
Přehled změn v programu Konto 
Úpravy důležitých sestav tak, aby uživatel programu mohl sestavu nejen vytisknout, ale využít k další práci. 
Z tohoto důvodu jsem provedl doplnění exportu sestav deníku, faktur a skladu tak, aby je bylo možno otevřít 
ihned v programu MS Excel. Pokud používáte Open Office, lze sestavu uložit v excelovském formátu, otevřít 
Open Office a zde ručně otevřít tento export a dále s ním pracovat. První řádek v exportu do Excelu obsahuje 
názvy jednotlivých položek a od druhého řádku jsou příslušná data. Jedná se o následující sestavy: 

• Přehled dokladů v deníku, včetně rozúčtování, knihu analytické evidence, hlavní knihu, výkaz zisku a 
ztráty, rozvahu 

• Seznam vydaných faktur, seznam nezaplacených faktur, informace o fakturaci dle firem 

• Seznam skladových karet, seznam podlimitních zásob, regleta v množství a v korunách, seznam 
příjmů a výdejů 

Pro všechny sestavy v Excelu platí pochopitelně podmínky, se kterou jste danou sestavu vytvořili (tzn. Od 
data, do data, výpis pro určitého partnera nebo skupinu firem apod.) 

Změna při tisku dokladů s EET – aby se zamezilo duplikování dokladů při různých potížích v komunikaci se 
serverem Finanční správy při přidělení kódu FIK (např. výpadky software MOPRO při aktualizacích systému/
antiviru), ověří se přidělení FIK, BKP a PKP. Pokud program MOPRO EET2 neodpovídá, doklad se nevytiskne 
a Konto oznámí, že je nutno řešit tuto záležitost. Většinou stačí restartovat počítač, ale problém může být i 
hlubší (např. letos zneplatnění certifikátu Symantec). Pak je nutné kontaktovat JAPO. 

Nová sestava – Seznam dokladů s přiděleným kódem FIK, BKP. Zde jsou pomocné součty za každý 
prodejní den, aby bylo možno ověřit křížově správnost odesílání oproti sestavě z Daňového portálu. 

Úprava adresáře firem v souvislosti se zavedením GDPR: 

• V kartě firmy přibyla položka Souhlas se zpracováním osobních údajů – Ano/Ne. Pokud souhlas 
nebude udělen, zachovají se údaje o firmě jen v rámci toho účetního období, kdy je to nutné k evidenci 
pro účely daňových povinností.  

• Funkce zjištění stavu pro účely GDPR – tato funkce zjistí, zda je daná firma, která nevyslovila Souhlas 
se zpracováním osobních údajů, použitá v jednotlivých evidencích daného období. Pokud tomu tak 
není, firma bude označena.  

• Výmaz označených firem – funkce se využívá v návaznosti na předchozí bod. Označené firmy, které 
nevyslovily Souhlas GDPR a současně nejsou v daném účetním období evidovány pro daňové účely, 
budou z adresáře firem vymazány. 

Formulář faktury v Komunikátoru má nyní možnost tisku obou formátů účtu – jak tradiční český formát 
s názvem banky a číslem účtu, tak i mezinárodní formát s IBAN a BIC. 

Objednávání upgrade programu Konto: 

Nejjednodušší cestou je telefonát na číslo 777 187 536, případně e-mail na Jaroslav.kolinek@gmail.com. 
Obratem Vám zašlu proformafakturu nebo vystavím dobírku s kódy. Program si poté stáhnete z internetu. 

Pro objednání programů Deník Profi a Mzdy Profi si prosím vytiskněte z programu Asistent objednávku a 
zašlete ji mailem buď na adresu v ní uvedenou, nebo na e-mail pochyly@japo.cz.
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