Tisk za období } = 'A') nebo pouze 
jeden doklad ({ Tisk za období } = 'N' a následuje zadání čísla dokladu k tisku). Na 
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dokladech jsou uvedeny jednotlivé materiálové položky a jejich účetní kontace. Na 
konci dokladu je uveden kontrolní součet množství materiálu bez ohledu na jednotku 
("Kontrola"). 

• Dle potřeby si prohlížet nebo tisknout jednotlivé přehledové Sestavy MTZ. 
• Dle potřeby tvořit a prohlížet (případně tisknout) Regletu. 
 V regletě jsou pomocí znaku "#“ označeny podezřelé položky (s minusovými cenami). 
• Před měsíčním zpracování MTZ provést tvorbu Reglety a zkontrolovat stav materiálu 

na skladě dle Reglety proti účetnímu stavu. Konkrétně volbou menu Tvorba (prohlížení, 
tisk) reglety vytvořit Regletu na pevný disk (zadat 'N' při dotazu na Tvorbu reglety pro 
prohlížení na obrazovku a 'N' při dotazu na Tisk přímo na tiskárnu). Prohlédnout si 
vytvořenou Regletu na obrazovce pomocí volby menu Prohlížení reglety (ne tvorba). 
Porovnat poslední údaj Reglety, tj. položku Sklady celkem, se součtem všech účtů 
materiálu na skladě v ÚČETNICTVÍ. V případě nalezení chyb v MTZ je nutné po 
provedení oprav opět provést tvorbu a kontrolu Reglety !!! 

• Pro potřeby kontroly dat MTZ lze použít v rámci "pořizováku" pohybů MTZ tisku 
sestavy Opis pohybů MTZ (volba 'T' - samostatná sestava pro každý typ pohybů). 
V rámci této sestavy lze zvolit její setřídění dle účtů na straně MD nebo Dal. V rámci 
každé účtové skupiny jsou doklady setříděny dle čísla dokladu, na konci účtové 
skupiny je vytištěn součet. Na jednotlivých dokladech MTZ je vytisknuta účetní 
kontace, avšak jednotlivé pohyby MTZ jsou do agendy ÚČETNICTVÍ převedeny 
kumulativně (nasoučtovány za účet a středisko). Vzhledem k tomu lze jako přílohu 
účetního deníku MTZ použít výše popsané Opisy pohybů MTZ, jež obsahují 
položkovité kontace pohybů MTZ. Na těchto sestavách lze navíc zjistit celkovou částku 
na příjmu a výdeji materiálu (zboží) za měsíc (v Regletě uveden pouze jejich rozdíl) !!! 

• Provést měsíční zpracování MTZ (volba menu Měsíční zpracování MTZ). Provede se 
zapracování měsíčních pohybů položek MTZ do regletových stavů. Zpracování agendy 
MTZ se provádí vždy před měsíčním zpracováním účetnictví a nesmí se provádět  
opakovaně !!! 

• Měsíční zpracování je chráněno heslem (heslo = "DECE"). 
• Pravidelně zobrazit a tisknout Cenové rozdíly (volba menu Tisk cenových rozdílů). 

Cenové rozdíly jsou haléřové rozdíly regletové a okamžité hodnoty položek ceníku 
MTZ, které vznikají v důsledku zaokrouhlování průměrných skladových cen při 
provedení pohybu MTZ. Pozor, správný cenový rozdíl se dostane pouze po měsíčním 
zpracování MTZ, když ještě nebyl pořízen žádný pohyb položek MTZ nového měsíce!!! 
Pokud již byly pořízeny pohyby, jsou cenové pohyby zkresleny o hodnotu pohybů 
položek MTZ nového měsíce. 
Sestava cenových rozdílů zahrnuje jak položkovitý rozpis cenových rozdílů (po 
jednotlivých materiálech), tak původní souhrn dle účtových skupin. Sestava je 
rozdělena na 2 části. V první části jsou položky, které mají v ceníku uvedeno nenulové 
množství (nenulový stav) na skladě, ve druhé části jsou položky s nulovým množstvím 
na skladě. 
Tento cenový rozdíl lze po měsíčním zpracování MTZ před pořízením prvních pohybů 
MTZ nového měsíce vynulovat volbou menu Zapracování cenových rozdílů. 
Zapracování cenových rozdílů je rozděleno na část pro materiály s nenulovým stavem 
na skladě (vytvoří se účetní deník FUmmCEN.UCD, označení “CEN“) a nulovým 
stavem (vytvoří se účetní deník FUmmCER.UCD, označení “CER“). Pozor, ještě 
jednou je nutno zdůraznit, že toto Zapracování cenových rozdílů se provádí pouze po 
měsíčním zpracování MTZ před pořízením prvních pohybů MTZ na další měsíc !!!  

• Zapracování cenových rozdílů se doporučuje provést na konci roku. 
• Doporučujeme pravidelně provádět zálohy dat. 
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Jednotlivé přehledové sestavy 
Ceník dle ev. č. materiálu - prohlížení a tisk ceníku setříděného dle evidenčního čísla 

materiálu . 
Ceník dle názvu materiálu - prohlížení a tisk ceníku setříděného dle názvu materiálu. 
Zadaná ev. č. materiálu - prohlížení a tisk pouze zadaných evidenčních čísel materiálu . 
Inventurní sestava MTZ - prohlížení a tisk inventurní sestavy ceníku . 
Ceník MTZ s přirážkami - prohlížení a tisk ceníku s cenami zvýšenými o zadané přirážky. 
Položky pod hranicí minima - prohlížení a tisk sestavy položek ceníku se stavem pod 

hranicí minima. 
Položky nad hranicí maxima - prohlížení a tisk sestavy položek ceníku se stavem nad 

hranicí maxima. 
Přehled spotřeby za dané období - prohlížení a tisk sestavy příjmů a výdejů zadaných 

položek ceníku za zadané období (nejdéle za tři měsíce dozadu). Při zadání 
znaku “∗“ do čísla materiálu můžete prohlížet spotřebu všech materiálů. 

Přehled bezobrátkových zásob - prohlížení a tisk sestavy bezobrátkových zásob od 
zadaného datumu. 

Přehled spotřeby dle zakázek - měsíční přehled výdeje materiálu na jednotlivé zakázky. 
 
• Dle nastavení v konfiguraci MTZ (viz kapitola 3 – "Parametry a číselníky systému") se 

sestavy Ceník dle názvu materiálu, Ceník dle evidenčního čísla materiálu, Inventurní 
sestava a Regleta tisknou v členění dle čísel skladů a účtových skupin. 

• Sestavy je vždy možno si buď prohlížet na obrazovce nebo provést tisk přímo na 
tiskárnu. Všechny sestavy lze při zadání zhuštěného tisku vytisknout na papír formátu 
A4. 

• Pokud je v konfiguraci MTZ (viz kapitola 3 – "Parametry a číselníky systému") 
nastaveno Sledování více skladů 'A', představuje první místo { Evidenčního čísla 
materiálu } číslo skladu. V tomto případě tedy evidenční čísla '12938' a '22938' 
označují materiál '2938' na skladě číslo 1 a 2. 

 

DM – dlouhodobý majetek 
 

Agenda slouží především k vedení přehledu o dlouhodobém hmotném a nehmotném 
majetku, k jeho účetnímu a daňovému odepisování. Agenda dále umožňuje vést přehled 
o drobném hmotném a nehmotném majetku se 100% odpisem v době aktivace i o evidenčně 
vedeném majetku. K majetku je možno přiřadit středisko a umístění, na kterém se nachází. 
Dle pořízených údajů agenda poskytuje řadu sestav pro rychlou orientaci v majetku 
s možností zobrazení na obrazovce nebo přímého tisku. 
 

Data z této oblasti jsou k dispozici agendě ÚČETNICTVÍ. Na rozdíl od ostatních agend 
musí být navíc správně nastaven příslušný parametr v konfiguraci DM, tj. parametr 
"Vytváření účetního deníku" na 'A'. Pouze v tomto případě bude vytvářen příslušný účetní 
deník ("FUmmINM"). Účetní deník se vytváří při tvorbě Měsíční sestavy DM. To znamená, že 
v tomto případě musí agenda DM sama předat data agendě ÚČETNICTVÍ (předání dat 
neproběhne automaticky v rámci převodu dat v agendě ÚČETNICTVÍ). Tento postup je 
uplatněn z důvodu možnosti používat DM samostatně. Pokud totiž příslušný parametr 
nastaven na volbu 'N', účetní deník se nevytváří, a agenda DM je používána vlastně pouze 
jako evidenční agenda o dlouhodobém majetku. 
 
Účetní deník ("FUmmINM") se vytváří dle následujících pravidel: 
 
• při pořízení DM a drobného DM majetku se vytvoří zápis MD účet DM (např. 021), DAL 

042 nebo 041 s analytikou dle konfigurace, 

 
71 

 



Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40  © DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 

 
• při převodu mezi středisky se provedou dva zápisy, převede se pořizovací cena na 

nové středisko a převedou se oprávky na nové středisko (provede se střediskové 
přeúčtování), 

• pro účetní odpisy se vytvoří zápis  
MD účet odpisů (např. 551), DAL účet oprávek (např. 081), s dodržením 
následujících zásad: 
u drobného DM se provede 100% odpis již při pořízení (ve stejném měsíci), u DM se 
první účetní odpis uskuteční až následující měsíc po pořízení (evidenční DM se 
neodepisuje, byl dán přímo do spotřeby již v účetnictví a zde pouze evidován), 
odpisy jsou účtovány na střediska (pokud jsou používány) 

• při zrušení DM (pomocí pohybů 98 a 99) proveden zápis MD účet oprávek (např. 081), 
DAL účet IM (např. 021), pozor, zápis se provede ve výši pořizovací ceny. 
• Vlastní syntetika oprávek je doplňována automaticky souvztažně dle účtu DM 
(viz zákonem předepsané členění účetní osnovy), a analytika účtu oprávek se 
zachovává stejná jako u účtu DM (např. 021/120 → 081/120). 

• Všechny účty jsou doplňovány dle účtů uvedených v kartách DM. 
 
Ostatní zápisy se automaticky neprovádějí z důvodu nejednoznačnosti !!! Nutno je 
pořídit v rámci běžných účetních dokladů !!! 
Jde například o zvýšení a snížení pořizovací ceny (neproběhne automatické zaúčtování). 
 

             Obrazovka "pořizováku" DM : 
 

 
 
Pokud jde o jednotlivé položky zadávané při pořizování dokladů DM: 
{ Inventární číslo } - povinný údaj, dle konfigurace zarovnáván buď doprava (numerické 

číslování) nebo doleva (nenumerické číslování), 
{ Název DM } - vlastní název DM, povinný údaj, 
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{ Druh DM } - povinný údaj s rozlišením druhu DM, lze zadat 
 IH = investiční hmotný, 
 IN = investiční nehmotný, 
 DH = drobný hmotný, 
 DN = drobný nehmotný, 
 EH = evidenční hmotný, 
 EN = evidenční nehmotný, 
{ Středisko } - účetní středisko (pokud je účetní jednotka používá) umožňuje evidenci DM po 

střediscích včetně provádění odpisů na střediska (střediskové náklady), 
nepovinná položka,  

{ Umístění } - položka s kódem umístění (udržován číselník), například číslo místnosti, 
nepovinná položka, 

{ Klíč } - popisná položka pro potřeby třídění DM (tisk sestavy dle tohoto klíče),  
{ Datum aktivace } - položka využívaná pro potřeby daňových odpisů, v tomto případě je rok 

aktivace povinný údaj, případně pro tisk protokolu o zařazení, v tomto případě se 
zadává celé datum, 

{ Účet DM } - účet, na kterém účetně evidován DM, například 013, 021 (lze uvést i 
analytiku), u { druhu DM } EH = evidenční hmotný a EN = evidenční nehmotný 
se nezadává, 

{ Účet odpisu } - účet, na kterém účetně odepisován DM, například 551 (lze uvést i 
analytiku) 

{ Daňová skupina } - zadává se pouze pro IH a IN majetek, určuje zařazení do příslušných 
daňových odpisových skupin (viz kapitola 3 – "Parametry a číselníky systému", 
konfigurace DM), lze zadat 

 1, 2, 3, 4, 5 pro rovnoměrný odpis, 
 A, B, C, D, E pro zrychlený odpis, 

" " (mezera) - majetek s rovnoměrným odpisem, kam je pořizován DM 
nezařazený do žádné daňové skupiny (např. zřizovací výdaje). V tomto 
případě jsou stanovené účetní odpisy považovány za daňové (daňově 
uznatelné), je nutné vyplnit jak účetní, tak daňové odpisy. 

{ Pohyb } - položka používaná pro potřeby označení způsobu likvidace DM, 
pohyb = 98, jde o prodej investičního majetku, 
pohyb = 99 jde o likvidaci DM ostatními způsoby, 
v ostatních případech zůstává položka prázdná, 

{ Pořiz. cena } - pořizovací cena DM, 
{ Účetní sazba } - účetní procento odpisu, 
{ Daňová sazba } - buď daňové procento odpisu nebo koeficient pro zrychlené odpisy, 

Po stisknutí kláves <Shift>+<F11> na položce { Ds } se objeví okno, v němž je možné 
pořídit { rok a částku technického zhodnocení DM }. Tyto položky jsou poté 
zohledněny při výpočtu daňových odpisů v Kartách DM. 

{ Zůstatková cena účetní } - současná aktuální zůstatková cena účetní, položka se vyplňuje 
pouze při nabírání počátečních stavů, jinak ji nelze měnit (rozdíl mezi 
{ pořizovací cenou } a { zůst. cenou účetní } dává hodnotu účetních oprávek), 

{ Zůstatková cena daňová } - současná aktuální zůstatková cena daňová, položka se 
vyplňuje pouze při nabírání počátečních stavů, jinak ji nelze měnit (rozdíl mezi 
{ pořizovací cenou } a { zůst. cenou daňovou } dává hodnotu daňových 
oprávek), 

{ Pořiz. cena na poč. měs. } - informativní údaj, nelze jej měnit, 
{ Zůstat. cena na poč. měs. } - informativní údaj, nelze jej měnit, 
{ Měs. odpis } - účetní měsíční odpis (částka), informativní údaj, nelze jej měnit. 
{ SKP } - jde o nepovinnou, informativní položku. 
{ Nový DM }, { Spec. odpis }, { částka }. Jde o nepovinné položky určené pro potřeby 

uložení informací o speciálním uplatňování daňových odpisů DM. V položce 
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{ nový DM } lze evidovat, zda jde o nový nebo použitý DM (z hlediska pořízení). 
Pokud v položce { nový DM } vyplněno 'A', lze po tisku klávesy <F4> zadat 
položky { Spec. odpis } - procento uplatněného daňového odpisu DM navíc, 
{ částka } - skutečně uplatněná částka daňového odpisu DM navíc (dosud 
uplatňované sazby 10%, 20%). Po vyplnění položky { Spec. odpis } se 
automaticky vypočte a nabídne { částka }, tuto však lze přepsat. 

{ úč. obd. aktivace }. Jde o položku, ve které je uvedeno účetní období aktivace DM. Při 
pořizování nové karty se tato položka automaticky vyplní dle datumu aktivace. Při 
stisku klávesy <F4> na položce { aktivace - rok } lze tuto položku změnit. 
Vyplnění položky je povinné. 

 
- V rámci "pořizováku" lze vytisknout Protokol o zařazení a Protokol o vyřazení DM. Tisk 

se provádí pouze pro druhy IM IH = investiční hmotný, IN = investiční nehmotný. 
- Při tisku Protokolu o zařazení lze navíc (proti položkám na "pořizováku") zadat položky 

{ Popis } a { Poznámka }. Tyto položky jsou pomocné a po ukončení tisku se zruší 
(neuchovávají se). Položka { Popis } (2. řádek) rozšiřuje položku { dodavatel, způsob 
pořízení, popis }. 

- Při tisku Protokolu o vyřazení lze navíc (proti položkám na "pořizováku") zadat položky 
{ Způsob vyřazení } a { Poznámka }. Tyto položky jsou pomocné a po ukončení tisku 
se zruší (neuchovávají se).  

- Klávesa <F9> umožňuje "duplikaci vět" (viz "V - Popis vstupu dat"). 
 

Karty a Inventární štítky DM 
- Pod volbou menu Pohyby DM lze nalézt možnost tisku Inventárních karet a štítků. 
- Po spuštění volby Karty DM se objeví obrazovka pro zadání, jaké karty se vytisknou: 
 
                                         Náhled obrazovky tisk karet DM 

            
Pokud jde o jednotlivé položky: 
 
{ tisk na tiskárnu } - určuje, zda bude sestava vytisknutá přímo na tiskárnu nebo zobrazena 

na monitoru, 
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{ zhuštěný tisk } - určuje, zda bude sestava vytisknuta zhuštěným tiskem, 
{ tisk vybraného druhu DM } - umožňuje vybrat si zvolený druh DM určený pro tisk, 
{ tisk veškerého DM } - určuje, že v sestavě budou všechny položky DM, 
{ inventární číslo } - umožňuje vytisknout pouze 1 kartu zadaného DM (zadává se číslo 

DM),  
{ investiční hmotný majetek } - { evidenční nehmotný majetek } - tyto položky v případě 

tisku vybraného DM umožňují zvolit příslušný druh DM. 
{ Tisk rozpisu odpisů } - umožňuje (nebo blokuje) tisk položkovitého rozpisu odpisů 

v předchozích letech odpisování, 
{ účetní odpisy = daňové } - účetní odpisy nebudou v kartě počítány podle % účetních 

odpisů, ale podle % daňových odpisů. Tato volba se používá v případě, že dle 
Odpisového plánu jsou účetní odpisy rovny daňovým (po ročním daňovém zpracování 
se provádí doúčtování účetních odpisů na daňové). 

{ Tisk dle inv. čísla } - { do čísla } - umožňuje vybrat si pro tisk zvolená inventární čísla. 
 

U položek se závorkami lze zvolit nabízenou možnost zakřížkováním. To se provede 
stisknutím mezerníku na dané položce. Opakované stisknutí mezerníku křížek ruší. Ukončit 
tvorbu sestavy lze opakovaným stiskem klávesy <Esc> nebo stisknutím tlačítka [ Storno ]. 
Vlastní tvorba sestavy bude spuštěna stiskem tlačítka [ OK ]. 
 
- Karta DM vypadá následovně: 
 
Karta evidence dlouhodobého majetku 

období 01/1995 
 
Majetek:  930023 název DM 
   popis DM 
Klíč: 
Druh DM:  IH 
 
Umístění: 
Středisko:   211 
 
Datum pořízení:  01.07.1993 
Pořizovací cena:   120000.00 
 
Zůstatková cena účetní:    86000.00 
Zůstatková cena daňová:    68640.00 
Účetně odepisovat: 3 roky    7 měsíců 
Daňově odepisovat: 2 roky 
 
Měsíční odpis U:        2000.00 
Roční odpis    D:     34320.00 
Procenta odpisu roční účetní:          20.00 
Procenta odpisu roční daňová:          28.60 
Účet DM  : 021 
Účet odpisu : 55120 
Skupina :   1 
Způsob odpisu : rovnoměrný 
Počet roků odp. :   2 
 
Odpisy: 
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1. 93 8.33 10000.00 110000.00 14.20 0 17040.00 102960.00 
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2. 94 20.00 24000.00 86000.00 28.60 0 34320.00 68640.00 
3. 95 0.00 0.00 86000.00     

   34000.00    51360.00  
 
 
 

Pokud během doby odpisování došlo ke změnám odpisových sazeb, nelze zpětně 
správně dopočítat odpisy v minulých letech. Vzniklý rozdíl je označen pomocí znaku # 
(vyhledání # pomocí 'F', 'V' a tisk 'P'). Nemusí jít nutně o chybu, neboť mohlo dojít 
k legislativní změně sazeb (zapsány do konfigurace). 
 
 

•  

Plán budoucích odpisů DM 
Plán budoucích odpisů tiskne předpokládané odpisy DM v příštích letech až do doby, než 

bude DM zcela odepsán účetně i daňově (tvar sestavy je stejný jako při tisku karet 
DM). 

Inventární štítky DM 
Tato volba umožňuje tisknout inventární štítky DM. 

 
                            Náhled obrazovky tisk inventárních štítků. 

      
 
 
 
Položky v horní části určují, jakým způsobem a které položky DM budou vytisknuty. 
Ve spodní části si lze přímo zvolit, které údaje budou na štítku vytisknuty. Způsob 
práce je podobný jako u Karet DM a Obchodních sestav Saldokont. 
V současné verzi nelze provádět tisk na malé etikety, ale pouze na velké. Štítky 
slouží pro označení DM. 
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Zhodnocení DM 
Jedná se o pomocnou evidenci pro Technické zhodnocení, volba menu Pohyby DM / 
Zhodnocení DM. V případě, že je na DM prováděna modernizace, pak do stanovené 
hranice (10 000,-, 20 000,-) se tyto položky dávají přímo do spotřeby. Po překročení 
této hranice v součtu za rok je nutné účtovat a provést technické zhodnocení DM. 
K evidenci takovýchto modernizačních položek slouží tato evidence - "pořizovák“. Pro 
jednotlivá inventární čísla DM lze pořizovat jednotlivé položky. 

 
           Náhled obrazovky Evidence technického zhodnocení 
 

 
 
Pokud jde o jednotlivé položky: 
{ Inventární číslo } - inventární číslo DM, pro který provádíme modernizaci nebo doplnění, 

po stisku klávesy <Enter> na prázdné položce možnost listování v kartách DM. 
{ Účetní období zhodnocení } - účetní období ve tvaru MM/RR kdy k modernizaci, doplnění 

došlo. 
{ Zhodnocení Kč } - hodnota modernizace , doplnění. 
{ Doklad } - označení dokladu (faktura, pokladní doklad), na základě kterého evidována 

částka { zhodnocení }. 
{ Doprovodný text } - pomocná informativní položka. 
 
Ve spodní části obrazovky se zobrazuje součet částek { zhodnocení } pro dané inventární 
číslo za daný rok. 
- Přehledové sestavy této evidence lze získat pomocí voleb 'P', 'T' v položce { Zadejte } 

v "pořizováku". Tisk 'T' umožní vybrat do sestavy pro zadaný rok pouze ty DM, jejichž 
"zhodnocení" překročilo zadanou částku. Tato sestava může tedy sloužit jako podklad 
pro zúčtování technického zhodnocení. 

- Vyřazení z této evidence se provádí v pořizováku volbou 'D' - po větách, nebo 'C' - pro 
zadané inv. číslo a případně dle nastavení příslušného parametru s tiskem protokolu o 
vyřazení. Tento protokol může být opět podkladem pro zaúčtování technického 
zhodnocení DM. 

- Lze vytisknout i majetky pod limitem technického zhodnocení. 
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Vlastní činnost : 
 
• Při zprovoznění systému pořídit potřebné parametry DM (volba menu Nastavení 

konfigurace DM, viz kapitola 3 – "Parametry a číselníky systému") a stávající stav 
dlouhodobého majetku. Po kontrole stavu DM (pomocí sestav) provést Měsíční 
zpracování DM. Toto zpracování (tzv. 0. zpracování) nikdy nevytváří účetní deník 
a slouží pouze k načtení počátečního stavu (lze provést pouze jednou !!!). 
Tím je systém připraven k běžnému provozu. 

• V průběhu měsíce provádět průběžně změny DM v rámci pořízení DM ("pořizovák"). 
• Dle potřeby tisknout Protokoly o zařazení a vyřazení DM.  
• Dle potřeby si prohlížet a tisknout jednotlivé Sestavy DM. 
• Dle potřeby tvořit a prohlížet (případně tisknout) Měsíční sestavu. Při tvorbě Měsíční 

sestavy se automaticky vytváří účetní deník dle pravidel viz výše, tj. lze si tento deník 
vytvářet i průběžně pro kontrolní účely. Měsíční sestava obsahuje jak přehled 
prováděných odpisů v daném měsíci (součtováno po skupinách se stejným střediskem, 
účtem DM a účtem odpisu DM), tak přehled provedených změn, 

tj.  změnu umístění (mimoúčetní změna), 
změnu středisek (automaticky účtováno), 
změnu pořizovací ceny (není automaticky účtováno), 
změnu zůstatkové ceny (není automaticky účtováno), 
pořízení nového DM (automaticky účtováno), 
zrušení DM pohyby 98 a 99 (automaticky účtováno). 

Případné další typy změn je nutno evidovat ručně (v okamžiku provedení v pořizováku 
DM) a poté i ručně zaúčtovat. 

• Před měsíčním zpracováním DM je nutno provést tvorbu Měsíční sestavy a 
zkontrolovat provedené pohyby, eventuelně i účetní deník (v účetnictví - označen DM), 
konečnou podobu sestavy je nutno vytisknout !!! 

• Provést zálohu dat DM na disketu. 
• Provést měsíční zpracování (heslo "DECE"). Provádí se jednou za měsíc. Zpracování 

agendy DM se provádí vždy před měsíčním zpracováním účetnictví a nesmí se 
provádět opakovaně !!! Při měsíčním zpracování se automaticky provede měsíční 
účetní odpis DM (automaticky změněna zůstatková účetní cena), rušení DM, u kterého 
byl zadán pohyb = 99 nebo 98, změna daňové sazby při zvýšení pořizovací ceny DM. 
DM rušený pomocí pohybu 98 je uschován pro potřeby ročního daňového zpracování 
(jsou uplatněny příslušné daňové odpisy). 

• Na konci roku po posledním měsíčním zpracování DM se nejdříve vytvoří a pak 
vytiskne roční daňová sestava DM (sestavu lze tisknout i během roku). Po kontrole a 
tisku konečného tvaru sestavy se provede "Roční daňové zpracování DM" (provádí se 
pouze jednou za rok !!!). Heslo ročního zpracování je "DECE". 
Při ročním daňovém zpracování se provede: 
- roční daňový odpis DM (automaticky změněna zůstatková daňová cena), 
- daňový odpis u DM, u kterého byl zadán pohyb = 98 (ve výši 50 %), u likvidace 

pohybem 99 se neodepisuje nic, 
- automatická změna daňové sazby při přechodu z prvního roku odepisování do 

druhého roku odepisování. 
• V praxi běžně dochází k situaci, že se liší účetní a daňové oprávky u položek DM 

(účetní odpisy měsíční, roční daňové). Lze provést automatické doúčtování účetních 
odpisů do výše daňových odpisů. Tato akce je nepovinná. Vlastní doúčtování lze 
provést následovně: 
Po provedení ročního daňového zpracování (nelze provést jindy !!!) vytvořit a 
vytisknout sestavu doúčtování DM. Při tvorbě sestavy se automaticky vytvoří účetní 
deník, označen INR (deník FUmmINR.UCD). Po kontrole a tisku se provede 
Doúčtování účetních odpisů. Heslo doúčtování je “DECE“. Při doúčtování se provede u 
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těch položek, které mají účetní oprávky nižší než daňové, jejich zvýšení na úroveň 
daňových. Doúčtování lze provést pouze okamžitě po provedení ročního daňového 
zpracování ještě před účetním uzavřením měsíce. 

•    Po ročním zpracování lze provést nejen "doúčtování" účetních odpisů, ale i 
"odúčtování", tj. účetní odpisy budou sníženy na daňové. V praxi běžně dochází 
k situaci, že se liší účetní a daňové oprávky (účetní odpisy měsíční, roční daňové). 
Doposud bylo možné provést automatické doúčtování účetních odpisů do výše 
daňových odpisů, tj. zvýšení účetních odpisů. Nyní lze účetní odpisy i snížit na 
daňové odpisy, pokud jsou účetní odpisy vyšší než daňové. Uživatel si sám zvolí 
maximální částku, která může být od účetních odpisů odúčtována (nejvyšší rozdíl, který 
lze zpracovat, je 999,- Kč). Při vlastním zapracování, tj. doúčtování účetních odpisů na 
daňové, se objeví dotaz, zda si přejete provést i mínusové doúčtování účetních odpisů. 
Pokud zadáte 'A', objeví se další dotaz: Zadejte max. rozdíl pro mínusové doúčtování 
úč. odpisů. Poté budou u všech položek, u nichž jsou účetní odpisy vyšší než daňové a 
tento rozdíl bude menší nebo stejný jako zadaná hranice, sníženy účetní odpisy na 
daňové. Stejným způsobem lze zadat toto "odúčtování" i při tisku sestavy 
s doúčtováním účetních odpisů na daňové. 

 

Příklad: 
 

- pořizovací cena je 25 000,- 
- účetní odpisy činí  10 200,- 
- tj. zůstatková cena účetní je14 800,- 
- daňové odpisy činí 10 000,- 
- tj. zůstatková cena daňová je15 000,- 
 
Účetní odpisy lze snížit na daňové, tj. po zpracování budou účetní odpisy také 10 
000,- tj. zůstatková cena účetní bude 15 000,-. U této položky bude zaúčtován účetní 
odpis -200,- Kč, účetní kontace: MD účet odpisů (např. 551), DAL účet oprávek (např. 
081). 

• Doporučujeme pravidelně provádět zálohy dat. 
 
Jednotlivé přehledové sestavy DM: 
 

Sestavy výběrové: 
Celková = sestava dle inventárního čísla, 
Dle názvu DM = sestava dle názvu DM, 
Dle účetní sazby DM = sestava dle účetní sazby DM, 
Odepsaných DM = sestava účetně odepsaného DM, 
Neodepsaných DM = sestava účetně neodepsaného DM, 
Dle účtu DM = sestava setříděna dle účtu DM, 
Dle daňové skupiny = sestava setříděna dle daňové skupiny, 
Protokol o vyřazení = sestava DM označeného pro vyřazení,  
Sestava dle klíče = sestava setříděna dle klíče. 
Protokol o zařazení, Protokol o vyřazení - tyto sestavy umožní pro zadaný měsíc, a to i 

zpětně, vytisknout souhrnný přehled zařazených a vyřazených DM. 
Celková - rozšířená - tato sestava je tisknuta ve stejném tvaru jako celková, avšak jsou do 

ní doplněny nové, doplňkové položky. Tyto položky se tisknou, pouze pokud jsou 
vyplněny. 

Měsíční - nestředisková - tato sestava je tisknuta ve stejném tvaru jako měsíční, avšak bez 
ohledu na střediska. 

 
Sestavy střediskové: 
Středisková - široká = sestava za jednotlivá střediska široká, 
Středisková - úzká = sestava za jednotlivá střediska úzká, 
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Středisková - inventarizační = sestava za jednotlivá střediska inventarizační. 
 
Sestavy umístění: 
Dle umístění - široká = sestava za jednotlivá umístění široká, 
Dle umístění - úzká = sestava za jednotlivá umístění úzká, 
Dle umístění - inventarizační = sestava za jednotlivá umístění inventarizační 
Inventurní soupis = inventurní předávací soupis po umístěních. 
Inventární soupis II = inventurní předávací soupis po umístěních, navíc je zde položka  
 
 
{ skutečnost } 
 
Sestavy je vždy možno si buď prohlížet na obrazovce (volba 'A' při zobrazení dotazu 
"Přejete si výstup na obrazovku") nebo provést tisk přímo na tiskárnu (volba 'N'). Všechny 
sestavy při zadání zhuštěného tisku lze vytisknout na tiskárně formátu A4. 
 
Upozornění: 
 

Při tvorbě sestav DM si lze zvolit, jaký druh DM bude do sestavy zahrnut (sestava 
pouze pro vybraný druh). Nejprve na zobrazený dotaz "Přejete si tisk pouze zadaného 
majetku" potvrdíme volbu 'A' (při volbě 'N' zahrnut do sestavy všechen DM). Poté v rámci 
zobrazené výzvy "Zadejte druh majetku, který chcete tisknout" lze zadat typ DM, který má 
být do sestavy zahrnut (lze zadat pouze jeden typ), tj. již dříve popsané typy 

IH = investiční hmotný, IN = investiční nehmotný, 
DH = drobný hmotný, DN = drobný nehmotný, 
EH = evidenční hmotný, EN = evidenční nehmotný. 

Navíc lze v tomto případě zadat dva další typy (určeny pouze pro potřeby tisku sestav), tj. 
IM = investiční majetek (do sestavy zahrnuty IH, IN, DH, DN), 
EM = evidenční majetek (do sestavy zahrnuty EH, EN) !!! 

Typ DM je důležitý především pro kontrolu agendy IM proti agendě ÚČETNICTVÍ (stav na 
účtech DM).  
 
• Při tvorbě střediskových sestav a sestav dle umístění si lze případně vybrat jedno 

středisko nebo umístění, pro které má být sestava vytvořena. 
• Pokud při tvorbě sestav DM zvolena možnost přímého tisku na tiskárnu (volba 'N' při 

dotazu "Přejete si výstup na obrazovku"), lze provádět tisk od zvoleného listu (dotaz 
"Tisk od listu"). 

• Většina sestav DM při normální šířce tisku vyžaduje tiskárnu A3, výjimkou jsou sestavy 
s názvem "úzké".  

• Položka { klíč } slouží k dalšímu pomocnému rozčlenění DM dle specifických 
požadavků uživatele. Není kontrolována na žádný číselník (počet a druh zvolených 
označení není ničím omezován v rámci rozsahu položky). Lze si například zvolit 
označení "R" pro elektrické zařízení, jež musí pravidelně procházet revizní kontrolou. 
Do položky { klíč } se pak u těchto zařízení zadává "R" a v rámci Sestavy dle klíče lze 
lehce získat jejich seznam. 

• Pro druhy DM, EH = evidenční hmotný, EN = evidenční nehmotný, je zde vlastně 
vedena operativní evidence, tento druh není účetně evidován (odepsán do spotřeby 
přímo při pořízení v účetnictví a v této agendě pouze položkovitě evidován), má 
zůstatkovou cenu, nejsou uváděny účty DM, účty odpisu, nelze provádět kontrolu na 
stav účtů v agendě ÚČETNICTVÍ. 

 
Poznámka: 
 

Položka { Členění účtu (042/041) } v konfiguraci DM určuje způsob kontace na 
042 /041 při pořízení IM a drobného IM majetku. 
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Lze zadat tři hodnoty: 
'N' -  účty 042/041 budou účtovány bez analytiky (analytika prázdná), 
'1' - účty 042/041 budou účtovány s analytikou dle analytiky účtu odpisů, například 

pokud účet odpisu "551/10" bude účtováno "042/10" popřípadě "041/10",  
'2' - účty 042/041 budou účtovány s analytikou v členění na drobný DM (druh DH, 

DN) a běžný DM (druh IH, IN) dle účtů v konfiguraci (položky { drobný }, 
{ běžný }). 

Roční uzávěrka  
 

Tato agenda slouží k provedení účetní uzávěrky roku bez narušení aktuálně 
zpracovávaných dat roku následujícího. Lze zde také provést opravu účetních dat aktuálního 
roku. Navíc obsahuje možnost zrušit z pevného disku Staré účetní sestavy, a Staré sestavy 
DPH !!! Vstup do menu účetní uzávěrky je chráněn heslem ("DECE") stejně jako všechny 
choulostivé akce v rámci roční uzávěrky. Připomínáme, že heslo lze modifikovat. 
 
Vlastní činnost (účetní uzávěrka roku) : 
 
• Pomocí volby menu Informace o datech zjistit aktuální stav dat určených pro potřeby 

Roční uzávěrky. Po zadání roku, s nímž budeme pracovat, se zobrazí příslušné  
informace ve formě následující tabulky (v tomto případě zadán rok 2002). 

 
                             

V jednotlivých sloupcích je zobrazen vždy nejdříve počet a poté velikost jednotlivých 
typů dat pro jednotlivé měsíce daného roku. Ve sloupci "Archivováno" je zobrazen 
počet (buď 0 nebo 1) a velikost speciálních archivovaných souborů účetnictví (na 
pevném disku). Tyto soubory slouží pro potřeby obnovy účetních dat v režimu Roční 
uzávěrky (účetní data obnovena, lze je opravovat). Ve druhém sloupci "Sestavy" je 
zobrazen počet a velikost uložených účetních sestav ("staré" sestavy). Ve třetím 
sloupci "Obnoveno" je zobrazen počet a velikost souborů aktuálně přístupných pro 
práci v režimu "Roční uzávěrky". Sestavy a archivovaná data vznikají automaticky v 
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průběhu regulérně ukončeného Měsíčního zpracování účetnictví !!! Pokud ve sloupci 
"Obnoveno" nejsou zobrazeny samé nuly, je nutné pomocí volby menu "Zrušení dat a 
sestav - Data" provést zrušení těchto dat (vysvětleno viz níže). V našem případě 
proběhne zrušení dat z období 10 - 11 roku 2002. 
 
• Pomocí volby menu Speciální obnova dat z pevného disku provést otevření 
archivovaných účetních dat (z pevného disku) ze zvoleného období. Obnovovat lze 
data pouze z těch měsíců, v nichž existují archivní data. V našem případě (viz výše) 
jde o měsíce 10 - 12 roku 2002 (nelze obnovit např. měsíc 5). Provedením této akce 
jsou data zpřístupněna pro práci v režimu Roční uzávěrky. 
• Poté lze v těchto datech opravovat, pořizovat nové údaje, obdobně jako v 
běžném režimu, viz položka menu Účetní pohyby. Ke kontrole lze použít opět Kontrolní 
sestavy. Platí zde stejná pravidla a postupy jako při práci s běžnými účetními daty 
v agendě ÚČETNICTVÍ. Pozor, lze zde pořídit data do měsíce 13 !!! 
• Dle potřeby provést automatickou tvorbu účetního deníku se zápisy o Uzavření 
účetní knihy (volba menu Uzavření účetní knihy), a to v zadaném účetním měsíci (13 
nebo 12). Provádí se po dokončení účtování v daném účetním období (roce). V 
zadaném měsíci vznikne účetní deník běžných účetních dokladů (oblast 'U') se 
zadaným číslem (zvoleno v průběhu zpracování). V deníku provedeno automatické 
zaúčtování na účty 710 a 702. Účtování provedeno ve vazbě na celý účet (syntetiku i 
analytiku) a střediska, tj. např. pokud bylo v průběhu roku účtováno na účet 504/11 
středisko 112, 504/11 středisko 113 a 504/12 bez střediska, vzniknou tři účetní zápisy 
504/11 středisko 112 proti 710 
504/11 středisko 113 proti 710 
504/12    proti 710. 
Pozor, pokud bude deník tvořen v měsíci 13, musí být nejprve alespoň jednou 
provedena příprava dat pro měsíc 12 !!! Tvorbu lze provádět opakovaně (opakování po 
provedení případných oprav). Vzniklý deník lze upravovat běžným způsobem v 
pořízení běžných účetních dokladů po zadání zvoleného čísla deníku (zadáno při 
tvorbě). Pozor, pokud byly provedeny úpravy, každá následující tvorba je přepíše. 
Důvodem pro zúčtování po celých účtech a střediscích je možnost provést správné 
automatické otevření Účetní knihy. Použití automatického uzavření Účetní knihy je 
zcela nepovinné (vše lze zúčtovat i ručně) ! 
• Dle potřeby provést nejprve přípravu měsíčních dat a poté tvorbu buď všech 
účetních sestav nebo jedné zvolené sestavy (zpracována data z režimu Roční 
uzávěrky, avšak jinak platí stejná pravidla jako při tvorbě sestav v agendě 
ÚČETNICTVÍ). V obou případech probíhá daná akce pro všechny zadané měsíce 
daného roku najednou. Tento princip platí i pro další akce v agendě ROČNÍ 
UZÁVĚRKY (Měsíční zpracování dat) a je realizován vyplněním následující obrazovky 
(objeví se po spuštění příslušných programů) : 
 

 
 
 
 
                                  Náhled obrazovky zadání parametrů pro zpracování. 
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Nově vytvářené sestavy automaticky přepisují dříve vytvořené "staré" sestavy (jsou 
okamžitě přístupné k prohlížení a tisku i v normálním účetním režimu). Nově vytvořené 
sestavy lze prohlížet a tisknout pomocí volby menu Staré sestavy přímo v agendě 
ROČNÍ UZÁVĚRKY. 

• Pokud jsou všechny sestavy zkontrolovány a v pořádku, lze provést Měsíční uzávěrku, 
která vytvoří nová ("opravená") archivní data. Ta se uloží na pevný disk (automaticky 
se přepíší stará archivní data). 

• Dle potřeby provést automatickou tvorbu účetního deníku se zápisy o Otevření účetní 
knihy (volba menu Otevření účetní knihy a Převod účetní knihy), a to z údajů zadaného 
účetního měsíce (účtováno z dat měsíce 13 nebo 12). Vznikne účetní deník v oblasti 
pořízení počátečních stavů (oblast 'Z') se zadaným číslem (zvoleno v průběhu 
zpracování. V deníku provedeno automatické rozúčtování z účtů 701 na příslušné účty, 
a to přesně tak, jak bylo provedeno zaúčtování při Uzavření účetní knihy (obrácené 
kontace než na účtu 702). Pozor, před tvorbou deníku musí být provedeno zaúčtování 
Uzavření účetní knihy. Je jedno, zda bylo provedeno automaticky nebo ručně. Tvorbu 
lze provádět opakovaně (opakovat po provedení případných oprav). Vzniklý deník lze 
opravovat běžným způsobem v pořízení počátečních stavů účetnictví po zadání 
zvoleného čísla deníku (zadáno při tvorbě) v účetním měsíci 1. 

 Pozor, pokud byly provedeny úpravy, každá následující tvorba je přepíše. Vlastní 
Otevření se provádí ve dvou krocích (dvě volby menu). Nejprve se spustí vlastní 
tvorba deníku s Otevřením účetní knihy (volba menu Otevření účetní knihy). V rámci 
této tvorby se připraví příslušný deník, není však v rámci systému přístupný. Poté se 
tento deník převede buď do aktuálních účetních dat nebo do dat v režimu Roční 
uzávěrky (volba menu Převod otevřené účetní knihy). Teprve v tomto okamžiku je 
deník přístupný (lze jej opravovat, zahrne se do účetních sestav), a to ve zvolené 
oblasti. Při vlastním automatickém Otevírání účetní knihy lze tedy zvolit následující 
postup: 
a) V průběhu měsíce 1 provést Otevření účetní knihy a Převod otevření do 

aktuálních účetních dat. Tím se zajistí převod počátečního stavu účtů do 
aktuálních dat (reálné výsledky účetnictví). 

b) Po dokončení Roční uzávěrky např. v měsíci 3 (dokončeny opravy a úpravy 
účetních dat) provést Otevření účetní knihy (ne převod). 

c) Po obnově účetních dat měsíců 1 až 3 (je nutné opravit počáteční stavy a nově 
vytvořit účetní sestavy) provést Převod otevření do dat v režimu Roční uzávěrky. 
Původní deník s Otevřením účetní knihy je tak přepsán novým. 

d) Pokud bylo provedených oprav vzhledem k Otevření provedeném v bodě a) 
málo, je možné body b) a c) vynechat a po obnově dat z měsíců 1 až 3 opravit 
v měsíci 1 příslušný deník s Otevřením účetní knihy ručně ! 
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 Použití automatického Otevření účetní knihy je zcela nepovinné (vše lze zaúčtovat i 

ručně) ! 
 

Při použití možnosti účtovat v devizách - Devizová hlavní kniha, nelze provést automatické 
otevření účetní knihy v oblasti deviz. Po provedení otevření běžným způsobem je 
případně nutné v deníku počátečních stavů doplnit k jednotlivým účtům částku v cizí 
měně. 

 
• Po úplném ukončení práce v daném roce je nutno pomocí volby menu Zrušení dat 

a sestav provést zrušení nepotřebných dat. Nejprve je nutné zrušit Účetní data 
z režimu Roční uzávěrky (opravovaná účetní data), volba menu. Pozor, lze mít 
otevřena data pouze z jednoho roku (nelze opravovat zároveň data z let např. 1993 
a 1994 zároveň). Doporučujeme zadat období 1 - 13 daného roku (tím je zaručeno 
zrušení všech těchto dat). Následně lze provést zrušení archivních dat (speciální 
archivovaná data účetnictví) a starých účetních sestav. V tomto okamžiku si lze zvolit, 
zda a případně která (lze zvolit období, pro které proběhne rušení) archivní data a 
sestavy budou zrušeny. Je možné zrušit například všechna archivní data (zadat období 
1-13 daného roku) a staré sestavy pouze z prvního pololetí (zadat období 1 - 6 daného 
roku). 

• Před úplným zrušením sestav a archivních dat daného roku doporučujeme provést 
jejich export na diskety a tyto trvale archivovat (možnost zpětné obnovy těchto dat). 
Tuto akci nám umožní provést volba menu Export dat a sestav na diskety (obdoba 
Export dat, viz POMOCNÉ AGENDY, stejný způsob ovládání). Po spuštění se zobrazí 
příslušná tabulka, ve které se zadává, co a kam exportovat.          
V tomto případě se zadávají položky { disketa } a { účetní rok }. Poté lze spustit 
vlastní export stiskem tlačítka [ OK ]. Případně lze provést samostatný export 
archivních dat a poté sestav. To znamená při prvním spuštění akce po zadání 
{ diskety }a{účetního roku } zrušit křížek u sestav (stisk mezerníku na příslušné 
položce) a spustit vlastní export, při druhém spuštění zrušit křížek u archivních dat 
a spustit vlastní export (poprvé export archivních dat, podruhé sestav). Lze se omezit 
i na archivaci po měsících (obdobný postup, navíc zadáván účetní měsíc, pro který má 
proběhnout export). Pokud budou exportovaná data uložena na více disket, oznámí se 
uživateli tato skutečnost automaticky po spuštění vlastního exportu s možností v tomto 
okamžiku export ukončit (nedostatek disket). Exportovaná data lze zpětně obnovit 
pouze pomocí volby menu Obnova exportovaných dat a sestav (nelze jinak). 

• Z hlediska bezpečnosti dat doporučujeme provést export archivních dat a sestav na 
diskety i před prvním spuštěním Speciální obnovy dat. Jde vlastně o pracovní zálohu 
dat a sestav, jež budou upravována, tj. v případě problémů ji lze použít k obnově 
původního stavu před začátkem práce v ROČNÍ UZÁVĚRCE (po ukončení práce 
v daném roce lze tuto zálohu zrušit). Dalším prvkem v ochraně dat je možnost 
provádění pracovních záloh dat v režimu Roční uzávěrky (volba menu Data roční 
uzávěrky). Doporučujeme provádět ji, pokud budou opravy a úpravy prováděny po 
delší časové období (při běžné Záloze všech dat při práci v aktuálních datech se tato 
speciální data nezálohují !). Při případné obnově takovýchto dat je nutné použít 
příslušnou volbu v menu ROČNÍ UZÁVĚRKY. 

• Zcela speciální možností je práce s účetní osnovou v ROČNÍ UZÁVĚRCE. Pokud totiž 
bude změněna na začátku roku metodika účtování, dojde i ke změně Účtové osnovy. 
Aktuální data tedy pracují s upravenou Účtovou osnovou, přičemž data v režimu Roční 
uzávěrky vyžadují pro správnou činnost práci se starou (nezměněnou) Účtovou 
osnovou tj. se starými účty). Pokud k tomu dojde, je nutno před úpravou Účtové osnovy 
provést její převod do režimu Roční uzávěrky (volba menu převod Účtové osnovy). Od 
okamžiku dokončení tohoto převodu bude v režimu Roční uzávěrky při pořizování dat 
i tvorbě účetních sestav používána tato Účtová osnova (případné změny v režimu 
aktuálních dat se této Účtové osnovy nedotknou) !!! Takto převedenou Účtovou osnovu 
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lze případně i upravovat, volba menu Opravy účetní osnovy (změny se nedotknou 
Účtové osnovy v aktuálních datech). 

• Při ukončení práce v daném roce je nutné tuto Účtovou osnovu nahrát na diskety 
a archivovat společně s exportovanými archivními daty a sestavami (při jejich obnově 
je nutné obnovit i tuto Účtovou osnovu). Po archivaci se tato Účtová osnova zruší 
z režimu Roční uzávěrky (povinně) !!! Pozor, pokud nedošlo k žádné změně, není 
nutné se Účtovou osnovou zabývat (není nutný Převod atd.) a při práci je automaticky 
používána aktuální Účtová osnova !!! 

• Provádět zrušení archivních dat a "starých" sestav lze i později (po ukončení práce 
v daném roce). Navíc lze dle potřeby zrušit i staré sestavy DPH. Používání agendy 
ROČNÍ UZÁVĚRKY pro vlastní provedení Roční účetní uzávěrky je nepovinné. Naproti 
tomu provádění zrušení starých sestav DPH (pokud jsou ukládány, viz agenda DPH), 
archivních dat účetnictví a "starých" účetních sestav je povinné !!! Pokud nebude 
prováděna, dojde k přeplnění disku !!! 

 
Vlastní činnost (oprava účetních dat aktuálního roku) : 
 

Pokud chceme použít agendy ROČNÍ UZÁVĚRKY k opravě účetních dat aktuálního 
roku, postupujeme obdobně jako v případě Roční účetní uzávěrky. Některé akce jsou 
však poněkud odlišné.  
Pro názornost předpokládejme, že chyba vznikla např. v měsíci 3 a v současné době je 
zpracováván měsíc 5 v roce 2001. Postup bude vysvětlen na tomto případě. 
 

• Pomocí volby menu Informace o datech zjistit aktuální stav dat určených pro potřeby 
opravy. Po zadání roku, s nímž budeme pracovat, se zobrazí příslušné informace ve 
formě následující tabulky (v tomto případě zadán rok 2001). 

 
                            Náhled obrazovky informace o datech roční uzávěrky 

 

 



Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40  © DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 

 
 

Pokud ve sloupci "Obnoveno" nejsou zobrazeny samé nuly, je nutné pomocí volby 
menu "Zrušení dat a sestav - Data" provést zrušení těchto dat (v našem případě 
provést zrušení dat z období 7 - 8 otevřených v režimu Roční uzávěrky). 
 

• Pomocí volby menu Speciální obnova dat z pevného disku provést otevření 
archivovaných účetních dat (z pevného disku) ze zvoleného období. V našem případě 
(viz výše) jde o měsíce 3 - 4 roku 2001. Provedením této akce jsou data zpřístupněna 
pro práci v režimu Roční uzávěrky. 

• Poté lze v těchto datech opravovat, pořizovat nové údaje, obdobně jako v běžném 
režimu, viz položka menu Účetní pohyby. Ke kontrole lze použít opět Kontrolní sestavy. 
Platí zde stejná pravidla a postupy jako při práci s běžnými účetními daty v agendě 
ÚČETNICTVÍ.  

• Dle potřeby provést nejprve přípravu měsíčních dat a poté tvorbu všech účetních 
sestav, v našem případě pro období 3 - 4 roku 2001. 

• Z hlediska bezpečnosti dat je vhodné si tyto opravené účetní sestavy vytisknout (pokud 
jsou během roku sestavy tisknuty). Mohlo by totiž dojít k omylu (použití starých, 
neopravených sestav k vyplňování výkazů atd.). 

• Pokud jsou všechny sestavy zkontrolovány a v pořádku, lze provést Měsíční uzávěrku, 
v našem případě pro období 3 - 4 roku 2001. 

• Poté pomocí volby menu "Opravy kumulativních stavů", v našem případě se zadáním 
měsíce 5, provést přenos opraveného počátečního stavu (měsíce 5) do aktuálních 
dat !!! Tuto akci nelze opomenout, neboť teprve touto akcí se provedené opravy 
promítnou do aktuálních dat. Nový (opravený) kumulativní soubor vzniká automaticky 
v průběhu přípravy dat pro tvorbu sestav. V našem případě při přípravě dat pro období 
3 - 4 roku 2001 vznikne nový kumulativní soubor pro měsíc 5. 

• Po úplném ukončení práce v daném roce je nutno pomocí volby menu Zrušení dat 
a sestav - Data provést zrušení nepotřebných dat, v našem případě zadáno při zrušení 
období 3 - 5 (zahrnutí měsíce 5 je nutné, neboť vznikl nový opravený kumulativní 
soubor pro měsíc 5, viz výše). 

• Z hlediska bezpečnosti dat doporučujeme provést export archivních dat a sestav na 
diskety před prvním spuštěním Speciální obnovy dat. Jde vlastně o pracovní zálohu dat 
a sestav, jež budou upravována, tj. v případě problémů ji lze použít k obnově 
původního stavu před začátkem práce v ROČNÍ UZÁVĚRCE (po ukončení práce 
v daném roce lze tuto zálohu zrušit). 

 
Poznámka: 

 

V předchozím textu jsou používány termíny :  
data v režimu Roční uzávěrky - jde vlastně o data přístupná pouze z menu roční 
uzávěrky, 
aktuální účetní data - jde o data přístupná z běžného menu pro agendu ÚČETNICTVÍ. 
 

Upozornění: 
 

• Data, která jsou zpracovávána v režimu Roční uzávěrky, jsou umístěna zcela odděleně 
od aktuálních účetních dat (účetní deník 01 v aktuálních datech je jiný než účetní deník 
01 v režimu Roční uzávěrky). V rámci roční uzávěrky platí vzhledem k síti, že přípravu 
dat, tvorbu sestav a měsíční zpracování může provádět obsluha pouze jedné síťové 
stanice. 

• Z hlediska metodického postupu doporučujeme provést při práci na Roční uzávěrce 
účetnictví pouze obnovu měsíce 12 (lepší kontrola). Do tohoto měsíce provést všechny 
závěrečné opravy a úpravy, jež se týkají běžného provozu. Do měsíce 13 pak pořídit 
všechny závěrečné zúčtovací zápisy včetně zaúčtování Uzavření účetní knihy (tj. 
přeúčtování na účty "710" a "702"). Zaúčtovat Uzavření účetní knihy lze buď 
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automaticky (příslušná volba menu) nebo ručně (pořízení příslušného deníku). Obnovu 
měsíce 12 je nutné provést i v případě, že v měsíci 12 nebudou provedeny žádné 
úpravy a bude účtováno pouze do měsíce 13. V tomto případě tedy probíhá příprava 
dat, tvorba sestav a měsíční zpracování pro období 12 - 13 daného roku (v režimu 
Roční uzávěrky). 

• Pokud probíhá práce v určitém období (obnovena data z více měsíců), je nutné velmi 
pečlivě zadávat jednotlivá období pro přípravu dat, tvorbu sestav i měsíční zpracování. 
Pokud totiž zadáme v období při zpracování i měsíce, jež nebyly obnoveny, může dojít 
k přepsání uložených dat daty nulovými. Při přípravě dat se sice zobrazí hlášení, že 
nebyla nalezena žádná data z daného měsíce, ale zpracování se nezhroutí a vytvoří se 
nové nulové sestavy a archivní data (nutná vzhledem ke způsobu použití této agendy) 
!!! Otevření účetní knihy lze provést buď automaticky (příslušná volba v menu) nebo 
ručně (zaúčtování do oblasti počátečních stavů, 'Z', v aktuálních datech). 

 
Shrnutí (postup účetní uzávěrky roku): 
 
• Po Měsíčním zpracování měsíce 12 lze zahájit práce na Roční účetní uzávěrce 

v agendě ROČNÍ UZÁVĚRKA (obnova dat, úprava dat, Uzavření účetní knihy, tvorba 
sestav, měsíční zpracování, Otevření účetní knihy, rušení dat). Zůstatky účtů z měsíce 
13 (popřípadě 12) lze převést do 1. měsíce roku následujícího buď automaticky 
(automatické Uzavření a Otevření účetní knihy) nebo ručně (ruční zaúčtování Uzavření 
a Otevření účetní knihy). V agendách SALDOKONT atd. se převádí vždy automaticky 
položkovité zůstatky (nic nemizí) !!! 

• Do oblasti počátečních stavů 'Z' v měsíci 1 (v aktuálních datech) provést zaúčtování 
počátečních stavů účtů na začátku roku = Otevření účetní knihy, a to buď automaticky 
nebo ručně (viz výše). To lze provést i bez ukončení Roční účetní uzávěrky roku 
předešlého (nutné vzhledem ke kontrole aktuálních stavů účtů, např. účtu banky, 
pokladny atd.). Tato akce by tedy měla být provedena před měsíčním zpracováním 
měsíce 1. 

• Po ukončení Roční účetní uzávěrky je nutné upravit původně pořízené počáteční stavy. 
To lze provést buď pořízením úprav do oblasti počátečních stavů v měsíci, kdy byla 
dokončena Roční uzávěrka (aktuální data) nebo pomocí opravy dat aktuálního roku 
provést tyto úpravy přímo v pořízených počátečních stavech měsíce 1. V prvém 
případě je nutné provést důkladné zdokladování tohoto zásahu (účetní doklad, 
zdůvodnění atd.), avšak není nutné znovu tisknout sestavy z předchozích měsíců 
(tento postup není zcela korektní vůči účetní metodice). Ve druhém případě je nutné 
postupovat způsobem popsaným u opravy aktuálních dat (včetně nového tisku sestav 
!!!) a u Otevření účetní knihy (automatická nebo ruční oprava). 

 
Doporučení : 
 

• Přístup k akcím ROČNÍ UZÁVĚRKY by měl být umožněn vždy pouze jednomu 
pověřenému pracovníkovi. Tento pracovník si změní přístupové heslo k vyvolání menu 
ROČNÍ UZÁVĚRKY. 

• Během práce v ROČNÍ UZÁVĚRCE pečlivě dodržovat pokyny pro ochranu dat, tj. 
exporty, zálohy dat, sledování pokynů na obrazovce (hlášení o nulových datech), 
využívat položku menu Informace o datech, provádět povinné zrušení dat atd., viz 
popsaný postup. 

• Z hlediska bezpečnosti dat doporučujeme provést export archivních dat a sestav na 
diskety i během roku. Jde vlastně o pracovní zálohu dat a sestav pro potřeby Roční 
uzávěrky, tj. v případě problémů ji lze použít k obnově původního stavu (jde především 
o případ poškození pevného disku) !!! Tento typ dat nelze archivovat jiným způsobem 
(při běžné Záloze všech dat při práci v aktuálních datech se tato speciální data 
nezálohují) !!!  
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Speciální: 
 

• Při havárii počítače (počítač je nefunkční) je nutné k provedení správné obnovy 
systému (bez ztráty dat) nahrát na nový počítač : 
pomocí Instalační sady vlastní systém (programy), 
pomocí disket vzniklých Zálohou všech dat aktuální data, 
pomocí disket vzniklých Exportem dat a sestav všechna speciální data určená pro  
práci v režimu Roční uzávěrky.  
Navíc je nutno zkontrolovat nastavení základních parametrů systému (viz 
POMOCNÉ AGENDY) a nově zadat zpracovávané období. 
 

•  Stejný postup platí i pokud se přenášejí kompletní data během běžného provozu         
z počítače na počítač. Pro správný přenos dat (bez ztráty dat) nahrát na nový 
počítač: 
pomocí disket vzniklých Zálohou všech dat aktuální data, 
pomocí disket vzniklých Exportem dat a sestav všechna speciální data určená pro 
práci v režimu Roční uzávěrky. 

 
Po celou dobu práce v ROČNÍ UZÁVĚRCE je nutno si uvědomovat, že v této  
agendě  lze zcela změnit účetní výsledky získané během celého roku !!! 
V tomto případě však nelze provést křížovou kontrolu na další agendy (zůstatky 
SALDOKONT aj.), neboť se pracuje pouze s účetními daty !!! 

 

Sestavy za období 
Sestavy za období zahrnují jak všechny účetní sestavy, tak sestavy kontrolní. Způsob 
práce je stejný jako při tvorbě běžných sestav. Nejprve je nutné mít obnovena data 
z daných měsíců, za které budou vytvořeny sestavy. Lze obnovit maximálně 12 měsíců 
jednoho roku. Dle potřeby provést přípravu a tvorbu účetních sestav nebo tvorbu 
kontrolních sestav. Při spuštění těchto akcí se objeví běžná tabulka pro zadání období, 
za které má být zpracována sestava. Například jde o období měsíců 10 - 12 roku 2002 
účetních sestavách se v položce počáteční stav objeví stav na začátku měsíce 10, 
v měsíčních obratech se objeví součty obratů 10,11,12 a v konečném stavu bude stav 
na konci měsíce 12. V kontrolních sestavách budou vybrány všechny zápisy 
o vybraném účtu z měsíců 10,11,12. Lze tedy lehce vytvořit výsledky za kvartály, 
kontrolní opisy účtů za celý rok atd. 
Pokud chceme pouze vytvořit sestavy za období a neprovádí se žádné roční ani 
opravné zpracování, je postup práce následující: obnovit data, vytvořit sestavy, zrušit 
data (tj. neprovádí se zpracování ). 

 
• V roční uzávěrce je k dispozici kontrolní sestava Přehled stavu účtu. Tato sestava   

poskytuje přehled o stavu účtu za období (1 - 12 měsíců). Podle nastavení může být 
vytištěn na každém řádku stav na účtu po pohybu. Tuto sestavu lze vytisknout najednou 
pro více zadaných účtů. Takto lze provádět souhrnnou kontrolu několika vybraných účtů 
najednou. 
 

Při tvorbě sestavy Tvorba stavu vybraných účtu se po zadání zpracovávaného období 
objeví tabulka pro pořízení účtů, pro které má být sestava vytvořena. 

 
                                          
 
 
 
                                 Náhled obrazovky přehled stavu účtu 
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Na každém účtu lze stisknout klávesu <F11>. Poté se objeví dotaz “Tisk stavu účtu po 
každém pohybu ?“. Pokud je zadáno 'A', bude na každém řádku vytisknut stav účtu po 
tomto pohybu (jako v Hlavní úč. knize), což lze využít např. při kontrole Pokladny. 
Tento parametr se zadává společně pro všechny nastavené účty. 

 
 
 
 
 

Výkazy 
 
 Agenda slouží k sestaveních účetních výkazů jak na konci, tak kdykoli během roku. 
Účetní výkazy lze sestavit jak z aktuálních dat, tak z dat v režimu roční uzávěrky. Agenda je 
založena na zařazení účtů na příslušné řádky platných účetních výkazů. Výkazy se vytváří 
dle platných legislativních změn toho roku za jaký vytváříte výkaz. 
 
Vlastní činnost : 
 

• Při zprovoznění agendy nastavit parametry pro tvorbu výkazů (plný nebo zkrácený 
rozsah, tvorba cash flow, volba menu Konfigurace úč. výkazů). Parametry 
nedoporučujeme měnit během zpracování. 

• Při zprovoznění agendy naplnit a v průběhu práce udržovat aktuální číselník 
analytických účtů. 

 
 
 
 
 
 
 

         Obrazovka "pořizováku" analytických účtů: 
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Při 

spuštění pořizováku analytických účtů, následuje dotaz. Přejete si pořizovat analytiky 
k výkazům platným od roku 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud tedy zadáte ‘A’ tak analytiky účtů které pořídíte se nebudou brát v potaz při tvorbě 
výkazů starších než je rok 2002. 
Pokud zadáte  ‘N’ tak můžete pořizovat analytiky na které bude brán potaz pouze při tvorbě 
výkazů  starších než je rok 2002. 
 
Pokud jde o jednotlivé položky číselníku: 
{ Číslo účtu } - zadávaný účet, zadávána syntetika i analytika, a to bez mezer (účet "311/10" 

se zadá jako "31110 "), 
 
{ Ozn. formuláře } - zkratka výkazu, 
 PR - rozvaha v plném rozsahu, 
 PV - výkaz zisků z ztrát v plném rozsahu, 
 ZR - rozvaha ve zkráceném rozsahu, 
 ZV - výkaz zisků z ztrát ve zkráceném rozsahu, 
 CF - cash flow, 
{ Řádek ve formuláři } – číslo nebo označení řádku, na který bude zadaný účet na výkazu 

zahrnut, označení řádku cash flow se uvádí bez teček - řádek "A.1.1." se zde 
napíše jako "A11", 

{ Název účtu } - informativní položka, doplní se dle účtové osnovy, 
{ Formulář } - informativní položka, doplní se dle zkratky výkazu. 
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• V tomto číselníku je nastaveno, na který řádek v příslušném výkazu analytický účet 

patří (je prováděna kontrola, zda lze účet na tento řádek pořídit). Syntetické účty 
uvedené ve výkazech se zařadí automaticky ! 

 Pokud nebude tento číselník správně pořízen, nebudou správně vytvořeny ani 
výkazy !!! 

• Pořizování číselníku se řídí následujícími pravidly : 
-  Pokud má být účet členěn analyticky a je místo všech analytik pořízen jeden 

syntetický účet, budou všechny analytiky daného účtu umístěny na výkaz dle 
nalezené syntetiky. Pokud je pořízena syntetika i analytika stejného účtu, jedná 
se o dva různé účty, které budou přiřazeny na příslušné řádky, všechny ostatní 
analytiky nebudou zahrnuty do zpracování. 

- Pokud se ve výkazu předpokládá analytické členění účtu a přitom se využívá 
v daném případě pouze syntetický účet, je nutno pořídit tento syntetický účet 
(přiřazen na zvolený řádek). 

 
• Speciální možností je práce s tímto číselníkem v režimu Roční uzávěrky. Postup práce 

odpovídá postupu práce s Účtovou osnovou popsanému v agendě ROČNÍ 
UZÁVĚRKY. Při změně metodiky účtování se v rámci převodu i archivace Účtové 
osnovy v Režimu roční uzávěrky automaticky převede a archivuje i Číselník 
analytických účtů. Pozor, pokud nedošlo k žádné změně, není nutné se tímto zabývat 
(při práci automaticky používán aktuální číselník). 

• Provést kumulaci dat (sehrání). 
 Dojde k vytvoření pracovních kumulativních souborů pro jednotlivé výkazy. Lze 

sehrávat aktuální data nebo data Roční uzávěrky (data musí být nejprve obnovena 
pomocí speciální obnovy dat v režimu Roční uzávěrky). Při zpracování se zadává 
účetní měsíc (1 - 13), ve kterém provádíme tvorbu výkazů, a účetní rok. Do zpracování 
se zahrnou účetní data v systému ze zadaného účetního roku v rozsahu od prvního až 
do zadaného měsíce. Lze si tedy připravit data i pro tvorbu výkazů v libovolném měsíci 
během účetního roku. Při každém novém převodu se soubory s uvedeným stejným 
účetním rokem přepíšou (tj. v daném roce existují pouze jedny kumulativní soubory) !!! 
Účty se nasoučtují dle jednotlivých řádků výkazů, vytvoří se samostatné soubory pro 
různé výkazy, tj. ROZVAHU, VÝSLEDOVKU a CASH FLOW. 
• Dle potřeby provést úpravu dat Rozvahy a Výsledovky. 

 Úprava dat umožňuje vstup do vytvořených souborů, zadává se účetní rok. Klíčovým 
údajem je číslo řádku v daném výkazu. V tomto pořizováku lze odkontrolovat údaje 
vzniklé sehráním dat, popř. je opravovat nebo pořizovat nové. Řádky s mezisoučty se 
zde neobjevují (zobrazí se až při tisku výkazů) !!! Pokud nebyly v minulém účetním 
roce vytvořeny výkazy v systému DeCe ÚČTO, pořídí se pomocí tohoto "pořizováku" 
(zadán příslušný rok) výkazy z tohoto roku (Rozvaha, Výsledovka) do počítače. To 
zajistí, aby se v aktuálním roce správně vyplnily položky "minulé období" ve 
výkazech !!! 
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  Obrazovka "pořizováku" úprav: 

           
 
 
• Provést přípravu dat CASH FLOW. 

Tato volba menu vytváří další soubor pro tvorbu CASH FLOW. První byl vytvořen při 
kumulaci dat (údaje čerpané přímo z hlavní knihy). Soubor vzniká z dat Rozvahy a 
Výsledovky. Dle potřeby provést úpravu dat CASH FLOW vzniklých při kumulaci dat. 
Dále lze pořídit do položky { Korekce } částky, které upraví data ze souboru vzniklého 
z Rozvahy a Výsledovky (lze zapsat částky, které se mají přičíst nebo odečíst 
od daného řádku). Pozor, pokud je na některé z analytik účtu 378 sledován tzv. 
"komplexní pronájem", viz metodiky pro Účetní závěrku - CASH FLOW, je nutné 
následující. V Číselníku analytických účtů pro CASH FLOW musí být pořízena 
analytika účtu 378, na kterém je "komplexní pronájem" sledován, a to s řádkem B31 
(nutné před kumulací dat). Dále je nutné pomocí korekce upravit řádek A21 vzniklý 
z Rozvahy (je nutné vyloučit údaje analytiky 378 "komplexní pronájem", a to dle salda 
tohoto analytického účtu, tj. částku pro korekci získám jako obraty Dal - obraty MD = 
korekce). Pokud se tato položka nesleduje, není nutné nic pořizovat !!! 

• Dle potřeby tisknout výkazy. 
 Volbou menu se vytváří vlastní výkazy, které lze přímo tisknout nebo uchovat na 

pevném disku pro pozdější tisk. Rozvaha a Výsledovka pracují vždy s údaji pro 
sledované a pro minulé období (dva soubory vzniklé pro dané roky buď kumulací nebo 
pořízením do souboru v Úpravách dat). Na začátku zpracování se zadává rok 
(sledované období) a měsíc. Měsíc se obvykle zadává stejný jako při kumulaci dat !!! 
Dále se zadává datum tisku. Tyto údaje jsou vytištěny v hlavičce každého výkazu. 

 Jako poslední parametr se zadává, zda mají být částky ve výkazu zaokrouhleny na 
tisíce, 'A' = zaokrouhlení na tisíce, 'N' = zaokrouhlení na celé Kč. V rámci zpracování 
se automaticky vypočítávají i jednotlivé mezisoučty. Pokud byly vytvořeny výkazy na 
pevný disk (Tisk přímo na tiskárnu = 'N'), lze si je později prohlížet a tisknout. Při 
prohlížení a tisku se zadává ten měsíc a rok, který byl zadán při jejich tvorbě !!! Takto 
vyrobené výkazy zůstanou na disku do té doby, dokud v agendě ROČNÍ UZÁVĚRKY 
nebude provedeno Zrušení účetních sestav ze zadaného období (měsíc, rok) !!! 

• Jednou v roce provést zrušení pracovních kumulativních dat. Ruší se data z těch 
účetních roků, která se již nebudou používat. Dojde tím k uvolnění místa na pevném 
disku. Doporučujeme rušit data nejméně 3 roky zpět, tj. v roce '94' zrušit data roku '91'. 
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Nelze rušit data předešlého roku (období), tj. pokud v roce '94' zrušíme data z '93', 
zmizí nám ve výkazech '94' položky minulé období !!! 

 
 
Upozornění : 
 

• Speciální účty, např. volné analytiky použité v Účtové osnově, je nutné zařadit na 
příslušné řádky Výkazů, tj. pořídit je do Číselníku analytických účtů. 

• V Číselníku analytických účtů se pořizují údaje pro všechny výkazy, rozlišeny zkratkou 
výkazu !!! 

• V CASH FLOW je nutné věnovat pozornost účtu 378, a to v případě samostatného 
sledování "komplexních pronájmů". 

 
 

Rozpočty 
 
Tato část agendy slouží k plánování nákladů a výnosů jak středisek tak podniku a jejich 
porovnávání s aktuální skutečností. 
Nejprve je nutné pořídit pro jednotlivé měsíce účetního roku Rozpočty (plány), a to v členění 
dle středisek, volba menu Rozpočty. 
 

Obrazovka “pořizováku“ rozpočtů: 
         

 
 
Pokud jde o jednotlivé položky rozpočtů: 
 

{ Účet } - účet, pro který je provedeno plánování, 
{ Středisko } - středisko, pro které je plánován daný účet 
{ Název účtu }, { Název střediska } - položky zobrazují texty k řadovému účtu a středisko, 

doplní se automaticky, 
{ Rozpočet } - částka Kč, která má být pro plánované položky v daném měsíci dosažena, jde 

o položku na měsíc. 
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- Klávesa <F8> stisknutá na položce { účet } vyvolá nabídku účetní osnovy s možností 

vyhledávání čísla účtu, klávesa <F8> stisknutá na položce { středisko } vyvolá 
nabídku číselníku středisek s možností vyhledávání čísla střediska. 

- Dále provést přípravu aktuálních dat pro porovnání s rozpočty, volba menu Aktuální 
data. Obdobně jako ve výkazu lze použít buď běžná data nebo data z Režimu roční 
uzávěrky. 

- Dle potřeby vytvořit, prohlížet a tisknout jednotlivé rozpočtové sestavy. 
 
 

Jednotlivé rozpočtové sestavy 
 

Výkaz hospodaření měsíční dle středisek - vyhodnocení rozpočtů (plánů) za účetní měsíc 
dle středisek. 

Výkaz hospodaření měsíční souhrnný - vyhodnocení rozpočtů (plánů) za účetní měsíc 
celkem. 

Výkaz hospodaření za zadané období dle středisek - vyhodnocení rozpočtů (plánů) 
za účetní měsíc dle středisek za zadané účetní období. 

Výkaz hospodaření za zadané období souhrnný - vyhodnocení rozpočtů (plánů) za účetní 
měsíc celkem za zadané účetní období. 

Roční plán dle středisek - vyhodnocení rozpočtů (plánů) za účetní měsíc dle středisek za 
zadaný účetní rok. 

Roční plán souhrnný - vyhodnocení rozpočtů (plánů) za účetní měsíc celkem za zadaný 
účetní rok. 

První dvě sestavy lze vytvořit najednou pomocí volby menu Tvorba vybraných rozpočtových 
sestav. 
- Rozpočty lze pořídit najednou pro jednotlivé měsíce celého roku. 
- Převody a tvorbu sestav lze bez omezení opakovat. 
- Jednou v roce je nutné provést zrušení dat rozpočtů ze zvoleného období. Dojde tak 

k uvolnění místa na disku. Doporučujeme rušit data 2 roky zpět (obdoba jako 
u účetních výkazů). 

- Na základě nastavení příslušného parametru ve Speciální konfiguraci systému se 
v rámci rozpočtových sestav vytvoří část se součty za syntetiky (obdoba nadstředisek 
v účetních sestavách). 

 
 

Pokladna  
 
 Agenda slouží k operativnímu vedení pokladny, tj. evidenci přijaté a vydané hotovosti 
včetně tisku příjmových a výdajových pokladních dokladů a tisku pokladní knihy. Agenda 
umožňuje vést evidenci více pokladen a provádět kontrolu okamžitého stavu pokladny. 
Pokud je agenda využívána v rámci systému DeCe ÚČTO, jsou data z této oblasti k dispozici 
agendě ÚČETNICTVÍ, SALDOKONTA DODAVATELŮ, ODBĚRATELŮ a DPH. Na rozdíl od 
ostatních agend musí být navíc správně nastaven příslušný parametr v číselníku pokladen, 
tj. parametr "Převod do účetnictví" na 'A'. Pouze v tomto případě  bude vytvářen příslušný 
účetní deník ("FUmmPOK").  Účetní deník se vytváří  pomocí volby menu v agendě 
POKLADNY Převod měsíčních dat. To znamená, že v tomto případě musí agenda 
POKLADNY sama předat data agendě ÚČETNICTVÍ (předání dat neproběhne automaticky v 
rámci převodu dat v agendě ÚČETNICTVÍ). Navíc teprve po převodu dat do agendy 
ÚČETNICTVÍ mohou data POKLADNY využívat agendy SALDOKONT a DPH !!! Tento 
postup je uplatněn z důvodu možnosti využívat POKLADNU samostatně bez přímé 
návaznosti na ostatní agendy nebo ji vůbec nevyužívat. V tomto případě lze pokladní  
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doklady pořídit do systému pomocí účetních dokladů (účetní doklady - pokladna) !!! 
Používání této agendy je tedy zcela nepovinné. 
 
 

Obrazovka "pořizováku" pokladních dokladů: 

 
 
 
Pokud jde o jednotlivé položky zadávané při pořizování pok. dokladů: 
{ Pokladna } - označení pokladny, povinný údaj, zadávaná pokladna musí být pořízena 

v číselníku pokladen, při stisknutí klávesy <Enter> na prázdném políčku se 
objeví nabídka pokladen, 

{ Doklad } – 1. část = typ dokladu, 'P' - příjmový, 'V' - výdajový pokladní doklad, povinný 
údaj. 2. část = číslo dokladu, při pořizování se doplňuje automaticky (podle 
pokladny a typu dokladu), v režimu oprav je zapotřebí zadat nejen pokladnu a typ 
dokladu, ale také číslo dokladu, je-li v režimu oprav stisknuta klávesa <Enter> na 
prázdném políčku, objeví se nabídka všech dokladů ze zadané pokladny, z nichž 
si lze vybrat příslušnou větu pro opravu, 

{ Datum vystavení dokladu } - klávesa <F8> doplňuje aktuální datum, 
{ Přílohy } - počet příloh k dokladu, 
{ Typ dokladu } - typ je využíván v oblasti DPH (předepsané členění dokladů), obvykle je 

v položce { typ } mezera (nevyplňuje se), tzn. jde o běžný doklad !!! Tabulka 
povolených hodnot položky { typ } včetně popisu jejich významu a použití je 
uvedena v popisu agendy DPH, klávesa <F8> stisknutá na položce { typ } 
zobrazí tyto povolené hodnoty včetně krátkého popisu významu, 

{ Vyplaceno/přijato } - jméno a adresa, od koho byla hotovost přijata nebo komu byla 
vyplacena. Pokud je v konfiguraci Pokladny nastavena alespoň jedna položka 
({ Název 1 } – { Adresa 2 }), která se má doplnit do položky { Vyplaceno / 
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Přijato }, na 'A', objeví se po stisknutí klávesy <F8> listování číselníku 
dodavatelů (pokud je pořizován výdajový pokladní doklad) nebo číselníku 
odběratelů (příjmový pokladní doklad). Pokud je z takového listování vybrán 
dodavatel nebo odběratel, doplní se jeho název a adresa do položky 
{ Vyplaceno / Přijato }. Které položky se doplní, závisí na nastavení konfigurace 
Pokladny. 

{ Průkaz totožnosti } - číslo občanského nebo jiného průkazu, 
{ Text } - popis ke každé položce, text u první položky se použije jako text uvedený 

v pokladní knize dokladů. Při stisku kláves <F1>...<F8> se do položky { text } 
doplní příslušný pomocný text z Číselníků textů. Po stisku kláves <Shift>+<F8> 
na položce { Text } lze vyvolat nabídku textů pro pořizovanou agendu, pokud je 
v systému používán Číselník textů (viz Výběrové agendy). 

 
Náhled obrazovky nabídka textů pro pořizovanou agendu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{ Účet } - účet pokladny ("211"), zadávána syntetika i analytika, a to bez mezer (účet 

"211/10" se zadá jako "21110 "), pokud není položka vyplněna (prázdná položka 
potvrzena stiskem klávesy <Enter>), objeví se nabídka účetní osnovy, kde lze 
použít vyhledávání dle čísla účtu (viz "V - Popis vstupu dat"), nelze zadat účet "∗" 
používaný v agendě ÚČETNICTVÍ, tj. v této agendě nelze rovnou provést 
jednostranné účtování (lze pořídit pouze do deníků v agendě ÚČETNICTVÍ), 

{ Středisko } - středisko, jež je přiřazeno položce { účet }, 
Při použití Ds (viz agenda DPH) se místo položky { Střed. } zobrazí položky 
{ Ds }. Stiskem klávesy <F6> měníme zobrazení { Ds } na { Střed. } a zpět. 

{ Protiúčet } - protiúčet, způsob zadání viz { účet }, 
{ Protistředisko } - středisko, jež je přiřazeno položce { protiúčet }, 
{ Kč } - částky jednotlivých položek dokladu, součet jednotlivých položek dokladu se objeví 

na poslední řádce "pořizováku", položka { Součet za doklad }. Klávesa <F8> 
stisknutá na položce { Kč } vyvolá speciální výpočet pro potřeby dopočtení 
základu a daně u zjednodušeného daňového dokladu, klávesa <F7> 
v návaznosti na tuto akci doplní vypočtenou daň, podrobný popis této akce viz 
agenda DPH. 
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Náhled obrazovky zpětný výpočet DPH a základu 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pokud je v okně s Dalšími údaji (viz dále) zadána měna a kurs, zadává se v "pořizováku" cizí mě

 
 
 
 
 
Při použití kláves <F7>, <F8> v rámci okna s Dalšími údaji pro kontrolu a výběr 
faktur k úhradě se při stisku klávesy <Enter> dosazuje částka z faktury do 
"pořizováku". Tato akce proběhne i pro faktury s cizí měnou. 

 
- Položky { účet }, { středisko }, { protiúčet }, { protistředisko }, popř. { Ds } jsou 

přístupné pouze při pořizování pomocí volby menu Pořizování pokladních dokladů 
(účetní) !!! 

- Pokud je zapotřebí uchovat pro pozdější využití bankovní spojení dodavatele nebo 
odběratele, číslo uhrazené faktury nebo datum úhrady (např. úhrady faktur pro potřeby 
SALDOKONT) lze pomocí klávesy <F4> stisknuté na první položce dokladu v rozsahu 
{ Text } až { Kč } vyvolat okno s položkami, které lze vyplnit. V tomto okně se dále 
vyplňují položky { Měna }, { Kurs } a { Zakázka  }. 

 
Náhled obrazovky další údaje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jde o následující položky: 
{ bankovní spojení } - bankovní spojení dodavatele nebo odběratele, klávesa <Enter> 

stisknutá na prázdném políčku vyvolá nabídku číselníku s možností vyhledávání 
dle názvu (viz "V - Popis vstupu dat"), opakovaným stiskem klávesy <F6> se 
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mění vyhledávání dle názvu na vyhledávání dle bankovního spojení a zpět 
(objeví se informace na obrazovce). 

{ číslo faktury } – číslo faktury, jež byla uhrazena v hotovosti, 
Při pořizování úhrad faktur (banka, pokladna) lze po zadání { čísla faktury } 
stiskem klávesy <F7> na této položce provést kontrolu existence faktury 
v saldokontu (byl zapsán předpis). V případě, že byla faktura nalezena, objeví se 
vybraná informace o faktuře na obrazovce (tvar přehledného listování). Pokud 
není nalezena, je to oznámeno příslušnou hláškou. Stiskem klávesy <F8> na 
položce { číslo faktury } se zobrazí nabídka všech faktur v současné době 
evidovaných v Saldokontu (přehledná tabulka). Lze použít vyhledávání dle čísla 
faktury. Pozor, pomocí nastavení parametru systému { Kontrola na předběžná 
data v sald. } lze ovlivnit výše popsané kontroly. Pokud je parametr nastaven na 
hodnotu 'N', provádí se kontrola a prohlížení faktur pouze z dat zpracovávaného 
účetního měsíce. Pokud je parametr nastaven na hodnotu 'A', provádí se 
kontrola a prohlížení i z dat pořízených dopředu (např. aktuálně zpracovávaný 
účetní měsíc je 02, ale data jsou pořízena už z měsíců 03, 04, kontrola v tomto 
případě proběhne pro data měsíců 02, 03, 04). Pro správné provedení kontroly a 
prohlížení je nutné v prvém případě provést v Akcích před měsíčním 
zpracováním Převod měsíčních dat (propojení kumulovaných a aktuálních dat). 
Ve druhém případě je nutné provést Přípravu dat pro tvorbu Sestavy přehledu 
věřitelů. Po pořízení nových faktur (předpisů) je nutné příslušné převody 
zopakovat. Pokud je kontrola používána, je nutné provést převody i v případě, že 
nebyly pořízeny žádné faktury (např. začátek měsíce). 

{ datum úhrady } - datum, kdy byla provedena úhrada v hotovosti, do datumu úhrady se 
vyplní datum vystavení dokladu, takto doplněné datum lze přepsat. 

{ Měna }, { Kurs } – položky týkající se vystavení pokladního dokladu v cizí měně. 
{ Zakázka } – informativní položka, zatím se jinde nevyužívá. 

Stiskem klávesy <F11> se provede odskok na položky na konci okna. 
Okno s těmito údaji lze kdykoliv opustit stisknutím klávesy <Esc> nebo stisknutím 

tlačítka [ OK ]. 
 
- Vzhledem k tomu, že text u první položky se použije při tisku pokladní knihy (jednotlivé 

částky na dokladu sečteny), lze u první položky zadat do položek { účet }, { protiúčet } 
'∗ a v položce { Kč } nechat hodnotu 0. Například do textu první položky se zapíše 
'Drobné nákupy' a do následujících položek se rozepíší jednotlivé položky i s částkami 
a případně účty. 

- Klávesa <F9> umožňuje "duplikaci" vět (viz "V - Popis vstupu dat"). Tato duplikace 
však funguje u položek { Datum vystavení dokladu } – { Průkaz totožnosti }. U 
dalších položek se pro potřeby duplikace uchovává pouze první řádek z minulého 
dokladu (pokud stisknete <F9> opět na první řádce položek; na ostatních řádcích se 
duplikuje první řádek aktuálního dokladu). 

- Na pokladní doklad lze pořídit v případě potřeby více než 7 řádků. Pokud je vyplněno 
všech 7 řádků a na položce { Zadejte } je stisknuta klávesa <F11> nebo tlačítko [  ] 
pod sedmou položkou dokladu, objeví se nová obrazovka pro pořízení dalších položek 
dokladu. 
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Náhled obrazovky pořízení dalších položek dokladu. 

 
- Příjmové a výdajové pokladní doklady se tisknou z deníků, v nichž byly pořízeny. Po 

zadání 'T' (tisk dokladu) na položce { Zadejte } se zadávají následující dotazy 
- okno pro zadání výstupu (Na tiskárnu / Do prohlížečky)  
- dotaz "Zadejte pokladnu : " 
- dotaz "Zadejte číslo dokladu : " (zadává se celé číslo dokladu, např. "P 1"). 

- Pokud chcete vytisknout více dokladů najednou, lze zadat pokladnu nebo doklad 
následujícím způsobem: 
a) Pokud místo označení pokladny zadáte "∗" (hvězdičku), vytisknou se všechny 

doklady ze všech pokladen, které jsou pořízeny v aktuálním deníku. 
b)  Chcete-li vytisknout všechny doklady jedné pokladny, zadáte pokladnu (např. "1") 

a místo dokladu napíšete opět "∗" (budou vytištěny všechny příjmové i výdajové 
doklady pokladny "1"). 

c) Obdobným způsobem lze zadat, že chcete vytisknout jen příjmové nebo jen 
výdajové doklady z jedné pokladny. Opět zadáte pokladnu (např. "1"), zadáte typ 
dokladu a místo čísla dokladu napíšete "∗" (např. "P∗" - budou vytištěny všechny 
příjmové doklady z pokladny "1"). 

- Dle nastavení parametrů se mohou pokladní doklady tisknout ve zmenšeném formátu. 
- V rámci jednoho deníku je vhodné vytisknout opis dat (volba 'P') a provést kontrolu 

DPH (volba 'K', vyhledání # pomocí 'F', 'N', 'V'). Po zadání znaku 'V' na položce 
{ Zadejte } bude vytištěn opis se všemi zápisy s účtováním na nákladový nebo 
výnosový účet. Zápisy, u kterých chybí středisko, jsou označeny znakem #. Podle 
tohoto znaku lze vytisknout vybranou sestavu jen s chybnými zápisy. Tento opis lze 
využít při kontrole správného účtování střediskových nákladů a výnosů. 
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Vlastní činnost : 
  
• Při zprovoznění agendy nastavit potřebné parametry POKLADNY (volba menu 

Nastavení konfigurace pokladny viz kapitola 3 – "Parametry a číselníky systému"). 
Pořídit číselník pokladen. Hotovost lze přijímat a vydávat z různých pokladen. Pro 
každou pokladnu je zapotřebí vyplnit čísla posledních vydaných dokladů, adresu a 
další parametry. Vstup do tohoto číselníku je chráněn heslem (heslo = "DECE"). Pořídit 
počáteční stavy pokladen na začátku práce agendy. 

 
      Obrazovka “pořizováku“ počátečních stavů Pokladny v Kč : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- pořízení počátečního stavu Pokladny v cizí měně 
Stejně jako v Pokladně vedené pouze v Kč lze pořídit i počáteční stavy Pokladny 
vedené v cizí měně. Pořizuje se počáteční stav v cizí měně a odpovídající částka 
v Kč. 
 
Upozornění : 
 

Po pořízení počátečních stavů v cizí měně proveďte kontrolu, že součet částek 
přepočtených na Kč je shodný se součtem částek počátečních stavů korunové 
Pokladny !!! 
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• Průběžně pořizovat a tisknout jednotlivé pokladní doklady (lze začít až po pořízení 
číselníku pokladen). Pokud bude POKLADNA využívána samostatně, použijeme volbu 
menu Pořízení pokladních dokladů. V případě využití dat POKLADNY pro potřeby 
dalších agend v účetnictví využijeme volbu menu Pořízení pokladních dokladů (účetní) 
!!!  

• Pomocí volby menu Pořízení dat / Tisk prázdných pokl. dokladů lze vytisknout prázdné 
formuláře pokladních dokladů. 

• Dle potřeby si prohlížet a tisknout Pokladní knihu. Pokladní kniha za měsíc zpracovává 
pouze data zadaného měsíce, Pokladní kniha ke dni zpracovává všechna data (i data 
z následujícího měsíce, pokud jsou nějaká pořízena). Doklady jsou v Pokladní knize 
setříděny podle pokladny. Pro každou pokladnu je vytištěn počáteční a koncový stav 
pokladny a stav po každém dni. Za každý doklad je vždy uvedena jedna celková 
částka (součet všech položek) a jako text dokladu se vytiskne text první položky 
dokladu, viz pořízení pokladních dokladů, položka { Text }. 
tisk Devizových pokladních knih (např. DEM, USD, Kč). 
V praxi je možné mít pro každou měnu zavedenou samostatnou pokladnu nebo mít 
všechny měny ve stejné pokladně. Potom se Devizová pokladní kniha tiskne nejen 
podle pokladen, ale v rámci jedné pokladny jsou doklady tříděny podle měny a pro 
každou měnu je vytištěna samostatná pokladna. Kvůli kontrole fyzického stavu 
pokladny v různých měnách se tiskne část pokladní knihy i pro Kč. 
Např.  Pokladna 1 - Měna: DEM 

  Pokladna 1 - Měna: KČ 
  Pokladna 1 - Měna: USD 
  Pokladna 2 - Měna: DEM 
  Pokladna 2 - Měna: KČ 
  Pokladna 2 - Měna: USD 

Pokladní kniha (ne devizová) bude i nadále tříděna pouze podle pokladny a částky 
v cizí měně budou přepočteny na Kč. 

• Pokud je pokladna použita v systému DeCe ÚČTO a data z pokladny se převádějí do 
agendy ÚČETNICTVÍ (následně do dalších agend, např. DPH) provádět dle potřeby 
Převod dat do ÚČETNICTVÍ. 

• Dle potřeby prohlížet a tisknout měsíční Sestavu fyzických osob. Tato sestava podává 
přehled o platbách v hotovosti dodavatelům - fyzickým osobám. Do této sestavy jsou 
vybrány takové pokladní doklady, které mají pořízen { Typ } dokladu pro fyzické osoby. 
Sestava je tříděna dle dodavatele a čísla dokladu. Do této sestavy lze zahrnout i 
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úhrady faktur. To však uděláme pouze v případě, že nesledujeme faktury fyzických 
osob v agendě SALDOKONTA DODAVATELŮ. 

• Dle potřeby tisknout Pokladní doklady za období (od datumu - do datumu), volba 
menu Tisk pok. dokladů od - do. Doklady se musí nacházet v otevřených měsících 
!!! 

       Náhled obrazovky zadání parametrů pro tisk dokladů od – do 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednotlivé položky: 

 

{ Doklady vystavené od, do } - budou vytištěny pokladní doklady, které budou mít 
datum vystavení dokladu v zadaném období. Budou vytištěny jen takové pokladní 
doklady, které se nacházejí v otevřených měsících ! 

{ Pokladna } - tato položka se objeví pouze tehdy, je-li v konfiguraci Pokladny 
nastaven tisk pokladních knih a dokladů po pokladnách. Pokud je vyplněna tato 
položka konkrétním číslem Pokladny, budou vytištěny doklady jen zadané 
pokladny. Pokud bude v položce { Pokladna } '∗', vytisknou se doklady ze všech 
pokladen. 

{ Typ dokladu } - lze zadat 'P', 'V', ' (mezera). 
'P' - tisk jen příjmových pokladních dokladů, 
'V' - tisk jen výdajových pokladních dokladů, 
' - tisk všech pokladních dokladů. 

{ Počet kopií } - počet vytištěných dokladů. 
{ Tisk na tiskárnu } – 'A' - doklady budou vytištěny na tiskárnu, 'N' - doklady budou 

zobrazeny na obrazovce. 
• Po provedení všech akcí před měsíčním zpracováním provést Měsíční zpracování (lze 

spustit pouze 1x). V rámci Měsíčního zpracování jsou provedeny následující akce: 
- obraty daného měsíce jsou přičteny k počátečním zůstatkům, a tak vznikají 

počáteční zůstatky pro nový měsíc, 
- zruší se soubor s počátečními zůstatky minulého měsíce, 
- zruší se všechny měsíční deníky pokladny, 
- nastaví se nový aktuální měsíc pokladny, 
- je-li v číselníku pokladen nastaveno nulování čísel dokladů, nastaví se v dané 

pokladně čísla posledních vystavených dokladů na hodnotu 0. 
- je-li v konfiguraci Pokladny nastaveno ukládání starých pokladních knih, bude 

Pokladní kniha vytvořená v daném měsíci (popř. i Devizová pokladní kniha) uložena 
na pevný disk do "starých sestav". Takto uloženou pokladní knihu si lze později 
prohlížet a tisknout – volba menu Staré pokladní knihy. 

Zpracování je chráněno heslem (heslo = "DECE"). 
• Po ukončení roku nastavit v číselníku pokladen čísla dokladů na 0 !!! Doklady se znovu 

začnou číslovat od 1. 
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• Pokud byla provedena obnova dat POKLADNY z nějakého měsíce zpět (objevila se 

chyba), je nutno změnit zpracovávaný měsíc v konfiguraci pokladny a především čísla 
posledních vydaných pokladních dokladů v číselníku pokladen !!! 

 
Upozornění : 
 
 Pokud mají být data agendy POKLADNY využita agendami SALDOKONT a DPH, musí 
být nejprve proveden převod dat do ÚČETNICTVÍ v agendě POKLADNY a pak ještě Převod 
dat v těchto agendách !!! Používání agendy POKLADNY je však zcela nepovinné. Pokladnu 
lze vést ručně a pokladní doklady lze zapsat do systému přímo pomocí účetních dokladů - 
pokladna v agendě ÚČETNICTVÍ. 
 Pokud je vedena evidence více pokladen (do číselníku pořízeno více pokladen), doplní 
se do čísla dokladu při převodu do ÚČETNICTVÍ označení pokladny. Například pokud máme 
pokladnu "A" a "B", převede se doklad "P___1" z pokladny "A" do ÚČETNICTVÍ jako doklad 
"PA__1" a doklad "P___1" z pokladny "B" jako "PB__1". 
 

Předběžná uzávěrka 
 
 Tato agenda slouží k provedení předběžné uzávěrky jednotlivých agend. Umožňuje 
získat úplné výsledky z jednotlivých agend i v případě, že je rozpracováno najednou více 
měsíců. 
 
Vlastní činnost: 
 
• Vlastní zpracování 
- Vstup do menu předběžné uzávěrky je chráněn stejným heslem jako vstup do ROČNÍ 

UZÁVĚRKY (heslo “DECE“). Spouští se pomocí volby menu Zpracování / Předběžné. 
- Nejprve provést speciální začátek zpracování, volba menu Začátek zpracování. Ten 

zahrnuje zálohu dat. Záloha se provádí nejprve na disketu (bezpečnostní kopie) a pak 
se provádí speciální záloha na pevný disk. 

- Pod volbou menu Předběžné zpracování jsou uloženy jednotlivé akce vlastního 
předběžného zpracování. Dle potřeby tedy běžným způsobem provést měsíční 
zpracování jednotlivých agend (postup je stejný jako v běžné měsíční uzávěrce, 
pouze se využívají volby menu v režimu Předběžné uzávěrky). Po zpracování 
jednoho měsíce lze provést postupné zpracování dalších měsíců dle potřeby. Menu 
pro Předběžnou uzávěrku je zobrazeno v následující části příručky. 

- Po ukončení Předběžného zpracování všech potřebných měsíců provést speciální 
ukončení zpracování, volba menu Konec zpracování. Zahrnuje to speciální obnovu 
dat z pevného disku a zrušení pomocných dat. 

• Upozornění 
- Postup práce je tedy: speciální Začátek, Zpracování a speciální Konec. Z hlediska 

bezpečnosti dat je nejdůležitější Začátek a Konec, kdy je provedena speciální záloha 
a obnova dat. To zajistí, aby nebyla běžná data předběžným zpracováním 
poškozena !!! 

- Při provádění předběžné uzávěrky lze provádět opravy v běžných datech (pouze 
opravy, ne převody atd.). 

- Je zcela nepřípustné nechat Předběžnou uzávěrku neukončenou a začít normálně 
pracovat v běžných datech !!! 
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Přenos dat 
 
 Agenda slouží pro provedení speciálního přenosu dat od zákazníka používajícího 
systém DeCe ÚČTO k účtařské firmě, která používá Vícezákaznickou verzi systému DeCe 
ÚČTO (provádí účtování pro zákazníka). Provádí se přenos po disketách. Přeneseny jsou 
všechny účetní deníky, deníky došlých faktur, deníky vystavených faktur a deníky pokladny. 
Pokud zákazník vystavuje faktury ve Fakturaci systému (automatická tvorba faktur), jsou tyto 
faktury v rámci přenosu převedeny do deníku vystavených faktur číslo 99 !!! Přenos dat 
z ostatních agend (MTZ, INM atd.) se neprovádí (nutno zaúčtovat ručně). 
 
Vlastní činnost 
 

• Při zprovoznění agendy nastavit parametr Převod účtů, viz níže. 
• V průběhu měsíce pořizovat a zpracovávat (kontroly, výstupní sestavy) data 

v jednotlivých agendách u zákazníka. 
• Na konci měsíce provést Převod měsíčních dat, během kterého jsou připravena data 

pro přenos. 
• Po převodu provést tvorbu Sestavy pro přenos, její kontrolu a nakonec její tisk. V této 

sestavě je uveden seznam přenášených deníků. 
• Provést nahrání přenášených dat z počítače na disketu u zákazníka a pak nahrání 

z diskety na počítač u účtařské firmy. 
• Po ukončení přenosu v daném měsíci (kontrola u účetní firmy) provést zrušení 

pomocných dat pro přenos z tohoto měsíce. Tuto akci nelze vynechat, neboť by 
docházelo k přeplnění pevného disku, případně k chybám při přenosu daného měsíce 
v následujícím roce !!! 

• U zákazníka lze pořizovat více měsíců najednou. Přenos dat se však i v tomto případě 
provádí postupně po jednom měsíci (převod, sestava, nahrání) ! 

• Přenos lze provádět opakovaně. Pozor, při každém přenosu jsou nahrána všechna 
data ze zadaného měsíce od zákazníka k účtařské firmě. To znamená, že pokud 
účtařská firma provedla do přenesených dat opravy, další převod je přepíše. 

• Dle nastavení konfigurace (parametr Převod účtů) se při převodu buď zruší nebo 
ponechají účetní kontace od zákazníka. 

• Agenda převodu je zahrnuta v menu pod POMOCNÝMI AGENDAMI v části EXPORT 
DAT. U zákazníka volba menu Přenos dat spustí samostatné menu, u účtařské firmy 
pouze program pro nahrání přenášených dat. 

 
Poznámka : 
 
 V některých speciálních případech lze použít pro speciální přenosy běžný EXPORT 
DAT. 
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Síťová verze 
 

V případě, že systém pracuje v síťovém režimu, je nutno upozornit na několik 
odlišností proti nesíťovému režimu práce systému. 
• Při převodu dat do dané agendy se může objevit na obrazovce zpráva o zablokování 

souboru (někdo v něm provádí rušení vět) a poté dotaz, zda má přenos pokračovat 
(obvyklá volba je 'A' - Ano). Pokud je přenos předčasně ukončen, a to z jakéhokoliv 
důvodu, je nutné jej zopakovat. 

• Při archivaci dat dané agendy nesmí v této agendě nikdo pracovat. V opačném případě 
archivace není dokončena (objeví se chybová hláška) a je nutno ji provést znovu. 

• Při archivaci všech dat a při měsíční úpravě všech dat nesmí v systému nikdo jiný 
pracovat !!! Před vlastní archivací nebo úpravou se systém pro jiné uživatele zablokuje. 
Pokud se systém nepodaří zablokovat, archivace nebo úprava se neprovede. 

 

Používané názvy deníků 
 

V některých kontrolních sestavách účetnictví a DPH se objevuje název dávky, tj. 
Deníku, odkud pochází daný zápis. Proto je vhodné mít k dispozici tabulku používaných 
názvů Deníků prvotních dat s popisem, co jednotlivé složky názvu znamenají. 
 
Deníky vystavených faktur (ručně pořízeny) 
FAKmmcc.fod mm účetní měsíc 
 cc číslo deníku 
 
Deníky došlých faktur 
FAKmmcc.fdo mm účetní měsíc 
 cc číslo deníku 
 
 
Účetní deníky 
FUmmTcc.ucd mm účetní měsíc 
 cc číslo deníku 
 T oblast pořízení účetních deníků 
  Označení oblastí: 
  'U' - běžné účetní doklady 
  'B' - bankovní výpisy 
  'P' - pokladní doklady 
  'Z' - počáteční stavy 
 
FUmmODB.ucd mm účetní měsíc 
 ODB deník vzniklý převodem dat z deníků vystavených faktur a 

případně vlastních faktur (samostatný modul) 
FUmmDOD.ucd mm účetní měsíc 
 DOD deník vzniklý převodem dat z deníků došlých faktur 
FUmmMTZ.ucd mm účetní měsíc 
 MTZ deník vzniklý převodem dat z MTZ (samostatný modul) 
FUmmCEN.ucd mm účetní měsíc 
 CEN deník cenových rozdílů vzniklý v MTZ u nulových položek 

(samostatný modul) 
FUmmCER.ucd mm účetní měsíc 
 CEN deník cenových rozdílů vzniklý v MTZ u nenulových položek 

(samostatný modul) 

 
105 

 



Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40  © DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 

 
FUmmINM.ucd mm účetní měsíc 
 INM deník vzniklý převodem měsíčních pohybů z Investičního 

majetku (samostatný modul) 
FUmmINR.ucd mm účetní měsíc 
 INR deník vzniklý převodem doúčtování účetních odpisů po ročním 

zpracování z Investičního majetku (samostatný modul) 
FUmmPOK.ucd mm účetní měsíc 
 POK deník vzniklý převodem dat z POKLADNY (samostatný modul) 
FUmmMTK.ucd mm účetní měsíc 
 MTK deník vzniklý převodem pohybů z velkoskladu (samostatný 

modul) 
FUmmPOV.ucd mm účetní měsíc 
 POV deník vzniklý převodem dat z Pokladny velkoskladu 

(samostatný modul) 
 
 
Daňové deníky 
DPHmmTcc.dph mm účetní měsíc 
 cc číslo deníku 
  čísla větší než 10 (včetně) přiřazena deníkům pořízeným 

přímo v agendě DPH, čísla menší než 10 přiřazena 
deníkům vzniklým převedením z ostatních agend (deníky 
vzniklé převedením do příštího období větší než 6 včetně) 

 T oblast pořízení daňových deníků 
  Označení oblastí: 
  'N' - nákup - pokladna (za hotové) 
  'D' - došlé faktury 
  'P' - prodej - pokladna (za hotové) 
  'F' - vystavené faktury (plnění) 
  'S' – přefakturace 
   
 
 
Upozornění: 
 
• V položkách { číslo dokladu } v pořizovácích ÚČETNICTVÍ a DPH nedoporučujeme 

používat písmena s háčky a čárkami, a to i v případě, že byla nainstalována česká 
verze systému (došlo by ke špatnému setřídění sestav). Je tedy přípustné číslo 
dokladu 'B 11', ale nelze pořídit číslo dokladu 'ČS 11' nebo 'PŘÍ 123' atd. 

• Není vhodné prohlížet si data pomocí jiných prostředků, než poskytuje systém (např. 
textovým editorem). Mohlo by dojít k poškození dat a následně zablokování systému. 

 
Doporučení: 
 
• Provádět pravidelné zálohování dat (u většího množství dat doporučujeme dělat každý 

den pracovní zálohu na disketu). 
• Provádět tisky opisů deníků. 
• Využívat prohlížení operativních výstupů na obrazovce. 
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Kalkulačka 
 
 Na všech položkách v "pořizovácích", kde se zadávají částky Kč, lze stiskem klávesy 
<F3> vyvolat kalkulačku. Ve speciálních případech (viz helpový řádek), lze stiskem klávesy 
<F2> vyvolat speciální verzi Kalkulačky určenou pouze k násobení. Tato verze Kalkulačky je 
určena především pro přepočty cizích měn na Kč. 
 

Náhled obrazovky kalkulačka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Operace - lze provádět sčítání '+', odčítání '-', násobení '∗', dělení '/'. 
 Číslo 1 zadáváno na 2 desetinná místa, číslo 2 na 3 desetinná místa, výsledek 
zaokrouhlen na 2 desetinná místa. Výsledek z položky { Vypočteno } je automaticky 
dosazen do položky, na které byla stisknuta klávesa <F3>, <F2>. 
 
 
 
 
 
 
 

IV.  Parametry a číselníky systému  
 

Jednotlivé parametry a číselníky systému slouží k přizpůsobení systému potřebám 
uživatele. 

Při zprovoznění systému (po instalaci) je nutné naplnit potřebné parametry a číselníky 
systému, aby systém mohl zahájit činnost. 
 
Postup při jejich naplnění: 
 
A. Nejprve je nutno naplnit základní parametry systému, volba menu "Nastavení 
konfigurace systému". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40  © DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 

 

  
 

 

 
108 

 



Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40  © DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 

 

 
 
 

 
 

109 

 



Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40  © DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 

 
Význam jednotlivých parametrů: 
 

Obecné 
• { Název firmy pro účely tisku } je textová položka, která se bude tisknout v hlavičce 

sestav,  
• { Zhuštění při tisku sestav } - základní nastavení určuje, zda se bude standardně 

používat zhuštěný tisk. Pokud je k dispozici pouze úzká tiskárna A4, je nutno nastavit 
'A' (ano) a všechny sestavy lze na této tiskárně tisknout. V opačném případě se 
většina sestav tiskne v širokém formátu A3, případně se objeví dotaz, 
zda tisknout zhuštěně (úzký formát A4). Výjimkou jsou některé Kontrolní sestavy 
v účetnictví (výpisy účtu), které se vždy tisknou zhuštěným tiskem (formát A4). 

• { Zpracovávané účetní období } určuje, jaké účetní období (účetní měsíc a rok) se 
právě zpracovává (kontroluje a nabízí), při zprovoznění systému se do něj musí 

 povinně vyplnit ten účetní měsíc a rok, od kterého začíná systém pracovat např. '04' -
'94' (začnou se zadávat data z účetního měsíce '04' roku 1994). 

• { Datum provedení posledního účetního zpracování } je informativní položka, 
která obsahuje datum provedení posledního úplného měsíčního zpracování, není 
nutno vyplňovat. 

• { Zvuk } umožňuje vypnout zvukové efekty v systému, volba 'N'. 
• { Kód pracoviště } - zatím nevyužívaná položka, nevyplňuje se. 
• { Typ tisku } – nastaví, v jakém režimu budou vytisknuty sestavy ('G' – tisk 

v grafickém režimu, ', tj. mezera, - tisk v textovém režimu, viz "I - Obecná část", 
Technické požadavky). 

• { Čeština při tisku v textovém režimu } – nastavuje se pouze v případě, že tisknete 
sestavy v textovém režimu. Tato volba umožňuje tisknout sestavy česky i v případě, 
že máte data uložena v jiné češtině, než jaká je nainstalována na tiskárně, popř. 
můžete zrušit češtinu při tisku. Lze zadat tyto možnosti : 

 'O' – odčeštění tisku, tj. sestavy se budou tisknout nečesky (bez diakritiky) 
 'K' – tisk v češtině Kamenických (v tiskárně je nainstalována čeština Kamenických) 
 'L' – tisk v češtině Latin 2 (v tiskárně je nainstalována čeština Latin 2). 
 

Fakturace / Firma 
• { Počet dnů splatnosti došlé faktury } a { Počet dnů na operace banky } jsou 

číselné údaje, které určují, jak se dopočítá datum splatnosti při převodu došlé faktury 
do příkazů k úhradě, pokud není vyplněno v "pořizováku" došlých faktur. Obvyklé 
nastavení je 14 dnů splatnost a 3 dny na operace banky. Pokud je v tomto případě 
datum vystavení faktury například 1. 8., pak vypočtené datum splatnosti je 12.8. (1. 8. 
+ 14 - 3). Program zohledňuje i volné dny dle číselníku volných dnů. 

• { Minimální částka pro penále v celých Kč } určuje, od jaké výšky vypočteného 
penále bude vystavena penalizační faktura (číselný údaj), například penalizační 
faktura se bude vystavovat, pokud bude vypočtené penále větší než 50 Kč, 

• { Číslo poslední vystavené penal. faktury } určuje číslo poslední penalizační 
faktury, které se tiskne v rekapitulaci penalizačních faktur (na vlastních penalizačních 
fakturách se číslo doplňuje ručně, a to z důvodu tisku pouze vybraných penalizačních 
faktur). 

• Následující údaje jsou používány při tisku jednotlivých dokladů v systému (jde o údaje 
o uživateli),  

 { název 1, název 2, adresa 1 (ulice), adresa 2 (město), PSČ, IČO, DIČ, bankovní 
ústav (kód banky), bankovní spojení, banka (název banky), telefon, fax }. 

 
Saldokonta 

• Následující údaje jsou používány při tisku Příkazů k úhradě : 
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 { banka úhrady } - textová položka uvedená v hlavičce příkazu k úhradě s názvem 
banky, odkud bude poukázána úhrada, např. "ČESKÉ SPOŘITELNĚ a.s.", 



Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40  © DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 

 
{ pobočka banky } - textová položka uvedená v hlavičce příkazu k úhradě s názvem 
pobočky banky, odkud bude poukázána úhrada, např. "POBOČCE V DĚČÍNĚ", 

 { účet úhrady } - textová položka uvedená v hlavičce příkazu k úhradě s názvem 
účtu, odkud bude poukázána úhrada, a to včetně kódu bankovního ústavu, např. 
"1430555-438/0800, 

 { místo úhrady } - textová položka s názvem místa, kde byl příkaz k úhradě 
vystaven, např. "V DĚČÍNĚ". 

• { Syntetiky v sald. dod., odb. } určují, zda budou sestavy SALDOKONT členěny dle 
příslušných syntetik účtů dodavatelů a odběratelů (viz agendy SALDOKONT).  

• { Analytiky v sald. dod., odb. } určují, zda budou sestavy SALDOKONT členěny dle 
příslušných analytických účtů dodavatelů a odběratelů (viz agendy SALDOKONT).  

• { Zálohy v sald. dod., odb. } určují, zda budou v SALDOKONTECH sledovány 
zálohové platby faktur. 

•  { Uložení vypárovaných faktur v sald. dod., odb. } určuje, zda se budou při 
měsíčním zpracování ukládat vypárované faktury do archivních souborů (možnost 
jejich tisku do obchodní sestavy). 

•  { Kontrola na předběžná data v sald. dod., odb. } je položka, která se uplatní při 
kontrole existence faktur v pořizování dokladů o úhradě faktur. Pokud postavena 
volba 'N', provádí se kontrola v datech saldokonta aktuálního měsíce, pokud 
nastaveno 'A', provádí se kontrola i v datech saldokonta z následujících měsíců. 

•  { Počet následujících měsíců zahrnutých do sestav saldokont }Určuje kolik 
měsíců do předu zahrne do sestav saldokont. Číselný údaj. 

 
Účetnictví 

• { Automatická tvorba sestav } - určuje, zda se účetní sestavy Obratová předvaha - 
saldokonto dle středisek, Účetní detail - Hlavní účetní kniha dle středisek, Výsledovka 
středisek, Náklady a výnosy středisek, Výsledovka středisek - rekapitulace budou 
tvořit v režimu automatické tvorby účetních sestav (volba menu Tvorba všech 
účetních sestav). Pokud se některá sestava nevyužívá, stačí nastavit volbu 'N' a 
sestava nebude tvořena ! Dojde k úspoře času při tvorbě a místa na pevném disku při 
uchovávání starých účetních sestav ! 

• { Součtování za 1. a 2. stupeň analytiky } určuje, zda se bude při tvorbě účetních 
sestav Saldokonto účtů v automatickém režimu (volba menu Tvorba účetních sestav) 
součtovat za první a druhé místo analytiky, 

 '0' - nebude se součtovat za žádné místo analytiky, 
 '1' - bude se součtovat za první místo analytiky, 
 '2' - bude se součtovat za první a druhé místo analytiky. 
• { Tisk rekapitulace účtů v opisech dat } určuje, zda se na konci opisu dat 

v účetních denících, denících došlých a vystavených faktur a denících pokladny 
vytiskne speciální stránka s rekapitulací jednotlivých typů účetních kontací. Tedy 
vytiskne se např. následující přehled kontací : 

      MD           DAL 
 211/90          321/21            10.00       200.00 
 211/90          321/31          120.00       130.00 
 311/90          311/80          300.00           0.00 
• { Tisk sestav za závody } určuje, zda se v rámci sestav Saldokonto účtů dle 

středisek, Výsledovka středisek, Náklady a výnosy středisek, Výsledovka středisek - 
rekapitulace provede i tisk části, ve které budou uvedeny výsledky (včetně součtů) 
pro tzv. závody. Pokud nastavíme volbu 'A', je nutno ještě vyplnit položku { délka 
čísla závodu }, která určuje, kolik míst z čísla střediska představuje tzv. závod.  

 Praktické využití je zřejmé z následujícího příkladu : 
 Nechť existuje 6 středisek na různých místech, kdy tři a tři vykonávají stejnou činnost.  
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 Přidělí se jim čísla středisek, která vždy začínají pro první tři '11' a druhé tři '22', tedy 

středisko 1 = '111', středisko 2 = '112', středisko 3 = '113' a středisko 4 = '221', 
středisko 5 = '222', středisko 6 = '223'. Nastaví se { délka čísla závodu } na '2'. 
V rámci popsaných sestav se mimo sestav pro střediska 111, 112, 113, 221, 222, 223 
ještě vytiskne samostatná část pro tzv. závod '11' a závod '22', ve kterých budou 

 uvedeny výsledky celkem za střediska 111, 112, 113 a 221, 222, 223 ! Pomocí této 
volby lze tedy získat další doplňující informace pro potřeby řízení ! 

•  { Tisk rekapitulace za střediska } - určuje, zda se na konci výsledkových 
střediskových sestav tiskne rekapitulace za celý podnik bez ohledu na střediska. 

• { Přenos účtů } je položka, jež se uplatní pouze při využívání agendy PŘENOS DAT 
(přenos dat od zákazníka do vícezákaznické verze k proúčtování, viz PŘENOS DAT). 
Pokud nastavena volba 'N', jsou při přenosu všechny účetní kontace provedené 
zákazníkem zrušeny (nutno znovu vše zaúčtovat). 

• { Tisk střediska do hlavní knihy } určuje, zda tisknout též střediska v hlavní knize. 
 
• { Tisk dluž.a věř. Dle vybraného účtu } Určuje, zda tisknout sestavu dlužníků a 

věřitelů dle zadaného účtu. Při tvorbě sestavy je dotaz na účet.  
 
• Položky na konci ukazují, který měsíc byl naposledy v dané agendě zpracován. Jde 

o informativní položky, není nutno je nastavovat při zprovoznění systému. Položky 
s datumem provedení těchto zpracování nelze opravovat (pouze se zobrazí) ! 

 
Pokud nebudou vystavovány příkazy k úhradě a penále, lze ponechat příslušné parametry 
nevyplněné. 
 
 
B. Dále je nutno naplnit všechny základní číselníky systému, tj. Účetní osnovu, Seznam 

středisek a Seznam volných dnů, volba menu Číselníky. 
 

 Obrazovka "pořizováku" Účtoveho rozvrhu: 
 

            
 
{ Účet } se pořizuje ve tvaru syntetika+analytika bez lomítka, tj. například účet "321/100" se 

pořídí jako "321100", není povinné vyplnit všechny tři místa analytiky, tj. lze 
pořídit například účet 3211", je nutné vyplňovat { název účtu } (tiskne se 
v účetních sestavách), do Účtové osnovy je nutné pořídit i jednotlivé syntetiky 
(názvy syntetických účtů se tisknou v účetních sestavách). Pokud není některý 
účet pořízen v Účetní osnově, není jej možno použít při pořizování prvotních dat, 
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např. účetních dokladů atd. (po zadání účtu, který není pořízen v účetní osnově, 
se objeví chybová hláška "Účet není v účetní osnově!!!"). 
V Účetní osnově je nutné zachovat účet '∗' (hvězdička) s názvem "Jednostranné 
účtování". Toto je nutné vzhledem k požadavku pořizovat jednostranné účetní 
zápisy. Pokud je účet '∗' zrušen z účtové osnovy, nelze jej znovu pořídit (do 
položky { účet } lze zadávat pouze číslice) !!! 

 
Obrazovka "pořizováku" Seznamu středisek: 

 
 
Pokud nejsou střediska používána, lze nechat číselník nevyplněn a při pořizování 

prvotních dat ponechat středisko nevyplněno (mezery). Pokud však není středisko pořízeno 
v číselníku středisek, není jej možno použít při pořizování prvotních dat, např. účetních 
dokladů atd. (po zadání střediska, které není pořízeno v číselníku středisek se objeví 
chybová hláška "Neznámé středisko !!!"). 
 

Obrazovka "pořizováku" Seznamu volných dnů: 

             
 
{ Datum } se pořizuje ve tvaru DD.MM.RR nebo DDMMRR (tečky se doplní automaticky). 
 
 
 

Do tohoto seznamu se pořídí datumy všech volných dnů v daném roce, tj. datumy 
sobot, nedělí a svátků. Tyto datumy se pak používají při dopočítávání datumů splatnosti 
došlých faktur při převodu do příkazů k úhradě, datum splatnosti je při dopočtu upraven tak, 
aby nepřipadl na volný den (nelze vystavit příkaz k úhradě na volný den). Na začátku roku 
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(systém pracuje déle než rok) je nutno zrušit volné dny z minulého roku (volba 'D') a pořídit 
volné dny z roku, který probíhá. Aby byla tato akce co nejjednodušší a nejrychlejší, lze použít 
volby 'R' a 'A' na položce { Zadejte } ('R' – rušení datumů z 1 celého roku, 'A' – automatické 
pořízení sobot a nedělí 1 celého roku, svátky nutno pořídit ručně). 
 
 
C. Následně lze naplnit pomocné číselníky systému, tj. Číselník dodavatelů a odběratelů. 
 

 
 
Obrazovka "pořizováku" Číselníku dodavatelů: 
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                                Obrazovka "pořizováku" Číselníku odběratelů: 
 
 

 
 

Položka { adresa 1 } se používá pro ulici, { adresa 2 } pro město. Pokud jsou tyto, 
číselníky pořízeny, lze je s výhodou používat při pořizování prvotních dat (viz kapitola 2 
– Metodika práce v jednotlivých agendách.). Naplnění těchto číselníků je však 
nepovinné. 
Při listování (volba 'L') v číselnících lze použít vyhledávání dle názvu. Opakovaným 
stiskem klávesy <F6> na položce { bankovní spojení } se změní vyhledávání dle 
názvu na vyhledávání dle bankovního spojení a zpět (objeví se informace na 
obrazovce). 

 
Náhled obrazovky číselníku zaměstnanců 
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Tento číselník slouží pro zadání jmen zaměstnanců, kteří v systém menu DeCe ÚČTO 
pořizují a opravují účetní zápisy. Z důvodu naplnění znění zákona o účetnictví je potřeba 
tento číselník udržovat aktuální. Pokud bude v tomto číselníku pořízeno více jak jeden 
zaměstnanec tak se při spuštění systému zobrazí nabídka zaměstnanců. 

 
          Náhled obrazovky nabídky zaměstnanců.  

 
 
D. V případě potřeby lze naplnit další dva číselníky systému, tj. Účty saldokonta 

odběratelů a Účty saldokonta dodavatelů. Tuto možnost lze použít, pokud chceme 
v SALDOKONTECH sledovat i jiné než standardní účty. 
Účty pořízené do těchto Číselníků (syntetiky) jsou při převodech z ostatních agend 
zahrnuty do agendy SALDOKONTA, (účet "321" je vždy považován za dodavatelský 
= nepořizovat !, účet "311" je vždy považován za odběratelský = nepořizovat !, pořizují 
se jen účty navíc mimo "321", "311"). 
Naplnění těchto číselníků je nepovinné. 

 
E. Pokud bude používán modul DPH, je nutno nejprve naplnit základní parametry 

agendy DPH, volba menu Nastavení konfigurace DPH . 
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  Obrazovka "pořizováku" parametrů DPH: 

 
 
Význam jednotlivých parametrů: 
• Text přiřazený k jednotlivým daňovým skupinám (analytikám) 

{ vstup DS 0 } - text přiřazený při tisku sestavy 0% DPH - nákup (vstup) daňové 
skupině 0 (tj. vlastně analytice 0 viz "VIII - DPH a účetní osnova"), 

{ vstup DS 1 } - text přiřazený při tisku sestavy 0% DPH - nákup (vstup) daňové 
skupině 1 (tj. vlastně analytice 1 viz "VIII - DPH a účetní osnova"), 

{ výstup DS 0 } - text přiřazený při tisku sestavy 0% DPH - plnění (výstup) daňové 
skupině 0 (tj. vlastně analytice 0 viz "VIII - DPH a účetní osnova"), 

{ výstup DS 1 } - text přiřazený při tisku sestavy 0% DPH - plnění (výstup) daňové 
skupině 1 (tj. vlastně analytice 1 viz "VIII - DPH a účetní osnova") 

 
Pokud nám nevyhovuje základní nastavení (provedeno při instalaci) 
 { vstup DS 0 } = OSVOBOZENÉ, 
 { vstup DS 1 } = NEPLÁTCI, 
 { výstup DS 0 } = VÝVOZ, 
 { výstup DS 1 } = OSVOBOZENO, 
je možno tyto texty změnit. 
 
• Tímto lze vlastně zaměnit přiřazení analytik u 0% DPH (např. záměna přiřazení 

analytiky u OSVOBOZENÝCH a NEPLÁTCŮ na vstupu). Pokud se taková změna 
provede, je nutno dodržet zásadu, že v textu pro 0% DPH, který nepřísluší nákupům od 
neplátců, musí být uveden řetězec "OSV", tj. text může znít "OSVOBOZENE", obdobně 
v textu pro 0% DPH, který nepřísluší plněním za mezinárodní přepravu a vývoz, musí 
být uveden řetězec "OSV", tj. text může znít "OSVOBOZENE". Dále je nutno vzít v 
úvahu, že popisy v části příručky "VIII - DPH a účetní osnova" jsou vytvořeny 
z hlediska základního nastavení. Obecně lze říci, že nedoporučujeme provádět změnu 
bez vážných důvodů. 

• Minimální zobrazovaný rozdíl mezi skutečnou a spočtenou DPH 
{ oblast pořizování } - určuje, od jaké hranice se bude zobrazovat zjištěný rozdíl 

v pořízené a vypočtené DPH při kontrole DPH (volba 'T', rozdíl 
označen #) v rámci "pořizováku" daňových deníků, tj. pokud 
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například zadáme hranici 1.00, zobrazí se při kontrole DPH 
v daňových denících pouze rozdíly větší než 1.00 Kč, 

{ oblast měsíčních sestav } - určuje, od jaké hranice se bude zobrazovat zjištěný 
rozdíl v pořízené a vypočtené DPH při kontrole DPH (rozdíl 
označen # ) v rámci jednotlivých daňových sestav, tj. pokud 
například zadáme hranici 5.00, zobrazí se při kontrole DPH 
v daňových sestavách  pouze rozdíly větší než 5.00 Kč. 

• Obvykle se nastavuje parametr { oblast pořizování } menší (slouží pro interní 
kontrolu). Pozor, celkový rozdíl daně u součtů za jednotlivé daňové skupiny se 
zobrazuje vždy, bez ohledu na nastavené hranice, tj. pokud je celkový rozdíl mezi 
pořízenou a vypočtenou daní za nákup v sazbě 5% 0.01 Kč, zobrazí se tento rozdíl 
v závěrečných rekapitulacích na sestavách. 

• { Sledování přefakturace pro potřeby DPH } určuje, zda se bude automaticky 
sledovat přefakturace (volba 'A'). V tomto případě je však nutno příslušným způsobem 
analyticky rozčlenit účet odběratele "311" (viz "VIII - DPH a účetní osnova") a data o 
přefakturaci budou do agendy DPH převáděna automaticky. Vzhledem k nárokům na 
další členění Účetní osnovy a četnosti těchto případů doporučujeme raději použít volbu 
'N', a údaje o přefakturaci pořídit do daňové oblasti ručně pomocí pořízení daňových 
deníků. Přefakturací se rozumí faktury zaúčtované na účty třídy 5 (snížení nákladů). 

• Sledování speciálních daňových skupin (analytiky) u 0% DPH a text přiřazený 
k jednotlivým daňovým skupinám (analytikám) { vstup DS }, { výstup DS } - umožňují 
v oblasti 0% DPH sledovat na vstupu i výstupu další speciální skupiny, například lahve 
a obaly (viz "VIII - DPH a účetní osnova"). Do první položky se zadává číslo daňové 
skupiny větší než 3, např. 5 (jde zároveň o 1. místo analytiky, které bude přiřazeno 
příslušným účtům v účetní osnově pro sledovaní této skupiny). Do druhé položky se 
zadává text, který se přiřadí této skupině na daňových sestavách, např. "LAHVE". 
 
Tyto parametry lze nechat nevyplněné  (není povinné používat sledování speciálních 
skupin). 

• { Čtvrtletní plátce } určuje, o jaký typ zúčtování DPH jde (volba 'A' znamená, že jde 
o čtvrtletního plátce DPH). 

• { Kontrola datumu plnění } určuje, zda se bude při převodech dat z oblasti plnění 
kontrolovat datum plnění (viz agenda DPH). 

• { Ukládat sestavy } určuje, zda se při měsíčním zpracování DPH budou ukládat 
měsíční sestavy (s výjimkou Souhrnné). 

  
F. Následně je nutné pro potřeby DPH naplnit číselník Tržbových účtů. Do tohoto 

číselníku se musí pořídit všechny syntetiky tržbových účtů, které budou sledovány 
z hlediska DPH, tj. např. "602", "648". Pokud nebude syntetika tržbového účtu pořízena 
do tohoto číselníku, nebudou při převodu dat do agendy DPH data s tímto účtem 
převedena. Sledované účty (pořízené v číselníku) musí být v Účetní osnově analyticky 
rozčleněny dle potřeb DPH (viz "VIII - DPH a účetní osnova"). Ostatní tržbové účty 
takto nemusí být členěny. 

 
G. V případě potřeby lze naplnit pro potřeby DPH další dva číselníky systému, tj. Účty 

dodavatelské a Účty odběratelské. Tuto možnost lze použít, pokud chceme 
v saldokontech sledovat v DPH i jiné než standardní účty. 

 
• Účty pořízené do těchto číselníků (syntetiky) jsou při převodech z ostatních agend 

zahrnuty do agendy DPH, (účet "321" je vždy považován za dodavatelský = 
nepořizovat!, účet "311" je vždy považován za odběratelský = nepořizovat !, pořizuji jen 
účty navíc mimo "321", "311"), účet pokladny "211" zahrnut do agendy DPH 
automaticky = nepořizovat). 
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• Pozor, tyto účty musí být pořízeny i v Účtech saldokonta dodavatelů a odběratelů, 

pokud jsou používány při pořizování Došlých a Vystavených faktur,tj. v samostatných 
agendách. Pro analytické rozčlenění takto pořízených účtů platí stejná pravidla jako 
pro standardní účty "321", "311" (viz "VIII - DPH a účetní osnova"). 

 
Naplnění těchto číselníků je nepovinné. 

 
H. Pokud bude používán modul FAKTURACE, je nutno nejprve naplnit základní 

parametry agendy FAKTURACE, volba menu Nastavení konfigurace FAKTURACE. 
 
 
 

Obrazovka "pořizováku" parametrů Fakturace: 
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Základní 
 

{ Zaokrouhlování faktury (A/N/D) } určuje, zda se faktura zaokrouhluje a jak. Je-li 
nastaveno 'A', je celková částka faktury zaokrouhlena na celé koruny, 'D' – na 
desetihaléře, 'N' – faktura se nezaokrouhluje (tj. částka v haléřích). 

{ Účet pro zaokrouhlení }, při nastavení zaokrouhlování faktury je nutné pro potřebu 
převodu dat z fakturace do účetnictví nastavit tento účet (účet automaticky doplněn 
k položce zaokrouhlení na faktuře). Například pokud tento účet zadán jako "688". 
Faktura je zaokrouhlena o 0.50 Kč. Zaokrouhlení ve výši 0.50 Kč bude při převodu do 
účetnictví zaúčtováno na účet "688".  

{ Syntetika vnitřního zaúčtování }, jde o speciální syntetiku - použijeme-li při fakturaci tento 
účet u položek, bude DPH účtována na tento účet, nikoliv na účty podle jednotlivých 
daňových sazeb (viz níže). Například pokud tato syntetika zavedena jako "395". Na 
faktuře pořízena položka v hodnotě 1000 Kč, která je základem DPH v sazbě 22%.Této 
položce přiřazen účet "395". Vypočtená DPH v hodnotě 220 Kč bude při převodu do 
účetnictví zaúčtována na účet "395" (ne na účet DPH, tj. "343"). Lze takto provádět 
vnitřní zúčtování.  

{ Výdejky ze skladu (A/N) } určuje, zda při fakturaci položky z ceníku MTZ (ceník 'M') bude 
proveden automatický odpis ze skladu (automatická výdejka). 

{ Ceny } určuje, zda se při fakturaci položek z ceníku MTZ mají hledat položky se stejným 
číslem v ceníku položek a podle nich nabízet prodejní ceny (uvedeny v ceníku 
položek). 

{ Tisk výdejky } - pokud jsou při fakturaci automaticky prováděny odpisy ze skladu, umožní 
volba 'A' při tisku faktury i automatický tisk výdejky (z "pořizováku" faktur). 

{ Tisk identifikačního řádku } určuje povolení ('A') nebo zakázání ('N') tisku informační 
řádky na konci faktury, která zobrazuje text: 
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"software  DeCe COMPUTERS s.r.o.  Tel./Fax Děčín /0412/ 513 600".  

{ Tisk dokladu na volné listy } určuje, zda se faktury tisknou na nekonečný papír nebo 
volné listy a podle toho upraví počet řádků tisknutých na 1 stránku. Pokud nastavíme 
volbu na 'N' a přesto tiskneme na volné papíry, dojde ke špatnému stránkování !!! 

{ Délka číselné řady } nastavuje velikost políček pro zadávání číselných řad (je to délka 
číselné řady). Většinou se stanovuje na velikost 2 nebo 3. Maximálně lze nastavit 
délku 5. 

{ Délka čísla faktury } nastavuje délku čísla faktury. Obvykle je délka čísla faktury 6, je 
možno nastavit až na 10. 

{ Daňové položky } - políčka označená { daňové položky } slouží pro nastavení daňových 
sazeb a účtů pro DPH, na které se tyto daně účtují. Měly by zde být vyplněny údaje pro 
sazby '0', '5', '22', tj. např. 
Sazba Účet 
    0  nevyplňuje se 
    5  3432  
  22  3433 

V tomto případě bude vypočtená 5% DPH při převodu do účetnictví zaúčtována na účet 
"343/2" a vypočtená 22% DPH na účet "343/3". 

 

Číselné řady 
 

Druhá obrazovka slouží pro nastavení { číselných řad } dle kterých se automaticky číslují 
jednotlivé faktury při vlastní fakturaci, { posledních čísel faktur } a příslušných 
{ odběratelských účtů } pro jednotlivé číselné řady. Před vyplněním těchto položek musely 
být zadány položky { Délka číselné řady } a { Délka čísla faktury }. Nejprve je nutno vyplnit 
{ číselnou řadu }, poté { číslo poslední vystavené faktury } v dané číselné řadě a nakonec 
{ číslo odběratelského účtu } a { typ faktury } pro potřeby převodu dat z FAKTURACE do 
ÚČETNICTVÍ. { Číslo poslední faktury } musí začínat příslušnou { číselnou řadou } a být 
vyplněno na plnou délku, { odběratelský účet } může být pro všechny řady stejný. Například 
{ délka číselné řady } je 2, délka čísla faktury je 6. Příslušné údaje lze zadat  
 

Č.řada Č.faktury Odb. účet Tf 
    

10 100000 31110_ _ 
30 200001 31120_ _ 
_3 _30010 3113__ _ 
_0 _00001 31110_ _ 

 

Pro { číselnou řadu } 10 bude ve vlastní fakturaci vystavena faktura s číslem 100001, při 
převodu do ÚČETNICTVÍ bude každá položka s účtem uvedeným u položky na stranu D 
a účtem "311/10" na stranu MD. Pro číselnou řadu 20 bude ve vlastní fakturaci vystavena 
faktura s číslem 200002, při převodu do ÚČETNICTVÍ bude každá položka s účtem 
uvedeným u položky na stranu D a účtem "311/20" na stranu MD. { Pro číselnou řadu } 0 
bude ve vlastní fakturaci vystavena faktura s číslem 2, při převodu do účetnictví bude každá 
položka s účtem uvedeným u položky na stranu D a účtem "311/10" na stranu MD. 
Obecně stačí použít pouze jednu číselnou řadu. Při startu systému a při přechodu na další 
rok je nutno nově nastavit čísla posledních faktur !!!  
Počet číselných řad lze v průběhu práce systému rozšířit. 
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Pokud zůstane položka Typ faktury { Tf } prázdná, budou faktury v této číselné řadě běžnými 
fakturami. Při zadání { Tf } = 'Z' budou faktury v této č. řadě vystavovány jako Zálohové 
faktury. Oproti běžné faktuře je upraven tvar tisknuté faktury, především není uváděno DPH. 
Do účetnictví a saldokonta zálohových faktur jsou tyto faktury převáděny, pouze pokud je 
nastaven příslušný parametr viz níže (2. obrazovka konfigurace). Při zadání { Tf } = 'P' 
budou faktury v této č. řadě vystavovány jako Proforma faktury. Oproti běžné faktuře je 
upraven tvar tisknuté faktury, především uveden text "NENÍ DAŇOVÝM DOKLADEM", není 
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uvedeno datum zdanitelného plnění (DPH je uvedeno). Tyto faktury nejsou nikdy převáděny 
do účetnictví. 
 
Ostatní 
 

Na této obrazovce lze nastavit, zda na faktuře bude tisknut text s uvedením penále 
(procento), položka { Tisk penalizačního procenta }. Pokud je vyplněna volba 'A', lze v 
položce { Text } upravit znění vytisknutého textu. Pozor, znaky ###### označují místo, kam 
budou doplněna vlastní procenta penále, proto je nelze zrušit !!! Vlastní text je vytisknut na 
konec faktury. 
• { Tisk penalizačního procenta - Zálohová f., Proforma f. }. Nastavením těchto 

parametrů lze rozhodnout, zda se text s uvedením penalizace bude tisknout na 
běžných, zálohových a proforma fakturách (nastavení zvlášť pro každý typ faktury).  

 
PŘEVOD FAKTUR: 
• { Zálohové f. → účetnictví } - určuje, zda se Zálohové faktury, tj. u číselné řady { Tf } 

= 'Z', budou převádět do účetnictví. Pokud nastaveno 'A' lze při pořizování provádět 
účetní kontaci ('N' - nelze účtovat). 

• { Zálohové f. → saldokonto } - určuje, zda se Zálohové faktury, tj. u číselné řady 
{ Tf } = 'Z', budou převádět do agendy sledování Zálohových faktur v rámci Saldokonta 
odběratelů. 

• { Proforma f. → saldokonto } - určuje, zda se Proforma faktury, tj. u číselné řady 
{ Tf } = 'P', budou převádět do agendy sledování Proforma faktur (součást Zálohových 
faktur) v rámci Saldokonta odběratelů. 

• { Penalizační f. → saldokonto } - parametr zatím není využíván. 
• { Převod textu do účetnictví } - stejný význam jako u dodavatelských faktur viz popis 

Speciální konfigurace systému, volby '1' - převáděno BS odběratele, '2' - převáděn 
ručně pořízený text, '3' - převáděn název odběratele. 

• { Fakturace pro neplátce DPH } - pokud nastavena volba 'A', jsou vystavovány 
faktury bez DPH (není uváděn základ DPH ani datum plnění). 

• Uživatel má možnost prodloužit vytištěnou fakturu o zvolený počet řádků. Pokud se 
faktura tiskne na laserovou nebo inkoustovou tiskárnu, může být vytištěná faktura 
krátká a pod fakturou zbývá na papíru ještě dostatek místa. V konfiguraci fakturace je 
nový parametr { Počet řádků na faktuře navíc }, do kterého lze napsat počet řádků, o 
které bude faktura prodloužena. 

 
Speciality: 
 
• Volba 'R' na položce { Zadejte } - jestliže jsme provedli omylem nějaké změny 

v parametrech a byl proveden zápis parametrů, tato volba je schopná obnovit 
nastavení parametrů stejné, jako bylo před spuštěním programu.  

• Údaje { délka číselné řady } a { délka čísla faktury } je nutno nastavit pouze při 
instalaci systému. Pozdější změny těchto údajů mohou vést ke špatnému číslování 
faktur. Toto nebezpečí hrozí hlavně při zmenšení těchto parametrů. 

 
 
I. Následně lze naplnit Číselník položek.  
 

 
 
 
 
 
                             Obrazovka "pořizováku" Číselníku položek: 
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{ Číslo ceníkové položky } - evidenční číslo ceníkové položky. 
{ Název } - název ceníkové položky (zboží, služeb). 
{ Měrná jednotka } - například ks, kg, 1000ks, hod, nepovinná položka.  
{ Obor } - informativní údaj.  
{ Prodejní cena v Kč } - cena za měrnou jednotku v cenových kategoriích 1, 2, 

3,nepovinná položka. 
{ Účet } - tržbový účet ceníkové položky, nepovinná položka.  
{ Procent DPH } - sazba DPH ceníkové položky.  
 
Pokud je číselník pořízen, lze jej s výhodou používat při pořizování jednotlivých 
položek faktury (viz agenda FAKTURACE). Do ceníku lze pořídit jak práce, materiál, 
tak případně texty (vyplněno pouze číslo a název). Naplnění ceníku je však nepovinné.  

 
J. Pokud bude používán modul MTZ, je nutno nejprve naplnit základní parametry 

agendy MTZ, volba menu Nastavení konfigurace MTZ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Obrazovka "pořizováku" parametrů agendy MTZ: 
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Základní 

• { Sledování více skladů } - určuje, zda bude sledována skladová evidence na 
více skladech. Volba 'N' běžná evidence. Volba 'A' sledování více skladů. 
V tomto případě první místo { Evidenčního čísla materiálu } představuje číslo 
skladu. Vlastní pořizování pohybů se nemění, avšak Regleta, Stavové sestavy, 
Inventurní sestava ceníku MTZ jsou členěny dle jednotlivých čísel skladů 
(nejprve materiály prvního skladu, poté druhého atd. včetně souhrnných součtů). 

• { Členění dle účt. skupin } - určuje, zda budou Regleta, Stavové sestavy, 
Inventurní sestava členěny dle účetních skupin, tj. dle skladového účtu materiálu 
zadaného v Ceníku MTZ (za každou skupinou příslušný mezisoučet). Volba 'N' 
běžné sestavy, volba 'A' sestavy členěny. 

• { Tři desetinná místa } - pokud je vyplněna hodnota 'A', je množství v agendě 
MTZ a Fakturace uváděno na tři desetinná místa. 

• { Příjem na střediska } - Pokud je vyplněna hodnota 'A', lze zadat při příjmu 
materiálu středisko, tj. lze např. střediskově zúčtovat aktivaci materiálu (vlastní 
výroba). 

Účtové vazby 
Základní funkcí Nastavení konfigurace MTZ je nastavení účtů, které se objevují  

 
jako předdefinované při účetní kontaci pohybů MTZ (kontace je nutná pro přenos dat 
z agendy MTZ do agendy Účetnictví). Nastavení se skládá ze základního nastavení 
předdefinovaných účtů (1. obrazovka "pořizováku" - Nastavení účtů) a případného 
nastavení účetních vazeb (2. obrazovka "pořizováku"). Účetní vazbou je zde rozuměna 
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vazba mezi položkou { Materiál na skladě } v "pořizováku" ceníku MTZ (účtová 
skupina), účtem pořízení materiálu a účtem výdeje materiálu. 
• { Materiál na skladě } - nabízí se jako předdefinovaná hodnota položek { MD } 

u příjemky materiálu, { Dal } u výdejky a návratky materiálu. 
• { Pořízení materiálu } - nabízí se jako předdefinovaná hodnota položky { Dal } 

u příjemky materiálu. 
• { Výdej materiálu } - nabízí se jako předdefinovaná hodnota položky { MD } 

u výdejky a návratky materiálu). 
Nastavení účetních vazeb je nepovinné. Nastavení jedné účetní vazby představuje 

vyplnění jednoho řádku s položkami { poříz. mater. }, { mater. na skl. }, { výdej mater. } 
 

Na základě { účtové skupiny } u položky ceníku MTZ 1121 se při kontaci pohybů MTZ 
nabídnou následující účty : 

Pořiz. 
mater. 

Mater. 
na skladě 

Výdej 
mater. 

Vazba 

1111 1121 501 Účty 
Dal příjemky MD příjemky 

Dal výdejky 
Dal návratky 

 
MD výdejky 
MD návratky 

Kde se 
objeví 

 
• { Cenový rozdíl } - účet, na který se automaticky kontují cenové rozdíly při použití 

položky menu Cenové rozdíly 
 
K. Pokud bude používán modul IM, je nutno nejprve naplnit základní parametry agendy 

DM - volba menu Nastavení konfigurace IM. 
Pokud nebylo dosud provedeno 0. měsíční zpracování, objeví se příslušná informační 
obrazovka při spuštění konfigurace DM. Tato informační obrazovka upozorní uživatele, 
že dosud nebyla "zprovozněna" agenda DM. 

      Obrazovka "pořizováku" parametrů agendy DM : 
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V horní části obrazovky "pořizováku" se pro jednotlivé Odpisové skupiny nejprve 

vyplňují příslušná procenta daňových odpisů { Roční odpisová sazba } a poté příslušné 
koeficienty pro zrychlené odpisy { Koefic. pro zrychlené odpisování }. Obě tyto položky je 
nutno pořídit v členění pro první rok odpisování, pro odpisování v dalších letech a pro odpis 
pro zvýšenou vstupní/ zůstatkovou cenu (dle příslušného zákona). Takto pořízená procenta 
a koeficienty se objevují jako předdefinované při pořizování IH a IN majetku (v režimu 
pořízení DM). Dále se tato procenta a koeficienty využívají při automatických změnách 
odpisových sazeb (v průběhu Měsíčního i Ročního zpracování). 
 
{ Vytvářet účetní deník } určuje, zda bude či nebude provedena tvorba účetního deníku (při 

tvorbě Měsíční sestavy). 
{ Členění účtu (042/041) } určuje způsob kontace na účtech 042/041 při pořízení DM a 

drobného DM. 
 Lze zadat tři hodnoty : 

'N' -  účty 042/041 budou účtovány bez analytiky (analytika prázdná), 
'1' -  účty 042/041 budou účtovány s analytikou dle analytiky účtu odpisů, 

například pokud účet odpisu "551/10" bude účtováno "042/10" 
popřípadě "041/10",  

'2' -  účty 042/041 budou účtovány s analytikou v členění na drobný DM 
(druh DH, DN) a běžný IM (druh DH, DN) dle účtů v konfiguraci 
(položky { drobný }, { běžný }). 

{ Analytika účtů (042/041) - Běžný, Drobný } určují analytiku, s jakou budou automaticky 
účtovány 042/041 při pořízení DM a drobného DM při nastavení volby '2' 
v předchozí položce. 

{ Rok daňového zpracování } je položka používána pro potřeby zpracování daňových 
odpisů. Nastavuje se pouze při zprovoznění agendy DM (při první konfiguraci, 
nastaví se rok, od kterého začíná práce agendy). Poté se již tato položka mění 
automaticky (Roční daňové zpracování). 
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{ Inventární čísla pouze numerická } - dle této položky se řídí způsob zadávání 
{ inventárního čísla } v "pořizováku" DM. Při nastavení volby 'A' (ano) lze do 
položky { inventární číslo } zadat pouze číselné položky (doražení doprava, 
kontrola, zda jde skutečně o číslo - nelze pořídit písmena). V případě nastavení 
volby 'N' lze zadávat i nečíselné položky (dorážení doleva, bez kontroly). 
Příslušné kontroly se provádí pouze před prvním pořízením DM !!! 

{ Uchovávat vyřazený DM } - 'A' - vyřazované karty DM (vyřazování pomocí pohybů 98, 99) 
jsou přesouvány do speciálního archivu. Zde je lze nadále prohlížet, volby menu 
Pohyby DM / Vyřazený DM. Jde tedy o mimoúčetní evidenci vyřazeného DM pro 
potřeby kontroly. Z tohoto speciálního archivu je lze vyřadit buď volbou 'D' ve 
Vyřazený DM / Pohyby DM nebo pomocí volby menu Vyřazený DM, Zrušení DM. 

{ Tisk protokolu o tech. zhodnocení } - 'A' - při vyřazování daného DM z nové pomocné 
evidence o Technickém zhodnocení (viz níže) je automaticky vytisknut příslušný 
protokol. 

{ Ukládat sestavy DM } - po nastavení tohoto parametru na hodnotu 'A' budou při měsíčním 
a ročním zpracování DM archivovány sestavy DM. Jedná se o sestavy, které byly 
při tvorbě sestav uloženy na pevný disk (měsíční sestava, roční daňová sestava, 
popř. doúčtování účet. odpisů). Tyto sestavy si lze později prohlížet a tisknout. 

{ Roční daň. sestava - tisknout DM s nulovou zůst. cenou } - pokud je tento parametr 
nastaven na 'A', budou do roční daňové sestavy vytištěny všechny položky 
dlouhodobého majetku (IH, IN), ať jsou již daňově odepsány nebo ne. Pokud je 
tento parametr naopak nastaven na 'N', budou do sestavy vytištěny pouze 
položky, které dosud nebyly daňově odepsány (zůstatková cena daňová větší 
než 0). 

 
V průběhu práce je nutno udržovat aktuální všechny potřebné parametry a číselníky 

systému. To znamená, že lze i v průběhu práce systému doplňovat a opravovat Účetní 
osnovu, Číselník středisek, Číselníky dodavatelů a odběratelů a všechny ostatní Číselníky 
a Parametry systému. 
 
L. Pokud bude používána agenda VÝKAZŮ, je nutné nejprve naplnit základní parametry 

agendy VÝKAZŮ, volba menu Nastavení konfigurace úč. výkazů. 
 

                          Obrazovka "pořizováku" parametrů VÝKAZŮ: 
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{ Účetní závěrka v plném rozsahu } (A/N) - určuje, zda se budou tvořit výkazy v plném 

nebo zkráceném rozsahu. 
{ Tvorba a tisk cash flow } (A/N) - určuje, zda se bude vytvářet a tisknout cash flow (lze 

zadat 'A' pouze při tvorbě výkazů v plném rozsahu). 
{ Součty zaokrouhlených částek } (A/N) – je-li nastavena hodnota 'N', provede se výpočet 

součtové položky tak, že se sečtou nezaokrouhlené částky a zaokrouhlí se až součet 
(jinak se sčítají zaokrouhlené položky). Pokud je nastaveno 'A', všechny vypočtené 
částky se nejprve zaokrouhlí a teprve potom se sečtou do příslušných mezisoučtů 
výkazu. 

{ Desetinná místa při tisku částek v tisících } - 'A' – údaje se sice uvádí v tisících, avšak 
se dvěma desetinnými místy (tj. vlastně na desetikoruny). 

 
Parametry nedoporučujeme měnit během zpracování. 
 
• Pokud dojde ke změně z formy výkazů zkrácené rozvahy a výsledovky na plný rozsah, 

nelze automaticky přenést zůstatky z minulých období z výkazů ve zkrácené verzi 
do plné verze (jde o staré Rozvahy a Výsledovky). Je tedy nutné zrušit pracovní 
kumulativní soubory s údaji za minulé období (minulý rok) a pořídit znovu (“pořizovák“ 
úprav) ve formě plného rozsahu. Důvodem je, že nelze jednoznačně čísla řádků 
ze zkrácených výkazů zařadit na řádky výkazů v plném rozsahu. 

 
 
M. Pokud bude používána agenda POKLADNA, je nutné nejprve naplnit základní 

parametry agendy POKLADNA, volba menu Nastavení konfigurace pokladny, a 
naplnit číselník pokladen. 

 
 Obrazovka "pořizováku" konfigurace POKLADNY 
    

 
 

{ Aktuální měsíc v Pokladně } určuje, jaký měsíc se aktuálně zpracovává v pokladně. 
Jde o informativní položku. 

 
129 

 



Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40  © DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 

 
{ Ukládat pokladní knihy } - určuje, zda se při měsíčním zpracování budou ukládat 

pokladní knihy pro pozdější prohlížení a tisk, 
{ Název firmy pro účely tisku } je textová položka, která se bude tisknout v hlavičce 

sestav. V případě použití POKLADNY v systému DeCe ÚČTO se 
nenastavuje !!! 

{ Tisk pokladních knih a dokladů po pokladnách } - pokud nastavena volba na 'A', 
zeptá se počítač před tiskem opisu pokladního deníku nebo pokladní knihy 
na pokladnu, pro kterou má tisk provést ('∗' znamená pro všechny), běžně 
parametr nastaven na 'N'. 

{ Ukládat pokladní knihy } - určuje, zda se při měsíčním zpracování budou ukládat 
pokladní knihy pro pozdější prohlížení a tisk, 

{ Tisk pokladních dokladů na malý formát } - určuje, že se pokladní doklady budou 
tisknout ve zmenšeném formátu (zhuštěný tisk). 

{ Doplnit do položky Přijato/Vydáno název (1. část) – adresa (2. část) } – 
nastavení, jaké položky se budou doplňovat z číselníku dodavatelů nebo 
odběratelů do položky { Přijato od / Vydáno komu }. Pokud je 
v "pořizováku" pokladních dokladů na položce { Přijato od / Vydáno 
komu } stisknuta klávesa <F8>, objeví se listování z číselníku dodavatelů 
nebo odběratelů (to záleží na tom, zda se jedná o příjmový nebo výdajový 
doklad). Pokud je z nabídky vybrán dodavatel nebo odběratel, doplní se 
v "pořizováku" do položky { Přijato od / Vydáno komu } ty položky (název, 
adresa), které jsou nastaveny zde v konfiguraci. 

 
Obrazovka "pořizováku" číselníku pokladen: 

 
 

{ Označení pokladny } - číslo pokladny, jakýkoliv znak ('A' – 'Z', '0' – '9'). 
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{ Posl. příjmový doklad } - číslo posledního vydaného příjmového dokladu v zadané 

pokladně. 
{ Posl. výdajový doklad } - číslo posledního vydaného výdajového dokladu v zadané 

pokladně. 
{ Název organizace } - název a adresa organizace, tiskne se v hlavičce pokladních 

dokladů místo razítka. 
{ Převod do účetnictví } - položka určuje, zda se budou doklady dané pokladny 

převádět do účetnictví (a poté do dalších agend) nebo ne. 
{ Odstránkovat po tisku dokladu } (A/N) - položka určuje, zda se provede 

odstránkování po vytištění každého dokladu (tj. 1 doklad na stránku) nebo 
ne (dva doklady na stránku). 

{ Tisk dokladu po zápisu } (A/N) - položka určuje, zda se při pořizování pokladních 
dokladů po každém zápisu okamžitě (bez dotazu) vytiskne celý pokladní 
doklad na tiskárnu.  

{ Nulovat čísla dokladů na zač. měs. } (A/N) - položka určuje, zda bude v rámci 
měsíčního zpracování provedeno nulování čísel pokladních dokladů, tj. 
každý měsíc budou doklady číslovány od čísla 1 (doporučujeme nastavit 
'N'). 

 
Přístup do číselníku pokladen je chráněn heslem (heslo = "DECE"). 

 
 
N. V případě problémů s tiskárnou při tisku v textovém režimu lze pomocí Nastavení 

typu tiskárny změnit nastavení typu tiskárny používané v systému. 
 

           Obrazovka "pořizováku" nastavení tiskáren: 

              
 

 
{ Cesta k souboru tiskáren }, { Cesta ke konfiguračním souborům } – informativní 

položky, nelze měnit. Zobrazují adresáře, kde jsou uloženy soubory 
potřebné pro správný tisk. 
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{ Tiskárna } umožňuje v případě použití jiného typu tiskárny (laserová, inkoustová atd.) 

nastavit tento typ tiskárny. Stiskem klávesy <Enter> na této položce se 
zobrazí nabídka typů tiskáren.Zvolen by měl být typ nejbližší tiskárně 
používané v systému. Při stisku klávesy <F9> se zobrazí políčko konverze 
při tisku. Jedná se o typ češtiny nainstalované v tiskárně. Pokud tiskárna 
tiskne v jiné jazykové mutaci než je systém tak je potřeba při tisku sestavy 
konvertovat . 

{ Počet řádků na stránku } umožňuje nastavit zvolený maximální počet řádků 
tisknutých na stránce. Standardně nastaveno 65 (předpokládá se délka 
stránky 72 řádků). 

 
V rámci agendy "VYB" jsou do systému doplněny dva číselníky, Číselník textů a Číselník 
měn, volba menu Pomocné agendy_spec. / Číselníky. 
 
O. Číselník měn 
 
                                           Obrazovka "pořizováku" Číselníku měn : 

     
 
Jednotlivé položky : 

{ Měna } - zkratka měny. 
{ Kurs } - aktuálně platný kurs v Kč, zadává se na 3 desetinná místa. 
{ Kursovní množství } - v rozsahu 1 - 1000. 
{ Země } - pomocná informativní položka. 

 
 Pokud v systému používáme cizí měnu a tato měna je pořízena v Číselníku měn, 

nabídne se po zadání zkratky měny kurs z Číselníku (lze jej přepsat). Pokud není 
měna v číselníku, lze doplní kurs ručně. Pokud používáme měnu s kursovním 
množstvím jiným než 1, je nutné ji pořídit do Číselníku. Pokud ji tam nepořídíme, 
doplňuje se automaticky kursovní množství 1. 

 
 Pokud v systému používáte denní nebo měsíční kurs cizích měn, přečtěte si kapitolu 

Kursovní lístek a Práce s kursovním lístkem v systému DeCe ÚČTO. 
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P. Číselník textů 
 

                             Obrazovka "pořizováku" Číselníku textů : 

 
 

 
{ Oblast pořizování } - zkratka oblasti, pro kterou bude použita tato část číselníku textů, 

stiskem klávesy <F8> vyvolána nabídka možných oblastí. 
{ Text } - text, který se doplní po stisku příslušné klávesy <F..> do položky { Text } v dané 

oblasti v "pořizováku" dodavatelských faktur, účetních dokladů atd. 
{ Ukončení } - určuje, zda se po doplnění { textu } přesune kurzor na další položku 

v "pořizováku" nebo zůstane na dané položce (za posledním znakem). Toto lze 
použít, pokud je v { textu } například zadáno "Režijní faktura" a za tento text 
doplňujeme za co, tj. např. "elektřina", "voda", "topení" atd. 

Pokud je některá klávesa <F..> v dané oblasti použita na jiné účely, objeví se místo této 
   položky text { NELZE POUŽÍT }, tj. klávesa je blokována. 

 
 
R. Speciální konfigurace 
Vzhledem ke snaze umožnit přístup k jednotlivým speciálním možnostem systému pouze 

těm zákazníkům, kteří o to mají zájem, je do "VYB" pod volbou menu Pomocné 
agendy_spec. / Podpůrné akce / Nastavení spec. konfigurace systému umístěn 
"pořizovák" speciálních parametrů. Pouze po jejich správném nastavení je možné 
využívat příslušné speciální vlastnosti systému. 
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            Obrazovka "pořizováku" speciální konfigurace systému : 

 

    
 
Význam jednotlivých parametrů : 
{ přenos textu do účetnictví } - umožňuje řídit, jaký text se bude převádět do Hlavní účetní 

knihy z došlých a vystavených faktur. Volby: 
'1' - přenáší se BS dodavatele, odběratele + pomocný text. 
'2' - přenáší se text pořízený ručně v "pořizovácích" faktur (pouze v tomto případě 

položky { text } v "pořizováku" přístupné). 
'3' - přenáší se název dodavatele, odběratele + pomocný text. 

{ Interní číslo dod. odb. } - umožňuje zadat do číselníku dodavatelů, odběratelů tyto 
pomocné údaje (volba 'A'). Pokud použit v "pořizovácích" faktur výběr dodavatele 
nebo odběratele z číselníku, jsou tyto položky automaticky doplněny do pořizováku 
(nelze je pořídit ručně). 

{ Druh faktury } - umožňuje při pořízení faktur zadávat pomocnou informativní položku { Df } 
(volba 'A'). Tu lze v dalších verzích použít pro speciální přehledové sestavy. 

{ Cizí měna } - umožňuje zadávat v "pořizovácích" cizí měnu (volba 'A'). Lze ji zatím zadat 
pouze 'A' nebo 'N' pro všechny oblasti. Zadává se pouze na 1 položce - Saldokonto 
dod., ostatní se mění automaticky. 

{ Zakázka } - umožňuje zadávat v jednotlivých oblastech informativní položku { Zakázka } 
(volba 'A'). Širší použití pro přehledové sestavy v dalších verzích. 

{ Daňová skupina - DPH } - umožňuje zadávat v jednotlivých oblastech položku { Ds }, tj. 
používat místo analytik účtů pro potřeby agendy DPH tuto položku (viz agenda DPH). 

{ Soubor pro převod Příkazů k úhradě do DeCe Banka } - speciální parametr, není běžně 
používán (použit pouze při dodání modulu DeCe Banka). 

{ Součtování za syntetiky v sestavách Rozpočtů } - určuje, zda se v rámci rozpočtových 
sestav automaticky vytiskne samostatná část se součty za syntetiky (volba 'A'). 
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Kursovní lístek 
 
Dosud pracoval systém DeCe ÚČTO pouze s pevným kursem cizích měn. Pokud bude i 
nadále používán pevný kurs, nedojde k žádné změně oproti stávající verzi - do číselníku 
měn je pořízena měna a pevný kurs, který bude vždy používán při pořizování dokladů. 
V systému DeCe ÚČTO lze od verze 3.90 pracovat s 
 denním 
 měsíčním 
 pevným kursem. 
Pokud bude používán denní nebo měsíční kurs, musí se nastavit příslušný parametr do 
konfigurace pro používání cizí měny. 

 
   Náhled obrazovky nastavení konfigurace cizí měny. 

 
 
 
Jednotlivé položky : 
 

{ V systému bude používán kurs } -  
 D = denní kurs - pro každý den bude pořízen nový kurs, 
 M = měsíční kurs - kurs nastaven pro celý měsíc, 
 P = pevný kurs - bude používán jen jeden pořízený kurs. 
{ Aktuální kurs za období }  
{ Kursy archivovány do data } ⇒ 
{ Archivní kursy zrušeny do }  

Tyty položky jsou informativní, nelze je měnit a 
budou naplněny podle akcí prováděných 
v Kursovním lístku 

 
U vícezákaznické verze se navíc zobrazují následující položky: 
{ Jméno zákazníka, od něhož bude používán kurs. lístek } - jiný zákazník vícezákaznické 

verze, u kterého bude průběžně aktualizován kursovní lístek (např. zákazník 
“KURS“). Pokud bude v této položce vyplněno jméno zákazníka s kurs. lístkem (tj. 
“KURS“), bude se při práci s kursovním lístkem u aktuálního zákazníka pracovat vždy 
s kursovním lístkem zadaného zákazníka. Pokud zůstane jméno zákazníka prázdné, 
bude se při práci používat vlastní kursovní lístek. Pokud se cizí měna využívá u více 
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zákazníků, je vhodné pořídit a aktualizovat pouze 1 kursovní lístek u 1 zákazníka a 
tento kurs. lístek potom využívat u všech ostatních zákazníků. 
 
Příklad: 

aktuální zákazník   TEST 
zákazník s kurs. lístkem  KURS 
V číselníku měn (kursovním lístku) a při pořizování dokladů v cizí měně se bude 
u zákazníka TEST vždy pracovat s kursovním lístkem zákazníka KURS. 

 
{ Vytvářet vlastní aktuální kursovní lístek } (podle příkladu) - lze použít tehdy, je-li 

vyplněna předcházející položka. 
'A' - u zákazníka TEST bude vytvořen aktuální kursovní lístek nezávisle na aktuálním 

kursovním lístku zákazníka KURS, tj. může být vytvořen na jiné období než 
u zákazníka KURS. Toto nastavení je vhodné použít, pokud se u jednotlivých 
zákazníků zpracovává různé období. 

'N' - jako aktuální kursy u zákazníka TEST budou brány aktuální kursy vytvořené 
u zákazníka KURS. 

 
V. Práce s kursovním lístkem v systému DeCe ÚČTO 

 
Pokud tedy bude používán denní nebo měsíční kurs, budou v systému používány 3 soubory 
s kursy: 
 

Základní kursy 
Při pořizování kurs. lístku se kursy cizích měn pořizují do tzv. Základního kurs. lístku. 
Do tohoto souboru budou pořizovány všechny kursy, které mají být v účetnictví 
používány - na libovolné období. Pro použití v “pořizováku“ lze z tohoto souboru vybrat 
pouze aktuální období (např. aktuální účetní měsíc apod.) - tímto je vytvořen tzv. 
Aktuální kurs. lístek. Naopak nepotřebné kursy lze ze Základních kursů přesunout do 
archivu - Archivní kursy. 

 

Aktuální kursy 
Do tohoto souboru lze exportovat data ze Základních kursů (viz výše). Kursy ze zadaného 
období jsou uloženy do Aktuálních kursů a pouze tyto kursy jsou nabízeny v účetnictví. 
Používání Aktuálních kursů není povinné !!! Pokud není soubor s Aktuálními kursy 
vytvořen, jsou v účetnictví používány všechny ze Základních kursů (tj. všechny pořízené 
kursy). 

 

Archivované kursy 
V tomto souboru jsou kursy, které již není zapotřebí používat v účetnictví. Tyto kursy lze 
přesunout do Archivovaných kursů. Zde tyto kursy zůstanou do té doby, než budou 
vymazány. Archivované kursy lze prohlížet nebo tisknout do přehledové sestavy 
v kursovním lístku. 
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Aktuální kursy ← Základní kursy → Archivované kursy 

     
V tomto souboru jsou 
uloženy aktuální kursy 
pro použití v účetnictví. 
Pokud není vytvořen 
soubor s těmito kursy, je 
v účetnictví používán 
soubor se základními 
kursy 
(Aktuální k. = Základní k.) 

 Pouze do tohoto 
souboru lze pořizovat 
kursy. Z tohoto souboru 
lze kursy exportovat do 
Aktuálních kursy nebo 
přesouvat do Archiv. 
kursů. 
 
 

 V tomto souboru jsou 
uloženy již nepotřebné 
kursy. Lze je však 
prohlížet, popř. tisknout 
do přehledové sestavy. 
V případě potřeby lze 
staré kursy z tohoto 
souboru vymazat (do 
zadaného data). 

 
 
 

Práce s číselníkem cizích měn - Základní kursy 
 
V případě práce se Základními kursy mohou nastat tři varianty dle použitého nastavení 
konfigurace kursovního lístku (Pevný, Denní, Měsíční kurs). Obrazovka "pořizováku" se pro 
jednotlivé varianty liší. Nicméně se stále jedná o stejný "pořizovák", který se mění podle 
nastavení parametrů. 
 
 

  Pevný kurs - obrazovka pořizováku cizích měn: 
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Denní kurs - obrazovka pořizováku cizích měn: 
 

 
 
 
 

Navíc se zde pořizuje datum, pro které platí pořízený kurs cizí měny. 
Měsíční kurs - obrazovka pořizováku cizích měn: 

 
 
Zde se navíc pořizuje účetní období (měsíc / rok), pro které platí pořízený kurs cizí měny. 
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Při pořizování denních a měsíčních kursů se také změní spodní část obrazovky, tj. volby 
u položky { Zadejte }. Po spuštění pořizováku vypadá spodní část obrazovky následovně: 
 
Pod čarou se objevily nové volby pořizováku : 
 
'T' - výběrový opis kursů 
Jedná se o přehledovou sestavu, do které lze vytisknout kursy cizích měn za libovolné 

období (ze Základních i Archivovaných kursů) a dle potřeby setřídit položky v sestavě 
dle data nebo dle měny. 

 
'K' - převod dat do aktuálních kursů 
Vytvoří soubor s Aktuálními kursy za zvolené období. Po zadání této volby se objeví 

následující tabulka pro zadání parametrů : 
• Převod do Aktuálních kursů lze přerušit stisknutím klávesy <Esc> na kterékoli položce, 

popř. stisknutím tlačítka [ Storno ]. 
• Pokud proběhne převod dat do Aktuálních kursů bez závad, vytvoří se soubor 

s Aktuálními kursy za zadané období. Tyto kursy jsou k dispozici v účetnictví při 
pořizování dokladů.  

• Období zadané v této tabulce je uloženo v konfiguraci cizí měny (Nastavení používání cizí 
měny v systému DeCe ÚČTO), v položce { Aktuální kursy za období }. Toto období se 
objeví i v tabulce pro zadání parametrů při příštím převodu dat do Aktuálních kursů. 

 
'I' - Převod kursů do archivu 
Přesune kursy za zvolené období ze Základních kursů do Archivovaných. Po zadání této 

volby se objeví následující tabulka pro zadání parametrů : 
 

• Převod kursů do archivu lze přerušit stisknutím klávesy <Esc> na kterékoli položce, popř. 
stisknutím tlačítka [ Storno ]. 

• Po ukončení převodu budou ze Základních kursů zrušeny všechny kursy do zadaného 
data a budou přesunuty do Archivovaných kursů. 

• Datum zadané v této tabulce je uloženo v konfiguraci cizí měny, v položce { Kursy 
archivovány do data }. Toto datum se objeví i v tabulce pro zadání parametrů při příštím 
převodu dat do Archivovaných kursů. 

 
 

Další volby na položce { Zadejte } umožňují pracovat s jinými kursy než Základními, tj. 
lze prohlížet a tisknout Aktuální a Archivované kursy. 

 
'A' - prohlížení aktuálních kursů 

Po zadání této volby se změní prohlížený soubor. Jde vlastně o automatické přepnutí 
do "jiného pořizováku" bez nutnosti vracet se do základního menu. 
V hlavičce pořizováku se text “Základní kursy“ změní na "Aktuální kursy". 
 
Práce s tímto souborem je téměř stejná jako práce se Základními kursy. Rozdíl je pouze 
v tom, že do Aktuálních kursů nelze přímo pořizovat nové kursy nebo některé kursy 
rušit. Tyto kursy lze vytvořit pouze převodem ze Základních kursů. Detailní popis viz 
dále (Práce s číselníkem cizích měn - Aktuální kursy). 

 
'H' - prohlížení arch. kursů 

Po zadání této volby se opět změní prohlížený soubor. Opět jde o automatické 
přepnutí do "jiného pořizováku" bez nutnosti vracet se do základního menu. 
V hlavičce pořizováku text "Základní kursy" změní na "Archiv. kursy". 

 
139 

 



Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40  © DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 

 
 
Práce s tímto souborem je opět téměř stejná jako práce se Základními kursy. Rozdíl je 
pouze v tom, že do Archivovaných kursů nelze přímo pořizovat nové kursy nebo některé 
kursy rušit. Tyto kursy lze vytvořit pouze převodem ze Základních kursů. Detailní popis 
viz dále (Práce s číselníkem cizích měn - Archivní kursy). 

 
 

Práce s číselníkem cizích měn - Aktuální kursy 
 
Volby na položce { Zadejte } při prohlížení Aktuálních kursů : 
 
Volby "K - převod do akt. kursů" a "H - prohlížení arch. kursů" mají stejnou funkci jako 

volby v pořizováku Základních kursů. Nové volby : 
 
'C' - pořizování základních kursů 
Soubor v "pořizováku" se opět změní - z Aktuálních na Základní kursy. Jde vlastně 

o automatické přepnutí do "jiného pořizováku" bez nutnosti vracet se do základního 
menu. 

Bude tedy otevřen soubor, ve kterém lze pořizovat, opravovat, popř. mazat Základní kursy. 
 

'R' - zrušení všech aktuálních kursů 
Tato volba zruší celý soubor s Aktuálními kursy. Tzn., že v účetnictví nebude k dispozici 

soubor s Aktuálními kursy a místo něj bude používán soubor se Základními kursy. 
Nový soubor lze opět vytvořit pomocí volby "K - převod do akt. kursů". 

 
 

Práce s číselníkem cizích měn - Archivní kursy 
 

Volby na položce { Zadejte } při prohlížení Archivovaných kursů : 
 

Volby "I - převod kursů do archivu" a "A - prohlížení akt. kursů" mají stejnou funkci 
jako volby v pořizováku Základních kursů, volba "C - pořizování základních kursů" je 
stejná jako volba v pořizováku Aktuálních kursů. Nové volby : 

 
'R' - zrušení archivovaných kursů do data 

Tato volba zruší z Archivovaných kursů všechny kursy do zadaného data. Po zadání 
této volby se objeví následující tabulka pro zadání parametrů : 
 
• Rušení dat z archivu lze přerušit stisknutím klávesy <Esc> na kterékoli položce. 
• Po ukončení rušení budou z Archivovaných kursů zrušeny všechny kursy do zadaného 

data. Datum zadané v této tabulce je uloženo v konfiguraci cizí měny v položce 
{ Archivní kursy zrušeny do }. Toto datum se objeví i v tabulce pro zadání 
parametrů při příštím rušení dat z Archivovaných kursů. 

 
Jednotlivé položky kurs. lístku - spec. možnosti 
 
• Pokud je pořizován kurs pro měnu, která již v číselníku existuje, bude do položky 

{ Země } automaticky vyplněna země, která je již v číselníku pořízena u stejné měny. 
• Do položky { Datum }, popř.  { Období } se po stisku klávesy <F9> doplní datum, popř. 

období z předchozí věty (funguje duplikace klíčového údaje). 
 

 
140 

 



Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40  © DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 

 
Práce s kurs.lístkem při pořizování dokladů 
 
Kursovní lístek lze vyvolat v pořizováku došlých a vystavených faktur, účetních dokladů, 
pokladních dokladů a ve speciální fakturaci. V těchto "pořizovácích" funguje automatické 
doplnění kursu cizí měny - kurs je automaticky doplněn pouze v tom případě, že 
1) je vyplněna cizí měna a datum (datum vystavení faktury, účetního nebo pokladního 

dokladu), popř. účetní období, je nalezeno v kursovním lístku. 
2) je vyplněna cizí měna a datum, které není v kurs. lístku, ale v kurs. lístku je nižší datum. 

Kurs z tohoto datumu se doplní, ale objeví se hláška, že byl doplněn kurs ze dne ... . 
 
Příklad : 
1. Je používán denní kursovní lístek, v pořizováku dokladů je vyplněna cizí měna "DEM", 

datum vystavení dokladu je "05.10.97". Pokud je v kursovním lístku vyplněn kurs "DEM" 
k datu "05.10.97", je tento kurs doplněn do pořizováku dokladů. 

2. Je používán měsíční kursovní lístek, v pořizováku dokladů je vyplněna cizí měna "DEM", 
datum vystavení dokladu je "05.10.97". Pokud je v kursovním lístku vyplněn kurs "DEM" 
na období "10/97", je tento kurs doplněn do pořizováku dokladů. 

3. Je používán denní kursovní lístek, v pořizováku dokladů je vyplněna cizí měna "DEM", 
datum vystavení dokladu je "05.10.97". Pokud je v kursovním lístku vyplněn kurs "DEM" 
k datu "03.10.97" (ale ne k datu "04.10.97" ani "05.10.97"), je kurs z 03.10.97 doplněn do 
pořizováku dokladů a objeví se hláška : 

 
  Byl doplněn kurs ze dne 03.10.97 
 
Listování v kursovním lístku 
 

Pokud je na položce { Měna } stisknuta klávesa <F8>, objeví se kursovní lístek (ve formě 
listování). V hlavičce kursovního lístku je uvedeno, jaký kursovní lístek je používán, zda 
Aktuální (pokud je vytvořen) nebo Základní (pokud Aktuální není vytvořen). V kursovním 
lístku lze vyhledávat podle měny. 
 
 
 

VI. Základní postupy práce 
 
Stručný návod, jak postupovat při zprovoznění systému a při běžném měsíčním 
zpracování souhrnně pro všechny agendy v programovém systému firmy DeCe 
COMPUTERS s.r.o. 
 
Poznámka : 
• návody slouží především jako pomůcka se základními pokyny a doporučeními pro 

zprovoznění systému a měsíční zpracování dat v systému, 
• s pomocí těchto návodů lze začít systém používat, 
• tyto stručné návody nenahrazují podrobný popis práce jednotlivých agend, viz "II - 

Popis metodiky práce". 
 
 
 
 

Začátek práce se systémem  
 
Schéma práce systému : 
(šipky značí směr přesunu dat mezi agendami) 
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 7  ← POKLADNA  
     
       1 ← DOŠLÉ FAKTURY 3→ PŘÍKAZY K ÚHRADĚ 
                         2↓     →   5 
                  2  →  SALDO DODAVATELŮ                    
 ↓      ↓           ↑                     ↓ 
8 ← ÚČETNICTVÍ → 5 → D P H 
  ↑      ↑      ↑   ↓         ↑ 
                       4 → SALDO ODBĚRATELŮ        
                         4 ↑         
 
   

             1    
         

←  VYSTAVENÉ FAKTURY 
FAKTURACE 

 →    5 

↓              
       1   ← M T Z  
     
 6    ← I N M  
       
8    → VÝKAZY 

 
 1 - Převod měsíčních dat 
 
 2 - Převod z ostatních agend + převod měsíčních dat v SALDOKONTU DODAVATELŮ 
 
 3 - Převod do Příkazů k úhradě 
 
 4 - Převod z ostatních agend + převod měsíčních dat v SALDOKONTU ODBĚRATELŮ 
 
 5 - Převod měsíčních dat v agendě DPH 
 
 6 - Tvorba měsíční sestavy DM 
 
 7 - Převod měsíčních dat 
 
 8 - Kumulace dat 
 
 

Základní principy práce systému 
 
• Agenda, která čerpá data z jiné agendy, musí sama vydat pokyn (pomocí příslušné 

volby v menu) pro "předání dat", proběhne "převod dat". Tento "převod dat" musí být 
proveden vždy, pokud data v dané agendě mají být aktuální (jedinou výjimkou je 
agenda DM, viz agenda DM). 

• V každé agendě lze pořizovat prvotní data do jednoho nebo více deníků (maximálně 
99), dle volby zákazníka. Je nutné vědět, do kterého deníku (účetní měsíc a číslo 
deníku) byla pořízena jednotlivá prvotní data (z důvodu lepší kontroly). Pokud bude 
zpracovávaných dat více, doporučujeme zvolit si nějaký vhodný způsob zařazení 
prvotních dat do určených čísel deníků tak, aby byla možná dobrá kontrola. 
Např. - přiřadit čísla deníků dle toho, kdo je pořizuje (pracovnice 1 pořizuje do deníků 

číslo 1 - 49, pracovnice 2 pořizuje do deníků číslo 50 - 99), 
 - u účetních pohybů pořízených na základě bankovních výpisů lze přiřadit číslo 

deníku dle čísla bankovního výpisu (poslední 2 místa), 
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Způsob zařazení dat do deníků není předepsán, a proto si zaveďte takový systém, 
který vám bude nejlépe vyhovovat. 

• V systému je věnována značná pozornost zálohování dat. Nezapomínejte pravidelně 
provádět toto zálohování dat. 

• Vždy je možno pořizovat prvotní data jak do aktuálního účetního měsíce, tak do 
měsíců následujících (nabízený měsíc lze přepsat). 

• Vždy po ukončení práce v dané agendě v zpracovávaném měsíci (provedeny kontroly, 
vytisknuté sestavy) se musí provést měsíční zpracování agendy. 

• DENNÍ AKCE umožňují rychlý přístup k pořizování prvotních dat, ale nejedná se o 
žádné speciální programy. 

 

Postup při zprovoznění systému 
 
1. Instalace - viz přiložený popis "Instalace systému". 

Při spuštění systému následuje dotaz na heslo. (viz. Hesla.) Dále je potřeba pořídit 
jméno zaměstnance který bude v systému pořizovat účetní zápisy.(Viz. Číselník 
zaměstnanců) 

2. Přizpůsobení analytického členění účtové osnovy požadavkům systému DPH - viz "VIII 
- DPH a účetní osnova". 

3. Seznámení se s pořizováním dat do počítače a s prohlížením sestav - viz "V - Popis 
vstupu dat" a "VI – Popis práce se sestavami na obrazovce". 

4. Pořízení základních dat (parametrů a číselníků). 
 V oblasti ekonomického modulu jsou povinné 

- Účtová osnova 
- Číselník středisek 
- Seznam volných dnů 
- Základní parametry systému (volba menu "Nastavení konfigurace 

systému) 
  nepovinné číselníky 

- Číselník dodavatelů 
- Číselník odběratelů 
- Účty saldokonta dodavatelů (nepořizuje se 321) 
- Účty saldokonta odběratelů (nepořizuje se 311) 

 
V oblasti DPH jsou povinné 

- Základní parametry agendy DPH (volba menu Nastavení konfigurace 
DPH) 

  - Tržbové účty DPH 
 nepovinné 
  - Dodavatelské účty DPH (nepořizuje se 321) 
  - Odběratelské účty DPH (nepořizuje se 311) 

 
V oblasti Fakturace jsou povinné 

- základní parametry agendy DPH (volba menu Nastavení konfigurace Fakturace) 
 nepovinné 
  - ceník položek 
 
V oblasti MTZ jsou povinné 
  - základní parametry MTZ (volba menu Nastavení konfigurace MTZ) 
 nepovinné 
  - ceník položek 
 
V oblasti DM jsou povinné 
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 - základní parametry DM (volba menu Nastavení konfigurace DM). 

 
V oblasti VÝKAZŮ jsou povinné 

- základní parametry VÝKAZŮ (volba menu Nastavení konfigurace výkazů) 
 - Číselník analytických účtů 

 
V oblasti POKLADNY jsou povinné 

- základní parametry POKLADNY (volba menu Nastavení konfigurace 
Pokladny) 

 - Číselník pokladen 
 
Podrobný popis těchto parametrů a číselníků viz "II - Popis metodiky práce" - kapitola 3 
– "Parametry a číselníky systému". 

 
Pořízení počátečních zůstatků 

v ÚČETNICTVÍ - pořízení počátečních stavů účetnictví (deníky typu 'Z') 
v SALDOKONTU DODAVATELŮ - pomocí opravných vět ('A' = předpisy, 'B' = úhrady) 

pořízení nevyrovnaných závazků 
v SALDOKONTU ODBĚRATELŮ - pomocí opravných vět ('A' = předpisy, 'B' = úhrady) 

pořízení nevyrovnaných pohledávek 
v Příkazech k úhradě - stávající závazky zaplatit ještě ručně nebo pořídit do systému 

pomocí Náhradních dokladů k úhradě 
v MTZ - pořízení počátečních stavů skladových zásob do jednotlivých položek ceníku 

MTZ 
V DM - pořízení počátečního stavu DM do souboru DM (po kontrole provést 0. měsíční 
zpracování) 
V POKLADNĚ – pořízení počátečních stavů pokladny v Kč, popř. v cizí měně. Pokud 

se pořizují poč. stavy v cizí měně, musí částky přepočtené z cizí měny do Kč 
souhlasit s počátečním stavem pokladny v Kč. 

 
6. Začít pořizování měsíčních dat. 
 

 Měsíční zpracování 
 
1. Kontrola správnosti dat jednotlivých agend  
 
• Oblast Příkazů k úhradě - 

provést převod došlých faktur do příkazů k úhradě a vytvořit si Sestavu 
budoucích plateb. Tuto sestavu si odkontrolovat na skutečný stav. Pokud stav 
nesouhlasí a chybí budoucí platba, je nutno se podívat, zda jsme danou došlou 
fakturu pořídili s { peněžním ústavem } (bankou) různou od '9999', popř. zda 
jsme ji již nezaplatili. Když přebývá budoucí platba, zřejmě jsme došlou fakturu 
pořídili 2x, nebo omylem s peněžním ústavem (bankou) různým od '9999'. 
(Pokud je banka rovna '9999', není došlá faktura převedena do souboru pro 
tvorbu Příkazů k úhradě.) 

 
• Agenda POKLADNY - 

Provést tvorbu Měsíční pokladní knihy, případně provést převod dat do 
ÚČETNICTVÍ, zkontrolovat stav se stavem hotovosti a stavem příslušného účtu 
v ÚČETNICTVÍ. V případě nalezení chyb je nutné po provedení oprav opět 
provést tvorbu Měsíční pokladní knihy, případně opět převod do ÚČETNICTVÍ. 

• Agenda SALDOKONTO DODAVATELŮ - 
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provést převod měsíčních dat. Zobrazit si, event. vytisknout Kontrolní a běžnou 
Sestavu před párováním SALDOKONTA DODAVATELŮ. Zkontrolovat si, zda se 
úhrady dostávají k předpisům, tzn. že souhlasí bankovní spojení dodavatele, 
číslo faktury a částka. Pokud byly nalezeny chyby, musí se po opravě v prvotních 
datech nebo pomocí opravných vět znovu provést příslušný převod dat a tvorbu 
(tisk) sestav. 

• Agenda SALDOKONTA ODBĚRATELŮ - 
totéž jako SALDOKONTO DODAVATELŮ 

• Agenda MTZ - 
provést tvorbu Reglety a zkontrolovat stav materiálu na skladě dle Reglety proti 
účetnímu stavu. Konkrétně volbou menu Tvorba (prohlížení, tisk) reglety vytvořit 
Regletu na pevný disk (zadat 'N' při dotazu na Tvorbu reglety pro prohlížení na 
obrazovku a 'N' při dotazu na Tisk přímo na tiskárnu). Prohlédnout si vytvořenou 
Regletu na obrazovce pomocí volby menu Prohlížení reglety (ne tvorba). 
Porovnat poslední údaj Reglety, tj. položku Sklady celkem, se součtem všech 
účtů materiálu na skladě v ÚČETNICTVÍ. 
V případě nalezení chyb v MTZ je nutné po provedení oprav opět provést tvorbu 
a kontrolu Reglety !!! 

• Agenda DM - 
provést tvorbu Měsíční sestavy, zkontrolovat správnost provedených změn 
včetně provedených odpisů. V případě nalezení chyb je nutné po provedení 
oprav opět provést tvorbu měsíční sestavy. 

• Agenda DPH - 
provést převod měsíčních dat a tvorbu sestav DPH. Provést kontrolu DPH 
v převedených daňových denících (volba 'T') včetně správnosti převedení dat 
z oblastí plnění (měsíční plnění viz "II – Popis metodiky práce" - agenda DPH). 
Pokud se při kontrole DPH v daňových denících objeví chyba (znak #), je to 
možné z několika následujících důvodů: 
• na prvotním dokladu je skutečně špatně spočtená daň 
• základ daně a daň jsou naúčtovány na různé účty (dle účtů se zařazuje do 

daňových skupin) 
• základ daně a daň jsou pořízeny v prvotních datech s různými čísly dokladu. 
Provést kontrolu DPH ve vlastních daňových sestavách (soupisech). Pokud se 
při kontrole DPH ve vlastních sestavách objeví chyba (znak #), je další možnou 
příčinou (kromě výše uvedených), že základ daně a daň jsou pořízeny s různými 
typy dokladů (typ dokladu z hlediska DPH). 
Pokud byly nalezeny chyby, musí se po opravě v prvotních datech znovu provést 
příslušný převod dat a tvorba sestav. Netypické daňové doklady (přefakturace, 
opravy minulých měsíců atd.) lze pořídit přímo do daňových deníků (nikam jinam 
než do DPH se nepromítají). 

• Agenda ÚČETNICTVÍ  
provést převod měsíčních dat. V kontrolních sestavách s pomocí sestavy Součet 
deníků zkontrolovat správnost podvojnosti účtování (sestavu vytvořit na 
obrazovku a součet za všechny doklady strany MD se musí rovnat straně D). 
Vytvořit všechny měsíční účetní sestavy, na základě Hlavní účetní knihy a 
Rekapitulace účtů zkontrolovat správnost účtování. Musí souhlasit např.: 
• stav účtu banky na poslední měsíční výpis 
• stav účtu pokladny na fyzický stav pokladny a Měsíční pokladní knihu 
• stav účtu odběratelů na zůstatek sestavy saldokonta odběratelů před 

párováním 
• stav účtu dodavatelů na zůstatek sestavy saldokonta dodavatelů před 

párováním 
• stav účtů DPH na daňové sestavy 
• stav účtů investičního majetku na sestavu stavu IM 
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• stav účtu Materiál na skladě na regletu agendy MTZ. 

V případě nalezení chyb se musí po opravě provést příslušné převody dat a tvorby 
sestav znovu. 
Když se dostaneme do stavu, kdy jsou všechna data v pořádku a byly provedeny 
všechny převody, provede se postupně měsíční zpracování jednotlivých agend. 

 
2. Měsíční zpracování jednotlivých agend 
 

Oblast Příkazů k úhradě - neprovádí se měsíční zpracování 
Agenda POKLADNY 
• vytiskne se Měsíční pokladní kniha a Sestava fyzických osob 
• provede se měsíční zpracování POKLADNY 
Agenda SALDOKONTA DODAVATELŮ 
• vytiskne se nově vytvořená sestava před párováním a Sestava fyzických 

dodavatelů (nepovinné) 
• provede se vypárování 
• vytiskne se Sestava po párování 
Agenda SALDOKONTA ODBĚRATELŮ 
• vytiskne se nově vytvořená Sestava před párováním 
• vytiskne se sestava Rekapitulace penalizačních faktur a Vybrané penalizační 

faktury (nepovinné) 
• provede se vypárování 
• vytiskne se Sestava po párování a Upomínky (nepovinné) 
Agenda MTZ  
• provede se tisk Reglety (je možno provést tisk Reglety až po měsíčním 

zpracování MTZ, avšak do této doby nesmí být provedena nová tvorba 
Reglety !!!) 

• provede se Měsíční zpracování MTZ včetně zálohy dat (pozor, zpracování se 
nesmí provádět opakovaně pro daný měsíc !!!) 

Agenda DM 
• vytiskne se měsíční sestava INM 
• provede se měsíční zpracování INM 
Agenda DPH 
• vytisknou se jednotlivé sestavy DPH včetně Souhrnné daňové sestavy (pro tuto 

sestavu musí být provedena speciální příprava dat) 
• provede se měsíční zpracování DPH 

 
Po měsíčním zpracování jednotlivých agend se může provést měsíční zpracování 
účetnictví (ne dříve). 

 
Agenda ÚČETNICTVÍ 
• provede se Tisk jednotlivých měsíčních účetních sestav 
• provede se Měsíční zpracování účetnictví vč. zálohy dat 
• provede se Záloha všech dat (je nutné zapsat si datum a čas zálohy) a poté 

Závěrečná měsíční úprava všech dat (v rámci ní jsou zrušeny deníky s prvotními 
daty zpracovaného účetního měsíce, a to ve všech agendách). Po správném 
ukončení této úpravy se automaticky změní účetní měsíc. 

 
Poznámka : 
 

• Pro účely kontroly je vhodné vyplňovat na sestavách Opisů deníků, sestavách 
ÚČETNICTVÍ, DPH a sestavách Opisů číselníků předtištěné položky : 

 
Zpracoval : ____________________ Dne : ____________ 
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Kontroloval : ____________________ Dne : ____________ 
Schválil : ____________________ Dne : ____________ 

 
• Pokud je používána agenda ÚČETNICTVÍ, je použití všech ostatních agend 

nepovinné !!! Lze trvale používat pouze zvolené agendy, nebo začít používat 
jednotlivé agendy postupně dle potřeby !!! 

 
 

VII. Popis menu 
 
popis práce při používání menu programového systému firmy DeCe COMPUTERS s.r.o. 
 

Popis ovládání 
 

Pomocí systému menu jsou spouštěny jednotlivé konkrétní akce v jednotlivých 
agendách. Menu jsou rozčleněna do bloků dle jednotlivých agend. Jednotlivé nabídky 
v menu jsou řazeny přibližně tak, jak by jednotlivé akce měly být prováděny (některé jsou 
však zcela samostatné). K ovládání (pohyb po menu, výběr z menu) se používají klávesy 
<Enter>, <Esc>, šipky vlevo, vpravo, nahoru a dolů. K ovládání lze používat i myš. Ve 
spodní části obrazovky se objevuje nápověda, která stručně popisuje akci uloženou pod 
danou volbou menu !!! 

Aktuální volba je barevně odlišena. 
Pokud je na pravém okraji menu zobrazená šipka ('►'), stiskem klávesy <Enter> nebo 

levým tlačítkem myši se otevře další nabídka. Pokud na pravém okraji volby šipka není, 
spustí se přímo vybraná akce (program) a po jejím ukončení se opět objeví menu. 
 

Vlastní ovládání 
 
• Po spuštění systému se zobrazí základní nabídka ve tvaru řádkového menu. 
 
• Pomocí šipek vlevo nebo vpravo najedeme na zvolenou agendu (akci). Zvolenou agendu 

lze vybrat též zaměřením pomocí myši. Potvrzením volby, tj. stiskem klávesy <Enter> 
nebo stisknutím levého tlačítka myši otevřeme další nabídku v menu. 

 
• Pomocí šipek nahoru a dolů najedeme na zvolenou akci a potvrzením volby, tj. stiskem 

klávesy <Enter>, otevřeme další nabídku v menu (zobrazeny šipky) nebo spustíme 
vybranou akci. I v tomto případě lze zvolenou akci zaměřit myší a spustit ji stisknutím 
levého tlačítka myši. 

 
• Pokud se chceme vrátit v nabídkách menu zpět, použijeme buď klávesu <Esc> (aktivní 

menu se uzavře) nebo šipky vlevo, vpravo (přesuneme se na vedlejší volbu v základním 
řádkovém menu), popř. lze jinou volbu menu zaměřit myší. 

 
• Pokud chceme ukončit práci se systémem, najedeme pomocí šipky vpravo na volbu 

'Konec' a potvrzením volby, tj. stiskem klávesy <Enter>, ukončíme práci (zmizí menu). 
Jiný způsob je opakovaně tisknout klávesu <Esc> tak dlouho, až se práce ukončí (zmizí 
menu). Můžeme též zaměřit volbu 'Konec' myší a stisknutím levého tlačítka myši tuto 
volbu potvrdit. 

 
Upozornění : 
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Pokud je v menu aktivní pouze základní nabídka (tj. pouze horní řádek) a stisknete pouze 
jednou klávesu <Esc>, ztratí se aktuální pozice menu. Po dalším stisku klávesy <Esc> se 
menu ukončí. Naopak po stisknutí klávesy <F10> nebo <Alt> se opět zobrazí poslední 
aktuální pozice v menu. Ke ztrátě aktuální pozice dojde i v případě, že se ve Windows 
přepínáte do jiné aplikace např. pomocí <Alt>+<Tab>. 
 

 
 

VIII. Popis vstupu dat 
 
Popis práce při zadávání jednotlivých údajů, ať už při běhu jednotlivých programů nebo 

v rámci pořizování vstupních dat ("pořizováky") a popis vlastního ovládání "pořizováku" 
v programovém systému firmy DeCe COMPUTERS s.r.o. 
 
 

Popis zadávání 
 

Při zadávání jednotlivých vstupních údajů je aktuální zadávaná položka barevně 
odlišena a je zobrazen kurzor (blikající znak). Obecně platí, že pokud je v zadané položce 
zobrazen správný údaj (je tam předepsán), stačí jej potvrdit stiskem klávesy <Enter>, jinak je 
nutno zapsat správný údaj a potvrdit jej stiskem klávesy <Enter> !!! 

 
Pro pohyb v rámci zadávané položky (políčka), mazání a přepisování údajů jsou 

používány standardní klávesy <šipky vlevo>, <vpravo>, <BackSpace>, <Delete>, <Insert> 
a speciální <Home>, <End>. Při zadávání položky jsou prováděny různé kontroly 
a v případě špatného zadání je zobrazena příslušná zpráva. 

 
 
Klávesa 

Akce provedená po stisku klávesy 
<Left>, < ← > šipka vlevo, posun o jedno písmeno (znak) vlevo 
<Right>, < → > šipka vpravo, posun o jedno písmeno (znak) vpravo 
<End> skok na konec políčka 
<Home> skok na počátek políčka 
<BackSpace> výmaz znaku před kurzorem vlevo a v režimu "Insert" posun 

kurzoru a zbytku políčka vlevo 
<Delete> výmaz znaku, na kterém je umístěn kurzor, posun zbytku políčka 

vlevo, kurzor zůstává na místě 
<Insert> přepínání mezi režimem Insert (vkládání) a Overwrite 

(přepisování) 
 
V režimu "Overwrite" (indikován velkým kurzorem) při vkládání znaků nejsou znaky za 

kurzorem posunovány vpravo (jako při režimu "Insert"), ale přepisovány. 
 
 
Pokud zadáváme položky v rámci programu pro vstup prvotních dat ("pořizováku"), je 

zde několik odlišností od ostatních programů. Akce provedené po stisku výše uvedených 
kláves mohou být poněkud jiné a je zde možno použít některých dalších kláves, tj. 
<Ctrl>+<Left>, <Ctrl>+<Right>, <Ctrl>+<R>. 
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Klávesa 

Akce provedená po stisku klávesy 
<Left>, < ← > šipka vlevo, posun o jedno písmeno vlevo, nebo je-li kurzor na 

počátku políčka, funguje jako <Up>, < ↑ > (viz klávesy pro pohyb 
v "pořizováku") s tím rozdílem, že kurzor na předešlém políčku je 
umístěn na konec políčka 

<Right>, < → > šipka vpravo, posun o jedno písmeno vpravo, nebo je-li kurzor na 
konci políčka, funguje jako <Down>, < ↓ > (viz klávesy pro pohyb 
v "pořizováku") 

<Ctrl>+<Left> skok o slovo vlevo, na začátku políčka jako <Left>, < ← > 
<Ctrl>+<Right> skok o slovo vpravo, na konci políčka jako <Right>, < → > 

 
Klávesa 

Akce provedená po stisku klávesy 
<Home> skok na počátek políčka 
<End> skok na konec políčka 
<BackSpace>, 

(< ← >)
výmaz znaku před kurzorem vlevo a v režimu "Insert", posun 
kurzoru a zbytku políčka vlevo 

<Delete> výmaz znaku, na kterém je umístěn kurzor, posun zbytku políčka 
vlevo, kurzor zůstává na místě 

<Insert> přepínání mezi režimem "Insert" (vkládání) a "Overwrite" 
přepisování). V režimu "Overwrite" (indikován velkým kurzorem) 
při vkládání znaků nejsou znaky za kurzorem posunovány vpravo 
(jako při režimu "Insert"), ale přepisovány 

<Ctrl>+<R> při jakýchkoli změnách v políčku (pokud jsme jej zatím neopustili) 
tato funkce políčko vyplní hodnotou, která v něm byla při vstupu 

 
Při zadávání položky jsou prováděny různé kontroly, a to podle typu položky (např. číslo, 
povolené hodnoty atd.). V případě špatného zadání je zobrazena příslušná zpráva. 
 
 

Popis ovládání "pořizováků" 
 
 Základní funkcí programů pro pořizování vstupních dat ("pořizováků") je zadávání dat, 
jejich prohlížení, opravy a tisk. 

Pokud jde o vlastní zadávání jednotlivých položek (políček), používá se příslušných 
kláves (viz "Popis zadávání" na začátku této kapitoly). Po vstupní obrazovce se lze 
pohybovat pomocí <šipek vlevo, vpravo, nahoru a dolů>. Tento pohyb však není příliš 
rychlý a je vhodné používat různé zrychlující klávesy. 

 
 
 
 

 
Klávesa 

Akce provedená po stisku klávesy 
<PgUp> 

<PageUp>
(stránka nahoru) skok na počátek obrazovky nebo nějakého 
logického celku 
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<PgDn> 

<PageDown>
(stránka dolů) skok na konec obrazovky nebo nějakého logického 
celku 

<Enter> skok na další položku, resp. na položku, která logicky následuje 
<Tab> skok na položku nejblíže vpravo, ve stejné výšce jako aktuální 

položka. Pokud se vedle aktuální položky vpravo nenachází již 
žádná další položka, provede se skok na první položku na další 
řádce. Na rozdíl od klávesy <Enter> nemusí skočit na položku, 
která logicky navazuje na položku aktuální 

<Shift>+<Tab> skok na položku nejblíže vlevo, ve stejné výšce jako aktuální 
položka. Pokud se vedle aktuální položky vlevo nenachází již žádná 
další položka, provede se skok na poslední položku na předchozí 
řádce 

<F2>, <F3>, 
<F5>, <F6>, 
<F7>, <F8> 

speciální akce popsané u každého "pořizováku" 

<F9> duplikace vět 
<F11> skok na určitou položku pořizováku 

 
Doporučujeme zvláště používat klávesu <PgDn>, která provede skok na poslední položku 
na obrazovce ({ Zadejte } - zadání příslušné akce, viz popis dále) a pokud jsou popsány, 
používat klávesy <F..>. 
 

Režim Pořizování / Opravy 
 

 V rámci "pořizováku" lze zvolit dva režimy, pořizování - položka 'P', opravy - položka 
'O' (pravý horní roh). Režim 'P' je určený k pořizování nových položek, režim 'O' k opravě a 
prohlížení již pořízených položek. V "pořizováku" ještě funguje režim listování, který je 
určený k prohlížení všech pořízených vět po celých obrazovkách, viz Režim listování. 
 
 

Klíčový údaj 
 

V levé horní části obrazovky, odděleně od dalších položek, se zobrazuje a zadává tzv. 
klíčový údaj. Tuto položku nelze opravit. Pokud je chybně pořízena, lze pouze větu s tímto 
klíčovým údajem zrušit a znovu pořídit. V některých pořizovácích lze pořídit danou klíčovou 
položku pouze jednou (v Účetní osnově lze pořídit každý účet pouze jednou), v některých 
opakovaně (Došlé faktury – číslo došlé faktury je opakující se údaj pro více zápisů). Pokud je 
aktivní režim oprav a zadáme tzv. klíčovou položku, provede se vyhledání věty, která má 
stejnou klíčovou položku. Mohou nastat tři možnosti. Není nalezena žádná taková věta 
a automaticky se přejde do režimu pořizování. Je nalezena jedna takováto věta, automaticky 
se načte a zobrazí. Je nalezeno více takovýchto vět, zobrazí se tabulka přehledného 
listování (viz Přehledné listování) pouze s těmito větami, a z nich si můžeme vybrat tu 
správnou větu pro opravu. 
 
 

Položka { Zadejte } 
 

V levém dolním rohu se zadává položka { Zadejte }, která určuje akci, která se v rámci 
dané vstupní obrazovky vykoná. Tuto položku lze zadat několika způsoby : 
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- na položce { Zadejte } stisknout klávesu s písmenem, které odpovídá požadované akci 

(např. 'Z' = zápis věty). Do položky { Zadejte } se zapíše příslušný text ('Z – zápis 
věty'). Zvolenou akci potvrdíme buď stisknutím klávesy <Enter> nebo tlačítka [ OK ]. 

- na položce { Zadejte } stisknout klávesu <F8>, objeví se nabídka všech akcí, které lze 
spustit. Zde si můžete vybrat požadovanou akci, která má být spuštěna. Do položky 
{ Zadejte } se opět zapíše příslušný text. Zvolenou akci opět potvrdíme buď stisknutím 
klávesy <Enter> nebo tlačítka [ OK ]. 

- stisknout tlačítko, které odpovídá požadované volbě ([ Z ] = zápis věty). 
 
Lze zadat následující znaky : 
 

'Z' Zápis zobrazené věty (která je pořízena nebo opravena) 
'D' Výmaz věty (která je zobrazena) 
'∗' Konec práce 
'L' Přehledné listování (přehledná tabulka) 
'P' Tisk souboru (vytiskne se kontrolní opis dávky buď na tiskárnu nebo pro 

prohlížení na obrazovce 
'?' Nějaký další znak, který vyvolí speciální typ tisku nebo jinou akci specifickou pro 

daný "pořizovák" 
 
 

Helpový řádek 
 

 Na řádku s nápovědou (tzv. helpový řádek, na spodním okraji pořizováku) se zobrazuje 
v 1. okénku informace o aktivní větě v dávce (deníku) ve tvaru [číslo aktivní věty / celkový 
počet vět]. V druhém okénku se zobrazuje, zda se právě nacházíte v režimu "Insert" (zobrazí 
se text "Vkládání") nebo "Overwrite" (text "Přepis"). Ve třetím okénku se zobrazuje vlastní 
nápověda. 
 
 

Přehledné listování 
 

 V rámci práce "pořizováku" používáme tzv. přehledné listování (akce 'L'), při kterém 
si lze prohlížet pořízená data ve formě přehledné tabulky (vybrané údaje se zobrazí ve formě 
řádků). 

V horní části tabulky jsou názvy jednotlivých položek v řádku (názvy sloupců). V levém 
dolním rohu je zobrazena informace o aktivní větě v dávce (deníku) ve tvaru [číslo aktivní 
věty / celkový počet vět]. 

Aktuální věta je barevně zvýrazněna. 
 
V rámci této tabulky se můžeme pohybovat pomocí následujících kláves: 
 
 
 
 
 
 

 

Klávesa 
Akce provedená po stisku klávesy 

<Up>, < ↑ > šipka nahoru, přesun o jeden řádek směrem nahoru 
<Down>, < ↓ > šipka dolů, přesun o jeden řádek směrem dolů 
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<PgUp> 

<PageUp>
(stránka nahoru) skok o stránku nahoru v rámci dávky (deníku) 

< PgDn> 
<PageDown>

(stránka dolů) skok o stránku dolů v rámci dávky (deníku) 

<Ctrl>+<Home> skok na první větu v listování 
<Ctrl>+<End> skok na poslední větu v listování 

 
Ukončení přehledného prohlížení lze provést dvěma způsoby : 
 

Klávesa 
Akce provedená po stisku klávesy 

<Enter>, (< ↵ >) ukončení přehledného prohlížení s potvrzením aktuální věty (ta je 
načtena a zobrazena) 

<Esc> ukončení přehledného prohlížení bez potvrzení aktuální věty (věta 
není načtena) 

 
 V rámci tohoto prohlížení existuje možnost vyhledávat potřebný záznam pomocí tzv. 
"přiblížení". Například při přehledném prohlížení Číselníku dodavatelů je jednou ze 
zobrazených položek název dodavatele, dle které lze vyhledávat. Postupně lze zadávat 
jednotlivá písmena (od leva) hledaného dodavatele. Aktuální větou se stane první věta, 
u které začíná název dodavatele do dané chvíle zadaným počtem písmen a nalezený 
řetězec je barevně zvýrazněn. Položka, dle které funguje vyhledávání, má barevně odlišený 
nadpis sloupce a barevně je odlišen i levý okraj sloupce. Stiskem kláves <Shift + Ctrl + 
šipka vlevo, šipka vpravo> lze toto označení přesunout na jakoukoliv položku zobrazenou 
v přehledném listování, a pak dle ní vyhledávat (vyhledávat např. dle částky atd.). Pokud 
není pomocí "přiblížení" nalezena žádná věta, která by vyhovovala, neprovede se žádná 
akce (žádný posun na další větu). Písmena se zadávají postupně a maximálně do délky 
dané položky. Pokud dojde k chybě nebo pouze chceme začít vyhledávání znovu, je nutno 
přesunout se na jinou větu, než byla dosud vyhledána (stisknout např. šipku dolů). V tomto 
okamžiku zmizí zvýrazněný řetězec a lze opět použít vyhledávání. Pokud stiskneme klávesy 
<Ctrl>+<L>, bude se hledání opakovat (hledají se stejné názvy, tj. najde se další věta, které 
odpovídají doposud zadané znaky). 

Při přehledném listování se zobrazí jednotlivé věty setříděně dle klíčové položky. 
Stiskem klávesy <F9> při listování se toto setřídění zruší (věty jsou setříděny tak, jak byly 
pořízeny). 

U některých "pořizováků" se při listování po stisku kláves <Ctrl>+<Tab> zobrazí 
v dolní části obrazovky  položky s doplňkovými údaji o větě, které se do základní přehledové 
tabulky nevejdou (např. Bankovní spojení, datum splatnosti atd.) 
 

Po spuštění přehledného listování se u některých pořizováků stiskem kláves 
<Shift>+<Ins> přepnete do režimu oprav. Všechny položky, které lze opravovat, se zabarví 
jinou barvou. Položka, kterou aktuálně opravujeme, je opět barevně odlišena. Pro pohyb 
v tabulce používáme běžné klávesy. Navíc lze používat klávesy <Enter>, <Tab>, 
<Shift>+<Tab> pro vodorovný pohyb mezi položkami (obdoba pohybu po položkách 
v základní obrazovce "pořizováku"). Po opravě (přepsání) opravované položky je nutné‚ 
stisknout klávesu <Enter>. Tím se opravený údaj automaticky zapíše (není nutné‚ zadávat 
'Z'). Režim oprav se ukončí stiskem klávesy <Esc> (opět se objeví normální listování). I 
v tomto speciálním režimu oprav fungují základní kontroly zadávaných dat ze strany 
systému. Vzhledem k podstatně jednoduššímu způsobu opravy je však nutné provádět 
mnohem pečlivější kontrolu ze strany uživatele (větší možnost přehlédnout chybně zadaný 
údaj než v základní obrazovce). 
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Ukázka listování : 

 
Volby v hlavičce listování umožňují nastavit různé typy písma. Lze zde zmrazit levou část 
listování, zobrazit nebo skrýt mřížku, popř. zobrazit nebo skrýt panel s doplňkovými údaji. 
 
 

Duplikace vět při pořizování dat 
 

Klávesa <F9> funguje jako tzv. "duplicita". To znamená, že poslední větu, která byla 
zapsána nebo vybrána pomocí přehledného prohlížení, lze zopakovat pomocí stisku klávesy 
<F9> s výjimkou tzv. klíčového údaje. Po stisknutí klávesy <F9> se do dané položky načte 
a zobrazí hodnota, kterou měla předešlá věta. Tuto akci je velmi výhodné používat, pokud je 
nutno přidat větu s podobnými údaji nebo smazat větu (chybný klíčový údaj) a pořídit větu 
totožnou až na klíčový údaj. V prvém případě pomocí přehledného prohlížení nalezneme 
větu (vybereme ji), změníme režim na pořizování, zapíšeme klíčový údaj a pomocí klávesy 
<F9> "duplikujeme" načtenou větu. Ve druhém případě smažeme danou větu, změníme 
režim na pořizování, zapíšeme klíčový údaj a pomocí klávesy <F9> "duplikujeme" smazanou 
větu. Nejběžnější je však použití při vlastním pořizování. Zapíšeme větu, zapíšeme nový 
klíčový údaj a pomocí klávesy <F9> "duplikujeme" stejné údaje (účet atd.) předešlé věty. 
 
 

Režim listování 
 

Pokud stojíme na této položce, lze spustit i jiný druh listování než přehledné. 
Stisknutím kláves <Ctrl>+<L> nebo tlačítka [ Ctrl-L ] se spustí režim listování po 
jednotlivých obrazovkách (větách), v pravém horním rohu (tam, kde se objevuje text 
"POŘIZOVÁNÍ" nebo "OPRAVY") začne blikat text "LISTOVÁNÍ". Listování se ukončí pomocí 
stisku klávesy <Esc> nebo tlačítka [ Esc ] (přestane blikat text "LISTOVÁNÍ"). Pro pohyb v 
tomto režimu listování používáme následující klávesy : 

 
Klávesa 

Akce provedená po stisku klávesy 
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<Up<,< ↑ > šipka nahoru, přesun o jednu obrazovku (větu) směrem vzad 
<Down>,< ↓ > šipka dolů, přesun o jednu obrazovku (větu) směrem vpřed 
<PgUp> 

<PageUp>
(stránka nahoru) přesun o 10 obrazovek (vět) směrem vzad 

< PgDn> 
<PageDown>

(stránka dolů) přesun o 10 obrazovek (vět) směrem vpřed 

<Ctrl>+<Home> skok na první větu v listování 
<Ctrl>+<End> skok na poslední větu v listování 

 
Během tohoto režimu listování nelze opravovat žádná data. Můžete pouze najít 
požadovanou větu (po ukončení režimu listování zůstane naposledy zobrazená věta na 
obrazovce, program se automaticky přepne do režimu OPRAV). 
 
 

Vlastní ovládání "pořizováku" 
 
- Po spuštění "pořizováku" se zobrazí základní obrazovka a je nutno zvolit režim práce, 

pořizování - položka 'P', opravy - položka 'O' (pravý horní roh). 
- V režimu pořizování zadat potřebné údaje. 
- V režimu oprav vybrat větu k opravě a provést příslušné opravy, případně vybrat větu 

ke zrušení a přesunout se na volbu akce (položka { Zadejte }). Výběr věty k opravě lze 
provést dvěma základními způsoby. Prvním je zadání klíčové položky a výběr příslušné 
věty. Druhým je zvolit režim listování (přesun na položku { Zadejte } a zadání znaku 
akce 'L') a výběr příslušné věty ze všech dosud pořízených vět. 

- Po přechodu na položku { Zadejte } (poslední položka na obrazovce v levém dolním 
rohu) zvolit příslušnou akci, tj. stisknout příslušnou klávesu a volbu potvrdit stisknutím 
klávesy <Enter> nebo tlačítka [ OK ]. Příslušnou akci lze zvolit také stisknutím tlačítka 
s označením požadované volby, tj. [ Z ], [ D ], [ ∗ ] [ Ctrl-L ] [ L ], popř. tlačítko [ F8 ] 
pro zobrazení všech povolených hodnot. 

- Pokud chceme zobrazenou větu smazat (zrušit), zvolí se akce 'D' - výmaz věty (která 
je zobrazena). Tuto volbu je nutno potvrdit odpovědí na následně zobrazený dotaz 
"Přejete si skutečně větu zrušit A/N ?". 

- Pokud si přejeme vytisknout Kontrolní opis dávky (deníku), zvolí se akce 'P' - tisk 
souboru (vytiskne se kontrolní opis dávky buď na tiskárnu nebo pro prohlížení na 
obrazovce). Po ukončení tisku se opět zobrazí základní obrazovka. 

- Pokud si přejeme vytisknout jiný tisk dávky (deníku), zvolí se akce '?' - nějaký další 
znak, který vyvolá speciální typ tisku pro daný "pořizovák", např. 'T', 'K', 'V'. Po 
ukončení tisku se opět zobrazí základní obrazovka. 

- Pokud si přejeme prohlédnout pořízená data ve tvaru přehledného listování, zvolí se 
akce 'L' - přehledné listování (přehledná tabulka). Po ukončení listování se opět 
zobrazí základní obrazovka pořizováku. 

- Pokud si přejeme prohlédnout pořízená data po jednotlivých obrazovkách (větách), 
stiskneme klávesy <Ctrl>+<L>. Listování se ukončí pomocí stisku klávesy <Esc>. 

- Práci ukončíme volbou akce "∗" - konec práce. 
- V některých "pořizovácích" lze zadat volbu 'R'. Tato volba umožní zrušit najednou celý 

doklad (došlé a vystavené faktury, účetní doklady). 
- Stiskem klávesy <F8> na položce { Zadejte } se zobrazí nabídka voleb, které lze 

zadat. 
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Zadávání datumů 
 

Při zadávání položek ve tvaru datumu DDMMRR lze zadat pouze počátek datumu tj. 
den, a po stisku klávesy <Enter> se zbytek doplní automaticky dle aktuálního datumu. 
Například zadáme “1“ a v případě, že aktuální měsíc je říjen roku 1996, doplní se na datum 
“011096“. Po stisku klávesy <F8> se doplní vždy aktuální datum. 
 
 
Pro lepší orientaci v ovládacích klávesách při pořizování vstupních dat slouží příloha 
s popisem jednotlivých ovládacích kláves na konci této kapitoly. 
 

Klávesy pro pohyb po obrazovce mezi políčky 
 
Klávesa 

Akce provedená po stisku klávesy 
<Up>, < ↑ > šipka nahoru, přesun o jedno políčko směrem nahoru nebo vzad 
<Down>, < ↓ > šipka dolů, přesun o jedno políčko směrem dolů nebo vpřed 
<PgUp> 

<PageUp>
stránka nahoru, skok na počátek obrazovky  nebo nějakého logického 
celku 

<PgDn> 
<PageDown>

stránka dolů, skok na konec obrazovky nebo nějakého logického celku 

<Tab> skok na nejbližší položku vpravo 
<Shift>+<Tab> skok na nejbližší položku vlevo 
<Enter>, (< ↵ >) ukončení editace políčka, obvykle posun o políčko vpřed nebo dolů na 

položku, která logicky navazuje 
<Esc> skok na položku { Zadejte }, v režimu listování ukončí listování a 

přepne do režimu oprav 
<Ctrl>+<Home> běžně jako <Enter>, nebo v režimu listování skok na první větu 
<Ctrl>+<End> běžně jako <Enter>, nebo v režimu listování skok na poslední větu 
<F2>, <F3>, <F5>, 
<F6>, <F7>, <F8> 

speciální akce popsané u každého "pořizováku" 

<F9> duplikace vět 
<F11> skok na určitou položku pořizováku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klávesy pro editaci údajů v políčkách 
 
Klávesa 

Akce provedená po stisku klávesy 
<Left>, < ← > šipka vlevo, posun o jedno písmeno vlevo nebo je-li kurzor na počátku 
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políčka, funguje jako <Up>, < ↑ > s tím rozdílem, že kurzor na 
předešlém políčku je umístěn na konec 

<Right>, < → > šipka vpravo, posun o jedno písmeno vpravo nebo, je-li kurzor na konci 
políčka, funguje jako <Down>, < ↓ > 

<Ctrl>+<Left> skok o slovo vlevo, na začátku políčka jako Left 
<Ctrl>+<Right> skok o slovo vpravo, na konci políčka jako Right 
<Home> skok na počátek políčka 
<End> skok na konec políčka 
<BackSpace> 

< ← >
výmaz znaku před kurzorem vlevo a v režimu "Insert" posun kurzoru a 
zbytku políčka vlevo 

<Delete> výmaz znaku, na kterém je umístěn kurzor, posun zbytku políčka 
vlevo, kurzor zůstává na místě 

<Insert> přepínání mezi režimem "Insert" (vkládání) a "Overwrite" (přepisování), 
v režimu "Overwrite" (indikován velkým kurzorem) při vkládání znaků 

<Ctrl>+<R> při jakýchkoli změnách v políčku (pokud jsme jej zatím neopustili) tato 
funkce políčko vyplní hodnotou, která v něm byla při vstupu 

 
 

IX. Popis práce se sestavami na obrazovce 
 
popis práce při používání prohlížení tiskových sestav na obrazovce v programovém systému 
firmy DeCe COMPUTERS s.r.o. 
 
 

Popis ovládání  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiskové sestavy lze v průběhu práce tisknout místo na tiskárnu na pevný disk, a takto 
vytvořenou sestavu si pak prohlížet na obrazovce. Pomocí speciálních kláves se lze po této 
obrazovce efektivně pohybovat a vyhledávat potřebné údaje. Prohlížení tiskové sestavy na 
obrazovce je spuštěno buď potvrzením volby Výstup tiskové sestavy – Do prohlížečky 
v jednotlivých programech (způsob zadání volby viz níže), nebo spuštěním samostatné volby 
Prohlížení sestavy v některé z nabídek menu. 
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Pokud se sestava může vytisknout jak na tiskárnu, tak do "prohlížečky" (prohlížení 

sestavy na obrazovce), objeví se pro zadání způsobu výstupu následující okno : 
 

Jednotlivé položky : 
 
{ Tiskárna } – název tiskárny, která je připravená k tisku. Při výstupu na obrazovku nemá 

tato položka žádný význam. 
[ Nastavení ] – možnost nastavit parametry tiskárny. Při výstupu na obrazovku nemá toto 

tlačítko žádný význam. 
{ Umístění }, { Orientace } – informativní položky o tiskárně. Při výstupu na obrazovku nemá 

tato položka žádný význam. 
{ Výstup tiskové sestavy } – zde se zadává, zda má být sestava vytištěna na tiskárně nebo 

bude zobrazena na obrazovce. Při zadání volby "  Do prohlížečky" bude výstup 
sestavy na obrazovku, kde si lze sestavu prohlížet a pracovat s ní dle dalšího popisu. 

Další volby, tj. { Typ tisku }, { Velikost písma } a { Konverze v textovém režimu } jsou 
opět volby pro tisk na tiskárnu, při výstupu na obrazovku nemají žádný význam. 

Volby týkající se tisku na tiskárnu budou popsány v části "VII – Popis tisku sestav". 
 
 
K ovládání (pohyb po sestavě, vyhledávání) se používají klávesy <Enter>, <Esc>, 

<šipky vlevo, vpravo, nahoru a dolů>, některá písmena, kombinace kláves <Ctrl>, 
<Shift>, <Alt> s některými dalšími. 

Na pravém okraji obrazovky je pomocí posuvného panelu graficky zobrazeno, ve které 
části sestavy se nacházíme (z hlediska řádků). Na spodním okraji obrazovky se objevuje 
informace o počtu vět v souboru (tj. počtu řádků na sestavě). 

Stiskem příslušných ovládacích kláves a případně zadáním požadovaných údajů 
(řetězec k vyhledání) vyvoláme příslušnou akci. Velmi vhodné je používat akce vyhledávání, 
tisku vybraných údajů a zmrazení části obrazovky viz popis níže. Prohlížení ukončíme 
stiskem klávesy <Esc>. 
 
 
 
 
 

Vlastní ovládání (základní akce) 
 
- Po spuštění prohlížení se zobrazí základní první stránka tiskové sestavy. 
- Po sestavě se lze pohybovat pomocí <šipek vlevo, vpravo, nahoru a dolů>. Tento 

pohyb však není příliš rychlý a je vhodné používat různé zrychlující klávesy. 
 

 
 
 
 
Jde o následující klávesy: 

 
 
 

Klávesa 
Akce provedená po stisku klávesy 

<End> - posun na konec nejdelší řádky (pravý okraj) 
<Home> - posun na začátek řádky (levý okraj) 
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<Ctrl>+<End> - skok na konec souboru (sestavy) 
<Ctrl>+<Home> - skok na začátek souboru (sestavy) 
<Ctrl>+< → > - posun vpravo o 1 stránku 
<Ctrl>+< ← > - posun vlevo o 1 stránku 
<Ctrl>+<PgDn> - posun o tiskovou stránku dopředu 
<Ctrl>+<PgUp> - posun o tiskovou stránku dozadu 

 
 
- Pro zlepšení orientace při prohlížení lze použít barevné zvýraznění potřebných údajů 

pomocí stisku příslušných kláves. 
 

Jde o následující klávesy: 
 

Klávesa 
Akce provedená po stisku klávesy 

<Shift>+< → > - zmrazení levé části obrazovky (zelená svislá oblast) 
<Shift>+< ← > - odmrazení levé části obrazovky (zelená svislá oblast) 
<Shift>+<PgDn> - zmrazení horní části obrazovky (zelená vodorovná oblast) 
<Shift>+<PgUp> - odmrazení horní části obrazovky (zelená vodorovná oblast) 

 
Zmrazení levé části obrazovky znamená, že zmrazená oblast (zelená svislá oblast) 

zůstává stále na obrazovce, a to i v případě, že se posunujeme po sestavě vpravo (vlevo) za 
okraj obrazovky (sestava roluje a údaje na levém okraji se zneviditelní). To umožňuje lepší 
orientaci v sestavách širších než je šířka obrazovky (lze neustále vidět základní údaje, např. 
číslo faktury). 

Zmrazení horní části obrazovky znamená, že zmrazená oblast (zelená vodorovná 
oblast) zůstává stále na obrazovce, a to i v případě, že se posunujeme po sestavě dolů 
(nahoru) za okraj obrazovky (sestava roluje a údaje na horním okraji se zneviditelní). To 
umožňuje lepší orientaci v sestavách (lze neustále vidět základní hlavičku sestavy s popisem 
jednotlivých tisknutých položek).  
 
- Další možností, jak se lze lépe orientovat v sestavě na obrazovce, je změnit způsob 

zobrazení, tj. počet řádků a sloupců, jež jsou zobrazeny. V základním módu se na 
obrazovce zobrazí 80 sloupců x 25 řádků textu. 
- Jednotlivé způsoby zobrazení lze volit stiskem následujících kláves: 
 
Klávesa 

Akce provedená po stisku klávesy 
<F3> po jakékoli změně nastaví původní zobrazení (původní velikost písma) 
<F5> zmenší zobrazení (zmenší velikost písma), při každém stisknutí se 

velikost písma zmenší 
<F6> zvětší zobrazení (zvětší velikost  písma), při každém stisknutí se 

velikost písma zvětší 
- Pro nalezení potřebných údajů při prohlížení lze použít příkazů pro vyhledávání 

pomocí stisku příslušných kláves. 
 
Jde o následující klávesy: 
 

Klávesa 
Akce provedená po stisku klávesy 

<F> - vyhledání řetězce 
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<V> - výběr všech řádků s řetězcem 
<Ctrl>+<V> - výběr a součet za zmrazený sloupec 
<N> - vyhledání dalšího výskytu řetězce 

 
Po stisku klávesy <F> lze zadat libovolný řetězec (písmena a znaky seřazené za 

sebou např. "Součet za středisko:", "321/12", "Celkem" atd.), který má být v sestavě nalezen. 
Průběh vyhledávání je zobrazován na pravém okraji obrazovky posunem značky. Pokud je 
řetězec nalezen, posune se prohlížení na něj a nalezený řetězec je barevně zvýrazněn. 

Pokud nalezen není, je o tom zobrazena příslušná informace. Pokud chceme vyhledat 
další výskyt řetězce (např. další středisko), stačí stisknout klávesu <N> (nemusíme znovu 
zadávat, co chceme vyhledat) !!! 

Pokud chceme vyhledat všechny výskyty řetězce (např. všechny chyby DPH), stačí 
stisknout klávesu <V>. Všechny vybrané řádky se zobrazí na nové obrazovce (lze je 
například vytisknout, viz dále volba 'P'). Po ukončení prohlížení se provede návrat do 
původní obrazovky. Pozor, před použitím <V> musí být vyhledávaný řetězec zadán pomocí 
volby 'F' !!! 
 

Pokud je aktivní zmrazení horní části obrazovky (zelená vodorovná oblast), je tato celá 
oblast zobrazena na výběrové obrazovce (lze takto zobrazit celou hlavičku sestavy - popis 
položek, i v případě, že je umístěna na více řádcích). Vyhledávání i výběr řetězce lze kdykoli 
po spuštění akce ukončit stiskem klávesy <Esc>.  
 

Speciální způsob vyhledání všech výskytů řetězce lze vyvolat stiskem kláves 
<Ctrl>+<V>. Tento výběr se chová (včetně ovládání) stejně jako výběr pomocí klávesy <V>, 
má však jednu možnost navíc. Pokud pomocí zmrazení levé části obrazovky zmrazíme 
zvolený (libovolný) sloupec čísel, objeví se na konci výběrové obrazovky součet tohoto 
sloupce !!! Pozor, zmrazení musí být ukončeno na poslední platné číslici sloupce (nelze 
zahrnout mezeru za číslem). Pokud chceme sečíst celý sloupec, stačí do zmrazeného 
sloupce zahrnout mezeru před číslem (začít zmrazení o jednu pozici před první platnou 
číslicí sloupce) a jako vyhledávaný řetězec zadat mezeru (tj. znak '). V tomto případě budou 
vybrány všechny položky a součet zahrne celý sloupec čísel. 

Pomocí klávesy <S> určíme, kterým směrem bude v sestavě probíhat vyhledávání. 
Opakovaným stiskem klávesy <S> se mění směr vyhledávání a jeho aktuální nastavení je 
indikováno značkou (směr vyhledávání dozadu (šipka dolů) nebo dopředu (šipka nahoru) 
v informačním okénku v průběhu vlastního vyhledávání. 

Pomocí klávesy <I> určíme, zda se při vyhledávání ignoruje rozdíl mezi malými 
a velkými písmeny (pak "A"="a" atd.). Opakovaným stiskem klávesy <I> se zapíná a vypíná 
toto nastavení. 
 
- Z režimu prohlížení sestavy lze vytisknout potřebný úsek sestavy. Tisk je vyvolán 

stiskem klávesy <P>. Po jejím stisknutí zadáme počet tisknutých stránek, pokud 
zadáme 0 stránek, objeví se dotaz na počet tisknutých řádek, a dále, zda si přejeme 
použít zhuštěný tisk (pokud je šířka dané sestavy při normálním typu písma větší než 
šířka papíru v tiskárně). Počátek tisku (první řádek) je nastaven na první zobrazený 
řádek na obrazovce. 

- Pokud je aktivní zmrazení horní části obrazovky (zelená vodorovná oblast), objeví se 
ještě před vlastním začátkem tisku dotaz "Tisk hlavičky ?". Pokud je potvrzena volba 
'A' je celá tato oblast vytisknuta na začátek takovéto "výběrové" sestavy  (lze takto 
tisknout celou hlavičku sestavy i při tomto výběrovém způsobu tisku). Tisk lze kdykoli 
po spuštění akce ukončit stiskem klávesy <Esc>.  

- V případě potřeby lze před nebo po tisku provést odstránkování na tiskárně stiskem 
klávesy <O>. 

- Prohlížení ukončíme stiskem klávesy <Esc>. 
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Pro lepší orientaci v ovládacích klávesách při prohlížení tiskových sestav na obrazovce 
slouží příloha s popisem jednotlivých ovládacích kláves. 

 
 

Klávesy pro pohyb po obrazovce při prohlížení tiskové sestavy 
 

Klávesa 
Akce provedená po stisku klávesy 

<P> - tisk 
<O> - odstránkování tiskárny 
<F> - vyhledání řetězce 
<V> - výběr všech řádků s řetězcem 
<Ctrl>+<V> - výběr a součet za zmrazený sloupec 
<N> - vyhledání dalšího výskytu řetězce 
<End> - posun na konec nejdelší řádky 
<Home> - posun na začátek řádky (levý okraj) 
<Ctrl>+<End> - skok na konec souboru (sestavy) 
<Ctrl>+<Home> - skok na začátek souboru (sestavy) 
<Ctrl>+< → > - posun vpravo o 1 stránku 
<Ctrl>+< ← > - posun vlevo o 1 stránku 
<Ctrl+PgDn> - posun o tiskovou stránku dopředu 
<Ctrl+PgUp> - posun o tiskovou stránku dozadu 
<Shift>+< → > - zmrazení levé části obr. (zelená svislá oblast) 
<Shift>+< ← > - odmrazení levé části obr. (zelená svislá oblast) 
<Shift>+<PgDn> - zmrazení horní části obr. (zelená vodorovná oblast) 
<Shift>+<PgUP> - odmrazení horní části obr. (zelená vodorovná oblast) 
<Esc> - ukončení prohlížení, vyhledávání, výběru, tisku 
< ↑ > - posun o jeden řádek směrem nahoru 
< ↓ > - posun o jeden řádek směrem dolů 
< ← > - posun o jeden znak vlevo 
< → > - posun o jeden znak vpravo 

 
 
 
 
 
 

X. Popis tisku sestav 
 
popis práce při tisku jednotlivých sestav na tiskárně v programovém systému firmy DeCe 
COMPUTERS s.r.o. 

Popis ovládání 
 

Před tiskem sestavy si zkontrolujte připravenost tiskárny k tisku (založení papíru, 
zapnut ON LINE). Pokud není tiskárna připravena, je zobrazena příslušná chybová hláška. 
Tiskové sestavy lze v průběhu práce tisknout v podstatě třemi způsoby. 
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První způsob je vybrat v příslušném dialogovém okně programu volbu 'Na tiskárnu'. 
V tom případě začne program tisknout přímo na tiskárnu. V tomto okně lze zadat i typ tisku, 
konverzi češtiny a zhuštění. Jednotlivé možnosti budou popsány dále. Volba 'Zhuštění – 
Velké (17 cpi)' je povinná, pokud tiskneme na úzké tiskárně. 

Druhý způsob je zadat při prohlížení tiskové sestavy na obrazovce příkaz pro výběrový 
tisk, tj. stisknout klávesu <P>. Opět se objeví okno, v němž lze zadat další parametry tisku. 
Tyto parametry budou vysvětleny dále. 

Třetí způsob je použít v rámci některé z nabídek menu volbu Tisk sestav. Tato volba je 
určena k opakovanému tisku sestav vytvořených na pevný disk. Po spuštění takovéto volby 
se opět zobrazí okno, které umožní zadat další parametry tisku, viz vysvětlení dále. 
 
1. Tisk přímo z programu 
 
Při tisku sestavy přímo z programu se objeví následující okno: 
 
Pohyb po tomto okně (mezi jednotlivými skupinami) zajišťují šipky a tabelátor. Jednotlivé 
položky můžete též označovat pomocí myši. 
 

 



Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40  © DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 

 
Jednotlivé položky : 
 

{ Tiskárna } – při tisku v grafickém režimu (viz položka { Grafický režim Windows }) je to 
seznam tiskáren, které lze pro tisk sestavy použít. Jedná se o tiskárny, které jsou 
nainstalované v systému Windows. Při tisku v textovém režimu se jedná o porty, 
na něž lze v systému Windows tisknout. 

[ Nastavení ] – toto tlačítko umožní při tisku v grafickém režimu prohlédnout nastavení 
parametrů a vlastnosti zadané tiskárny. 

{ Umístění }, { Orientace } – informativní položky o tiskárně a o tisknuté stránce. 
 

Výstup tiskové sestavy 
{ Na tiskárnu } – sestava bude vytištěna přímo na tiskárnu. 
{ Do prohlížečky } – sestava bude zobrazena na obrazovce (možnost prohlížení a tisku). 
{ Na disk } – sestava bude uložena na pevný disk. Takto uloženou sestavu lze později 

pomocí příslušných voleb menu prohlížet a tisknout. 
Při spuštění programu nemusí být nabídnuty všechny uvedené možnosti. Záleží 
na každém programu, které možnosti jsou k dispozici (např. { Na tiskárnu } + 
{ Do prohlížečky } nebo { Na tiskárnu } + { Do souboru }). 

 

Velikost písma 
{ Velké (10 cpi) } – nezhuštěný tisk. Tento tisk se používá na úzkých tiskárnách (formát A4) 

pro úzké sestavy (např. účtová osnova), na širokých tiskárnách (formát A3) lze 
tento tisk použít pro všechny sestavy. 

{ Střední (12 cpi) } – středně zhuštěný tisk. 
{ Zhuštěné (17 cpi) } – zhuštěný tisk, určený pro většinu sestav při tisku na úzké tiskárny. 
 

Typ tisku 
{ Grafický režim Windows } – tisk v grafickém režimu (pokud zvolená tiskárna umí tisknout 

v grafickém režimu). V tiskárně nemusí být nainstalována žádná čeština. 
{ Textový režim } – tisk v textovém režimu (zjm. jehličkové tiskárny). Při tomto tisku musí být 

v tiskárně nainstalována čeština. Pokud žádná čeština nainstalována není, je 
zapotřebí tisknout sestavu bez diakritiky, viz následující volba. 

 

Konverze v textovém režimu 
Tato skupina je zpřístupněna pouze při tisku v textovém režimu. 
{ Odstranění diakritiky } – nastavte v případě, že v tiskárně není nainstalována žádná 

čeština. Sestava bude vytištěna bez diakritiky, tj. české znaky budou vytištěny 
bez háčků a bez čárek. 

{ Čeština Kamenických } – nastavte v případě, že v tiskárně je nainstalována čeština 
Kamenických (data mohou být uložena v češtině Latin 2 nebo Windows). 

{ Čeština Latin 2 } – nastavte v případě, že v tiskárně je nainstalována čeština Latin 2 (data 
mohou být uložena v češtině Kamenických nebo Windows). 

 
Stisknutím tlačítka [ OK ] pokračuje tisk (tvorba) sestavy, tlačítko [ Storno ] program ukončí. 
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2. Tisk z prohlížečky 
 
Pokud v "prohlížečce" sestavy stisknete klávesu <P> (tisk souboru), objeví se následující 
okno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohyb po tomto okně (mezi jednotlivými skupiny) zajišťují šipky a tabelátor. Jednotlivé 
položky můžete též označovat pomocí myši. 
 
Jednotlivé položky : 
 

{ Tiskárna } – při tisku v grafickém režimu (viz položka { Grafický režim Windows }) je to 
seznam tiskáren, které lze pro tisk sestavy použít. Jedná se o tiskárny, které jsou 
nainstalované v systému Windows. Při tisku v textovém režimu se jedná o porty, 
na něž lze v systému Windows tisknout. 

[ Nastavení ] – toto tlačítko umožní při tisku v grafickém režimu prohlédnout nastavení 
parametrů a vlastnosti zadané tiskárny. 

{ Umístění }, { Orientace } – informativní položky o tiskárně a o tisknuté stránce. 
 

Typ tisku 
{ Grafický režim Windows } – tisk v grafickém režimu (pokud zvolená tiskárna umí tisknout 

v grafickém režimu). V tiskárně nemusí být nainstalována žádná čeština. 
{ Textový režim } – tisk v textovém režimu (zjm. jehličkové tiskárny). Při tomto tisku musí být 

v tiskárně nainstalována čeština. Pokud žádná čeština nainstalována není, je 
zapotřebí tisknout sestavu bez diakritiky, viz následující volba. 

 

Velikost písma 
{ Výchozí } – vytiskne sestavu v takovém zhuštění, v jakém ji vytvořil program, tj. široké 

sestavy ve zhuštěném tisku (17 cpi) a úzké sestavy v nezhuštěném tisku (10 cpi). 
{ Velké (10 cpi) } – celá sestava se vytiskne nezhuštěným tiskem bez ohledu na zhuštění, 

které nastavil program. 
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{ Střední (12 cpi) } – celá sestava se vytiskne středně zhuštěným tiskem. 
{ Zhuštěné (17 cpi) } – celá sestava se vytiskne zhuštěným tiskem. 
{ Řádkování 10 } – doporučujeme ponechat toto nastavení. Při zhuštěném tisku se 

v grafickém režimu zmenšují tisknuté znaky nejen na šířku, ale i na výšku. Pokud 
není nastaveno { Řádkování 10 }, jsou rozteče mezi jednotlivými řádky menší, 
takže je potištěna pouze část listu a zbytek zůstane prázdný. Při nastavení 
položky { Řádkování 10 } bude řádkování stejné jako u nezhuštěného tisku (10 
cpi). 

 

Rozsah tisku 
{ Tisk horního zmražení } – položka je přístupná pouze tehdy, je-li zmražena část 

obrazovky shora. Pokud je tedy tato položka zpřístupněna a označena, vytiskne 
se na tiskárnu i zmražená část sestavy. 

{ Tisk do konce souboru } – pokud zaškrtnuto, sestava bude vytištěna až do konce. Pokud 
položka není zaškrtnuta, lze zadat, kolik stránek se má vytisknout, viz následující 
volba. 

{ Počet stránek } – pokud není zaškrtnuta volba { Tisk do konce souboru }, můžete si zde 
zvolit, kolik stránek má být vytištěno. Pokud nechcete vytisknout celou stránku, 
ale jen určitý počet řádku, zadejte 0 stránek. Poté se zpřístupní následující volba. 

{ Počet řádek } – počet řádek z jedné stránky, který má být vytištěn. 
{ Od začátku souboru } – sestava bude vytištěna od začátku (od 1. stránky), ať se právě 

nacházíte na sestavě kdekoli. 
{ Od začátku obrazovky } – sestava bude vytištěna od 1. řádku, který je zobrazen na 

obrazovce. 
 

Konverze na tiskárnu 
Tato skupina je zpřístupněna pouze při tisku v textovém režimu. 
{ Odstranění diakritiky } – nastavte v případě, že v tiskárně není nainstalována žádná 

čeština. Sestava bude vytištěna bez diakritiky, tj. české znaky budou vytištěny 
bez háčků a bez čárek. 

{ Čeština Kamenických } – nastavte v případě, že v tiskárně je nainstalována čeština 
Kamenických (data mohou být uložena v češtině Latin 2 nebo Windows). 

{ Čeština Latin 2 } – nastavte v případě, že v tiskárně je nainstalována čeština Latin 2 (data 
mohou být uložena v češtině Kamenických nebo Windows). 

 
Stisknutím tlačítka [ OK ] se pustí vlastní tisk, tlačítko [ Storno ] provede návrat do 
prohlížečky. 
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3. Tisk sestavy z menu 
 
Po spuštění programu se objeví následující okno: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pohyb po tomto okně (mezi jednotlivými skupiny) zajišťují šipky a tabelátor. Jednotlivé 
položky můžete též označovat pomocí myši. 
 
Jednotlivé položky : 
 

{ Tiskárna } – při tisku v grafickém režimu (viz položka { Grafický režim Windows }) je to 
seznam tiskáren, které lze pro tisk sestavy použít. Jedná se o tiskárny, které jsou 
nainstalované v systému Windows. Při tisku v textovém režimu se jedná o porty, 
na něž lze v systému Windows tisknout. 

[ Nastavení ] – toto tlačítko umožní při tisku v grafickém režimu prohlédnout nastavení 
parametrů a vlastnosti zadané tiskárny, viz dále. 

{ Umístění }, { Orientace } – informativní položky o tiskárně a o tisknuté stránce. 
{ Soubor } – název tisknutého souboru (sestavy) vč. adresáře, kde je soubor umístěn. Jedná 

se o informativní položku. 
{ Od stránky }, { Do stránky } – informativní položky, kolik listů bude vytištěno. Tyto údaje 

lze změnit v dalším okně – po stisknutí tlačítka [ Nastavení ]. 
 

Typ tisku 
{ Grafický režim Windows } – tisk v grafickém režimu (pokud zvolená tiskárna umí tisknout 

v grafickém režimu). V tiskárně nemusí být nainstalována žádná čeština. 
{ Textový režim } – tisk v textovém režimu (zjm. jehličkové tiskárny). Při tomto tisku musí být 

v tiskárně nainstalována čeština. Pokud žádná čeština nainstalována není, je 
zapotřebí tisknout sestavu bez diakritiky, viz následující volba. 

 

Velikost písma 
{ Výchozí } – vytiskne sestavu v takovém zhuštění, v jakém ji vytvořil program, tj. široké 

sestavy ve zhuštěném tisku (17 cpi) a úzké sestavy v nezhuštěném tisku (10 cpi). 
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{ Velké (10 cpi) } – celá sestava se vytiskne nezhuštěným tiskem bez ohledu na zhuštění, 
které nastavil program. 

{ Střední (12 cpi) } – celá sestava se vytiskne středně zhuštěným tiskem. 
{ Zhuštěné (17 cpi) } – celá sestava se vytiskne zhuštěným tiskem. 
{ Řádkování 10 } – doporučujeme ponechat toto nastavení. Při zhuštěném tisku se 

v grafickém režimu zmenšují tisknuté znaky nejen na šířku, ale i na výšku. Pokud 
není nastaveno { Řádkování 10 }, jsou rozteče mezi jednotlivými řádky menší, 
takže je potištěna pouze část listu a zbytek zůstane prázdný. Při nastavení 
položky { Řádkování 10 } bude řádkování stejné jako u nezhuštěného tisku (10 
cpi). 

 

Čeština sestavy 
Toto nastavení nedoporučujeme měnit. Jedná se o češtinu, v níž jsou uloženy sestavy. Mělo 
by se jednat o stejnou češtinu, v níž jsou uložena data. 
 

Konverze na tiskárnu 
Tato skupina je zpřístupněna pouze při tisku v textovém režimu. 
{ Odstranění diakritiky } – nastavte v případě, že v tiskárně není nainstalována žádná 

čeština. Sestava bude vytištěna bez diakritiky, tj. české znaky budou vytištěny 
bez háčků a bez čárek. 

{ Čeština Kamenických } – nastavte v případě, že v tiskárně je nainstalována čeština 
Kamenických (data mohou být uložena v češtině Latin 2 nebo Windows). 

{ Čeština Latin 2 } – nastavte v případě, že v tiskárně je nainstalována čeština Latin 2 (data 
mohou být uložena v češtině Kamenických nebo Windows). 

 
Stisknutím tlačítka [ Prohlížečka ] se pustí prohlížení sestavy, po prohlédnutí se vrátíte zpět 
do okna pro zadání parametrů tisku. Stisknutím tlačítka [ Tisk ] se pustí vlastní tisk na 
tiskárnu, tlačítko [ Storno ] ukončí program bez vlastního tisku sestavy. 
 
Po stisknutí tlačítka [ Nastavení ] (v pravém horním rohu) se objeví okno pro upřesnění 
rozsahu tisku. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tomto okně lze zadat 
pouze následující položky: 
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Rozsah tisku 
{ vše } – bude vytištěna celá sestava. 
{ stránky } – lze zadat rozsah stránek (pokud má sestava více než 1 strana), např. 2 – 4. 
 
[ Vlastnosti ] – umožní nastavit vlastnosti konkrétní tiskárny. 

 
 

XI. DPH a účetní osnova 
 
popis předepsaného analytického členění účtové osnovy nutného k správné činnosti agendy 
DPH v programovém systému firmy DeCe COMPUTERS s. r. o. včetně popisu návazností s 
vlastní agendou DPH. 
 

Předepsané členění 
 

Oblast tržbových účtů (třída 6) 
 

Začlenit na první místo analytiky všech účtů, jichž se dotýká účtování daně z přidané 
hodnoty (jde především o skupinu 60) : 

0 - výnos za zboží, služby bez daně - vývoz,  
1 - výnos za zboží, služby bez daně - tuzemsko (osvobozené), 
2 - výnos za zboží, služby s daní 5 %, 
3 - výnos za zboží, služby s daní 22 %. 
V případě nutnosti sledování dalších skupin zboží a služeb v rámci 0% daně (lze 

sledovat maximálně dvě další skupiny, např. obaly a lahve), zvolit další jednu až dvě 
rozlišovací analytiky,  doporučujeme 4, 5, pro tyto speciální skupiny. Tyto zapsat v rámci 
nastavení konfigurace DPH při startu systému, a používat v rámci Účetní osnovy, např.:  

4 - výnos za lahve, 
5 - výnos za obaly bez daně. 
Tržbové účty (syntetiky), jichž se dotýká zúčtování DPH je nutno při startu systému  

zadat do číselníku Tržbové účty DPH (lze si zvolit účty). U těchto účtů se vždy předpokládá 
existence příslušného daňového členění (předepsané první místo analytiky).  
 
 
Příklad :  
Pokud se budou z hlediska daně sledovat účty "604" Tržby za zboží a "602" Tržby z prodeje 
služeb, může jejich analytické rozčlenění vypadat následovně: 
 
604    Tržby za zboží, 
604/1 Tržby za zboží -doplňky   - bez daně, 
604/2 Tržby za zboží -doplňky   - 5 %, 
604/3 Tržby za zboží -doplňky   - 22 %, 
604/4 Tržby za zboží -lahve     - 0 % 
604/5 Tržby za zboží -obaly     - 0 %, 
 
602    Tržby z prodeje služeb, 
602/0 Služby OSV,  
602/1 Služby bez daně,  
602/2 Služby DPH 5%,  
602/3 Služby DPH 22%,  
602/9 Služby ostatní. 
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Pozor účet "602/9" (zápisy s tímto účtem) se nezahrnuje do DPH !!! 
 
 
 
 

Oblast zúčtovacích účtů (třída 3) 
 
Začlenit na první místo analytiky účtů Dodavatelé - "321": 
 1 - nákup zboží, služby bez daně (včetně neplátců), v případě potřeby 
 samostatné evidence nákupů od neplátců 
  0 - nákup zboží, služby bez daně od neplátců (osvobozené), 
  1 - nákup zboží, služby od neplátců, 
 2 - nákup zboží, služby s daní 5 %, 
 3 - nákup zboží, služby s daní 22 %. 
Začlenit na druhé místo analytiky účtů Dodavatelé - "321": 
 1 - nákup zboží, služby v tuzemsku, 
 2 - nákup zboží, služby z dovozu. 

V případě nutnosti sledování dalších skupin zboží a služeb v rámci 0% daně (lze 
sledovat maximálně dvě další skupiny, např. obaly a lahve), zvolit další jednu až dvě 
rozlišovací analytiky, doporučujeme 4, 5, pro tyto speciální skupiny. Tyto zapsat v rámci 
nastavení konfigurace DPH při startu systému, a používat v rámci účetní osnovy, např.: 
 4 - nákup lahve, 
 5 - nákup obaly bez daně. 

Pokud je nutno sledovat nákup zboží a služeb vzhledem k DPH i na dalších účtech 
(např. "379"!), je nutno tyto účty (syntetiky) při startu systému zadat do číselníku 
Dodavatelské účty DPH (nákup) (lze si zvolit účty) a u těchto účtů provést v rámci účetní 
osnovy stejné rozčlenění jako u účtu "321" !!! Nepořizovat účet ”211” !!! 
Doporučujeme začlenit na první místo analytiky  
 8 - nákupy mimo zúčtování daně, 
 9 - evidence provedených úhrad závazků.  
 
Začlenit na první místo analytiky účtu Daň z přidané hodnoty - "343": 
 2 -  daň 5 % , 
 3 -  daň 22 % . 
Doporučujeme začlenit na první místo analytiky  
 9 - evidence zúčtování daně. 
 

Pokud je nutno sledovat prodej zboží a služeb vzhledem k DPH i na dalších účtech 
mimo účet Odběratelé "311", je nutno tyto účty (syntetiky) při startu systému zadat do 
číselníku Odběratelské účty DPH  plnění (např." 314") !!! Nepořizovat účet ”211” !!! 
 
V případě automatického sledování přefakturace (jde o tržby účtované v rámci třídy 
5 místo 6; na volba parametru v konfiguraci DPH při startu systému, předdefinováno  
"Nesledování") provést u účtu 311 a případně dalších účtů dle číselníku Odběratelské účty 
DPH (plnění) stejné rozčlenění jako v oblasti tržbových účtů, tj. začlenit na první místo 
analytiky: 
 0 - výnos za zboží, služby bez daně - vývoz, mezinárodní doprava, 
 1- výnos za zboží, služby bez daně - tuzemsko (osvobozené), 
 2 - výnos za zboží, služby s daní 5 %, 
 3 - výnos za zboží, služby s daní 22 %, 
například: 
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 4 - lahve, 
 5 - obaly bez daně. 
 

Pozor, při startu systému lze jak v oblasti nákupu tak tržeb (plnění) přepsáním textů  
v konfiguračním souboru  DPH zaměnit  význam položek u 0% daně, tj. položek  
 0 - nákup zboží, služby bez daně od neplátců (osvobozené), 
 1 - nákup zboží, služby od neplátců, 
a dále 
 0 - výnos za zboží, služby bez daně - vývoz, mezinárodní doprava, 
 1 - výnos za zboží, služby bez daně - tuzemsko (osvobozené). 
 

V textu pro 0% DPH, který nepřísluší nákupům od neplátců, musí být uveden řetězec 
"OSV", tj. text může znít "OSVOBOZENE", obdobně v textu pro 0% DPH, který nepřísluší 
plněním za mezinárodní přepravu a vývoz, musí být uveden řetězec "OSV", tj. text může znít 
"OSVOBOZENE". 
 
Příklad:  
analytické rozčlenění účtů "321" Dodavatelé a "343" Daň z přidané hodnoty může vypadat 
následovně: 
 
321    Dodavatelé, 
321/01 Dodavatelé - OSV - tuzemsko, 
321/02 Dodavatelé - OSV - dovoz, 
321/11 Dodavatelé - NEPL. - tuzemsko, 
321/12 Dodavatelé - NEPL. - dovoz, 
321/21 Dodavatelé - DPH 5% - tuzemsko, 
321/22 Dodavatelé - DPH 5% - dovoz, 
321/31 Dodavatelé - DPH 22% - tuzemsko, 
321/32 Dodavatelé - DPH 22% - dovoz, 
321/40 Dodavatelé - vratné lahve, 
321/50 Dodavatelé - obaly - DPH 0%,       
321/80 Dodavatelé - fa r.1992, 
321/90 Dodavatelé - evidence úhrad závazků, 
  
343   Daň z přidané hodnoty, 
343/2 DPH 5%, 
343/3 DPH 22%, 
343/9 Evidence zúčtování daně. 
 
V případě automatického sledování přefakturace může analytické rozčlenění účtu "311" 
Odběratelé vypadat následovně: 
 
311    Odběratelé, 
311/21 Odběratelé - DPH 5%, 
311/31 Odběratelé - DPH 22% 
 

Oblast finančních účtů (třída 2) 
 
Začlenit na první místo analytiky účtů Pokladna - "211": 
 1 - nákup, prodej zboží, služby bez daně (včetně neplátců), v případě potřeby 
  samostatné evidence nákupů od neplátců 
  0 - nákup, prodej zboží, služby bez daně od neplátců  (osvobozené), 
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 2 - nákup, prodej zboží, služby s daní 5 %, 
 3 - nákup, prodej zboží, služby s daní 22 %, 
 9 - ostatní nákupy, prodeje (mimo zúčtování daně), 
 
Případně (viz speciální členění dodavatelů, odběratelů) 
 4 - nákup, prodej lahve, 
 5 - nákup, prodej obaly bez daně. 
Veškeré nákupy jsou automaticky zařazeny do oblasti tuzemska. 
 

Veškeré prodeje lze pro zjednodušení účtovat na samostatnou analytiku (DPH 
zúčtována dle protiúčtu), v tomto případě vypadá předepsané členění : 

1 - nákup zboží, služby bez daně (včetně neplátců), v případě potřeby samostatné 
evidence nákupů od neplátců 

  0 - nákup zboží, služby bez daně od neplátců (osvobozené), 
  1 - nákup zboží, služby od neplátců, 
 2 - nákup zboží, služby s daní 5 %, 
 3 - nákup zboží, služby s daní 22 %, 
 8 - prodeje, 

9 - ostatní nákupy, prodeje (mimo zúčtování daně), případně (viz speciální členění 
dodavatelů, odběratelů) 

 4 - nákup, prodej lahve, 
 5 - nákup, prodej obaly bez daně. 
 
Příklad:  
analytické rozčlenění účtu "211" Pokladna může vypadat následovně: 
 
211    Pokladna, 
211/1 Nákup,prodej zboží,služby bez daně, 
211/2 Nákup,prodej zboží,služby - DPH 5%, 
211/3 Nákup,prodej zboží,služby - DPH 22%, 
211/4 Nákup,prodej - lahve      - DPH 0%, 
211/5 Nákup,prodej - obaly      - DPH 0%, 
211/9 Ostatní. 
 

Převedená data 
 

Na základě předepsaného členění účetní osnovy jsou data převáděna do agendy DPH 
a každé převedené položce je přiřazena daňová skupina pro potřeby práce v agendě DPH. 
Tato skupina se skládá ze dvou částí a odpovídá předepsanému analytickému členění. 
Například došlá faktura, jež byla zaúčtována na účet "321/21" (tuzemsko, 5 % DPH), bude 
této faktuře přidělena DS 2 1 !!! 

 
Význam jednotlivých skupin je následující : 
Nákup:  
 0 1 - nákup zboží, služby bez daně od neplátců - tuzemsko, 
 1 - nákup zboží, služby od neplátců - tuzemsko, 
 2 1 - nákup zboží, služby s daní 5 % - tuzemsko, 
 3 1 - nákup zboží, služby s daní 22 % - tuzemsko, 
případně:  
 4 1 - lahve - tuzemsko, 
 5 1 - obaly bez daně - tuzemsko, 
 0 2 - nákup zboží, služby bez daně od neplátců - dovoz, 

 
170 

 



Podvojné účetnictví DeCe ÚČTO, verze W5.40  © DeCe COMPUTERS s.r.o. Děčín, březen 2005 

 
 1 2 - nákup zboží, služby od neplátců - dovoz, 
 2 - nákup zboží, služby s daní 5 % - dovoz, 
 3 2 - nákup zboží, služby s daní 22 % - dovoz, 
případně:  
 4 2 - lahve - dovoz, 
 5 2 - obaly bez daně - dovoz. 
Plnění: 
 0   - výnos za zboží, služby bez daně - vývoz, mezinárodní doprava, 
 1   - výnos za zboží, služby bez daně - tuzemsko, 
 2   - výnos za zboží, služby s daní 5 %, 
 3   - výnos za zboží, služby s daní 22 %. 
případně:  
 4   - lahve, 
 5   - obaly bez daně. 
 
Data jsou převáděna a daňové skupiny  jsou přiřazovány  následujícím způsobem : 
- nákup přes pokladnu je rozpoznán dle účtu "211" a DS (daňová skupina) přiřazena dle 

členění účtu pokladny  "211" , 
- prodej přes pokladnu je rozpoznán dle účtu "211" a DS (daňová skupina) přiřazena dle 

členění tržbového protiúčtu (musí být obsažen v číselníku Tržbové účty DPH) nebo 
daňového protiúčtu, 

- nákup na faktury je rozpoznán dle účtu Dodavatelé "321", případně dle dalších účtů 
uvedených v číselníku Dodavatelské účty DPH (nákup) a DS (daňová skupina) 
přiřazena dle členění účtu Dodavatelé, 

- prodej na faktury je rozpoznán dle účtu Odběratelé "311", případně dle dalších účtů 
uvedených v číselníku Odběratelské účty DPH (plnění) a DS (daňová skupina) 
přiřazena dle členění tržbového protiúčtu (musí být obsažen v číselníku Tržbové účty 
DPH) nebo daňového protiúčtu, 

- přefakturace je rozpoznána dle účtu Odběratelé "311", případně dle dalších účtů 
uvedených v číselníku Odběratelské účty DPH (plnění) s uvedeným daňovým členěním 
(je uvedena daňová analytika) a DS (daňová skupina) přiřazena dle členění 
odběratelského účtu nebo daňového protiúčtu. 

 
 

XII. Popis verze pro více zákazníků 
 
popis práce při používání verze pro více zákazníků programového systému firmy DeCe 
COMPUTERS s. r. o. 
 

Popis ovládání 
 

Verze pro více zákazníků systému umožňuje pracovat na jednom počítači s daty až 45 
zákazníků. Po spuštění systému ("WDECE" + <Enter>) se objeví menu s nabídkou 
jednotlivých zákazníků rozdělených do skupin (5 skupin). Po vybrání jednoho z nich (viz 
ovládání menu dle "IV - Popisu menu") se spustí vlastní práce systému s daty vybraného 
zákazníka. Data jednotlivých zákazníků se nepromíchají !!! 

Před vlastním výběrem zákazníka a spuštěním práce musí být tento zákazník 
nainstalován pomocí speciálního menu !!! 

Toto menu se spustí příkazem "WMULTI", tj. aktivovat adresář "DECEUC", napsat 
"WMULTI" a stisknout klávesu <Enter> (to platí, pokud nebyl při instalaci změněn hlavní 
adresář, kam se instalují programy. Pokud došlo ke změně, je nutno aktivovat tento změněný 
adresář). V rámci tohoto menu lze zákazníka nejen nainstalovat, ale i zrušit, případně použít 
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některé číselníky jednoho zákazníka pro práci s druhým (přenos Účetní osnovy atd.) a lze jej 
používat kdykoliv během  používání vlastního systému. Pokud systém pracuje v síti, je nutno 
spouštět a pracovat s menu "WMULTI" pouze v okamžiku, kdy nikdo nepracuje se 
systémem. Nedodržení tohoto pokynu by mohlo vést k poškození dat a zbourání systému !!! 
  

Vlastní činnost 
- Po nainstalování vlastního systému nainstalovat jednotlivé zákazníky, tj. spustit menu 

"WMULTI", zvolit volbu Instalace zákazníka, zadat jméno, pod jakým se bude 
zobrazovat v nabídce zákazníků (maximálně 8 znaků, mezery nelze zadat) a číslo 
skupiny, do které bude v nabídce zařazen (skupiny 1 až 4 maximálně po 9 
zákaznících). Pozor, správnost zadání jména a skupiny je nutno opakovaně potvrdit. 
Členění do skupin slouží k lepší orientaci. Po nainstalování zákazníků spustit vlastní 
systém ("WDECE") a pro jednotlivé zákazníky příslušným způsobem naplnit všechny  
potřebné parametry systému (např. telefonní číslo, adresa, atd.) a všechny potřebné 
číselníky. 

- Průběžně pracovat se systémem pomocí výběru zákazníků z nabídky instalovaných 
zákazníků. 

- V případě potřeby zrušit vybraného zákazníka, tj. spustit menu "WMULTI", zvolit volbu 
Zrušení zákazníka, zadat jméno, pod jakým se zobrazoval v nabídce zákazníků, 
a potvrdit požadavek na jeho zrušení. Pozor, pokud zákazníka zrušíme a nemáme 
zálohu jeho dat, jsou navždy ztracena !!! Při rušení zákazníka je zapotřebí zadat jeho 
jméno přesně tak, jak bylo zadáno při jeho instalaci, tedy pokud při instalaci byl zadán 
název "Metalmet" nelze zadat při rušení např. "METALMET". Akce zrušení zákazníka 
by nebyla v tomto případě dokončena (zrušena data, ale zákazník se dále objevuje 
v nabídce). Pokud omylem zadáme při rušení rozdílné jméno (zákazník zůstal i po 
zrušení v nabídce), stačí zrušení zopakovat se zadáním správného jména.  

- V případě potřeby přenést vybrané číselníky, tj. spustit menu "WMULTI", zvolit volbu 
Přenos dat, zvolit Číselník k přenosu, zadat jméno zákazníka, od kterého se přenos  
uskuteční, a dále buď potvrdit přenos ke všem ostatní nainstalovaným zákazníkům 
nebo zadat jméno zákazníka, kam se přenos uskuteční. 

- Volba Změna menu v menu "WMULTI" se používá pouze po instalaci aktualizace 
systému.  

• V případě potřeby změnit některé základní parametry se postupuje následovně: 
pomocí voleb menu Nastavení konfigurace systému a Nastavení typu tiskárny změnit 
příslušné parametry a poté se spustí Změna menu. Takto se změněné parametry 
přenesou ke každému zákazníkovi. Takto lze změnit následující parametry: 
{ tiskárna }, { počet řádků na stránku }, { síťová verze }, { zvuk }, 
{ kód pracoviště }, { vlastní čeština }, { tisk sestav bez češtiny }. 
Ostatní parametry je zapotřebí nastavit samostatně u každého zákazníka ! 

 
 
Poznámka: 
 
- Při instalaci systému je automaticky nainstalován zákazník "TEST" včetně cvičných 

dat. Na jeho datech si lze bez rizika vyzkoušet všechny příslušné akce v systému 
(vybrat si z nabídky zákazníků "Test" a pracovat). Lze také použít Účetní osnovu 
a Seznam volných dnů (Přenos dat) pro práci u ostatních zákazníků. Pokud již 
nechceme tuto možnost testování používat, stačí zákazníka "TEST" zrušit (menu 
"WMULTI 

 
XIII. Popis neúčtařské verze 
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Popis práce při používání neúčtařské verze programového systému firmy DeCe 
COMPUTERS s. r. o. 
 
 Popis použití : 
  
 Tato verze systému je určena pro zákazníky, kteří potřebují využívat ze systému DeCe 
ÚČTO pouze některé pomocné agendy, a to bez znalosti účtování a provozu agendy 
ÚČETNICTVÍ ! Proti běžné verzi systému jsou zablokovány agendy ÚČETNICTVÍ, VÝKAZŮ, 
ROČNÍ UZÁVĚRKY a DPH. V systému dále běžným způsobem fungují agendy DOŠLÉ a 
VYSTAVENÉ FAKTURY, PŘÍKAZY K ÚHRADĚ, FAKTURACE, SALDOKONTO 
DODAVATELŮ a ODBĚRATELŮ, MTZ, INM, POKLADNY. Při pořizování všech údajů lze 
buď údaje s účetní kontací nechat nevyplněné nebo systém provede sám automatickou 
účetní kontaci. Tato kontace je pouze pomocná, určená pro interní potřeby systému !!! Tato 
verze systému se dodává ve dvou modifikacích. První neumožňuje vůbec přepisovat 
provedené automatické účetní předkontace, druhá toto přepisování umožní. Druhá 
modifikace se dodává pro zákazníky, kteří na vlastním pracovišti pořizují data a ta pomocí 
agendy PŘENOS DAT převádějí do své účtařské firmy (používá vícezákaznickou verzi). 
 
 
Vlastní činnost : 
 
• Popis činnosti v jednotlivých agendách je uveden v části II. Dále budou popsány pouze 

zásadní odlišnosti proti běžné verzi nebo věci, které je nutné zdůraznit. 
• I v této verzi je při zprovoznění každé agendy nutné nastavit příslušné parametry této 

agendy. Musí se nastavit i základní parametry systému (volba menu Nastavení 
konfigurace systému) !!! Některé parametry (vztah k agendě ÚČETNICTVÍ) nejsou 
přístupné. V nastavení všech parametrů lze ponechat nevyplněné položky - účty. 

• Při pořizování vlastních dokladů lze položky s účetní kontací nechat nevyplněné. 
Pokud je provedena automatická kontace a položky s účty jsou přístupné, případ 
přenosu dat účtařské firmě, není možné tuto kontaci měnit bez důkladné znalosti 
správné účetní kontace !!! Tedy je nutná konzultace s účtařskou firmou. 

• U Příkazů k úhradě je vždy nutno doplňovat ručně konstantní symbol. 
• V agendě MTZ lze nechat účty v konfiguraci MTZ nevyplněné. V tomto případě 

nebudou na dokladech MTZ (příjemky, výdejky) uváděny účetní kontace. 
• Doklady s DPH (faktury, pokladní doklady) lze pořizovat jednou částkou bez rozdělení 

základ daně a daň. To však platí pouze pokud data nebudou přenášena k účtařské 
firmě na zpracování. V tomto případě se pořizují základ DPH a DPH odděleně. 
V "pořizovácích" v této verzi nefunguje kontrola DPH (není vazba na účetní kontace). 

• I v této verzi systému je zachován měsíční cyklus zpracování. Po zpracování 
jednotlivých agend se ještě musí provést závěrečná měsíční úprava všech dat, tj. body 
3 a 4 v Měsíčním zpracování (volba menu Zpracování, Měsíční). Body 1 a 2 
(zpracování účetnictví) se vynechají. Pokud tento bod nebude proveden, dojde 
k chybám v práci systému !!! 

• Systém přenosu dat z tohoto sytému od zákazníka k účtařské firmě je popsán 
v agendě PŘENOS DAT !!! 

 


